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Os textos aqui reunidos foram apresentados no II 
Colóquio Internacional de Poesia Portuguesa Moderna e 
Contemporânea, realizado nos dias 19 e 20 de abril de 
2018, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de 
Minas Gerais, e no dia 29 de maio, no Instituto de Letras 
da Universidade Federal Fluminense. 

A alta variedade dos poetas lidos e comentados é 
atestada pelo número de 26 sessões de comunicação, nas 
quais foi possível traçar um atualíssimo painel da leitura 
de poesia portuguesa no Brasil (e, em menor medida, em 
Portugal). Este vigor, esta força consolidam e expandem 
o que já se fizera notar no I Colóquio Internacional de 
Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea, realiza-
do em Belo Horizonte, em 2016; parecem, ainda, apontar 
para uma atual tendência nos cursos de Letras, nos quais a 
poesia vem conhecendo novo fôlego e interesse, em parte, 
talvez, devido ao que o escritor, jornalista e blogger Sér-
gio Rodrigues identifica como sendo a tarefa cotidiana da 
poesia, que é a de “salvar a linguagem. Zelar pelo fio das 

Apresentação
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palavras. Ser uma espécie de máquina de hemodiálise que 
filtra o discurso envenenado da política, do direito, da bu-
rocracia, da publicidade, da imprensa, do showbiz, das re-
des sociais, de tudo o que todo dia tenta matar a linguagem 
a golpes de banalidade, obscurantismo, mentira ou clichê”. 

O volume está organizado em cinco seções, que 
correspondem às linhas temáticas permanentes do Coló-
quio; os quarenta e cinco textos constituem um expressivo 
retrato do atual estado da leitura crítica e analítica da poe-
sia portuguesa no Brasil e demonstram o esforço que vem 
sendo feito na Universidade para manter, nela, vivos a dis-
cussão e o debate sobre poesia. A portuguesa, sobretudo.

Silvana M. Pessôa de Oliveira
Roberto Bezerra de Menezes

Raquel dos Santos Madanêlo Sousa
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Linhagens da poesia portuguesa: 
afinidades, sobrevivências, relações, oposições, recepções
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1 Preâmbulo

 As produções poéticas de Alberto Caeiro 
(heterônimo mestre de Fernando Pessoa) e o con-
temporâneo José Luís Peixoto, apesar de distintas no 
modo de concepção lírica, temporalmente e contex-
tualmente longínquas, estabelecem fortes conexões 
estéticas: linguagens e linhagens que colidem.

Estas reflexões despretensiosas trazem pelo 
menos dois sujeitos poéticos controversos e disper-
sos, levando em consideração que Fernando Pessoa 
— o grande, se não maior poeta português do século 
XX — produzia a partir de muitas e distintas vozes; 
e José Luís Peixoto reconhecido, principalmente, por 
sua prosa ficção, aqui neste espaço é lembrado pela 
sua poesia ainda pouco divulgada no Brasil.

Da heteronímia de Pessoa recorto a poesia de 
Alberto Caeiro por uma questão de afinidade eletiva 
e por lê-la, em relação à escrita poética do contem-

Linhagens em colisão: um olhar so-
bre silêncios na poesia de Alberto 
Caeiro e José Luís Peixoto

Adriane Figueira 
Batista

Universidade de 
São Paulo
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porâneo José Luís Peixoto, como um espectro que ilumina 
e guia os passos deste autor. 

Nesse trabalho procuro elos estéticos e espectros 
de outrora, e não sobrepor ou eleger vencedores. O câno-
ne já está estabelecido e todos os leitores e estudiosos da 
vasta obra de Fernando Pessoa estão cientes do gênio. Não 
há aqui a intenção de ferir dogmas, há apenas olhares de 
admiração lançados para os dois poetas e suas produções.

A obra completa de Alberto Caeiro, organizada e 
editada por Jerónimo Pizarro e Patrício Ferrari, publicada 
pela Tinta da China (2016) e os livros de poesia de José 
Luís Peixoto, A casa, a escuridão (2014), Gaveta de papéis 
(2011) e A criança em ruínas (2012), publicados pela edi-
tora Quetzal; são as vias de acesso às sombras e aos mer-
gulhos líricos pelas turvas águas do silêncio que não se 
limita a fala ou ao estar imóvel das coisas, mas como um 
devir que transpõe o lugar comum no terreno dos afectos 
e perceptos.

Busco aqui entrelaçar a literatura destes dois poe-
tas portugueses que se encontra solta na temporalidade 
histórica, porém se une por laços invisíveis onde para-
doxalmente o silêncio poético grita e ressoa ao mesmo 
tempo em que transcende a ‘essência’ da palavra e da voz 
— pontes entre o aqui e o além — que faz girar a máqui-
na-mundo nos conduzindo a rotas de fuga.
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2 Linhagens e silêncios

O silêncio ultrapassa o som e se instaura no nada, 
no outro intangível que dilata os olhares, fazendo emer-
gir a união entre forças humanas e da natureza, ou como 
energia única que conjuga existencialidades vastas, ou 
ainda, como sugere José Gil, na obra O devir-eu de Fer-
nando Pessoa (2010), — a partir do legado do grande poe-
ta português —, um devir-outro, fissuras que sacodem as 
estruturas da linguagem e unem obra e leitor através do 
contágio.

“Não dizer” na poesia é um modo de transgressão, 
é buscar novos sentidos para o vazio existencial. No rastro 
dos debates contemporâneos em que o ser é reinventado 
no tocante a sua subjetividade(s) e a do outro em sua rela-
ção de singularidade e pertencimento, são as contribuições 
oferecidas por Gilles Deleuze e Félix Guattari, na obra O 
que é filosofia? (2010), que darão o tom para entrecruza-
mento aqui proposto. Reavivando e propondo novas pers-
pectivas de experimentação — o mundo que existe em si 
e por si mesmo. Borrando as fronteiras entre o cânone e 
o novo, introduzindo um diálogo viável em que a essência 
extrapole a existência.

As sensações, perceptos e afectos, são seres que valem 
por si mesmos e excedem qualquer vivido. Existem na 
ausência do homem, podemos dizer, porque o homem, 
tal como ele é fixado na pedra, sobre a tela ou ao longo 
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das palavras, é ele próprio um composto de perceptos 
e de afectos. A obra de arte é um ser de sensação, e 
nada mais: ela existe em si. (DELEUZE, GUATTARI, 
2010, p. 213)

Nesta busca que pretende incidir um pouco mais 
de luz nos escritos poéticos e proféticos de Alberto Caei-
ro, que se encontra no centro da poética pessoana, como 
aparece na apresentação da obra organizada por Pizarro e 
Ferrari. Esta poesia transportada ao século XXI, — sécu-
lo que nasce mergulhado em sombras, desdobramentos, 
esvaziamentos e dissoluções; tanto do ponto de vista da 
linguagem, quanto do ponto de vista da subjetividade —, 
encontra ainda lugar cativo para reinar. O sopro e o frescor 
da poesia do “guardador de rebanhos” perfaz os caminhos, 
invertendo papéis de modo a clarear olhares a partir do 
contato com a dita simplicidade, com o discurso modesto 
que alça altos e largos voos em sentido de plenitude, de 
uma filosofia natural, porém nada despretensiosa como 
quer fazer crer o próprio poeta nos versos abaixo trans-
critos. 

I
Não tenho ambições nem desejos.
Ser poeta não é uma ambição minha.
É a minha maneira de estar sòsinho. (CAEIRO, 2016, 
p. 32)

II
Ao meu olhar, tudo é nítido como um girassol.
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Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para traz..
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem...
[...] Sinto-me nascido a cada momento
Para a completa novidade do mundo... (CAEIRO, 
2016, p. 33-34)

Nem desejos, nem ambições, o poeta expõe a au-
sência de sensações que desaguam em um labirinto de so-
lidão, mas que não o atingem de modo negativo. Seu es-
tar no mundo ultrapassa as necessidades de compreensão, 
pois que o sentido natural das coisas basta. Quando ver é 
suficiente, não há sobre o que refletir; a verdade do eu-lí-
rico encontra-se inteira frente ao seu olhar que se desloca 
de um lado para o outro sem que dê por isso.

A obra de Alberto Caeiro toda reunida em edi-
ção atual (2016) aponta para novas leituras e novas for-
mas gráficas, pois nesta edição os organizadores tiveram 
a preocupação de trazer os textos no modo como foram 
concebidos dentro da gênese heteronímica e outros traba-
lhos inéditos atribuídos ao Mestre.

Os recortes temáticos e filosóficos estabelecidos 
nesse trabalho foram pensados dentro de lógica circun-
dante que vai da solidão para o silêncio e é perpassada 
por uma teia melancólica de saudades sentidas, dentre o 
vivido e o não vivido, saudades e lugares que só existem 
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dentro da imaginação, são projeções fantásticas e absurdas 
dos sonhos e “desejos” profundos do eu que enuncia os 
versos e que caminha em direção a outro lugar, a outro 
estado metafísico, um devir chamado por Deleuze e Gua-
ttari (2010) de não-humano. O natural que não quer outra 
coisa além de ser o mesmo, ou parecer-se o mesmo. Uma 
poesia visual que joga com as contradições.

XXI
[...] O que é preciso é ser-se natural e calmo
Na felicidade ou na infelicidade,
Sentir como quem olha,
Pensar como quem anda,
E quando se vae morrer, lembrar-se de que o dia morre,
E que o poente é bello e é bella a noite que fica...
E que assim é, é porque é assim. (CAEIRO, 2016, p. 
54)

Caeiro que não se rende aos subterfúgios de seus 
interlocutores e nem mesmo da natureza filosófica das 
coisas, é o ser que parece estar de acordo. Em oposição aos 
outros heterônimos e ao próprio Pessoa, é o poeta da inte-
gração, do deslumbramento efêmero, da aceitação instan-
tânea da ordem do mundo e seus fenômenos e mistérios. 
Os traços e laços que interligam e deslocam essas vozes se 
movem por meio dos “pactos” de linguagem e das arestas 
que se chocam formando um todo paradoxal em que as fa-
ces de Fernando Pessoa se integram abrindo espaço para a 
unidade possível, um devir-outro ou como afirma José Gil 
(2010, p. 21) “todo o leitor tende a transformar-se num 
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heterônimo pessoano e a devir Pessoa”, quando todas as 
faces do poeta se entrecruzam. 

***

José Luís Peixoto resgata em seus versos sensações 
e afeições primitivas, quando da concepção de um silên-
cio ditado por palavras impronunciadas, de grafias e sons 
impossíveis, gestos e repetições. Essa poesia é trilhada a 
partir de objetos, desejos e mitologias próprias do povo 
português que é reconhecido por seus ideais saudosistas e 
melancólicos. Como leitor e admirador de Pessoa, Peixoto 
se insere nesse rol de escritores conterrâneos e contempo-
râneos do grande poeta português. 

o teu sono anoiteceu mais que a noite
e hei-de escrever-te sempre sem que nunca
te escreva sei as palavras que fechaste
nos olhos mas não sei as letras de as dizer
ensina-me de novo se ensinares-me for
ir ter contigo ao teu sorriso ensina-me
a nascer para onde dormes que me perco
tantas vezes numa noite demasiado pequena
para o teu sono num silêncio demasiado fundo
dormes e tento levantar a pedra que te
cobre maior que a noite o peso da pedra que
te cobre e tento encontrar-te mais uma vez
nas palavras que te dizem só para mim
o teu sono anoiteceu mais que as mortes
que posso suportar e hei-de escrever-te
sempre e mais uma vez sozinho nesta noite
(PEIXOTO, 2012, p. 17)
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A voz que entoa os versos acima referidos faz um mo-
vimento de retorno ao lugar de origem, talvez um lugar 
seguro que seja capaz de reestabelecer os laços e arrancá-la 
da solidão e do escuro que a noite deita. As repetições, 
recurso estilístico recorrente na escrita de Peixoto, funcio-
nam como a retomada da consciência perdida pelo sono 
em que o sujeito — objeto do desejo — está imerso e já 
não pode despertar. Os versos também sugerem a morte 
física desse sujeito com quem essa voz (eu-lírico) dialoga. 
Na sequência dos poemas de A criança em ruinas, o poeta 
segue pelos caminhos de solidão e silêncios que desenham 
a cartografia aqui proposta.

há o silêncio circunscrito à tua volta
e no entanto a tua pele é o silêncio
há noite que entrou dentro de ti
e no entanto o teu interior não é onde
adormecem as crianças é onde se perdem
os cegos não é onde há lua e estrelas
é onde o negro não quer ser tão negro
existes e só és o teu absoluto vazio
um homem são os homens que o acompanham
(PEIXOTO, 2012, p. 19)

 Este silêncio circunscrito sobre o qual o eu-lírico 
discorre, parece ser o lugar de onde todas as coisas emanam, 
um grande espaço que engole os sentidos e as palavras, e 
apenas comunica através do silêncio ilimitado. O vazio ab-
soluto funciona como uma espécie de paradoxo, um vácuo 
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onde tudo se perde e se renova. Fonte que repele ao mesmo 
tempo em que suga naturezas, energias, corpos e vozes.
 Utilizando os reflexos espelhados a partir dos ver-
sos de Alberto Caeiro e seus vestígios nos versos de José 
Luís Peixoto, é possível perceber a mesma preocupação que 
desagua em questionamentos ao leitor: como conter a na-
tureza das coisas? Em que consiste o mistério se ele próprio 
não existe, ou só existe na projeção feita pelo alheio? Como 
confiar nos sentidos e aceitar a simplicidade? Perguntas que 
parecem pertinentes em relação aos dois autores.

O objetivo da arte, com os meios do material, é arrancar 
o percepto das percepções do objeto e dos estados de 
um sujeito percipiente, arrancar o afecto das afecções, 
como passagem de um estado a um outro. Extrair um 
bloco de sensações, um puro ser de sensações. (DE-
LEUZE; GUATTARI, 2010, p. 217)

Retomando os conceitos sobre afectos e perceptos 
de Deleuze e Guattari para sustentar as perguntas enigmá-
ticas feitas no parágrafo anterior e buscar alguns caminhos 
possíveis, nos deparamos com a ausência no sentido mais 
estrito e uma despossessão em termos subjetivos. O despos-
suir seria algo fora da esteira do pessoal, algo que transborda 
e se distancia do eu que escreve, caminhando em direção ao 
outro. Um desnudamento e desligamento da própria ação 
de criar, de pensar dentro desse “bloco de sensações” a que 
somos expostos pelo objeto artístico, neste caso – a poesia.
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XLVI  
[...] Procuro dizer o que sinto
Sem pensar em que o sinto.
Procuro encostar as palavras á idéa
E não precisar d’um corredor
Do pensamento para as palavras.
  
[...] Procuro despir-me do que apprendi,
Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me en-
sinaram,
E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos,
Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras,
Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro,
Mas um animal humano que a Natureza poz na su-
perfície.
 
E assim escrevo, querendo sentir a Natureza, nem se-
quer como um
     homem,
Mas como quem sente a Natureza, e mais nada.
E assim escrevo, ora bem, ora mal,
Ora acertando com o que quero dizer, ora errando,
Cahindo aqui, levantando-me acolá ,
Mas indo sempre no meu caminho como um cego tei-
moso.
 
Ainda assim, sou alguem.
Sou o Descobridor da Natureza.
Sou o Argonauta das sensações verdadeiras.
Trago ao Universo um novo Universo
Porque trago ao Universo elle-proprio... (CAEIRO, 
2016, p. 70)

Agora, já não preciso que gostem de mim.
Agora, tenho mil peças de puzzle, tenho
uma caixa cheia de molas soltas, duas mãos,
tenho a planta de uma casa, tenho ramos
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guardados para o inverno, e tanto silêncio,
tenho tanto silêncio, bolsos vazios e cheios,
pão, fé, céu, chão, mar, sal, sol, cá e lá,
tenho sobretudo lá, uma distância imensa
feita de planícies estendidas e eternidade
porque eu caminho com vagar ao longo das
estradas, o horizonte é demasiado quando
planeio toda a sua distância sem medo de
nada, destemido apenas, a coragem é um
exército ao meu lado, tenho a coragem
necessária, tenho um lago que reflecte a
noite e a lua quando há lua, uma orquestra
inteira tenho, o som e o silêncio, já disse o
silêncio, repito-o a saber quem sou e o que 
tenho, tenho uma gaveta de papéis, tenho
montanhas de montanhas, tenho ar, tenho
tempo e tenho uma palavra que corre à
minha frente, mas que consigo apanhar
e que ainda utilizo no poema. (PEIXOTO, 2011, p. 53)

 Os dois poemas supracitados clareiam estes silên-
cios cheios de palavras, gestos, distâncias e coisas. Caeiro 
diz o que sente sem a intervenção do pensamento, sem a 
necessidade de uma identidade que o encerre, ele é toda a 
gente, um ser dotado de sentidos, um universo inteiro que 
se abre em novas dinâmicas de existência, uma essência 
que o extrapola, mas que o faz crescer diante da natureza 
e do mundo em seus mistérios vazios, — um “cego tei-
moso”. Peixoto está em busca de respostas, de caminhos 
que o levem a um lugar desconhecido, mesmo que ocu-
pe um espaço no mundo, ainda não é o desejado, apesar 
da coragem que o acompanha; quer no jogo dos enigmas 
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sair-se vitorioso, percorrendo as distâncias e os silêncios 
que preenchem a existência da poesia que é a própria vida, 
a palavra que está sempre um passo à frente, porém como 
um devir possível de ser alcançado.

O caminho que percorre-se a si mesmo; o próprio 
e o alheio, o eu e o outro, vozes que se erguem para preen-
cher solidões, para romper com o som, o impossível de 
ser e não bastar, na procura em que o incompreensível, o 
silêncio, a suavidade e o infinito desenham todas as pos-
sibilidades de reinvenção. Os sujeitos que trafegam pelas 
palavras dos poemas são criaturas solitárias em rota de co-
lisão com algo ou alguém que as tirem da inércia para que 
levantem o olhar e vejam por dentro e por fora o outro; 
o desconhecido que se confunde com o próprio (eu) em 
uma desesperada vontade de incidir no silêncio que é a 
mais vasta e pujante forma de comunicação, um puro ser 
de sensações como afirmam Deleuze e Guattari (2010).

3 Outridades

Falar sobre a obra pessoana é aceitar mergulhar 
nas profundas águas da incerteza e da vastidão. Ao deslo-
car a voz do cânone e ressignificá-la no ambiente contem-
porâneo, em companhia de outra voz poética, medimos os 
riscos e caminhamos em dobra entre o eu e o outro, ou eus 
e outros. Este movimento refeito ininterruptamente des-
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loca as vozes e borra fronteiras, fazendo com que as pos-
sibilidades sejam inesgotáveis, como um devir móbile. Nas 
palavras de Leyla Perrone-Moisés: “[...] Caeiro não é um 
“bálsamo” apenas para Pessoa, Reis e Campos, mas uma es-
perança ofertada a nós outros, outros nós...” (1982, p. 159)
 Poemas escritos por Fernando Pessoa e atribuídos 
a Alberto Caeiro, o poeta bucólico que canta a natureza e 
a eterna novidade das coisas, e os três livros de José Luís 
Peixoto, concebidos de maneira independente, foram lidos 
aqui a partir dos vestígios lançados pela poesia do Mestre, 
ou seja, busquei os elos estéticos entre a poesia de hoje e 
de outrora. O recorte estabelecido foi o temático tendo ao 
horizonte o silêncio e a solidão desenhados pela voz de 
Caeiro e recorrentes nos poemas selecionados dos livros 
de Peixoto.
 O silêncio como comunicador foi observado entre 
a simplicidade de não pensar em nada, atribuindo sensa-
ções ao natural e utilizar a voz para atingir o que há entre 
a distância dos sujeitos que enunciam e a materialidade 
do desejo (algo ou alguém) por alcançar. O eu se deslo-
cou para um novo lugar onde hierarquias não existem, foi 
transformado em substância cósmica, ampla, invisível; um 
todo que é o que é, que só existe no presente e que se 
transforma a cada instante.
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87 
[...] A tua belleza para mim está em existires.
A tua grandeza está em existires inteiramente fóra de 
mim. (CAEIRO, 2016, p. 104)

no silêncio que antecede a tua voz, eu fico parado
diante da beleza.
[...] entre mim e a tua beleza existe a distância impos-
sível que divide
a morte da vida. (PEIXOTO, 2014, p. 34)

Referências Bibliográficas

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que é filosofia? Trad. 
Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Munoz. 3ª ed. São Pau-
lo: 34, 2010.

GIL, J. O devir-eu de Fernando Pessoa. Lisboa: Relógio 
D’água, 2010.

PEIXOTO, J. L. A casa, a escuridão. Lisboa: Quetzal, 2014.

PEIXOTO, J. L. A criança em ruínas. Lisboa: Quetzal, 2012.

PEIXOTO, J. L. Gaveta de papéis. 2ª ed. Lisboa: Quetzal, 
2011.

PERRONE-MOISÉS, L. Fernando Pessoa: aquém do eu, 
além do outro. São Paulo: Martins Fontes, 1982.

PESSOA, F. Obra completa de Alberto Caeiro. Edição e 
organização Jerônimo Pizarro e Patrício Ferrari. Lisboa: 
Tinta da China, 2016.



30

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

No conjunto de conferências ministradas 
em Harvard em 1967, Jorge Luís Borges dá espe-
cial atenção à construção metafórica.  Ressaltando o 
fato de que toda a palavra fora, um dia, metáfora, a 
construção de associações, a ligação através da analo-
gia ou comparação de duas coisas distintas, tem para 
a poesia uma função importantíssima: as metáforas 
criariam para o leitor uma sensação de “hospitalida-
de”, ou seja, influenciariam positivamente na recep-
ção do poema.

As metáforas auxiliam na compreensão do 
mundo. Julio Cortázar, em Por uma Poética (2013), 
ressalta: a construção metafórica, este exercício com-
parativo (a analogia) é natural ao ser humano. Usa-
mo-las para permitirmo-nos apresentar aos outros a 
nossa percepção de mundo. Todo e qualquer indiví-
duo faz uso de metáforas.

No entanto, ressalta Cortázar, apenas o poeta 
vê no uso da analogia “uma força ativa”, ou um ins-
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trumento. É através da criação de metáforas que o poe-
ta gera o seu mundo de imagens. Associando o poeta ao 
mago da antiguidade, Cortázar distingue uma caracterís-
tica muito própria ao primeiro: ao relacionar conceitos, 
torná-los análogos, o poeta aproximar-se-ia do mago por 
efetivamente entendê-los como equivalentes. 

Para o poeta, aspecto que nos interessa em particu-
lar neste artigo, Cortázar comenta ser a construção meta-
fórica um salto, um desejo, mais que de explicação de algo 
concreto ou abstrato, uma ânsia de tornar-se ele mesmo a 
metáfora.     

Assim, enquanto Borges enfoca a metáfora pela 
percepção, Cortázar debruça-se sobre a construção, am-
bos pontos relacionados e dependentes um do outro. Sem 
a o desejo de construção consciente seguido da recepção e 
percepção da construção metafórica por parte do ouvinte/
leitor, esta não se realiza. 

A potência da metáfora, estaria na capacidade de 
conseguir criar imagens. A criação de imagens através das 
palavras. Como alerta Octavio Paz (2014), na construção 
de imagens, feita a partir de palavras ordenadas em ver-
sos, deve-se considerar que todas elas jamais deixam de 
carregar consigo uma miríade de significações. É esta plu-
ralidade que contribui para o enriquecimento do poema; 
Mesmo que, em um verso, um determinado significado 
prepondere, os demais estão lá. Talvez não seja uma pecu-
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liaridade da poesia, pois, “a imagem é a marca da condição 
humana” (PAZ, 2014, p. 104), mas são os poetas, reforça 
Cortázar, os que trabalham contínua e persistentemente o 
desenvolvimento imagético em seus versos.

Para Paz, a construção metafórica na criação poé-
tica tem a capacidade de mostrar um significado próprio: 
“A imagem explica a si mesma. Nada, exceto ela, pode di-
zer o que quer dizer. Sentido e imagem são a mesma coisa. 
Um poema não tem outro sentido fora das suas imagens” 
(PAZ, 2014, p. 115-116). Por isso, em um belo poema, 
cada palavra parece inevitável, insubstituível.

A construção e a recepção, a recitação. Elementos 
fundamentais para a poesia. Uma forma que Paz acredi-
ta deva ser chamada de cíclica. É através desta rotação: 
a criação poética seguida da recriação pela leitura que se 
engendra aquilo que o poeta mexicano define como sendo 
a faísca: a poesia.

1 O processo de criação de metáforas

O poeta trabalha a partir de palavras, as usadas 
todos os dias. Seu trabalho é, no entendimento de Paul 
Valéry, um esforço de recuperação, de polimento, uma 
“limpeza da situação verbal” (VALÉRY, 1991, p. 55). A 
grande dificuldade enfrentada decorre do fato da matéria
-prima à disposição do poeta não diferir em nada da que 
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fazemos uso ao nos comunicarmos. Talvez o exercício a 
que se dedica o poeta, o de construir metáforas, seja justa-
mente a forma encontrada para se distanciar da linguagem 
comum. Ao associar palavras não relacionadas e conseguir 
criar uma imagem surpreendente, tem-se a distinção entre 
o ordinário e o extraordinário.

A metáfora é, na visão dos poetas aqui relaciona-
dos, o principal instrumento da poesia, responsável pela 
criação imagética, pela aproximação de objetos distantes 
ou opostos. O cervo que é a noite, de Cortázar, ou a pedra 
que é leve, de Octavio Paz. A grande questão então é como 
o poeta as constrói.

Na criação poética, a reunião das palavras, o seu 
encadeamento, envolve um saber lidar com a tensão resul-
tante desta reunião. Como nos lembra Paz, enquanto na 
prosa as palavras vão perdendo muito de sua força unitá-
ria para suportar o sentido comum resultante da frase, na 
poesia, as palavras ganhariam maior importância. De certa 
forma, a tensão originária do encontro das palavras em um 
verso é um dos elementos refletores da potência deste. E 
nada mais verdadeiro do que a construção metafórica. As 
boas metáforas, as memoráveis, são aquelas que, de certa 
maneira, permitem a cada um dos elementos comparados 
manter o brilho próprio e mais: reunidas, geram algo mais: 
uma imagem comum igualmente fulgurante.
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2 O Mar e as metáforas na poesia de Sophia de Mello 
Breyner Andresen

O mar é o tema central na antologia e o primeiro 
aspecto que se deseja destacar é a etimologia desta pequena 
palavra. Originária do vocábulo latino mare, tem em por-
tuguês e italiano o gênero masculino, mas pode ser mas-
culino ou feminino em espanhol e é feminino em francês. 

O mar, nos poemas de Andresen assume múltiplas 
significações. Numa delas, é parte constitutiva da identi-
dade do eu lírico, como no poema “Atlântico”:

Mar, /Metade da minha alma é feita de maresia 
(ANDRESEN, 2008, p. 13), versos que guardam resso-
nância com o poema “Mar Português”, de Fernando Pes-
soa: “Ó mar salgado, quanto do teu sal / São lágrimas de 
Portugal!” (Pessoa, 2014, p.55). O mar aparece como ele-
mento intrínseco do ser português, como ficará mais evi-
dente na análise de poemas subsequentes.

Já em “Todos os Jardins”, o mar ganha a significa-
ção de destino final, naquilo que o eu lírico almeja tornar-
se: “Um dia serei eu mar e areia,/A tudo quanto existe me 
hei-de unir”. (ANDRESEN, 2008, p. 24)

O mar também é cantado a partir de diferentes 
pontos de observação: o eu lírico pode estar junto à praia 
e observar a vastidão que tem diante de si. Uma vez ali, 
o oceano é descrito em toda a sua magnificência, na sua 
potência. É temido pelos olhos do observador, mas é tam-
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bém encantador, podendo ser convite, comunhão, subs-
tância que recebe e acolhe, dominável ou pretensamente 
dominável. É objeto de adoração, de saudades. O eu lírico 
diz textualmente que foi nele, naquela “[...] praia extasia-
da e nua,/Onde me uni ao mar, ao vento e à lua”. Aqui, 
significa retorno, espaço de congraçamento. Um mar que 
acolhe, feminino.

E da beira da praia em que este eu lírico cons-
trói algumas das mais bonitas e inventivas metáforas para 
descrever o mar e seus movimentos, as ondas. No poema 
“Praia”: “As ondas marram quebrando contra a luz / A sua 
fronte ornada de colunas”. (ANDRESEN, 2008, p. 45). 
Em outro poema sem título:

Dai-me o sol das águas azuis e das esferas
Quando o mundo está cheio de novas esculturas
E as ondas inclinando o colo marram
Como unicórnios brancos
(ANDRESEN, 2008, p. 43)

O uso do verbo marrar, utilizado em vários dos 
poemas, relaciona o movimento das ondas a quebrar na 
areia da praia ao executado pelos carneiros, cabritos ou 
touros, um movimento rigoroso e, no caso dos animais, 
com frequência, teimoso, bruto. Ao associar a espuma das 
ondas a crinas de unicórnios, a poeta relaciona-as a um 
elemento mítico, algo a que recorre seguidas vezes em seus 
poemas. Referências a criaturas mitológicas ou lugares mí-
ticos: Narciso, Eurydice, as Nereides, o Minotauro, Odis-
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seu, Casiopeia, Ítaca. As referências à mitologia grega e 
também à mítica origem fundacional da cidade de Lisboa, 
a cidade de Ulisses. Tem-se desta forma um conjunto de 
metáforas ricas em camadas de significações: nas mais su-
perficiais, as decorrentes da analogia imediata, é fácil ao 
leitor comparar as ondas a quebrar na praia ao movimento 
da cabeça, cornos e crinas de criaturas reais ou míticas. 
A identificação visual é imediata e a descrição, verossí-
mil, curiosamente precisa, além de esteticamente poética. 
E há uma série de referências mitológicas e históricas que 
podem contribuir para a compreensão do deslumbre hu-
mano frente ao mar. Por isso a poeta vai às referências gre-
gas, busca no berço da civilização europeia as origens dos 
cânticos às belezas e terrores do mar, que vieram a nos ser 
conhecidos pelas obras que nos chegaram desta cultura.

É interessante justamente que a poeta descreva 
momentos distintos da humanidade frente ao oceano. 
Enquanto meros observadores deste mar, entre maravi-
lhados e aterrorizados e depois, como navegadores. Em 
relação ao primeiro momento, no conjunto de poemas de 
Andressen, pode-se perceber, mais uma vez, a relação com 
a obra de Fernando Pessoa, que também cantou este está-
gio do homem como observador do mar. 

Quando os homens começaram a navegá-lo, ima-
ginaram-no povoado por criaturas fantásticas, monstruo-
sas, regido por deuses temperamentais. Recorrendo a Pes-
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soa mais uma vez: “O monstrengo que está no fim do mar/ 
Na noite de breu ergueu-se a voar”. (PESSOA, 2014, p. 
49).  E em Andressen: “Habitação das formas espantosas/ 
Coluna de sal e círculo de luz/ Medida da balança miste-
riosa”. (ANDRESEN, 2008, p. 83).

Ainda mantendo o eu lírico à beira da praia, a poe-
ta não apenas descreve o oceano como maravilhoso. Neste 
outro conjunto de poemas, ressalta o seu lado hostil. No 
poema “Meio-Dia”:

Meio-dia. Um canto da praia sem ninguém.
O sol no alto, fundo, enorme, aberto,
Tornou o céu de todo o deus deserto.
A luz cai implacável como um castigo.
Não há fantasmas nem almas,
E o mar imenso solitário e antigo
Parece bater palmas.
(ANDRESEN, 2008, p. 17)

Aqui, o mar é visto como um território ao qual o 
homem não pertence.  Toda a descrição do ambiente faz 
pensar em um lugar no qual o homem não consegue estar. 
A luz cai do céu como um castigo, apenas o mar, solitário 
e antigo resiste e marca a sua presença com as ondas a 
ribombar lembrando o som de palmas. É um espetáculo 
pré-humano ou pós-humano cuja única relação à huma-
nidade está no som das ondas assemelhando-se a palmas. 
Ou seja, ao homem cabe apenas aplaudir o espetáculo da 
natureza diante de seus olhos.
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Então a poeta faz a transição e coloca os homens 
como navegadores. Uma vez nele, os homens ficam à mer-
cê da sua força e tamanho, como fica evidente na seguinte 
estrofe do poema “No Alto Mar”:

No ato mar
A luz escorre
Lisa sobre a água.
Planície infinita
Que ninguém habita.
(ANDRESEN, 2008, p. 22)

Os homens, quando no mar, não o habitam, mas 
sim o navegam, temerosos. Há um fundo debaixo de tanta 
água e lá, “No fundo do mar há brancos pavores,/Onde as 
plantas são animais/ E os animais são flores”. (ANDRE-
SEN, 2008, p. 23). Neste cenário, os marinheiros apenas 
permanecem quando mortos. O mar é belo, imenso e tam-
bém assustador: “Mas por mais bela que seja cada coisa/ 
Tem um monstro em si suspenso”. (ANDRESEN, 2008, p. 
23). É o aviso aos navegantes. No “Jardim do Mar”: “Jardim 
quebrado/ da imensidão”. (ANDRESEN, 2008, p. 29).

E aqui retomamos a questão da relação de Portugal 
com o mar e da necessidade de navegá-lo. Em Lusitânia:

Os que avançam de frente para o mar
E nele enterram como uma aguda faca
A proa negra dos seus braços
Vivem de pouco pão e de luar.
(ANDRESEN, 2008, p. 76).
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O mar foi para os portugueses o caminho possí-
vel. Foi, para muitos portugueses, o túmulo. Nele, viram 
os marinheiros monstrengos, como no poema de Pessoa 
ou roseirais de espuma, como no poema “Navegadores”, 
de Andressen. 

Ao falar dos navegadores cantados pelos poemas de 
Sophia, além de mencionar Fernando Pessoa, parece-nos 
fundamental recuperar os ecos do épico camoniano, em Os 
Lusíadas, identificáveis no poema “Descobrimento”:

Um oceano de músculos verdes
Um ídolo de muitos braços como um polvo
Caos incorruptível que irrompe
E tumulto ordenado
Bailarino contorcido
Em redor dos navios esticados

Atravessamos fileiras de cavalos
Que sacudiam suas crinas nos alísios

O mar tornou-se de repente muito novo e muito antigo
Para mostrar as praias
E um povo
De homens recém- criados ainda cor de barro
Ainda nus ainda deslumbrados.
(ANDRESEN, 2008, p. 106)

Nota-se que a poeta dá mais ênfase à luta destes 
homens de valor, os anônimos barões cantados por Ca-
mões, com a substância do mar, com seus músculos verdes 
feitos de água que levavam a pique navios e homens. E são 
estes os que empurram os limites conhecidos do mundo e 
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fazem conhecer a existência de outra parte da humanida-
de: a “De homens recém-criados ainda cor de barro”.

Assim, na composição da antologia Mar, a poeta So-
phia de Mello Breyner Andressen coloca-se diante do mar, 
como admiradora do espetáculo do oceano, e navegando so-
bre as ondas, demonstrando em seus poemas, nas constru-
ções metafóricas, a força deste elemento, deste universo lí-
quido do qual os seres humanos devem a sua origem, mas do 
qual foram afastados durante o processo evolutivo e com o 
qual lutaram durante tantos milênios. Por isso, as referências 
mitológicas e míticas, por isso lá estão referenciados Ulisses 
(Odisseu) e Ítaca, a origem de toda a literatura ocidental.

E como poeta portuguesa, as referências ao mar tra-
zem ecos da vocação navegadora da pátria lusitana. Assim, 
ela paga homenagem aos poetas que a precederam: Camões 
e Pessoa, homenageando-os e cantando também os homens 
que navegaram águas perigosas.

Além disso, traz um componente íntimo e intimis-
ta, mais feminino relacionado ao mar: lembranças pessoais 
sobre momentos passados junto ao oceano, reminiscências 
paternas. O mar, como já mencionado, pode ser uma pala-
vra de gênero feminino e foi, de acordo com as teorias que 
explicam a origem da vida, o berço da vida no planeta Ter-
ra. Assim, as suas águas, mesmo que poderosas e, por vezes, 
violentas, são parte de nossa herança ancestral. Acolhedoras 
também, portanto.
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3 Considerações finais

Sophia de Melo Breyner Andresen é uma poeta 
por inteiro; aparece íntegra em sua poesia.  Para ela, a poe-
sia significa-a; trata-se do seu conversar com o mundo. 
Em suas palavras, poesia é: “[...] a minha convivência com 
as coisas, a minha participação no real, o meu encontro 
com as vozes e as imagens”. (ANDRESEN, 2015, p. 891).  

O encontro com as imagens, da forma como con-
cebê-las, um trabalho de artesania: “Todo o poeta, todo 
o artista, é um artesão de uma linguagem”. (ANDRE-
SEN, 2015, p. 891). A escolha das palavras é, portanto, um 
exercício de busca na representação da realidade, ou seja, 
o esforço em conseguir estabelecer uma aliança entre o 
mundo natural/ real visto pelos olhos do poeta, e o mundo 
lírico que canta. Tornam-se, pela poesia, uma coisa só.

A escolha das palavras nunca é acidental, mas sim 
fruto de um trabalho árduo, aquilo que Sophia define 
como “o obstinado rigor”. Nas palavras que compõem o 
poema, lê-se o poeta.

Na construção de suas metáforas sobre o mar, per-
cebe-se a presença deste eu lírico entretecendo a realidade 
física do oceano: suas águas, suas ondas, sua força, com as 
suas diferentes e múltiplas significações: o mar é feminino, 
é acolhida, e também beleza em movimento na forma de 
suas ondas a quebrar na praia. Com suas metáforas anima-
lizando o mar, a poeta consegue uma proeza admirável: a de 
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ser original a respeito de um tema cantado desde tempos 
imemoriais. Como uma espécie de maga, lembrando aqui 
as palavras de Cortázar e de Paz, a crista das ondas transfor-
ma-se de fato em crinas de unicórnios ou nos chifres de car-
neiros bravios. Tem-se a situação em que o poema não quer 
dizer. As metáforas dizem, não se explicam. E deslumbram.

O mar é também recordação de um passado remoto, 
vivo nas lendas e mitos gregos, tão caros à filóloga Sophia. 
O movimento do mar estimula a memória, traz-nos ecos 
deste passado remoto que habita em suas águas.

O mar é por fim navegado, deixa de ser admirado 
apenas da segurança da praia e há nos poemas de Andresen 
a recordação de tempos mais recentes, das navegações por-
tuguesas e, nestes poemas, encontramos ecos de Camões de 
Fernando Pessoa, e de toda a descrição de um ser português, 
da relação entre Portugal e o mar, além de lembrar-nos da 
sua fúria, dos perigos que se escondem nas águas vastas, ter-
ritório no qual os navegadores podem adentrar, mas sem a 
segurança de que dele vão sair.

Como poeta aplicada que foi na perseguição deste 
rigor obstinado, o se eu lírico  procura cantar o mar a par-
tir de diferentes enfoques e pontos de vista. Como Andre-
sen mesma nos faz saber: “Aquele que vê o espantoso es-
plendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso 
sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenômeno quer ver 
todo o fenômeno”. (ANDRESEN, 2015, p. 893). 
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Assim, na antologia em que canta o mar, percebe-se 
este esforço: o oceano nunca é apenas uma coisa. É várias 
delas ao mesmo tempo. E a riqueza da construção metafó-
rica, as suas felizes e surpreendentes associações, permite 
aos leitores esta consciência de multiplicidade. E mais, en-
riquecem a sua percepção sobre o oceano e seus mistérios.   
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Uma análise de elementos 
da metapoesia na lírica 
de Nuno Júdice

 “[...] Mas um poema no fundo do mar, não deixa 
que o examinem. Não serve a ninguém; e só a 
memória o traz à tona, por vezes em dias mais 
escuros ou por altura dos temporais de setembro 
[…]”
Nuno Júdice, em “Arte Poética com Marinha”

O escritor, poeta e ensaísta português Nuno 
Júdice nasceu em Portimão, no dia 29 de abril de 
1949. Estudou Filologia Românica na Universida-
de de Lisboa, vindo depois a ser professor do ensino 
secundário. Atualmente, é professor da Universida-
de Nova de Lisboa, onde se doutorou em 1989 com 
uma tese sobre Literatura Medieval. Marcada por 
jogos metafóricos e pela metalinguagem, a poesia de 
Nuno agrupa “espasmodicamente seres, coisas, ideias 
lembranças, alusões, de vária fonte [...] a sugerir uma 
ordem desmentida pela articulação invisível, pelo 
nexo oculto das palavras” (MOISÉS, 2013, p. 481). O 
gosto pela teoria e a sofisticação na escrita são frutos 
do posicionamento do poeta em relação à rapidez da 
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atualidade, preferindo o caminho da abstração e dos ata-
lhos difíceis manifestos nas diversas alegorias presentes em 
sua lírica.

Consideramos, nesta investigação acerca de com-
posições de Nuno Júdice, o princípio da metapoesia, mar-
cante em sua lírica. O poeta, em mais de um momento, 
discorre sobre o próprio poema, a poesia e seu processo 
de criação; seja nos poemas, seja em ensaios. No poema 
“Gênese”, p. ex., Nuno alegoriza o começo de um poe-
ma, retratando-o como o começo do dia:o fato de o poeta 
escrever sobre o próprio ato de escrever caracteriza a me-
tapoesia. O poema, além de retratar a sua criação, reflete 
sobre ela: “O poema conta como tudo é feito: menos ele 
próprio...” ( JÚDICE, 2004, p. 42), pois, segundo eu poé-
tico, o poema se explica existindo. 

No desenvolvimento da exposição, sustentamos 
a existência de duas maneiras de manifestação da meta-
poesia na lírica de Júdice: a primeira é a que há pouco 
expusemos: uma metapoesia clara, evidente; e a segunda 
é sugerida, latente, repleta de alegorias melancólicas, de-
senvolvidas a partir do que aparenta ser simples, mas que, 
no final, tem muito ainda a revelar. Para chegar a essa pro-
posta, o poeta se utiliza de motivos como a noite, a obs-
curidade, a névoa, os fundos, a chuva etc., quadro no qual 
percebemos que o que está oculto acaba por assumir maior 
importância do que está na superfície do texto. 
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 Além do poema como espaço de discussão sobre ele 
mesmo, também podemos perceber uma forte influência 
da tradição ocidental na escrita do autor, com o passado 
assumindo uma condição não de algo fechado em siou ho-
mogêneo; o que é tradicional não é apenas algo arcaico e 
estático, mas a representação do presente levando em con-
sideração toda a história, todo o processo de progressão.

Nuno Júdice tem um percurso de produção literá-
ria muito rico e extenso. Sua lírica é marcada fortemente 
pelos aspectos metapoéticos e melancólicos. Na luta contra 
o indizível da poesia, Júdice, aborda aspectos da natureza a 
fim de dimensionar e captar uma mensagem impossível de 
ser decifrada somente o próprio texto poético é capaz por-
que “a poesia não tem, e nem deve ter, nenhuma utilidade 
prática e só se explica existindo.” (OLIVEIRA, 2004, p. 6).

Na produção poética de Júdice podemos perceber 
fortes marcas características de uma lírica metafísica – ou 
seja, uma narrativa que se utilizada dos aspectos metafísi-
cos como condição de representação da profundidade dis-
cursiva do eu lírico –, barroca – por se utilizar de contras-
tes e dualidades para representar a metapoesia sugerida – e 
bucólica, pois “vê-se uma tentativa de exaltação a nature-
za, assim como de sua efemeridade e de sua decadência” 
(GONZAGA, 2013, p. 1).

Podemos perceber também o uso recorrente de 
alegorias na manifestação da metapoesia sugerida tanto 
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no terreno da tradição – nesse caso, alegorias alusivas, se-
gundo Maria Heloísa Martins Dias (2011, p. 176) – quan-
to alegorias que abordam a temática melancólica. Na lírica 
de Júdice, “a noite, com sua umidade de ventre e seus ru-
mores indistintos, parece revelar mais do que o dia distin-
to e racional” (OLIVEIRA, 2004, p. 5). Logo, percebemos 
que o que parece ser simples também pode ser o contrário 
a partir de uma interpretação alegórica.

A função da poesia, para Júdice, é altamente hu-
manizadora de pesquisa e conhecimento da essência mais 
íntima de cada um. As recorrentes expressões: “fundo”, 
“noite”, “névoa”, “treva”, “obscuridade” são como alegorias 
que representam o vasto terreno do não dito, são espécies 
de “palavras noturnas”: “Às vezes, um verso transforma o 
modo como/ se olha para o mundo; as coisas revelam-se/ 
naquilo que imaginação alguma supôs; e/ o centro deslo-
ca-se de onde estava, desde/ a origem, obrigando o pensa-
mento a rodar/ noutra direcção.” ( JÚDICE, 2004, p. 82).

A alegoria possibilitou, na poética de Júdice, a 
existência da metapoesia sugerida, visto que é através dela, 
no âmbito do discurso, que se ultrapassa o sentido literal 
do que foi dito. A coisa alegorizada é removida de sua sig-
nificação habitual e é reconfigurada e adaptada a um novo 
sentido; no caso de Júdice, sugerindo o ato de construir o 
próprio poema. Essa metapoesia – sugerida – se manifesta 
alegoricamente por meio dos elementos que remetem a 
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uma ideia de obscuridade como se o poema se encontrasse 
entre uma caixa de ressonância e uma caixa negra, em que 
o autor se esconde e se afirma concomitantemente, o que 
é uma característica do

Poeta contemporâneo, enunciador de uma linguagem 
que rompe com as barreiras entre o verso e a prosa, o 
canto e o discurso, ao mesmo tempo falando e pen-
sando sobre esse falar. [...] Notemos como, pela me-
talinguagem, a força do dizer busca seus caminhos em 
meio aos limites que o cercam, rompendo raízes, ofe-
recendo-se como linguagem que traz em seu corpo as 
potencialidades de sentido a serem decifradas. (DIAS, 
2011, p. 55)

A poesia se estabelece como espaço de reflexão e 
discussão sobre si mesma, razão por que vemos em “Poema” 
que o texto poético se auto justifica simplesmente por exis-
tir, sem haver necessidade alguma de pretextos: “descubro/ 
que também aqui não tenho nenhum objectivo, nenhum/ 
pretexto, nenhum facto que justifique o poema. Mas ele 
existe apesar disso. E é por isso mesmo que, sem arte poéti-
ca e sem argumentos, o apresento e mantenho.” ( JÚDICE, 
2004, p. 19). Percebemos a metapoesia pelo simples fato de 
o poema ser intitulado por sua própria definição, um poema 
que é personificado, por Nuno, “como se a Poesia fosse algo 
que eu nomeasse fisicamente... que tocasse…”( JÚDICE, 
2004, p. 19); ou seja, existe por si mesma e impõe o seu pró-
prio conteúdo sem a necessidade de justificar-se. 
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Além disso, a afirmação de que o poeta não faz 
uso de nenhuma arte poética ou argumento nos mostra 
um posicionamento do poeta quanto à crítica que muitas 
vezes pouco ou nada se importa com o seu objeto especí-
fico de análise. Sabemos bem que o Estruturalismo, para 
se ficar num exemplo, diminuiu de forma significativa a 
autonomia do texto poético, criando um sistema de inter-
pretação feito por fórmulas prontas. A história, a época, a 
biografia, o cânone foram se perdendo em meio a manuais 
acríticos, sem contextualização. É claro que a crítica tem 
a sua função, o seu papel específico, e o seu terreno de 
atuação, porém não se pode reduzir o papel da literatura a 
uma leitura fragmentada em que o leitor se detém apenas 
ao que o interessa. ( JÚDICE, [19__].)

Seguindo esse viés, no poema “Arte Poética com 
Marinha”, mais uma vez, o poeta manifesta a sua opinião 
a propósito da autonomia do texto:

Como um contentor, o poema despeja as palavras:
as palavras metidas em estrofes, amontoadas ou arrumadas 
umas sobre as outras. Um contentor de palavras
cai do convés do poema para o mar, onde ainda
flutua por algum tempo, antes
de se afundar no silêncio da
memória. [...]
Os guindastes do porto
não erguem estes contentores; também não os encontram nos
grandes armazéns do discurso, onde os letreiros indicam um
conteúdo preciso e os despachantes da gramática os abrem
para a verificação. Mas um poema, no fundo do mar, não deixa
que o examinem. Não serve a ninguém; e só a memória
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o traz à tona, por vezes em dias mais escuros, ou por
altura dos temporais de setembro. [...]
( JÚDICE, 2004, p. 99)

São várias as marcas recorrentes na lírica de Júdi-
ce que estão presentes nesse poema; como vimos antes, 
o poeta defende a autonomia do texto poético: o poema 
tem o poder de despejar palavras ou simplesmente man-
tê-las em um contentor onde nem os guindastes do porto 
e nem os grandes armazéns do discurso são capazes de 
chegar. Novamente, vemos o posicionamento de Nuno a 
propósito das fórmulas de interpretação prontas da crítica 
estruturalista, “Os guindastes do porto/ não erguem estes 
contentores; também não os encontram nos/ grandes ar-
mazéns do discurso, onde os letreiros indicam um/ con-
teúdo preciso e os despachantes da gramática os abrem/ 
para a verificação.” ( JÚDICE, 2004, p. 99) E o que seria 
esse contentor? O próprio poema, que não tem a necessi-
dade de ter qualquer utilidade prática, que não se explica 
por métodos discursivos ou manuais acríticos mas por sua 
própria existência.

Livre de tendências, Nuno Júdice transita de for-
ma crítica pela tradição poética ocidental. Por muito tem-
po, o termo “tradição” foi interpretado de forma pejorativa, 
como diz o também poeta e crítico T. S. Eliot em “Tradi-
ção e Talento Individual” (1989), mas a tradição mais tem 
a ver com a consonância entre o passado e o presente que 
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com a repetição do que é arcaico. O tradicional não ne-
cessariamente manifesta mais do mesmo – do que é corri-
queiro: “Já vimos muitas correntes semelhantes se perde-
rem nas areias; e a novidade é melhor do que a repetição. 
A tradição implica um significado muito mais amplo. Ela 
não pode ser herdada, e se alguém a deseja, deve conquis-
tá-la através de um grande esforço.” (ELIOT, 1989, p. 39). 
Para Eliot, é de extrema importância a consciência do pas-
sado por parte do poeta na construção poética, pois, des-
sa forma, o retrato do hoje será desenvolvido levando em 
consideração a história. 

O sentido histórico leva um homem a escrever não so-
mente com a própria geração a que pertence em seus 
ossos, mas com um sentimento de que toda a literatura 
européia desde Homero e, nela incluída, toda a litera-
tura de seu próprio país têm uma existência simultânea 
e constituem uma ordem simultânea. Esse sentido his-
tórico, que é o sentido tanto atemporal quanto do tem-
poral e do atemporal e do temporal reunidos, é o que 
torna um escritor tradicional. E é isso que, ao mesmo 
tempo, faz com que um escritor se torne mais aguda-
mente consciente de seu lugar no tempo, de sua própria 
contemporaneidade. (ELIOT, 1989, p. 39)

Logo percebemos o porquê de o poeta utilizar tan-
to a memória em suas referências: ele representa o presente 
a partir da apropriação do passado. Nuno aproveita tudo o 
que ficou para trás: “O passado é este cubo/ que faço rolar 
sobre a mesa da inspiração, e cai no poema, mostrando/ de 
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cada vez, num ângulo diverso, fragmentos do que lembro.” 
( JÚDICE apud MENDES, 2006, p. 197). Bem como os 
arqueólogos e antropólogos se utilizam de fragmentos 
que indicam alguma realidade de uma época, de um povo, 
o poeta se utiliza desses elementos residuais que são “as 
emoções, as palavras, as imagens que, reordenadas pela ló-
gica do poema, pela escrita e pela leitura, podem revelar o 
ausente, lembrar o perdido.” (ALVES, 2008, p.178). Esse 
é o sentido da tradição, ressignificar, pôr em consonância 
o passado e o presente a fim de traduzir o hoje através do 
texto poético. A evocação reconfigurada da tradição ex-
prime — poeticamente —noções subjetivas do hoje, dá a 
conhecer o inexistente.

A poesia judiciana é parecida com uma espiral e a um 
labirinto. No espaço poético há uma geometria da inti-
midade, traçada pela complexidade de uma viagem que 
busca a origem, uma espécie de encontro pretendido ou 
de revelação. Isso remete a ideia de rememoração, em 
que o tempo passado não é nem vazio e nem homogê-
neo. (GONZAGA, 2013, p. 3)

Primeiro, temos a progressão do tempo; depois, a 
síntese feita pelo poeta que resulta em uma repetição in-
fiel, o retrato resultante do passado, o hoje. Ainda obser-
vando o poema “Arte Poética com Marinha”, percebemos 
a dinâmica das palavras com o tempo: “Um contentor de 
palavras/ cai do convés do poema para o mar, onde ainda/ 
flutua por algum tempo, antes/ de se afundar no silêncio 
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da/ memória”; no mesmo poema, fala do que é necessário 
para que o que foi perdido na memória venha à tona no-
vamente: “Mas um poema, no fundo do mar, não deixa/ 
que o examinem. Não serve a ninguém; e só a memória/ 
o traz à tona, por vezes em dias mais escuros, ou por/ al-
tura dos temporais de setembro” ( JÚDICE, 2004, p. 99). 
O poeta faz outra referência ao mês com um poema que 
tem por título, precisamente, “Setembro”, em que afirma 
tratar-se de um mês que tem grande relação com a poesia: 
“cuja medida se assemelha ao verso —dias/ partidos no 
meio, deixando a alma indecisa/ numa evocação de gastos 
sentimentos.”. No mês de setembro os dias são relativa-
mente longos, com uma temperatura mais baixa. O mês 
de setembro pode simbolizar um momento de transição 
onde o que simboliza a luz – o verão, conforme o mês vai 
passando — vai dando espaço para o outono. Nesses dois 
poemas percebemos que a chave por traz de toda poesia é 
a memória e é em um jogo de evocação que ela se mani-
festa: “Mas é/ no campo, ao poente, saboreando o cheiro 
doce dos frutos que apodrecem na terra, como algas/ mor-
tas, que uma voz insistente me chama —poesia? Quem, 
por detrás do seu rosto sonoro e abstracto? Memória que 
a noite depressa apaga...” ( JÚDICE, 2004, p. 39).

Desse modo, podemos perceber que a arte poética 
de Nuno Júdice sugere importantes questões para a refle-
xão da literatura e do texto poético, inclusive utilizando-o 
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como espaço de discussão sobre ele mesmo. Dono de uma 
lírica singular, Nuno se destaca por seu dinamismo na re-
tratação dos paradigmas em seus versos, pelas estruturas 
poéticas, uso de alegorias para retratar o indizível que é 
manifesto somente no poema e por seus temas melancóli-
cos. Além disso, A tradição não sendo herdada a priori — 
segundo T. S. Eliot — só pode ser conquistada com muito 
esforço, e Nuno se apropria dessa tradição com maestria, 
reconfigurando-a.
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Em tempos recentes, a sociedade portu-
guesa tem dado importante passo no sentido de se 
modernizar, aproximando-se da Europa. A euforia 
pós abril de 1974 reflete profundas mudanças es-
truturais, envolvendo o processo de descolonização 
dos domínios africanos, o termo de uma sangrenta 
guerra colonial, de uma ditadura que se manteve ao 
longo de quatro décadas. A marcante atuação mili-
tar no processo revolucionário de 1974 atenuou em 
parte o conflito entre militantes sociais e os setores 
conservadores, num quadro de violentos atentados e 
comoção social que vigora até abril de 1976, quando 
se realizam finalmente as eleições legislativas. Um 
comentário de José Hermano Saraiva, historiador, 
é sintomático para a compreensão desse contexto: 
“E pode-se dizer que esses três valores – mudança, 
paz, liberdade – eram festejados por todos. Mas sob 
o calor dos sentimentos latejavam contradições irre-
dutíveis” (SARAIVA, 1999, p. 367). A inserção na 
Europa, com a entrada na Comunidade Econômica 
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Europeia, (atual União Europeia) a partir de 1985, com 
a assinatura do tratado no Mosteiro dos Jerônimos, não 
deixa de ser vista como compensação pela saída tumul-
tuada de África. Rodrigo Tavares, em artigo publicado em 
revista semanal brasileira, assim se refere a Portugal, refle-
tindo postura consensual entre intelectuais: “um país que 
há 30 anos era conhecido como taciturno, tradicionalista e 
agrário” (TAVARES, 2016, p. 32). 

Ninguém ignora o sopro de renovação que nos dias 
recentes atravessa a nação lusa, uma lufada de vento inca-
paz, no entanto, de varrer de sua cultura o pendor agrário, 
típico de sociedade de capitalismo tardio, de escassa in-
dustrialização, em análise de muitos. Ao lado de outros 
motivos, a presença da terra tem sido um tema recorrente 
na poesia portuguesa, ao longo dos anos, através da ver-
tente bucólica ou pastoril. A ficção produzida no contexto 
do Romantismo reproduz de forma intensa a dimensão 
rural da sociedade lusa, como se pode apreender nestas 
palavras de Júlio Dinis, por muitos considerado um in-
térprete ingênuo da realidade: “Trabalhei muito, Sr. Jorge; 
não é só com água que se regam estas terras para as ter no 
ponto em que as vê; é com o suor do rosto de um homem” 
(DINIS,1994, p. 65).  

A nota rural, o labor relacionado à terra e a voca-
ção agrária passaram a constituir obviamente um desíg-
nio partilhado por vários poetas. Entre eles, neste breve 
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percurso, recortam-se um nome egresso do século XIX, 
criador de uma das mais importantes obras da época, Ce-
sário Verde, e dois poetas contemporâneos, Helder Moura 
Pereira e José Agostinho Baptista, renovadores de uma 
linguagem poética de linhagem discursiva, densamente 
subjetiva e evocadora. 

A constatação deste veio agrário não ignora o forte 
condicionamento do espaço e à deriva urbana (magasins, 
elevador, gare, pensão, hotel) patentes na produção poética 
de Cesário Verde e Helder Moura Pereira. De Cesário são 
sobejamente conhecidos e apreciados os poemas que te-
matizam a cidade moderna, com destaque para “O Senti-
mento dum Ocidental” e o fecho da conhecida estrofe que 
diz “Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo!”. 
De Moura Pereira são por muitos conhecidas as marcan-
tes imagens da cidade noturna, flagradas em Sedução pelo 
inimigo (1983): “Nunca/ tinha visto Lisboa tão branca de 
noite/ nem um banco de táxi foi tanto repouso” (PEREI-
RA, 1990, p. 146). 

No contexto da literatura realista, defrontamo-nos 
com Cesário Verde, um dos mais importantes poetas por-
tugueses surgidos no século XIX. Alberto Caeiro, hete-
rônimo pessoano de tendência bucólica, portador de uma 
sabedoria ingênua, fez questão de marcar Cesário como 
um poeta essencialmente do campo: “Ele era um campo-
nês/ que andava preso em liberdade pela cidade” (PES-
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SOA, 1986, p. 139). Autor lúcido, marcado pela profusão 
científica do seu tempo, Cesário produz uma obra selada 
pela ambiguidade entre os valores do campo e os da cida-
de, transferindo para aquele os nexos positivos: a liberdade 
amorosa, a vida saudável, o passado infantil. Tais elemen-
tos equilibram-se, na visão de Margarida Vieira Mendes, 
“num esforço, que cada poema é, de agregação e conjunção 
de forças vitais, a fim de que o sujeito possa sair vitorioso 
da crise provocada pelo eterno retorno de um dos grandes 
recalcados de sempre: a morte” (MENDES, 1987, 29). A 
exaltação bucólica expande-se no poema “Nós”:

E o campo, desde então, segundo o que me lembro,
É todo o meu amor de todos estes anos!
Nós vamos para lá; somos provincianos,
Desde o calor de Maio aos frios de Novembro. 
(MENDES, 1987, 124)

(...)

Para alguns são prosaicos, são banais
Estes versos de fibra suculenta;
Como se a polpa que nos dessedenta
Nem ao menos valesse uns madrigais! 
(MENDES, 1987, p. 130)

Estes versos mereceram análise certeira de Fátima 
Rodrigues, de quem se transcrevem os seguintes comentários:

Quer dizer, é a construção do poema, nos seus mun-
dos possíveis e enunciados, que define a fronteira entre 
poético e prosaico ou banal, pois o poético é função da 
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textualização poética do mundo e não um conceito pré
-elaborado, um topos; e o fruto, o símbolo da força vital 
no poema porque materializa a ordem solar, é mais do 
que um tema poético, é o modelo mesmo do poético: 
‘Estes versos de fibra suculenta’, fabricados pelo esforço 
mimético da escrita segundo o modelo do ‘vivo e do 
real’, (RODRIGUES, 1998, p. 123).

Combalido e frágil, num discurso repassado de 
notas sociais, o poeta que, em outras criações (“Esplên-
dida”, “Deslumbramentos”) externara a atração irresistível 
à beleza feminina, evidencia, no poema “Cristalizações” a 
força bruta dos operários do campo, sem conseguir disfar-
çar exaltada e explícita admiração:

Homens de carga! Assim as bestas vão curvadas!
Que vida tão custosa! Que diabo!
E os cavadores pousam as enxadas,
E cospem nas calosas mãos gretadas, 
Para que não lhes escorregue o cabo. 
(MENDES, 1987, p. 107)

(...)

E aos outros eu admiro os dorsos, os costados
Como lajões. Os bons trabalhadores!
Os filhos das lezírias, dos montados:
Os das planícies, altos, aprumados;
Os das montanhas, baixos, trepadores! 
(MENDES, 1987, p. 108)

Nem por sombras, coletânea de poemas de 1995, de 
Helder Moura Pereira, abre-se com um poema em que 
são emitidos informes de escavações na terra, no esboço 
de uma cena agrícola:
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De picareta na terra, descobrindo
a água, gosta de ficar por aqui 
assim só a passar o tempo.
 (...)
De pernas riscadas de silvas
há quem prometa dançar.

De cuspo em cabos de pás
são mãos de retratos físicos!
A regar feijoeiros e abóboras
a sua felicidade é total.
Paciência, foi o que nos calhou.
(PEREIRA, 1995, p. 11)

No pórtico do livro, ficam associados estreitamen-
te dois ofícios – o do lavrador (o que abre valas na terra) 
e o do poeta (o que abre signos na linguagem), numa evi-
dente sugestão de contiguidade. Um trabalha, desbastan-
do, a terra; o outro, operando com a palavra.  A última 
estrofe, através do convite emitido, instaura, para ambos, 
(o poeta enunciador e o operário difusamente retratado) 
a celebração de uma “prometida festa”, a possibilidade de 
uma integração através da dança: 

Adapta-te ao meu ritmo, vai
nos meus motes sinceros, dança
então a prometida festa, verifica
a pressão do ar, recebe 
o meu imposto regular.
(PEREIRA, 1995, p. 11)

O foco centrado no detalhe das mãos (“Mas nas-
cem bolhas nas mãos”; “são mãos de retratos físicos”) in-
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tersecciona os ofícios: mãos que trabalham a terra, mãos 
que escrevem poemas. A convergência entre a atividade 
poética (ritmo, mote, rima) e a atividade braçal (picareta, 
tesoura, pás) anula as chances de confronto entre as duas 
esferas. Moura Pereira, sobejamente, é tido como um au-
tor de deliberados versos discursivos, “o poeta que mais 
frontalmente contrariava a atenção predominantemente 
lexical herdada da geração de 60 (característica, aliás, lar-
gamente infirmada pelo trabalho recente dos poetas desta 
geração)” (MEXIA, 1998). Na sequência, vai-se delinean-
do o desenho de um movimento pendular: mesmo na fai-
na rural, em que se respira “o ar puro à beira dos cedros”, a 
ideia de morte não desaparece:

Detive-me. Era manhã cerrada,
sim, mas dissipou-se. E mesmo o ar
é o ar puro à beira dos cedros.
Como trabalham a sua morte
festejando na cama quem morreu!
(PEREIRA, 1995, p. 12)

 O sujeito lírico, ao recobrir uma cena campesina 
(um homem a cavar a terra, aparentemente fortalecido), 
expressa a euforia de poder acompanhar o trabalho braçal 
- “... não ofender dizendo/ trabalhei aqui dentro enquan-
to/ trabalhastes aí fora, abrindo a vala./ Pulmão livre, dila-
tado!” (PEREIRA, 1995, p. 12). O encontro com a nature-
za nem sempre possibilita a celebração incansável da vida: 
“Acasos, eu levo a areia e faço/ o monte. Se o ninho no 
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tijolo/ traz a morte eu culpo a chuva/ e os compradores de 
terras” (PEREIRA, 1995, p. 17). O contato com a natu-
reza implica também a aceitação do fato de que o homem 
destina-se para a morte: “Acasos, eu levo os paus e ponho/ 
a arder fogos na fogueira, sei/ que sou uma matéria que vai 
morrer” (PEREIRA, 1995, 17). Não seria despropositado 
lembrar o que refere Heidegger, reiterado por outro filóso-
fo, ao dizer que só o homem tem a experiência da morte: 
“Os mortais são os que podem fazer a experiência da mor-
te como morte. O animal não o pode. Mas a fala também 
está vedada ao animal” (VATTIMO, 1987, p. 58-59).

A receptividade à cultura popular alarga-se com a 
disponibilidade à inscrição de provérbios, tidos tradicio-
nalmente como vias de acesso ao saber. Temos alguns des-
ses sinais, neste livro de Moura Pereira, formas expressivas 
de sintetizar a experiência de um grupo socioeconômico 
que vive do trabalho rural: “Quem não tem a certeza/ 
do caminho traz consigo quem/ lho ensine” (PEREIRA, 
1995, p. 23); “Dá-me azar quando passa/ um padre” (PE-
REIRA, 1995, p. 15). A linguagem poética tem sido asso-
ciada à própria experiência humana, chegando a ser com-
preendida pelo filósofo Gianni Vattimo como: “ato em 
que se institui um certo histórico-cultural, em que certa 
humanidade histórica vê definidos, de modo originário, os 
traços portadores da própria experiência do mundo” (VA-
TTIMO, 1987, p. 56).
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Outro poeta contemporâneo, José Agostinho Bap-
tista, reverbera de forma nítida o contato com a natureza, 
ao longo de sua trajetória, intensificado em Caminharei 
pelo vale da sombra (2011). Como operário da palavra, o 
poeta tem desenvolvido uma obra consistente e de reco-
nhecida unidade, em sua quase totalidade caudatária de 
vertentes e expedientes próprios do Romantismo, outor-
gando especial relevo ao estatuto da canção. O motivo da 
viagem, a exaltação do feminino, o senso do mistério, o 
retorno ao passado, a lírica de exaltado contorno subjetivo, 
a vulnerabilidade débil a aflições noturnas, o apelo à natu-
reza, a melancolia finissecular formam uma constelação de 
recorrências e tópicos de extração neorromântica, presen-
tes em estilos posteriores (Simbolismo e o Surrealismo) e 
que se mostram bastante produtivos em sua poética. Sua 
dicção retoma, com tonalidades singulares, acentos tradi-
cionais, comuns a poetas lusos que publicaram em Presen-
ça, como Edmundo de Bettencourt, Alexandre D’Aragão, 
António Navarro e Afonso Duarte. 

Neste livro, Caminharei pelo vale das sombras, ex-
tenso e laborioso poema que ultrapassa duzentas páginas, 
um sujeito mergulha por inteiro no passado, em versos 
longos, espraiados e emotivos, de ritmo intenso e verti-
ginoso:

De ti e de mim faríamos as taças que transbordam,
gota a gota,
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nas regiões incólumes da memória. 
Hoje, nos teares de um pensamento, desfiamos o algodão
das plantações de outrora.
Por isso nos ressentimos,
como a corola perante as pétalas. 
(BAPTISTA, 2011, p. 65) 

O título, num livro em que a memória desempenha 
um papel importante, enuncia não uma atividade mental, 
contemplativa, mas um investimento numa instância 
deambulatória, nômade e dinâmica (caminharei), a ser 
cumprida num espaço obscuro, de esgarçada nitidez (vale 
da sombra). O envio ao futuro mascara um tom profético, 
de que se reveste a desiludida voz poética, na medida em 
que o objeto do investimento, a busca das origens projeta-
se numa destinação vindoura: “Se hoje pudesse,/ ao cortar 
a romã das terras frias,/ faria para ti uma grinalda de sangue 
vivo,/ e devagar,/ quase em surdina, dir-te-ia ao ouvido: 
tu és a senhora/ deste reino,/ tu encadeias os vales para 
que não se detenha a sombra” (BAPTISTA, 2011, p. 17). 
Sentindo-se dividido num tempo presente inóspito, pelo 
que representa de ruptura com uma experiência anterior, 
em plano temporal distante, o sujeito recolhe vestígios, 
resíduos de uma época idealizada, a que não são estranhas 
as ressonâncias bíblicas: “Contorces-te, quando me 
aproximo,/ e benditos sãos os frutos do teu ventre, no oásis 
onde/ amadurecem” (BAPTISTA, 2011, p. 134). Processo 
universal de recuperação do vivido, a memória presta-se, 
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no caso, à partilha desesperada de um universo subjetivo, 
em que a figura materna, confluência do rol interminável 
de evocações, síntese maior de todas as perdas, delineia-se 
como eixo do conhecimento primordial do mundo: 

Aroma incontido,
avencas brutais na tua mansão de horas insones, que
pouco a pouco se desprendem. 
Prende-me na rotação dos teus braços,
nas pás do teu moinho,
onde trituras o cereal das descendências. 
(BAPTISTA, 2011, p. 28-29)

 Se a matéria evocada, através da recuperação afetiva 
do passado, vem excessivamente tocada pela conformação 
subjetiva, nem por isso deixa de participar da herança uni-
versal, pelo teor de contingência que caracteriza os eventos 
humanos. A memória é individual, mas a contingência dos 
acontecimentos é realidade para todos: “Os meus perfumes 
são de giestas, de amarelos girassóis/ cabisbaixos,/ de plan-
tas salgadas,/ de ofícios clandestinos,/ quando me apertas 
nos teus anéis de fogo./ Sou o lado de dentro dos filhos que 
dormem,/ e durmo com eles” (BAPTISTA, 2011, p. 149). 
A evocação delicada da infância, matizada por uma natu-
reza diáfana, pequenos incidentes e tradições que remon-
tam a um mundo idealizado, é entrecortada por lamentos 
e queixumes, motivados por golpes do destino e forças ad-
versas. Matéria privilegiada de enunciação, o passado revi-
sitado descortina forte teor melancólico, na medida em que 
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os seres e lugares selecionados pela memória se revestem 
de sinais de devastação: “Por isso,/ não me reencontro nou-
tras paragens sem este espectro/ de erosões e perdas,/ e vou 
para trás, através de ti, como quem vai por um/ beco sem 
saída” ( BAPTISTA, 2011, p. 53-54).  
 O fôlego privilegiado para canto e voo estendidos, 
de emoções sempre renovadas, no estertor de metáforas 
altissonantes e algum léxico precioso, no ritmo frenético 
de aliterações, por vezes beirando o delírio, aproxima-o da 
grandiloquência de Castro Alves, porta-voz de uma poe-
sia designada como condoreira, no Romantismo brasileiro: 
“Sim, eu fui o vento, e ao subir as penhas,/ vi uma águia” 
(BAPTISTA, 2011, p. 107); “E então,/ talvez a música seja 
isto,/ um martelo nos tímpanos,/ um país distante onde 
alisam as penas dois albatrozes,/ indecisos, perplexos,/ sem 
outra razão que não seja um veloz esvoaçar,/ rasgando a 
nuvem,/ para que Deus saiba quanto é íngreme a sua obra” 
(BAPTISTA, 2011, p. 116). Se o arroubo solene e a sensi-
bilidade desenfreada traem alguma nuance passadista, tra-
ta-se, porém, de efeito enganoso, uma vez que, nesse canto 
magoado que não se cansa de repassar os acordes fundos da 
elegia, o sujeito poético não se exila em paraísos artificiais, 
nem reduz as notas de desencanto em face do mundo real. 
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 “O Velho do Restelo é o próprio Camões”, 
escreve António José Saraiva (1997, p. 130 apud SIL-
VEIRA, 2008, p. 21). “Mas [...] Camões [...] não é o 
próprio Velho do Restelo”, contesta Jorge Fernandes 
da Silveira (2008, p. 21-22; p. 107), porque “Camões, 
por ser o sujeito de modernos excursos, isto é, con-
siderações pessoais acerca do que narra ou descreve 
e, com mais rigor, os juízos com que termina alguns 
dos cantos, não é o Velho, propriamente”. O Velho 
do Restelo, a partir do lugar de onde fala e que lhe dá 
o nome, representa Portugal entre uma aristocracia 
rural conservadora e uma burguesia mercantil. Res-
telo, entretanto, pode ser um instrumento agrícola 
em forma de pente usado para aplanar a terra lavra-
da, ou uma rede de suspensão empregada na pesca de 
alguns tipos de peixes, ou resíduos das uvas, depois 
de pisadas e de extraído o vinho, ou pode ser ainda o 
“resto de Lisboa”, devido à sua localização geográfica. 
Com esta leitura apoiada na etimologia do nome do 
lugar onde está enquanto fala, o Velho, assim como 
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o Portugal de Camões, é o entre-lugar do “camponês ve-
lho” que alerta os perigos de um país prestes a se tornar 
em viagem e do “novo marinheiro” (SILVEIRA, 2008, p. 
26; p. 109) que se lança na aventura marítima, embora o 
Velho, entre a Idade Média e o Renascimento, estando “na 
praia entre os não-assinalados da História” (SILVEIRA, 
2008, p. 22), narre a história conforme a perspectiva dos 
que ficam, não dos que partem. 

A partir de uma abordagem comparativa que busca 
confrontar a figura do “velho, de aspeito venerando” (Lus., 
IV, 94) com Uma viagem à Índia, de Gonçalo M. Tavares, 
pode-se já antecipar que não há, neste livro, uma perso-
nagem com a mesma dimensão do Velho do Restelo, que 
aparece ao final do quarto canto d’Os Lusíadas e logo de-
saparece de cena. A sua fala que tenta advertir “o primei-
ro que, no mundo,/ Nas ondas vela pôs em seco lenho!” 
(Lus., IV, 102), e a sua postura de conselheiro descrevem 
a situação no país da perspectiva da idade avançada e da 
experiência, em contraste com os que, no poema épico, 
atuam pela “vã cobiça”. Em Uma viagem à Índia, por outro 
lado, já não há um Velho, nenhum conselho é proferido 
e, se houvesse, talvez impedisse Bloom de ir ao(s) seus(s) 
destino(s) e dele(s) regressar. Bloom, portanto, não é o Ve-
lho contemporâneo, ele “[a]inda não está velho o suficien-
te para ignorar conselhos,/ mas já não tem a juventude 
parva que obedece e treme/ a qualquer frase mais sensata” 
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(VI, IV, 104). A figura que sintetiza a “contradição central 
d’Os Lusíadas” (SARAIVA, 1997, p. 149-154; SILVEIRA, 
2008, p. 97) aparece dispersa no livro de Gonçalo M. Ta-
vares em três (ou quatro) velhos que cruzam o seu percur-
so. No canto V, Bloom está sentado ao lado de um “velho 
de boca negra,/ dentes amarelos, que dormia no avião” (VI, 
V, 39), cuja “cara [o] assusta” e surpreende pela semelhança 
com o aparecimento do Adamastor n’Os Lusíadas: 

Não acabava, quando hũa figura
Se nos mostra no ar, robusta e válida,
De disforme e grandíssima estatura;
O rosto carregado, a barba esquálida,
Os olhos encovados, e a postura
Medonha e má, e a cor terrena e pálida;
Cheios de terra e crespos os cabelos,
A boca negra, os dentes amarelos.
(Lus., V, 39)

A voz do velho “descontente” (Lus., IV, 94), efeito 
de um discurso, para uns, conservador, para outros, sensato, 
é também consequência de um conhecimento não recolhi-
do na leitura, mas alicerçado numa experiência que resulta 
de um saber que provém da memória, tanto no sentido da 
vivência pessoal, quanto no sentido de um património cul-
tural. Nesse sentido, “Camões (...) não é o Velho, propria-
mente” (SILVEIRA, 2008, p. 21), tendo em vista que a sua 
cultura, contrariamente ao que diz António José Saraiva 
(1997, p. 132 ss), é, ao mesmo tempo, livresca, humanista 
e experimentada. Embora a viagem de Bloom seja mais 
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mental que física, ele realiza um percurso em busca de “sa-
bedoria/ e esquecimento” (VI, I, 10) e encontra o conheci-
mento, pelo menos, nos dois livros que o acompanham à 
Índia: as Cartas a Lucílio e o teatro de Sófocles (VI, VIII, 
77). Mas, assim como Camões: Bloom traz “nu͂a mão a 
pena e noutra a lança” (Lus., V, 96) ou “[n]u͂a mão sempre a 
espada e noutra a pena” (Lus., VII, 79), ainda que não sejam 
exatamente pena, lança e espada, mas armas adequadas ao 
século XXI; Bloom pretende aliar a este saber livresco um 
empirismo que só a própria vivência individual é capaz de 
oferecer. Esse valor da experiência aparece inúmeras vezes 
em Uma viagem à Índia: quando, em Paris, Bloom decide 
que “[a] Índia tornou-se um destino claro” (VI, IV, 80), per-
cebe que se “deve[] sempre fugir sozinho, eis/ o que apren-
de desde cedo um homem/ que goste de livros” (VI, IV, 81); 
“os rudos marinheiros,/ que tem por mestra a longa expe-
riência” (Lus., V, 17) d’Os Lusíadas encontram, na mesma 
estância, a “mitologia da coragem” que compara “[o] tri-
pulante de um avião” a “um homem que entra num barco/ 
de pés descalços” (VI, V, 17) que também sabe melhor das 
coisas do mar do que aqueles “[q]ue só por puro engenho 
e por ciência/ [v]em do Mundo os segredos escondidos”; e, 
assim como Vasco da Gama, que “[v]i[u], claramente visto, 
o lume vivo (...)/ o vi[u] certamente (e não presum[e]/ [q]
ue a vista [o] enganava)” (Lus., V, 18), Bloom vê “bem aqui-
lo que, por estar longe, é para [ele] pouco claro” (VI, V, 18). 
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O Velho que profere as suas palavras de advertên-
cia não manifesta apenas as suas preocupações pessoais. 
Como um coro nas tragédias clássicas (ALBUQUER-
QUE, 1988, p. 225 apud SILVA, 2008, p. 120), diante da 
partida das naus, ele “fala como um poeta humanista” (SA-
RAIVA, 1997, p. 129), como um intelectual (SILVA, 2008, 
p. 128) “esclarecido por honesto estudo de muitos autores” 
e por um saber prático. É interessante perceber, neste pon-
to, que Bloom, enquanto “bibliófilo” (VI, VIII, 58), é tam-
bém humanista, embora não seja um velho, muito menos 
o Velho cujo “experto peito” sabe colocar o seu discurso no 
plano universal da condição humana, mostrando a hipo-
crisia e a violência da expansão ultramarina, que reemer-
ge na estância 145 do canto X, pela voz do autor textual. 
Curiosamente, na mesma estância de Uma viagem à Índia, 
ao invés de seguir refletindo sobre o desconcerto do mun-
do e a fragilidade do homem, Bloom “[t]enta recordar-se 
de provérbios populares,/ versos, conselhos: nada./ Não há 
uma única frase que lhe pareça importante” (VI, X, 145). 
Não é esta a maior solidão de Bloom, mas também não 
deixa de ser menos significativa.
  O impacto desta personagem parece ganhar mais 
força exatamente pela sua ausência na epopeia contempo-
rânea, o que reflete com similar dimensão a falência dos 
heróis clássicos e a decadência dos valores humanistas. 
Isto fica evidente na comparação das estâncias 77 do Can-
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to VII. Em Uma viagem à Índia, aparece “um segundo sol” 
onde antes figurava “um velho branco, aspeito venerando,/ 
[c]ujo nome não pode ser defunto” (Lus., VII, 77), quando 
Paulo da Gama recebe a bordo o Catual. Depois de tanto 
procurar por velhos que pudessem corresponder à figura 
do “velho honrado” (Lus., V, 1), encontro, na estância 101 
do Canto IV de Uma viagem à Índia, uma velha igualmen-
te capaz de fazer “uma profecia” ou “uma ameaça”: 

E os cães têm maior aptidão para a amizade
que a maior parte dos homens. Foi alguém no aeroporto 
que o disse – uma velha que parecia saber mais coisas
que os outros. Nada é imperceptível para alguém
que se habituou a escutar: Bloom percebeu 
que aquela frase prometia algo importante:
uma profecia? uma ameaça? 
(VI, IV, 101)

Nos dois primeiros versos da mesma estância d’Os 
Lusíadas, lê-se: “Deixas criar às portas o inimigo,/ Por ires 
buscar outro de tão longe”, numa fala que se opõe à políti-
ca de expansão de rotas martítimas, preferindo a ofensiva 
militar no Norte da África. É esta a “contradição central 
d’Os Lusíadas”: o Velho do Restelo tem mais estima por 
uma missão providencial que “propõe[] dilatar a Fé por 
meio de banhos de sangue” (SARAIVA, 1997, p. 169), mas 
esta “«bruta crueza e feridade» pode aparecer como uma 
virtude” (SARAIVA, 1997, p. 151). No entanto, se o prin-
cipal objetivo dos portugueses, depois da fundação do seu 
comércio, é a propagação da fé, e a intervenção dos deuses 
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pagãos numa ação histórica é a garantia de sucesso desta 
empresa, a viagem de Bloom, por outro lado, não consiste 
numa ação histórica de movimento mercantilista – em-
bora, na Índia, se dê conta de que “viaj[ou] tanto e tanto 
viaj[ou] para agora terminar/ em negócios bibliográficos” 
(VI, VIII, 78) –, muito menos na propagação da fé cristã. 
Ele deambula como um forasteiro por cidades esvaziadas 
pela monocultura do turismo, procurando encerrar uma 
relação hostil com o seu passado (VI, I, 10). 

De todo modo, já não encontramos aquele ve-
lho “[q]ue ficava nas praias, entre a gente” (Lus., IV, 94, 
2), porto de chegadas e  partidas e a própria síntese da 
“contradição central d’Os Lusíadas” (apud SILVEIRA, 
2008, p. 97). Agora vemos uma velha, uma passante(?) 
(BAUDELAIRE, 1999, p. 145), num espaço que pode ser 
facilmente compreendido como um entre-lugar contem-
porâneo: o aeroporto, “lugar crítico da mobilização total, 
o que há hoje de mais parecido a um posto militar em de-
sordem” (GUERREIRO, 2017). Esta velha, que “parecia 
saber mais coisas/ que os outros”, parece fundar uma nova 
contradição: como o Velho do Restelo, ela pode estar “en-
tre a gente” criticando a “maior aptidão” dos homens para a 
guerra. Vale lembrar que “[o]s humanistas são incansáveis 
adversários da guerra, considerando-a o resultado da 
degenerescência em que caíram os homens desterrados da 
idade de ouro” (SARAIVA, 1997, p. 150). Se a História das 
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mulheres é a história dos que ficam, não dos que partem, 
não importa para que tipo de guerra, esta velha humanis-
ta(?), provavelmente, já não é um dos não-assinalados da 
História, nem, decerto, néscia como o povo (Lus., IV, 96). 
Ou: “segundo a tradição greco-latina e judaico-cristã”, ela 
continua a ser um dos “não-assinalados da História” (SIL-
VEIRA, 2008, p. 22). Contudo, é esta velha, e nenhum 
dos demais velhos que aparecem no livro de Gonçalo M. 
Tavares, “que parec[e] saber mais coisas/ que os outros”. 

Entretanto, no canto VII, na Índia, Bloom conhe-
ce alguém que “aprendera/ com as árvores a ser velho” (VI, 
VII, 58). Shankra, no entanto, está menos para velho sábio 
que para guru vulgar (LOURENÇO, 2010, p. 16) e “reve-
la, então, pouco a pouco/ o que esconde./ Bloom está na 
verdade diante de um ladrão./ De livros, muito bem, mas 
ladrão” (VI, VIII, 83). Pois: talvez já não haja Velhos, com 
sorte “um velho sensato” (VI, VI, 42), embora, na Índia, 
Bloom ouça “histórias que velhos/ sentados em esquinas 
recentes contam/ às mulheres sensatas e aos turistas” (VI, 
VII, 19, grifos meus), e encontre “homens velhos que es-
cutámos/ durante horas e julgámos já eternos” (VI, VII, 
21), além de gente de “fachada sábia” (VI, VIII, 83) “que 
aparenta sabedoria/ em festas públicas” (VI, VI, 58). 

Já em Lisboa, no canto X, Bloom novamente “as-
susta-se” com “um velho correcto e pobre” e prontamente 
oferece a mala que levou à Índia ao “velho simpático que 
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treme de frio” (VI, X, 153) e diz: “Tem uma edição rara de 
um livro indiano/ chamado «Mahabarata»; vale dinheiro, 
e muito” (VI, X, 153):

O velho aceitou a mala, sim, e Bloom despede-se.
Ninguém hesita quando está frio e é de noite.
Pela primeira vez não tem nada nas mãos. A viagem 
à Índia acabou numa rua de Lisboa 
nas mãos de um velho que talvez não saiba ler 
e que talvez até goste de fazer desenhos 
por cima de palavras grandiosas. A cidade
tem a sinalização adequada para que quem regressa a casa
não se perca no caminho. Mas o frio aumenta
e Bloom não sabe para onde ir.
(VI, X, 154).

É de se destacar que esta cena do encontro entre 
Bloom e o último velho (VI, X, 153) – um mendigo? – 
seja exemplar de que a ficção, assim como para Camões, 
“é uma forma de exprimir a realidade” (SARAIVA, 1997, 
p. 166), uma vez que, embora bibliófilo e, talvez por isso, 
humanista, Bloom sabe que “[j]á não há sábios, há leitores” 
(VI, VIII, 79), ainda que os livros, no mundo contempo-
râneo, nem sempre sejam úteis pelo seu valor humanista. 
Bloom “[t]entou encontrar sábios na cidade de/ Londres, 
e mais tarde em Paris. (...)/ mas nem uma única referência 
a um sábio./ Não prova que não existem, mas apenas/ que 
não querem ser contactados” (VI, V, 66). 

De fato, no livro do século XXI, não há uma “voz 
pesada” (Lus., IV, 94) para ser ouvida nem ignorada. Esta 
voz que vem do século XVI com palavras premonitórias, que 
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os nautas “no mar ouvi[ram] claramente”, já “enrouquecida” 
(Lus., X, 145) no final d’Os Lusíadas, é desconstruída no livro 
contemporâneo e emudecida ao longo de toda a sua jornada. 
Do mesmo modo, emudecido é “o velho rádio do pai” que 
“nem/ com a viagem voltou a funcionar” (VI, X, 156). Porém, 
o rádio também “não é o Velho, propriamente” (SILVEI-
RA, 2008, p. 21). A epopeia deste objeto revela a sua traje-
tória, como é construído o seu cotidiano, e a que necessida-
des, além das funcionais, atende. Recordo que o rádio “nem 
com a viagem à Índia voltou a funcionar” e, nesse sentido, 
talvez só tenha uma função, na medida em que este objeto 
não pode ser definido pela sua utilidade técnica, mas pelas 
relações humanas estabelecidas através de um sistema de 
significações. Para além de sua materialidade, o rádio figura 
como a realidade afetiva que constitui uma contradição. É 
esta contradição que interessa aqui. Este objeto que perdeu 
a sua função primordial (se é que, alguma vez, funcionou) e, 
portanto, inútil, cuja voz não pode ser restaurada e não fala 
até a última estância – “Põe a mão no bolso: o velho rádio do 
pai nem/ com a viagem voltou a funcionar” (VI, X, 156) – é, 
afinal, um elemento, também ele, contraditório: apesar de ser 
um produto da tecnologia, é uma máquina ultrapassada, um 
receptor “velho e antigo e, como sempre, avariado”: “mudo e 
quedo” (VI, X, 61). Ao escapar da sua praticidade em busca 
de uma ressignificação, a sua historicidade o transforma não 
só num objeto inútil, mas num resto excêntrico. 
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Nesse contexto, durante a viagem, além de isola-
do de sua função, o aparelho continuamente avariado as-
segura um lugar abstrato, na medida em que Bloom não 
o conserta – “como Bloom gostaria de o reparar, de lhe 
[voltar a dar vida” (VI, IV, 24) –, conservando uma incoe-
rência funcional que compromete o estatuto do objeto. 
Sem função prática e sem transmitir mensagens, resta-lhe 
contraditoriamente um sentido afetivo de atitude nostál-
gica, estabelecendo uma existência de outra ordem. Em 
outras palavras, o rádio (e, de algum modo, os livros que 
acabam por ser trocados na Índia) é o único objeto com o 
qual Bloom verdadeiramente coexiste, porque ele é “inves-
tido[] de tudo aquilo que não pôde sê-lo na relação humana” 
(BAUDRILLARD, 2015, p. 98). É este rádio apropriado 
do pai, sem valor de uso nem valor de troca, que faz a 
mediação de um sistema, a um só tempo, de apropriação 
e posse. O rádio é símbolo, não de qualquer instância, da 
pessoa da qual é (ou foi) objeto, uma vez que o pai de 
Bloom se reveste do valor excepcional da ausência vivida, 
ao mesmo tempo, como ruptura (consumada através do 
assassinato) e prolongamento da presença: 

(Mas talvez parte da explicação estivesse aqui:
o rádio do pai, aquele que nunca funcionara,
ali vai ele, no seu bolso.)
(VI, IV, 96)

Talvez seja a presença desse objeto, a meio caminho entre 
a sua especificidade prática (aqui inútil, porque mudo) e o 
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seu valor simbólico, aquilo que permite Bloom ser o ho-
mem vivo e apaixonado que, de certa forma, ainda é. 
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Introdução 

 Os poemas escolhidos para a análise - “Ca-
mões” de José Blanc de Portugal e “Camões dirige-se 
aos seus contemporâneos” de Jorge de Sena - foram 
retirados da Antologia da Poesia Portuguesa Contem-
porânea: um panorama com organização de Alberto 
da Costa e Silva e Alexei Bueno. A referida antologia 
recolhe poesias de diversos poetas e foi possível per-
ceber uma grande presença de Camões em diversos 
poemas, tanto diretamente quanto indiretamente. 
Porém, para a análise neste trabalho, verificaremos 
apenas os dois já citados.

Ao se tratar de uma apresentação acerca de 
percepções de Camões em poemas portugueses con-
temporâneos, é importante destacar a abertura de 
interpretações que o termo “influência”, comumente 
utilizado, pode carregar. Ao utilizar esse conceito, a 
proposição carrega uma ideia de hierarquia, dimi-
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nuindo o valor do influenciado em detrimento do in-
fluenciador, como se este fosse melhor ou mais evoluído 
que aquele. Segundo René Wellek em “Crise da literatura 
Comparada”, presente no livro Literatura Comparada: um 
panorama (2011), discorre que, ao percebermos pontos 
de convergência entre dois textos cronologicamente dis-
tintos, não podemos afirmar nada que não seja que um 
escritor pode ter mantido contato com o texto do outro. 
Van Tieghem, seus precursores e seguidores

acreditam em explicações casuais, na informação obtida 
a partir da investigação de motivos, temas, personagens, 
situações, enredos etc., que são tributários de algum ou-
tro trabalho cronologicamente anterior. Eles acumulam 
uma enorme gama de paralelos, semelhanças e, algumas 
vezes, identidades, mas raramente se perguntaram o 
que essas relações devem mostrar, exceto, possivelmen-
te, o fato de que um escritor conheceu ou leu um outro 
escritor. (WELLEK, 2011, p. 123)

O termo, portanto, pode abrir margem para interpretações 
que não são o objetivo deste trabalho.  

Os temas abordados nesses poemas perpassam as 
discussões a respeito da influência da vida do autor em sua 
obra e o tema da imitação poética. Esses pontos a serem 
analisados são tópicos que perpassam a história da lite-
ratura. O primeiro aponta para a leviandade de se tomar 
a vida do poeta, no caso Camões, como explicação para 
tudo que foi escrito e assim descartando como insensata a 
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consideração do caráter pessoal do poeta para a elaboração 
de um poema e o segundo trata a respeito do problema da 
cópia de um autor por outro e o rechaço ao plagiador.   

1 Vida e obra

José Bernardino Blanc de Portugal publica este 
poema na obra Quaresma Anunciada (1997). A referência 
a Camões é nítida visto que é feita de forma direta logo 
no título do poema que se dedica a criticar o uso da per-
sonagem Camões como fim último do poema deixando 
em segundo plano a qualidade estética das obras do poeta.

                       CAMÕES 

Passaste fome,
Dizem alguns que de tua vida comem
Vermes parasitas que vivem de inventar as tuas histó-
rias...
Talvez um dia neles a mutação se opere
Quando os bichos mudem de alimentação e
Passem a roer a tua obra
E não a tua morta vida terreal.

Ah Camões! Luís Vaz, se visses 
Como os vermes pastam tua glória!
Por um que ame apenas a tua obra
Quantos te inventam a vida passada
P’ra explicar versos que não sentem
Ou sentem tão à epiderme
Que precisam de outras histórias
Que não a das palavras que escreveste!

Também eu li demais a tua inventada vida:
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Tudo quero esquecer p’ra mais lembrar
Que poesia é só a tua gloria
Eterna vida é só tua Poesia
E a vida que viveste é morta história (PORTUGAL 
apud SILVA E BUENO, 1999, p. 62) 

As críticas do poema se destinam tanto aos que 
idolatram somente a figura de Camões, sem antes ter 
contato com suas obras, quanto aos que tomam a crítica 
biografista como única fonte de análise para os poemas 
do poeta português. De início, percebe-se que o eu-lírico 
toma Camões como interlocutor a fim de relatar ao poeta 
a sua indignação com relação aos que absorvem as his-
tórias da vida do autor canônico, muitas vezes lendárias, 
como fonte de sua glória. “Ah Camões! Luís Vaz, se visses 
/ Como os vermes pastam tua glória! ”. A crítica aponta 
tanto para os que inventam as histórias, quanto para os 
que se baseiam apenas nelas para conhecer o poeta portu-
guês pois essas formas de análise deixam de lado a princi-
pal forma de reconhecer o porquê da verdadeira glória de 
Camões que são as suas obras e seus artifícios literários. É 
devido a esse olhar raso sobre as obras de Camões que o 
eu-lírico do poema de José Bernardino Blanc de Portugal 
critica críticos e leitores que “Que precisam de outras his-
tórias” para exaltar Camões, a não ser as que foram escritas 
pelo próprio, para tornar sua poesia consagrada.

Para além desse ponto, a crítica se estende à tenta-
tiva de explicar os poemas por meio dessas (pseudo) his-
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tórias do poeta. “Quantos te inventam a vida passada / 
P’ra explicar versos que não sentem / Ou sentem tão à 
epiderme”. Assim percebe-se que esse meio frágil de aná-
lise é utilizado visto que, para o eu-lírico, esse crítico não 
vai aos versos de Camões, ou caso vá, analisa-os super-
ficialmente. Para Leyla Perone Moisés, em A falência da 
crítica, a fragilidade dessa forma de análise está em que “a 
crítica bibliográfica parte de um equívoco fundamental: 
a identificação do poeta ou do narrador com a pessoa do 
autor. Ela considera a obra como imagem fiel do escritor 
enquanto homem, confunde o nível literal da obra com 
o nível referencial”. (PERRONE-MOISÉS, 1973, p. 58).

Segismundo Spina, em Ensaios de Crítica Literária 
(2010), analisa o mesmo tema utilizando a relação de Ca-
mões e as mulheres. O crítico afirma que a vida do poeta 
português não condiz com seus poemas, nos quais utilizou 
recursos poéticos da Idade Média para construir a figura 
de sua amada. Spina expõe que Camões poderia não ter 
amado apenas Dinamene, mas também Helena, Inês, Joa-
na, Leonor, Lurina, entre outros tantos nomes femininos 
que aparecem em suas obras, tornando-se assim um poeta 
que “em várias flamas variante ardia” como o poeta mesmo 
diz. Assim podemos ver que o poeta pode ser um fingidor, 
fragilizando ainda mais esse tipo de análise. 

Com isso, queremos chegar ao ponto que as análi-
ses firmadas em possíveis fatos históricos pouco possuem 
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credibilidade como crítica literária, visto que, para isso, 
deve-se levar em consideração os artifícios poéticos utili-
zados e não precários dados históricos.

As técnicas das identificações da coisa literária com o 
plano histórico encontram-se hoje à margem da crí-
tica literária. Só a tradição de um método historicista 
explicaria esse afã dos comentadores por estabelecer 
vínculos entre o mundo da arte e o mundo real da vida. 
Ninguém nega que o artista normalmente parte da 
realidade histórica para como sugestão inicial de suas 
criações. O estabelecimento de dados históricos como 
comprovações em uma obra de arte literária é sempre 
de valor precário. (SPINA, 2010, p. 95)

O poema de José Bernardino Blanc de Portugal 
parece ir ao encontro dessas ideias ao criticar tanto os que 
se interessam mais pela vida do autor do que pela sua poe-
sia, quanto os que se baseiam em histórias fantasiosas ao 
lê-la e interpretá-la.  O eu lírico chega a chamá-los de 
“vermes parasitas” por não darem maior valor ao que real-
mente importou para levar o poeta à glória, seus artifícios 
literários.  

2 O problema da imitação

Nem sempre a ideia de imitação, como conhe-
cemos hoje, foi tão popular. Ela atualmente se confun-
de facilmente com a ideia de plágio, porém, existe uma 
importante fronteira entre os dois conceitos: o primeiro 
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consiste em uma cópia não servil “e permite variações im-
portantes ditadas pela concepção pessoal do narrador ou 
poeta” (FERNANDES, 1986, p. 15). A imitação, segundo 
Aristóteles, é inerente ao homem e fundamental para sua 
construção, visto que é por meio dela que adquire os pri-
meiros conhecimentos e pela qual é possível a criação de 
gêneros literários, por outro lado, o plágio, geralmente de 
má fé, é a cópia das ideias, palavra por palavra, de outros 
com a assinatura do plagiador. Este último é objeto da 
crítica do poema abaixo: 
                        

CAMÕES DIRIGE-SE AOS SEUS CONTEM-
PORÂNEOS 
Podereis roubar-me tudo:
As ideias, as palavras, as imagens,
E também as metáforas, os temas, os motivos, 
os símbolos, e a primazia 
nas dores sofridas de uma língua nova, 
no entendimento de outros, na coragem 
de combater, julgar, de penetrar 
em recessos de amor para que sois castrados,
E poderei depois não citar, 
Suprimir-me, ignorar-me, aclamar até 
outros ladrões mais felizes.
Não importa nada: que o castigo 
será terrível. Não só quando 
vossos netos não souberem já quem sois 
terão de me saber melhor ainda 
do que finges não sabeis,
como tudo, tudo o que laboriosamente pilhas,
reverterá para o meu nome. E mesmo será meu,
tido por meu, contado como meu,
até mesmo aquele pouco e miserável 
que, só por vós, sem roubo, haveríeis feito.
Nada tereis, mas nada: nem os ossos,
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que um vosso esqueleto há-de ser buscado,
para passar por meu. E para outros ladrões, 
iguais a vós, de joelhos, porem flores no túmulo. (SENA 
apud SILVA E BUENO, 1999, p. 87)

A referência a Camões aparece logo no título e nos 
traz a ideia que é o poeta português o portador da voz do 
poema e que ele é quem se dirige aos seus contemporâ-
neos que, por sua vez, se apropriam de suas ideias, palavras, 
imagens, temas, motivos, símbolos e a primazia de suas 
dores. O eu lírico diz que o plagiador pode suprimi-lo e 
ignorá-lo, porém, suas atitudes trarão severas consequên-
cias “Não importa nada: que o castigo será terrível”. O 
pior castigo será o esquecimento do plagiador pelas gera-
ções futuras e a consagração eterna de Camões. 

É certo que a tomada das palavras de forma literal 
de um autor por outro é considerada plágio e não há 
dúvidas que deve der rechaçado. Porém, a acusação de ser 
algo tão deplorável a reutilização dos temas, imagens, mo-
tivos e símbolos de Camões por outros autores deve ser re-
pensada. A Arte Poética de Horácio sugere que, ao invés de 
inventar novos caracteres, deve-se imitar os consagrados 
pelo costume como forma de garantir a compreensão pela 
audiência. Assim, o uso desses temas, imagens, motivos e 
símbolos de forma criativa pelos contemporâneos de Ca-
mões, a quem ele se dirige no poema, poderia caracteriza
-los não como plagiadores, mas como poetas caudatários 
do poeta mais famoso da língua portuguesa.
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A repetição sistemática de lugares-comuns [...], ao 
contrário do hoje se pode imaginar, não é algo pejora-
tivo ou indicador de falta de habilidade técnica ou de 
imaginação criativa, mas sim fator necessário e distinti-
vo para o poeta e para o orador uma vez que traz à tona 
sua capacidade de falar a respeito de um assunto, do 
qual muitos já trataram, de maneira inovadora, eficiente 
e diferente, desnudando seu ingenium (engenho), sua 
habilidade. (MARTINS, 2009, p. 35)

O problema tratado no poema está quando esses 
novos autores copiam as palavras de Camões de forma 
servil, literal, e além do mais suprimem, ignoram e apa-
gam os créditos do poeta em seus escritos, destacando a 
má fé dos copiadores. Essa tentativa de apropriação, para a 
tradição literária, está fadada ao fracasso em detrimento à 
imitação laudatória. “Os bons modelos são, na teoria hora-
ciana, publica materies priuati iuris, isto é, matéria a todos 
pertencente que será legitima pertença do poeta, caso ele 
não se limite a copiar. ” (FERNANDES, 1986, p. 21). Vis-
to que sabemos que são as variações que afastam as obras 
analisadas das ideias de furto ou plágio.

O poema de Sena condena o plágio de Camões 
realizado pelos seus contemporâneos. Destaca-se aqui não 
a imitação recomendada por Horácio “Muito melhor fa-
rás, se os argumentos / Fores buscar a Homero do que ex-
pores/ Outros nunca tratados nem ouvidos (HORÁCIO 
apud OLIVEIRA,1758, p. 61), no qual recomenda-se a 
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imitação da essência dos autores dignos de serem imita-
dos como Homero, mas sim dos plagiadores, copiadores 
de palavra por palavra, que não reconhecem a fonte im-
pulso dos seus escritos. A confirmação dessa análise se dá 
pelo uso de palavras como “roubar-me”, “suprimir-me” e 
“ignorar-me” que destacam a má fé do copiador. 

3 Conclusão

Assim, podemos verificar que Camões está presen-
te nas obras de importantes poetas da poesia contemporâ-
nea portuguesa. Na Antologia aqui utilizada percebemos 
Camões nos poetas analisados, José Blanc de Portugal e 
Jorge de Sena, como também em outros que estão presen-
tes no mesma Antologia da poesia portuguesa, como Sophia 
de Mello Breyner Andresen em “Soneto a maneira de Ca-
mões” ou Antônio Gedeão em “Máquina do mundo”.

Nos poemas analisados vimos que Camões é utili-
zado ora como interlocutor ora como o próprio eu-lírico, 
ora como um referente e, o que todos possuem em comum 
é a imagem desse poeta como um mito, como uma figura 
exemplar, que, apesar de tão distante cronologicamente, 
ainda aparece como um marco da literatura portuguesa e 
mundial. Percebe-se, portanto, diante tantas referências ao 
poeta em uma antologia que se dedica a mostrar ao mun-
do como anda a poesia portuguesa atualmente, a forte pre-
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sença de Camões como um modelo a ser seguido. Além 
de chamarem Camões para seus poemas, os poetas aqui 
analisados tocam em importantes temas que atravessam a 
história da literatura 
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Embora sejam dois poetas de gerações di-
ferentes, a trajetória de Carlos Alberto Macha-
do encontra-se com a de António Pedro no que 
concerne à proximidade com o teatro, ao interesse 
pelo ensaísmo sobre a vida, a história e a técnica 
dos palcos. Os dois autores, além de poetas, foram 
(são) também agentes culturais ligados aos palcos 
e ao mundo da cultura em Portugal. Estão, cada 
um a seu tempo, inscritos em movimentos que 
partem de um momento de inquietação com os 
rumos da poesia e que, num âmbito mais geral, 
expressam preocupações teóricas semelhantes em 
alguns aspectos, como veremos mais adiante.

Falando resumidamente, temos em Carlos 
Alberto Machado e António Pedro, basicamente, a 
mesma figura do homem de teatro que se expressa 
de forma consistente em poesia. São, mais exata-
mente, homens de arte, pois lhes interessa, mais do 
que este ou aquele movimento ubíquo, uma certa 
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noção de arte como um movimento simultâneo em que 
as fronteiras de cada expressão artística se imbricam ao 
responderem em conjunto às novidades que os fluxos de 
pensamento lhes impõem. António Pedro e Carlos Al-
berto Machado, portanto, encontram-se num lugar de 
observação dos desdobramentos das artes em várias de 
suas dimensões. Sendo poetas, tematizam a teatralidade 
das ideologias e das correntes de pensamento; sendo 
teatrólogos, exploram a poeticidade de um conflito – 
muitas vezes encenado – entre o novo e a tradição.

Antes de iniciar a exposição sobre o assunto es-
pecífico do mito, objeto de pesquisa deste texto, cabe 
aqui levantarmos uma breve nota biográfica sobre os 
dois poetas/teatrólogos, a fim de situarmos cada um em 
seu tempo e, portanto, em suas preocupações como ho-
mens de arte.

António Pedro nasceu em Praia, Cabo Verde, 
em 1909. Morreu em 1966. Como teatrólogo, escreveu, 
dirigiu e geriu várias companhias de teatro. Além disso, 
foi também jornalista, crítico, ceramista e pintor, ofício 
que desenvolveu sob a influência da escola surrealista. 
Há, de fato, algumas obras desse período no Brasil, mais 
especificamente no Museu de Arte Contemporânea da 
USP. O professor Fernando Matos Oliveira, da Uni-
versidade de Coimbra, o caracteriza como “uma figura 
central na vida cultural portuguesa dos anos 30 a 50” 
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(apud PEDRO, 1998, p. X). Sua história com os mo-
vimentos de vanguarda se estende desde a instalação, 
aos 21 anos, da primeira galeria de arte moderna em 
Portugal, até o encontro com autores e artistas como 
Marinetti, Jorge de Lima, André Breton, Giuseppe 
Ungaretti, Piet Mondrian, Tarsila do Amaral, Mario 
de Andrade, Oswald de Andrade. Suas andanças pelo 
mundo incluem passagens detidas pelo Brasil, onde co-
nheceu Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade, 
e pela Inglaterra, onde cobriu a Segunda Guerra Mun-
dial como cronista. Em seu trajeto como adido cultu-
ral, se assim pudermos dizer, dedicou-se intensamente 
a desenvolver e divulgar algumas vanguardas estéticas 
em Portugal, de maneira que foi a ele que Cesariny e 
O’Neill recorreram, entre 1947 e 1949, para consolidar 
a então incipiente escola surrealista portuguesa.

Carlos Alberto Machado, nas palavras dele pró-
prio, “nasceu em Lisboa, vinte anos antes da revolução 
do 25 de abril”, ou seja, em 1954. Atuou como professor 
em cursos superiores de teatro de Lisboa e de Évora, e, 
assim como António Pedro, organizou e dirigiu com-
panhias de teatro. Escreveu também obras voltadas à 
atuação e história do teatro português. Em 2001, fez 
parte da antologia Poetas sem qualidades, aquela que, 
com seu caráter iconoclasta e irreverente, lançou toda 
uma geração de “puetas” no centro das discussões so-
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bre poesia contemporânea em Portugal. Posteriormen-
te, colaborou para a revista Telhados de vidro, também 
editada por Manuel de Freitas, dando continuidade a 
seu engajamento nessa que é a mais relevante tendência 
poética – o nome seja talvez problemático – surgida de 
vinte anos para cá no país.

Comecemos por algumas coincidências signifi-
cativas. Para fugir de biografismos, vamos elencar pri-
meiramente o fato de que tanto António Pedro quanto 
Machado foram, embora em graus diferentes, ativos em 
movimentos poéticos de vanguarda (no caso de Carlos 
Alberto Machado, é possível questionarmos esse ter-
mo). Enquanto o primeiro ajudou a erigir as bases do 
que seria o surrealismo português, o outro foi colabo-
rador de primeira hora desse movimento que há pouco 
mais de 15 anos abalou a poesia portuguesa. Tanto o 
surrealismo quanto essa poesia “sem qualidades” indi-
caram alguma ruptura grave ou ao menos o começo de 
um debate sobre o futuro da poesia portuguesa. No pri-
meiro caso, o presencismo dava mostras de esgotamen-
to e o neorrealismo surgia como alternativa ao sonho 
vanguardista; no segundo, a ideia do “regresso ao real” 
herdada através da obra de Joaquim Manuel Magalhães 
punha em choque duas concepções opostas de poesia, 
o que se verifica pelas restrições entre Gastão Cruz, 
num exemplo trivial, aos “sem qualidades”1, ou mesmo 
1 Na ocasião de uma entrevista a Luís Maffei, Gastão Cruz comenta 
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à menção pouco lisonjeira a Nuno Júdice que consta no 
prefácio da coletânea2.

O que soa curioso é que António Pedro e Carlos 
Alberto Machado, nessa espécie de trincheira, aparecem 
em lados opostos: o primeiro pretende problematizar a 
relação com o real, conferindo ao sonho e ao absurdo a 
tarefa de lidar com ele por meio de imagens e abordagens 
surrealistas; o último, num esforço de proximidade da lin-
guagem com a denotação, pretende aprofundar na aridez 
da expressão objetiva a verdade de um coloquial sublima-
do. Um coloquial que, pela sua falta de qualidades, com-
pleta-se enunciativamente naquele súbito estado de fri-
volidade que as verdades logo perdem em sua concretude. 
Em comum, podemos dizer, os dois poetas mantêm uma 
relação de aparente distanciamento e recusa no que tange 
à tradição: a atitude transgressora dos surrealistas (e tam-
bém dos dimensionistas e planistas, outras correntes de 
que Pedro é signatário) e o instinto docemente destruidor 
dos sem qualidades são feitos de uma mesma matéria. Os 
absurdos de um tempo sem qualidades são análogos, pelo 
sobre o que ele chama, com alguma ironia, de “poesia jovem”: “O que 
eu sinto por vezes é que isso não se dá nessa poesia jovem, ela causa-
me uma sensação de déjà-vu: como eu já fui testemunha de uma série 
de décadas de poesia, já assisti a essa atitude umas décadas atrás. A 
poesia meio marginal, meio direta, despretensiosa, raras vezes deu um 
resultado duradouro” (MAFFEI, 2006).
2 Ao citar Júdice como “um contemporâneo bizarro de Sá de Miran-
da” (2002, p. 13), torna-se evidente a intenção de Manuel de Freitas 
de formular a ruptura não apenas com a geração histórica de 61, mas 
com uma concepção de poesia contemporânea tida como anacrônica.
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seu niilismo, ao absurdo de um tempo bélico e de deses-
perança em que o sonho emerge como racionalidade pos-
sível diante da barbárie. É sintomático que constatemos 
que, como homens de cultura, tanto um quanto o outro 
estejam na ponta de lança de movimentos que procuram 
um sentido para o absurdo, seja ele advindo do tédio ou da 
crueldade. As soluções para tais dilemas não passam pela 
revisitação mimética do passado, ao mesmo tempo em que 
não se inscrevem na órbita de uma solidariedade gregá-
ria. É, ao contrário, dentro da expressão de subjetividade 
ferida, dentro de um lirismo que parte do indivíduo, que 
os dois poetas, cada um dentro de seu contexto e soluções 
específicas, vai buscar o que considera o novo em poesia.

Nosso intuito neste pequeno trabalho não é anco-
rar um modelo comparativo de análise numa espécie de 
esforço autoritário de abarcar, sobrepor ou contrapor esses 
dois modos de pensar a poesia, situando-as numa espécie 
de “eterno retorno” da crítica literária. Nos parece natural, 
justo e até mesmo belo o fato de que, para tempos diferen-
tes, há respostas diferentes, mais ou menos ajustadas a um 
contexto cultural, mas de qualquer forma interlocutoras 
desse contexto. Esse não é um dado a se desconsiderar. 
Importante, por isso, é ressaltar que ambos os autores en-
contram-se inseridos em concepções inovadoras de arte; 
são atores nesse palco aberto. Isso não é um obstáculo, 
porém, a que vez por outra eles visitem alguns dos mais 
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estabelecidos topoi da tradição. O mito, por exemplo, apa-
rece na obra dos dois autores em alguns de seus poemas 
mais emblemáticos: o Protopoema da Serra D’Arga, de 
António Pedro, e Mito, de Carlos Alberto Machado. O 
modo como os dois enxergam não apenas o mito poético, 
mas também a envergadura de sua expressão teatral vai 
repercutir na forma como cada um dos dois lida com a 
figura do mito. Como sabemos, o tema é um dos lugares 
comuns da pesquisa teatral, e não poderia deixar de cons-
tar dentro do escopo da obra poética e teórica dos autores 
aqui citados. Entretanto, uma instância privilegiada para 
figurar (ou desfigurar) o mito, tanto para Machado quan-
to para António Pedro, foi a poesia. Não o ensaio, nem a 
prosa. O palco em que os mitos estão dispostos é poético, 
o que nos leva a algumas considerações, ensejadas por um 
pressuposto fundamental: a poesia é o espaço primevo de 
trânsito do mito. Na Poética de Aristóteles, ele aparece ex-
posto sob a forma dramática, isto é, descrito na forma de 
tragédia e épico. Nesses modelos, a teatralidade da ação se 
dá não apenas por meio da ação dramática, mas também 
por meio da versificação, das metáforas, de maneira que “a 
imitação verbal do rito é o mito e a ação típica da poesia 
é o enredo, ou aquilo que Aristóteles chama de mythos” 
(FRYE, 1999, p. 63). Em termos formais, portanto, o mito 
é algo análogo a uma imagem poética: é um ser em de-
vir, o intervalo das circunstâncias das ações, que pode ser 
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flagrado em sua exuberância e desgraça por meio de um 
discurso organizado do ponto de vista da poesia, do de-
senrolar de um produto concatenado (aqui a palavra poesia 
encontra, portanto, seu significado original: processo).

Tanto o Protopoema quanto Mito são narrativas 
versificadas que ao mesmo tempo se apropriam e recusam 
alguns lugares comuns do mito. Em comum eles man-
têm a formação de um espaço primordial caótico, uma 
espécie de cosmogonia própria, melancólica e agônica. A 
Serra d’Arga minhota, transformada em local de sonho 
e absurdo, é identificada a um espaço de anomia mística: 
“Sonhei ou bem alguém me contou / que um dia / em 
San Lourenço da Montaria / uma rã pediu a Deus para 
ser grande como um boi /A rã foi /Deus é que rebentou” 
(PEDRO, 1998, p. 53); a Lisboa que aparece em Mito é a 
cidade perigosa, anedótica, fria e repleta de fumaça: o avô, 
grande herói da narrativa, é um sapateiro de boa índole 
que, nas horas vagas, rouba fios para vendê-los em locais 
afastados. Isso sem mencionarmos os imensos perigos aos 
quais os meninos mal-educados se dedicam com afinco: 
“e às vezes atravessávamos pelo lado de fora todo o aque-
duto das águas livres / do alto de campolide ao bairro da 
serafina e do bairro da serafina ao alto de campolide / 
os sustos foram mais que muitos mas vá lá que ninguém 
nunca dali caiu” (MACHADO, 2010, p. 112). Também 
aqui há uma sugestão de um espaço sem normas, inaugu-
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ral, de uma inocência sem castidade que acompanha todo 
o duro percurso da formação do que é o novo herói. Este 
menino que, tendo perdido os avós, refestela-se na sujei-
ra acumulada e corrente do tempo e, antinarcisicamente, 
chafurda muitos anos depois na “comum merda profunda” 
(idem, p. 113) do sofrimento.

Tanto em um poema quanto em outro, a folha em 
branco da existência é posta sobre os personagens: são 
eles que determinam o seu destino, como cabe ao ver-
dadeiro mito. No poema de Carlos Alberto Machado, a 
ação é assumida por uma primeira pessoa que participa 
dos fatos, o que implica modificar as situações em que se 
insere. Trata-se de um mito esguio, manhoso, que transita 
pela obscuridade do prazer, da infância e da doença (às 
vezes todos juntos) mais como um pícaro do que como 
um herói. Os elementos da épica aparecem, como convém 
a narrativas mitológicas, como uma sequência de desafios 
que fazem ressaltar, mais do que o perigo das situações, 
o engenho de superá-las pela bravura. E aí temos, nes-
se poema, uma constelação de heróis de índole picaresca, 
docemente embrutecidos pela pobreza, pela loucura e até 
pelo frio. É de fato um ser ativo que, contrariando a vi-
tória final dos deuses, extrai essa história desfigurada de 
desterro sem glória: este é, de fato, um mito que reafirma 
sua pequenez e sua dúvida, a despeito de seu orgulho em 
retomar, o quanto for possível, a sua trajetória na esteira 
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de um mito fundador. Mais do que tudo, é a capacidade 
de narrar e efabular a história que forma a consistência do 
mito. É por isso que, à intensidade de um passado vivido 
como uma aventura diária sobrepõe-se uma atualidade 
enunciativa de calmaria insuspeita. O momento da “in-
vocação” é marcado por tranquilidade e ternura – “sim às 
vezes parece que me recordo de muitas coisas e a um rit-
mo razoável / então é preciso mantê-las assim sossegadas 
e sem se misturarem / iniciar calmamente o processo de 
seleção e classificação” (MACHADO, 2010, p. 95) – num 
claro contraste com a tensão e melancolia característica 
do poema: “também chegaram demasiado tarde as pala-
vras que escrevi para o meu velhote / já ele tinha partido 
já todos tinham partido sabe-se lá para onde / a minha 
velha foi quem partiu mais tarde e ainda pude chorá-la 
baixinho” (idem, p. 113).

O poema de António Pedro, por sua vez, investe 
de maneira frontal contra certas práticas estéticas que o 
incomodam: são patentes as críticas ao academicismo, à 
ascensão do neorrealismo, ao pudor e ao purismo literá-
rios, ao moralismo salazarista, ao passadismo... Trata-se 
de uma obra voltada a relatar, por meio do mito, as di-
versas faces de um bestiário da literatura portuguesa. O 
fato de a invocação não ter sequer um destinatário (“So-
nhei ou bem alguém me contou”) (PEDRO, 1998, p. 53) 
exime desde o princípio o poeta de seu compromisso de 
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fidelidade, marcado nos mitos com a força da eloquên-
cia. Ao espaço sem lei e sem memória da Serra d’Arga se 
segue uma cosmogonia de um Deus rebentado, do qual 
sobraram “pedras e pedras nos montes à conta da fábu-
la” (idem, p. 53). A arkhé dessa comunidade provinciana 
é, propriamente, a fábula, uma história sem fundamento 
ou ciência, mas calcada numa espécie de ingênua boa fé, 
compartilhada pela gente provinciana, do ponto de vista 
narrativo. Ou seja, o esvaziamento do discurso grandilo-
quente ou com pretensões de seriedade é uma condição 
para revelar, como o bufão revela a verdade ao rei pela 
ofensa, o conteúdo dessa crítica à Deolinda. A Deolinda, 
citada exaustivamente no poema, é muito provavelmente 
uma sátira à personagem de mesmo nome do livro neor-
realista Emigrantes, de Ferreira de Castro. Ela é identi-
ficada ao “resto”, tratada como uma musa “feia”, fútil (“a 
Deolinda / que só conta de amores / e só dança de cores 
/ e só fala de flores / a Deolinda”) (PEDRO, 1998, p. 54). 
Note-se que ela é atacada inclusive na sua seriedade de 
ícone realista. A musa da Serra d’Arga, longe de guardar 
alguma gravidade, procura atestar a falência de um discur-
so sem humor, impregnado de realidade em estado bruto: 
o discurso realista, evidentemente.

As narrativas expressas tanto em Mito quan-
to no Protopoema da Serra d’Arga são conscientes de 
seus desajustes. É como se, ao perder voluntariamente a 
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integridade hercúlea do herói, elas procurassem atualizar 
o próprio estrato da narrativa heroica. Os heróis do Proto-
poema são os vermes, as moscas, os mendigos e outros seres 
que se nutrem de seu estatuto de proscritos, de um estado 
de “crueldade natural” (idem, p. 56) – presente também 
no poema de Carlos Alberto Machado – e por isso são 
vitoriosos, permanentes, os heróis desse poema surrealista. 
Em outra chave, obedecendo a um sistema imagético e 
linguístico de outra ordem, Mito é também uma narrativa 
de crueldade, antes mesmo do que de heroísmo. Aqui é a 
crueldade da perda e da falta que são reveladas. O mito, 
nos dois poemas, é a vida em seus ritos mais extremos e 
excludentes. No fundo, a ilogicidade violenta do estrato 
narrativo desses mitos (e dos poemas em questão) guarda 
uma potencial analogia com o próprio ser, num movimen-
to que é transfigurado pelo discurso poético e encontra no 
mito a sua forma primordial:

Assim como uma metáfora poética é sempre um ab-
surdo lógico, toda convenção de enredo herdada em 
literatura é mais ou menos louca. A promessa irre-
fletida do rei, o ciúme do marido enganado, o remate 
‘viveram felizes para sempre’ num casamento no final 
(...) – nada disso foi sugerido por qualquer observação 
da vida ou do comportamento humanos: todos existem 
exclusivamente como procedimentos de narrativa. A 
forma literária não pode vir da vida; ela vem apenas da 
tradição literária e, portanto, em última instância, do 
mito. (FRYE, 1999, p. 45)
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Todos esses movimentos dentro dos poemas ana-
lisados se dão como se o mito autorizasse, pela sua gran-
deza ancestral, a mimese do jogo da existência, prefigura-
do como um espaço de melancolia e “crueldade natural”. 
Como se, no palco das relações intra e extraliterárias, os 
mitos se ajustassem a uma capacidade de mediar um acer-
to de contas entre os homens e a linguagem, ou entre os 
homens e sua história. Somente a partir dessa mediação, 
desse mise-en-scène e dessa corporeidade mediada pela 
linguagem é que podemos entender a opção desses dois 
poetas/teatrólogos de buscar uma espécie de mobilização 
cênica da literatura pelo mito.

Referências Bibliográficas

ARISTÓTELES. Poética. Trad. Paulo Pinheiro. São Pau-
lo: Editora 34, 2015.

FREITAS, M. de (Org.). Poetas sem qualidades. Lisboa: 
Averno, 2002.

FRYE, N. Fábulas de identidade. Trad. Sandra Vasconce-
los. São Paulo: Nova Alexandria, 1999.

MACHADO, C. A. Registo civil. Lisboa: Assírio & Al-
vim, 2010.



107

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

MAFFEI, L. Entrevista com Gastão Cruz. Escrita, 
Rio de Janeiro, v. 5, 2006. Disponível em: https://www.
maxwell.vrac.puc-rio.br/6190/6190.PDFXXvmi=Fsj-
sOW8rbbh7HWquDEuKS5rQC86gWv3DZn7Ok-
fhwrzFav6GaKbUDhnuTwBbt8e78DeWxufvWPb-
8miOx31sHiRccoOoSWD15gg3fMiMK8xSuhI3l-
Jw32offO5EI2iJ7z1aPNsCzCBr8SabeUJiW9zdxERG-
GaqOKrZBgseQ5PidJtpZoahmjQAivsZcDq1oT11b-
tf2A5kOPPfOfp7DKZd4uG4IkuKKoMLAh1CR-
7xHWOWM5nTI9SWdoEh70MSKcFwMW. Acesso 
em: 13 jun. 2018 .

PEDRO, A. Antologia poética. Edição de Fernando Matos 
Oliveira. Braga/Coimbra: Angelus Novus, 1998.

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6190/6190.PDFXXvmi=FsjsOW8rbbh7HWquDEuKS5rQC86gWv3DZn7OkfhwrzFav6GaKbUDhnuTwBbt8e78DeWxufvWPb8miOx31sHiRccoOoSWD15gg3fMiMK8xSuhI3lJw32offO5EI2iJ7z1aPNsCzCBr8SabeUJiW9zdxERGGaqOKrZBgseQ5PidJtpZoahmjQAivsZcDq1oT11btf2A5kOPPfOfp7DKZd4uG4IkuKKoMLAh1CR7xHWOWM5nTI9SWdoEh70MSKcFwMW
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6190/6190.PDFXXvmi=FsjsOW8rbbh7HWquDEuKS5rQC86gWv3DZn7OkfhwrzFav6GaKbUDhnuTwBbt8e78DeWxufvWPb8miOx31sHiRccoOoSWD15gg3fMiMK8xSuhI3lJw32offO5EI2iJ7z1aPNsCzCBr8SabeUJiW9zdxERGGaqOKrZBgseQ5PidJtpZoahmjQAivsZcDq1oT11btf2A5kOPPfOfp7DKZd4uG4IkuKKoMLAh1CR7xHWOWM5nTI9SWdoEh70MSKcFwMW
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6190/6190.PDFXXvmi=FsjsOW8rbbh7HWquDEuKS5rQC86gWv3DZn7OkfhwrzFav6GaKbUDhnuTwBbt8e78DeWxufvWPb8miOx31sHiRccoOoSWD15gg3fMiMK8xSuhI3lJw32offO5EI2iJ7z1aPNsCzCBr8SabeUJiW9zdxERGGaqOKrZBgseQ5PidJtpZoahmjQAivsZcDq1oT11btf2A5kOPPfOfp7DKZd4uG4IkuKKoMLAh1CR7xHWOWM5nTI9SWdoEh70MSKcFwMW
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6190/6190.PDFXXvmi=FsjsOW8rbbh7HWquDEuKS5rQC86gWv3DZn7OkfhwrzFav6GaKbUDhnuTwBbt8e78DeWxufvWPb8miOx31sHiRccoOoSWD15gg3fMiMK8xSuhI3lJw32offO5EI2iJ7z1aPNsCzCBr8SabeUJiW9zdxERGGaqOKrZBgseQ5PidJtpZoahmjQAivsZcDq1oT11btf2A5kOPPfOfp7DKZd4uG4IkuKKoMLAh1CR7xHWOWM5nTI9SWdoEh70MSKcFwMW
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6190/6190.PDFXXvmi=FsjsOW8rbbh7HWquDEuKS5rQC86gWv3DZn7OkfhwrzFav6GaKbUDhnuTwBbt8e78DeWxufvWPb8miOx31sHiRccoOoSWD15gg3fMiMK8xSuhI3lJw32offO5EI2iJ7z1aPNsCzCBr8SabeUJiW9zdxERGGaqOKrZBgseQ5PidJtpZoahmjQAivsZcDq1oT11btf2A5kOPPfOfp7DKZd4uG4IkuKKoMLAh1CR7xHWOWM5nTI9SWdoEh70MSKcFwMW
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6190/6190.PDFXXvmi=FsjsOW8rbbh7HWquDEuKS5rQC86gWv3DZn7OkfhwrzFav6GaKbUDhnuTwBbt8e78DeWxufvWPb8miOx31sHiRccoOoSWD15gg3fMiMK8xSuhI3lJw32offO5EI2iJ7z1aPNsCzCBr8SabeUJiW9zdxERGGaqOKrZBgseQ5PidJtpZoahmjQAivsZcDq1oT11btf2A5kOPPfOfp7DKZd4uG4IkuKKoMLAh1CR7xHWOWM5nTI9SWdoEh70MSKcFwMW
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6190/6190.PDFXXvmi=FsjsOW8rbbh7HWquDEuKS5rQC86gWv3DZn7OkfhwrzFav6GaKbUDhnuTwBbt8e78DeWxufvWPb8miOx31sHiRccoOoSWD15gg3fMiMK8xSuhI3lJw32offO5EI2iJ7z1aPNsCzCBr8SabeUJiW9zdxERGGaqOKrZBgseQ5PidJtpZoahmjQAivsZcDq1oT11btf2A5kOPPfOfp7DKZd4uG4IkuKKoMLAh1CR7xHWOWM5nTI9SWdoEh70MSKcFwMW
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6190/6190.PDFXXvmi=FsjsOW8rbbh7HWquDEuKS5rQC86gWv3DZn7OkfhwrzFav6GaKbUDhnuTwBbt8e78DeWxufvWPb8miOx31sHiRccoOoSWD15gg3fMiMK8xSuhI3lJw32offO5EI2iJ7z1aPNsCzCBr8SabeUJiW9zdxERGGaqOKrZBgseQ5PidJtpZoahmjQAivsZcDq1oT11btf2A5kOPPfOfp7DKZd4uG4IkuKKoMLAh1CR7xHWOWM5nTI9SWdoEh70MSKcFwMW
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6190/6190.PDFXXvmi=FsjsOW8rbbh7HWquDEuKS5rQC86gWv3DZn7OkfhwrzFav6GaKbUDhnuTwBbt8e78DeWxufvWPb8miOx31sHiRccoOoSWD15gg3fMiMK8xSuhI3lJw32offO5EI2iJ7z1aPNsCzCBr8SabeUJiW9zdxERGGaqOKrZBgseQ5PidJtpZoahmjQAivsZcDq1oT11btf2A5kOPPfOfp7DKZd4uG4IkuKKoMLAh1CR7xHWOWM5nTI9SWdoEh70MSKcFwMW


108

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

Gastão Cruz em A poesia portuguesa hoje pro-
cura uma definição para a poesia de vanguarda: “[…]
penso que a obra de vanguarda é a que se instala no 
cerne da problemática do momento em que surge 
e que não há obras verdadeiramente importantes 
que não ocupem essa posição. ” (1973, p. 163). Dessa 
ideia de vanguarda, de movimento inovador em re-
lação à linguagem e ao contexto social de combate 
ao regime ditatorial e à censura, surge a Poesia 61. 
De acordo com Cleonice Berardinelli em “A poe-
sia portuguesa do século XX”, ao comentar sobre o 
grupo de 61, ela ressalta algumas peculiaridades que 
o caracterizam: “[…] notável inquietação linguística, 
criando textos que se auto referenciam, que refletem 
sobre o fazer poético, ao mesmo tempo que denun-
ciam uma situação social. ” (1977, p. 21).

Maria Teresa Horta integra o grupo Poesia 
61, ao lado de Fiama Hasse Pais Brandão, Gastão 
Cruz, Casimiro de Brito e Luiza Neto Jorge. A poe-
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sia produzida tinha como objetivo o desdobramento da 
palavra: “[…]na exploração das virtudes das palavras- em 
particular do nome como imagem ou metáfora – destacan-
do-a progressivamente no discurso ou na página.” (1973, 
p. 186), comenta ainda Gastão Cruz sobre a natureza das 
criações poéticas do grupo.  Assim, Maria Teresa Horta, 
além do trabalho com a palavra e todas as suas possibi-
lidades de sentido, volta-se para o feminino, conduz sua 
criação poética como uma das vozes mais fortes na luta 
pela liberdade em Portugal. É ainda na década de 1970, 
que durante a ditatura militar, escreve em conjunto com 
Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, as Novas 
cartas portuguesas (1972).  A ideia do livro é a reconstrução 
das Cartas portuguesas de Mariana Alcoforado, publica-
das em 1669, em que a freira escrevia ao cavaleiro francês 
por quem havia se apaixonado. Na ideia das “Três Ma-
rias” (como vieram a ser chamadas as escritoras) o corpo 
e o desejo desvelam-se e vozes essencialmente femininas 
tomam a sonoridade e a palavra. É claro o desejo de igual-
dade e de liberdade no texto a consagraram como uma 
das obras mais importantes da segunda metade do século 
XX na literatura portuguesa, bem como, na luta e na causa 
libertária. 

Antes de as Novas cartas portuguesas, Maria Teresa 
Horta publicou Minha senhora de mim (1971), considera-
do pela poeta como momento fulcral e de viragem na sua 
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escrita. Uma obra que resgata a ideia das cantigas trova-
dorescas , agora cantadas por uma voz feminina.  Segun-
do Ana Maria Domingues de Oliveira em “ Maria Teresa 
Horta: Primeiros escritos”, a respeito dos atos censórios 
que incidiram sobre a autora e sua obra: “[…] a poeta foi 
perseguida pelos agentes da ditadura, que viam nos poe-
mas da autora um ultraje à moral e aos bons costumes.” 
(2016, p. 147) por ser um “livro em que a mulher reivindi-
ca seu direito à escritura, a sua própria voz. ” (2016, p. 147). 
Ainda de acordo com Ana Maria Domingues de Oliveira, 
“neste livro fica registrada a voz de um eu lírico feminino, 
que é sujeito de sua própria existência, compreendendo 
aí sua voz poética, seu desejo, seu corpo, sua sexualidade.” 
(2016, p. 149). Eis a característica essencial da poesia de 
Maria Teresa Horta: a construção de uma voz feminina.

Uma escrita poética é composta de particularida-
des, do modo de pensar e ver o mundo apresentado por 
cada poeta. Sousa Dias em O que é poesia?, comenta que 
“[…]cada poeta fala das suas experiências. Mas tratam-se 
de experiências que já são uma evasão do vivido, a auto 
ultrapassagem do vivido na sensação, em fulgurações vi-
sionárias de uma subjectividade alucinada, arrancada a si, 
posta na linguagem fora de si.” (2014, p. 14) E é justamen-
te essa a ideia que perpassa em Poesis, livro de poemas de 
Maria Teresa Horta publicado em 2017. Das páginas da 
obra emergem diferentes formas de pensar a poesia, são 
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expostas as maneiras como a poeta pensa a palavra, a me-
táfora e o fazer poético. A sensualidade e os sentidos (da 
capacidade de sentir e construir uma referência imagética 
sobre o que foi sentido); a possibilidade de sentir o corpo 
como potencial para a escrita, levando a experiência da 
escrita ao limite são os componentes da “poética” pensada 
por Maria Teresa Horta em Poesis. 

A obra é dividida a partir de uma ideia de organi-
zação, evidenciando as construções da poeta: “ Vocação”, 
“Invocação”,” Avocação”, “Convocação”, “ Provocação”, 
“Evocação” e “Ad Finem”. Outrossim, poesis, palavra gre-
ga para poesia, converge diretamente pra a definição aris-
totélica: a arte poética e a composição do que pertence 
ao campo da poesia e suas caracteísticas. Assim, o título 
da obra de Maria Teresa Horta remete ao fazer poético 
e procura constituir-se como uma “poética”  da autora, 
mostrando suas formas de pensar e construir a poesia. Em 
“Vocação”, primeira parte de Poesis, é apresentado uma 
série de poemas que tem como elemento constitutivo a 
justficativa para a escrita. “Ab initio” (expressão latina para 
“do início”), poema inicial do livro, apresenta um eu lírico 
que conta a respeito do ponto de partida de tudo:

Primeiro escrevi
com breves murmurações
e lentos cuidados de asa

desabituada
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do voo das palavras

Depois ganhei pé
na fundura de mim mesma
na ousadia dos versos

onde se colhem 
os êxtases 
no corpo da escrita

Em seguida comecei
a assimbrar os verbos
e a reinventar metáforas

a sintaxe de fogo
os ícones do tempo
as dúvidas, os dilemas

Escrevendo poemas (HORTA, 2017, p. 17)

O ínicio do poema pretende indicar o ponto ini-
cial da escrita poética empreendida pelo eu lírico. O fazer 
poético, as próprias palavras estão associadas a liberdade 
através da imagem das asas (que percorre toda a obra de 
Maria Teresa Horta) e do voo das palavras que apontam 
para a necessidade da escrita como gesto libertador da 
censura e da opressão. A ousadia, “ na fundura de mim 
mesma” interliga-se com a ideia da escrita feminina e da 
força dessa voz poética. A potência do desdobramento da 
palavra dá-se pelo assombrar os verbos, ou seja, perscru-
tar-lhe as possibilidades e pelo “reinventar as metáforas” 
dando-lhes novos sentidos e relações com as imagens que 
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representam.  É uma construção ignea, em que o eu lírico 
revê e reoganiza as relações com o tempo, com a dúvidas 
e os axiomas da vida. É escrevendo poesia que se pode 
chegar à natureza das coisas e à essência da vida. 

Outras poemas de “Vocação” apontam para essa 
“iniciação” do eu lírico. “A pouco e pouco” traz a palavra 
como o ínicio e que é a partir dela que tudo é despertado 
e surge o universo particular do poema. Já em “Traços fur-
tivos” Maria Teresa Horta fala da poesia que chega, surge 
no “côncavo da mão” e pelo pulso, dá voz ao que existe no 
coração, tomando conta de tudo que existe no mundo da 
poeta “ É a poesia que chega/tomando forma e ruído/a fa-
lar o que não digo.” (HORTA, 2017, p. 32). A construção 
da identidade do eu lírico, da voz que emerge do poema e 
que lhe dá significado aparece em “Perdição”. A poesia é 
construída através da experiência e da busca (incessante): 
“[…] preciso ter séculos de perdição”(HORTA, 2017, p. 
34), nos diz o eu lírico, que encontra na asa, no voo do 
corpo, em tudo que observa e sente o material da escrita, 
que é resultado de um “excesso sempre incontido de perda 
e perdição” (2017, p.35). Por fim, o poema “Arte poética” 
apresenta o propósito da poesia e as suas caracateristicas: 
que ele é feito de solidão e pensamento, desordem e in-
submissão: “Conhece-se então o excesso/ a construção da 
escrita/que ao corpo das palavras/ não se entrega.” (HOR-
TA, 2017, p. 46).
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“Invocação” inicia com um pequeno grupo de tex-
tos em prosa poética “De liberdade em liberdade” que 
apresentam os elementos basilares da ideia de “organiza-
ção poética” de Maria Teresa Horta: “ Beleza a beleza”; 
“Desobediência a desobediência”; “Deslumbramento a 
deslumbramento”; “Insubmissão a insubmissão”; “ Cor-
po a corpo” e “Sonho a sonho”. A beleza é a essência do 
poema, ela é o invólucro do que é despertado pela deso-
bediência, a necessidade da criatividade e da escrita, o des-
lumbramento (epifania) e a luta pela liberdade, pelo fim 
da censura.  Poesia existe para combater a sombra, romper 
mordaças e algemas e conceder a liberdade a toda e qual-
quer voz. O corpo é o espaço de execução do poema, é 
através dele que a palavra ganha som e sentido. Por fim, 
o sonho, espaço de habitação da utopia e da igualdade. O 
poema é arma contra toda a opressão e deve estar em to-
dos os âmbitos do cotidiano, para além da página escrita. 
Elementos como a imagem e a palavra – material essencial 
da poesia (a linguagem indócil) vinculam-se à solidão, à 
entrega e a defesa da liberdade, porque poesia é resistência.

Poema significativo desta parte é “Adorno nunca é 
poesia” em que Maria Teresa Horta apresenta a sua radi-
cal contestação à violência e a imposição do silêncio. Há 
no poema um evidente teor político e de resistência. A 
palavra, nunca é superficial e o poema, por sua natureza 
de “desobediência” e “deslumbramento” não pode ser con-
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siderado como adorno e em vão. O poema é de imensa 
profundidade. Ele é o espaço da liberdade, do sonho (das 
asas e do voo que a palavra permite). A poesia não serve 
para encobrir a violência (no poema representadas pelas 
palavras cimitarra e punhal). A criação poética então, não 
pode encobrir tais males, ela deve ser espaço de liberdade, 
da invenção e do sonho.

Manuel Gusmão em Tatuagem e palimpsesto, co-
menta da natureza da poesia, da sua condição paradoxal 
e resgata a ideia do poien – modo de pensar e resgatar o 
mundo na metáfora elaborada no poema, concedendo no-
vas configurações do sentir. Também aborda a concepção 
de contexto:

Para um poema, o conjunto de poemas que froma com 
ele a sua sitação enunciativa, é o seu contexto, nesse 
caso, o contexto de um poema pode atrair outros poe-
mas, do mesmo ou de outros poetas. Uma das conse-
quências disto é que qualquer palavra, qualquer registo 
verbal ou género do discurso por ser transformado em 
poema. (GUSMÃO, 2010, p. 139)

As ideias de Manuel Gusmão corroboram na visão 
de Poesis, como poética. Cada poema apresenta uma pers-
pectiva do fazer poético na obra de Maria Teresa Horta. 
Nessas configurações, ou enquadramentos, em que ela jus-
tifica as escolhas temáticas, as formas de pensar o corpo, o 
amor e o desejo, entra a poesia como escritura que é tam-
bém existência e resistência. Convergem nessa percepção 
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de poesia elaborada por Manuel Gusmão, os poemas de 
“Avocação”. O termo remete à ideia de chamar e justificar 
uma causa. Maria Teresa Horta lembra-nos da motivação 
da sua escrita, que sua escrivaninha tem sonhos, céu e voos 
(a constante metáfora do voo, das asas e da liberdade), 
como acontece no poema “A minha secretária”, que abre 
essa parte do livro. Nos versos, o eu lírico enumera entre os 
objetos de escrita – cartas, cadernos, diários, caneta (com 
tinta de gardênia, ou seja, motivada pela paixão) – que 
compõem a escrivaninha, também o segredo, o anseio pela 
liberdade e pelo sonho.  O poema “Escrita” expressa a re-
lação da poesia e da poeta, firmada pela palavra: “A poesia 
e o seu corpo/ a ficção exaltada/ a língua da minha pátria.” 
(HORTA, 2017, p. 98). Os versos não servem para a re-
denção ou ainda a secura da palavra, mas para a luta, para 
a ponta da faca. Em “Asas de navegar” indica a associação 
da escrita e da liberdade: “ Poemas de resistir/quando a 
poesia é de luz/ de afirmar a liberdade/com asas de nave-
gar.” (HORTA, 2017, p. 99). O poema revela o anseio pela 
liberdade do feminino, de expressão e política. A liberdade 
da voz feminina e a construção dessa identidade também 
poética desponta em “Efémeras,” que sem dúvida estabe-
lece relação de intertextualidade com o poema “Vaidade” 
de Florbela Espanca, publicado no Livro das mágoas (1919 
) em que a poetisa defende o uso da palavra para designar 
o gênero feminino na escrita poética, em vez de “a poeta”. 
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A efemeridade dessa voz poética, indetifica a própria his-
tória da literatura produzida por mulheres, que silenciam 
sentimentos e sonhos em detrimento da sociedade crítica 
e patriarcal. A obscuridade das poetisas, o pagamento de 
sua identidade são metaforizadas no poema pelos versos 
“ e com os dedos translúcidos/sequiosas e frebis/vão se-
guindo o pensamento/no insustento dos dias”. A imagem 
libertária da mulher ergue-se da necessidade das poetisas 
de serem ouvidas, em vez de descerem as pálpebras e mor-
rerem nas sombras, perdidas no devaneio.

A propósito do feminino e da escrita feminina, 
Anna Klobucka em O formato mulher – a emergência da 
autoria feminina na poesia portuguesa, comenta acerca da 
escrita de Maria Teresa Horta e a relação do corpo e da 
palavra  − “social e poética” (2009, p. 211), destacando que 
ele é o fio condutor de sua poesia. Uma característica que a 
ensaista evidencia da Poesia 61: o corpo é o locus da enun-
ciação poética, e ganha novo significado como tal. Essa 
relação simbólica do corpo está em “Convocação”, em que 
a poeta mostra-nos a dimensão entre a palavra  e o próprio 
corpo que é parte constituinte do poema. O poema ecoa 
no corpo do amante, no corpo da poeta, na conjugação 
amorosa e na liberade que acaba por se transformar em 
poesia. 

Sobre o corpo e a sexualidade Maria Teresa Horta 
em entrevista realizada por Ana Raquel Fernandes, diz:
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Assim fica claro para mim, sempre, que o sexo da escrita 
é o meu sexo; embora, sendo o meu sexo, não é só a mi-
nha sexualidade. Eu faço amor com a poesia. Portanto, 
ao fazê-la, sinto um prazer físico imenso e orgástico, há 
uma participação enorme do meu corpo e do meu gozo 
sexual na construção do poema. Eu quando vou atrás 
das palavras, e as trago até mim, é um acto de sexuali-
dade. (2016, s/p)

A relação da poeta e do corpo, nessa sensação de 
prazer, aparece em “ Encontro”, poema em que o eu líri-
co conjuga a escrita poética com o corpo onde constrói a 
poesia ou os seus livros. Esse construir é realizado pelas 
mãos, pelos sentidos e pelo coração. A poesia seduz atra-
vés da mensagem que transporta em si e o desejo é escrito 
pela ideia de prazer que ele mesmo gera e engendra no 
poema. As imagens que estão no poema também habitam 
o corpo da poeta e são construídas “no encontro do meu/
corpo/com o corpo da poesia”, numa relação simbiótica e 
amorosa. 

“Provocação” resgata ideias míticas, lembra das 
imagens primordiais femininas – Cassandra, Morgana e 
Sibila – sacerdotisas e ligadas à magia. Chama para o poe-
ma e nomeia as imagens de animais míticos e simbólicos: 
a Fênix, a loba, os tigres, a pantera e o lince. Evoca singu-
lares arquétipos ligados à magia, ao mundo das potências 
que habitam a intersecção entre o mundo real, das palavras 
escritas no papel e do universo da inspiração. “Sou poeta, 
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feiticeira, escrevo poesia” (HORTA, 2017, p. 167), diz-nos 
Maria Teresa Horta, que constrói um eu lírico que aponta 
para a busca de uma gramática, ao inventar verbos e ver-
sos. A poeta no contexto da criação poética é a sacerdotisa 
e também a libação. E sendo poeta não tem medo da fo-
gueira, da culpa, da solidão ou da morte.

Em “Evocação” um dos poemas mais significativos 
é “O silêncio”. Maria Teresa Horta resgata um conceito 
primordial na poesia portuguesa da segunda metade do 
século XX e que aparece em Herberto Helder: o silêncio. 
A poesia é construída no silêncio, que precede o poema e 
que depois coloca-se no espaço após a última palavra. Ele 
precede a palavra porque é a espera e a esperança de que 
o poema possa mudar o mundo, dando-lhe contornos que 
apenas a metáfora e o trabalho da linguagem permitem. 
O silêncio posterior é a metáfora do estranhamento, da 
epifania e do coração tocado. A poesia é canto primordial, 
primeira evocação aos deuses em sonoridades e imagens:” 
No primeiro/era o silêncio/onde o nada se dizia” (HOR-
TA, 2017, p. 205), no entanto é necessária a poesia, início 
de tudo, e espaço habitado entre os silêncios.

Maria Teresa Horta diz-nos clareza o que pensa 
do fazer poético, que é caminho e amor, sentimento amo-
roso por todas as coisas, ao corpo, ao prazer, às mulhe-
res que habitam seu imaginário e à poesia. Em Poesis, ela 
apresenta a sua poética: o chamamento da Musa, a cons-
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trução da matéria poética, o encontro com cada palavra, o 
sentir cada verso. “A palavra do poeta se confunde com o 
seu próprio ser. Ele é a sua palavra.” (2012, p. 53) afirma 
Octávio Paz. E Maria Tereza Horta coloca-se no último 
poema do livro, que compõe “Ad finem”, parte conclusiva 
de Poesis.  “Epopeia” é um poema sobre a jornada da poeta, 
sem deuses, heróis ou lágrimas, mas executada em perdi-
mentos e palavras, em todos os poemas que a compoem. 
Minha senhora de mim, diz-nos ainda a poeta, nos versos 
que ecoam da sua obra inicial. Poesis é a trajetória da poeta 
dentro de sua própria poesia/percurso pelas palavras. 
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Surpreendente é a obra de Gonçalo, Uma 
viagem à Índia. A começar pelo prefácio, de Eduardo 
Lourenço. Em seguida, adentrando no próprio tex-
to, ao perceber que sua escrita se dá em versos. Não 
que isto seja um problema, mas o leitor da atualidade 
sabe que esta não é a forma comum, na modernida-
de, de se escrever. Esperava ele, se não consultara an-
teriormente a composição da obra, um livro escrito 
em prosa.

Em Uma viagem à Índia, Gonçalo procura 
refazer, em pleno século XXI, a mesma viagem em-
preendida por Camões no século XVI. Mas estas 
têm finalidades diferentes: enquanto que este busca-
va levar ao Oriente a força portuguesa cristã; aquele 
procura, através de sua personagem, Bloom, “sabedo-
ria e esquecimento”.

Antes, algumas considerações necessárias 
acerca do gênero épico. Consiste na narração, em 
versos, de forma regular, em que se percebe clara-

O épico na contemporaneidade: 
uma busca passada 

Ítalo Barbosa de 
Araújo

Universidade 
Federal de
Pernambuco
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mente o rigor métrico; a posição de um narrador distante 
da narrativa, podendo ser classificado como narrador-ob-
servador; a presença do rapsodo (cantor-poeta do gênero); 
a presença do tempo passado em sua constituição, recor-
rendo ao presente como que historicamente colocado. É 
um poema extenso, com acontecimentos espetaculares, 
maravilhosos, e de exaltação de heróis, cujas ações são rea-
lizáveis paulatinamente. Isto porque “... o clássico quer-se 
intelectual antes de sensitivo, com a inteligência voltada 
para fora de si, para o Cosmos, e não para dentro, na esca-
vação do próprio eu” (MOISÉS, 1978, p. 64).

 “Falaremos nesta epopeia apenas de um homem: 
Bloom” (TAVARES, 2010, p. 40), não de um povo, “que é 
demasiado muito” (ibidem). Por que numa epopeia? Por 
que não um romance, gênero com o qual estamos devida-
mente familiarizados, até porque não se trata da história 
de um único povo? Versos, hoje? Não há espaço para a 
poesia.

Claramente, desde o título, a obra de Gonçalo é 
uma imitação à de Camões. Mas o que vem a ser esta imi-
tação? Segundo o Houaiss, temos “2 t.d. procurar repro-
duzir o estilo de; inspirar-se em; ter como exemplo; co-
piar”. Em outras palavras, a imitação do artista clássico se 
dá a partir da observação de suas construções, bem como 
da maneira como personificam suas personagens. A trama 
pode ser outra, as circunstâncias e o espaço-tempo diver-
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girem da ideia original, mas o primor, o “engenho e a arte” 
precisam se manifestar dentro da obra. Não se trata de 
plágio, utilizando um termo comum nos dias atuais, mas, 
apenas, de base para uma construção de igual valor. Isso 
também ocorreu com Camões, à época em que escrevia 
Os Lusíadas, realizando a “imitação dos clássicos gregos e 
latinos” (MOISÉS, 1978, p. 63).

A tabela a seguir mostra-nos a relação comparativa 
existente entre essas duas obras.

Agora, por questões de concisão, exemplificaremos 
as relações imitativas das obras em dois cantos, o III e o V. 
O episódio de Inês de Castro é um dos mais conhecidos 
na literatura portuguesa. Vejamos, então, o que nos dizem, 
estes escritores, a este respeito:
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Os Lusíadas
124
“Traziam-a os horríficos algozes
Ante o Rei, já movido a piedade;
Mas o povo, com falsas e ferozes
Razões, à morte crua o persuade.
Ela, com tristes e piedosas vozes,
Saídas só da mágoa e saüdade
Do seu Príncipe e filhos, que deixava,
Que mais que a própria morte a magoava,”

130
“Queria perdoar-lhe o Rei benino,
Movido das palavras que o magoam;
Mas o pertinaz povo e seu destino
(Que nesta sorte o quis) lhe não perdoam.
Arrancam das espadas de aço fino
Os que por bom tal feito ali apregoam.
Contra hũa dama, ó peitos carniceiros,
Feros vos amostrais e cavaleiros?”

Uma viagem à Índia
122
“Mas é assim: deixe-me contar uma história.
O pai zangado com a escolha amorosa do filho
– pela primeira vez uma mulher pobre na família Bloom –
decidiu contratar três criminosos,
especializados em matar mulheres
de nome Mary.”

123  
“Parece que o meu pai ainda terá hesitado,
por segundos, mas as más influências
podem ser determinantes em atos como este, irreversíveis.
Ela terá implorado, terá tentado despertar
a piedade. Mas nada. Foi a morte
mais vergonhosa que ocorreu nas
várias gerações Bloom”
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O ideal, para uma comparação bem melhor ajus-
tada, seria a reprodução das estrofes 120 – 136, na obra 
de Camões, e da 116 – 134, da obra de Tavares, mas, por 
fins de concisão, nos deteremos nestes dois casos, e nestes 
poucos excertos.

As razões que levam à morte destas mulheres, as 
figuras envolvidas, as reações das personagens, tudo o que 
envolve estas obras se relaciona. O fato de ambas terem 
apelado à piedade do pai, este ainda ter parado para refle-
tir, a reação dos algozes, apresentam clara manifestação de 
intertextualidade. Como nos diz Bloom, “a tradição man-
tém-se”.

Ainda, para evidenciar como são próximas as des-
crições e acontecimentos que unem estas obras, apresen-
ta-se o canto V, em que a figura do gigante Adamastor se 
desenha aos portugueses.

Os Lusíadas
39
Não acabava, quando ũa figura
Se nos mostra no ar, robusta e válida,
De disforme e grandíssima estatura;
O rosto carregado, a barba esquálida,
Os olhos encovados, e a postura
Medonha e má e a cor terrena e pálida;
Cheios de terra e crespos os cabelos,
A boca negra, os dentes amarelos.

Uma viagem à Índia
39
Acorda, entretanto, sobressaltado, o velho de boca negra,
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dentes amarelos que dormia no avião
ao lado de Bloom. Bloom pensa em animais pendurados
pelo pescoço, numa corda que sai pela janela de
uma família distraída. Pensa em crianças que brinca na rua
 e na televisão que anuncia uma tempestade que
             mudará o essencial.
O mundo é violento, mas só a cara do velho assusta Bloom.

 Embora próximas, grandes também são suas dife-
renças, em especial aquelas que correspondem às caracte-
rísticas do gênero. Por exemplo, em Camões, o narrador 
é o povo português. Já em Gonçalo, não se pode precisar 
quem venha ser o narrador, embora também esteja em 
terceira pessoa. Entretanto, neste, não é apenas observador
-onisciente, mas, também, intruso. Conforme Chiappini, 
“seu traço característico é a intrusão, ou seja, seus comen-
tários sobre a vida, os costumes, os caracteres, a moral, que 
podem ou não estar entrosados com a história narrada 
(1985, p. 26). Isto acontece bastante, em especial no pri-
meiro Canto, quando Bloom nos está sendo apresentado. 
No entanto, o narrador não se limita a abrir parênteses e 
colocações, mas conversa com o próprio personagem, “eis 
pois o momento de colocar a Grécia / de cabeça para bai-
xo / e de lhe esvaziar os bolsos, caro Bloom”; consigo, “(ah, 
mas quando começamos / a falar do nosso herói, Bloom, / 
e da sua viagem?); e com o leitor, “(e perdoe-se mais este 
desvio / - serão tantos, meu caro, prepara-te)”.

Jamais um poeta clássico ou neoclássico adotaria 
uma postura como esta. Mesmo porque a objetividade e 
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a distância, da coisa narrada para com quem narra, pre-
cisa ser respeitada, dentro da narrativa, e não pode ser 
prejudicial ao entendimento do leitor, devido seus conhe-
cimentos prévios da história. Comprova-se sua caracterís-
tica de conhecedor dos acontecimentos pelos quais passou 
Bloom logo no início da história, mais precisamente no 
Canto I, estrofe 10:

Falaremos da hostilidade que Bloom, 
o nosso herói, 
revelou em relação ao passado,
levantando-se e partindo de Lisboa
numa viagem à Índia, em que procurou sabedoria
e esquecimento.
E falaremos do modo como na viagem
levou um segredo e o trouxe, depois, quase intacto

Este trecho também nos traz alguns pontos im-
portantes que precisam ser observados. O primeiro deles 
é referente à rima. Ela não existe. Em momento algum. 
Embora seja, conforme própria definição do narrador, 
uma epopeia, as questões referentes à rima e à métrica não 
são seguidas. Também é importante verificar, em relação 
ao conteúdo, o recurso utilizado pelo narrador: a curiosi-
dade. Qualquer leitor, ao ter diante de si a informação que 
a nossa personagem busca “sabedoria e esquecimento”, 
que, segundo Lourenço, é “Tudo o que o Ocidente nunca 
teve e não desejou” (2010, p. 14), e que o mesmo “levou 
um segredo e o trouxe, depois, quase intacto”, há de se 
perguntar “o que ele quer esquecer e que segredo é este?”. 
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Ainda nos acrescenta, na estrofe 12, que Bloom não parte 
de Lisboa feliz. Por quê?

Uma outra distinção entre, não apenas a obra de 
Camões, mas o próprio gênero, é a questão da persona-
gem. Como apresentado anteriormente, Bloom é o foco 
de nossa narrativa. Não um povo, não uma nação. O ho-
mem. Claro que como porta voz de toda a humanidade. O 
que torna quase impossível não se reconhecer em Bloom. 
Entender seus sentimentos diante do amor desfeito, sua 
dor, sua reação aos atos inconsequentes do destino, é per-
missível. É esse o efeito da literatura em nós, nos fazer 
ser tocados pelas palavras. E ninguém acredita que esta 
seja uma história verídica, descrição biográfica das ações 
de um homem que se permitiu expor. Antes, é sim uma 
narrativa cuja personagem é um signo linguístico capaz de 
ser entendido única e exclusivamente a partir da trama na 
qual está inserida.

As palavras, em sua desordem, nos obrigam a rees-
truturar o nosso universo, o nosso mundo, de modo que 
possamos entender a bagunça que dentro de nós se ins-
talou quando realizado este encontro consigo (Candido, 
2010). É assim, de modo forçado, que se inscreve em nos-
so interior as ações e comportamentos de Bloom, homem 
moderno.

Este é mais um conflito pelo qual passa a obra de 
Gonçalo. Em que medida sua narrativa é uma epopeia, em 
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que medida é um romance? Sua estrutura em versos não 
lhe garante a existência como épico, uma vez que o “verso, 
do latim versus, significa ‘retorno’, pois o poeta volta so-
bre os mesmos fonemas (rima e aliteração)”, presentes em 
Os Lusíadas, mas totalmente ausentes na Viagem, como, 
também, está mais próxima da prosa que “segue o ritmo 
da ‘continuação’: do latim prorsus, significa ‘para frente’” 
(D’ONÓFRIO, 2000, p. 17). Ainda assim, é evidente o 
uso da metáfora em Gonçalo, como acontece em Camões, 
o que lhe aproxima das origens.

Certo é que o romance, por muito tempo, gestou-
se no ventre da epopeia e, adaptando-se à sociedade mo-
derna, viu brilhar diante de si a possibilidade de sair ao 
mundo, revelando-se. Segundo Benjamin (1985, p. 200), o 
que garante à arte da palavra, ao gênero épico, seguridade 
e verdade é a sabedoria. Certamente uma obra como Uma 
viagem à Índia agradá-lo-ia. Mas não apenas a sabedoria, 
outros elementos se fazem necessários para dar validade 
ao poema épico, entre eles, a morte e a memória.

Sabedoria, memória e morte, eis, três elementos 
que constituem a obra de Manuel. A sabedoria e a me-
mória estão presentes desde a estância 10. Aquela, como 
objetivo a alcançar; esta, diante do esquecimento daquilo 
que não se quer lembrar. E a morte é a memória a ser es-
quecida, motivo pelo qual se busca a sabedoria. A morte 
direciona toda a narrativa. Ela cria os laços que orientam a 
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trama até seu desenlace. O que faz um autor como Gonça-
lo embarcar numa empreitada como esta? O que acontece 
nesta nova viagem que difere da primeira, escrita por Ca-
mões, quinhentos anos atrás?

Um fato. Um único fato é relevante em toda a nar-
rativa. No Canto III, temos a presença do episódio de Inês 
de Castro, n’Os Lusíadas. Na viagem de Gonçalo, temos 
Mary de Bloom, grande amor de nosso herói. Como có-
pia fiel aos acontecimentos marcantes na primeira obra, 
Mary morre, como morre Inês. Ela morre pelos mesmos 
motivos que esta: a diferença social, o nível, a classe à qual 
pertenciam. Pelas mesmas mãos terceirizadas que quise-
ram pôr fim ao amor dos jovens, criminosos pagos, sem 
escrúpulos. Ambas tentaram recorrer à piedade, à huma-
nidade do mandatário, pai do príncipe, pai do herdeiro. 
Ambas tentaram em vão. Ambos choram a dor da amada 
que partiu. Mas a grande diferença está na ação tomada 
por estes homens, cujos valores são tão distintos: o prínci-
pe é a nação; o herdeiro é o homem moderno.

O príncipe, ao assumir o trono, manda matar a to-
dos os que mataram sua amada. Não sendo suficiente, a 
faz sua rainha, retira-a do túmulo, e faz com que todos a 
saúdem como senhora de Portugal. Bloom, não. Tomado 
pela dor, mata aqueles deram cabo à vida de sua amada. Se 
nos é negado o direito, hoje, ao spoiler, perdoe-nos o leitor 
deste artigo, mas certo é que Bloom, nesta sua busca por 



132

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

sabedoria e esquecimento, não procura apagar da memória a 
amada, apenas. Como está registrado no Canto IV, ela per-
correu as lembranças mais remotas e encontrava-se presente 
em todos os momentos na memória de seu amado. Mas não 
era somente Mary que Bloom queria esquecer, não era so-
mente a alegria de um novo amor que ele buscava, por isso 
que exclusivamente aqui, diante de Jean M, Bloom diz ter 
matado o pai.

Esta parece ser a jornada épica pela qual tem de pas-
sar a nossa personagem. Perder o amor e matar o pai. Duas 
mortes, uma em suas mãos. A Índia desenhara-se nele como 
que sendo o destino a alcançar a redenção de sua alma pelos 
pecados cometidos. É a revelação do homem moderno que 
não recebe mais os conselhos dos mais velhos, e também nis-
to aproxima-se a obra da crítica que faz Benjamin (1985).

Pensar em Camões, com sua obra, Os Lusíadas, é re-
conhecer nele a maior manifestação da poesia lírica e épica da 
literatura portuguesa. Apesar de outros nomes terem surgido, 
em momentos literários diversos, como Eça de Queirós, no 
Realismo, e Fernando Pessoa, no Modernismo, não se pode 
ofuscar seu brilho. Continua ele sendo a pedra angular de 
maior representatividade no universo poético português. Ler 
a épica camoniana é adentrar num universo em que aconteci-
mentos e personagens se curvam aos interesses de um único 
povo: o lusitano. O herói épico é a condição humana da na-
ção portuguesa.



133

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

Uma viagem à Índia desperta-nos, desde o prin-
cípio, curiosidade. Surpreendente é a maneira como se 
constrói a narrativa. Nove estrofes, setenta versos descri-
tores do que não viria a ser objeto de apreciação, mes-
mo que sendo relevantes e inspiradores. Como já dito 
anteriormente, a narrativa em versos nos surpreende. E 
no primeiro momento em que se debruça sobre a nossa 
personagem, na décima estrofe, momento este que se nos 
apresenta Bloom de uma maneira mais formal, coloca-o 
como que “hostil”, e partindo de Lisboa em busca de “sa-
bedoria e esquecimento”. Daí em diante o desejo de sacie-
dade da nossa curiosidade se desenvolve.

O prazer de ler um texto como este segue os dois 
regimes apresentados por Barthes (1973): um mais insa-
ciável, voraz, que vai “às articulações da anedota, considera 
a extensão do texto, ignora os jogos de linguagem” (p. 19); 
o outro, por sua vez, permite-se-nos deleitar nele, absorver 
as metáforas, “lê, se se pode assim dizer, com aplicação e 
arrebatamento, apreende em cada ponto do texto o assín-
deto que corta as linguagens” (ibidem). A busca por res-
posta no conduz a um caminho cheio de surpresas meta-
fóricas. E a velocidade da leitura precisa ser dosada diante 
de cada estrofe, verso, ponto.

O autor deste futuro não muito distante próximo 
clássico português parece ter lido Barthes, Benjamin, e ou-
tros, buscado aplicar a teoria vista neles neste seu romance 
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epopeico, ou epopeia romanceada, ou epopeia, conforme 
nos impõe o narrador. O que importa é entender que esta 
obra exige de seu leitor reflexão.

Chegamos ao ponto de maior tensão desta narra-
tiva, momento este em que o leitor deixará o livro de lado 
para recuperar o ar que parece ter desaparecido de seus 
pulmões. Ele, o leitor, já percebeu, se conseguiu, em algum 
momento desta sua vida, fosse na juventude, ou na matu-
ridade, ler Os Lusíadas, as cadeias que prendem as ações e 
acontecimentos de nosso personagem, nosso herói, Bloom. 
Sabe das ações dos deuses, que agem, às vezes, como se não 
existissem, mas que o fazem, oferecendo de suas graças, 
ou seus infortúnios; sabe que os pais, quando favorecidos 
financeiramente, descreem do amor, podendo mandar ma-
tar as amadas de seus filhos; sabe que há amigos conversa-
dores e com os quais podem se abrir, ao ponto de se expor 
os maiores segredos. O que não sabe o leitor, nem espera 
que seja dito é “Bloom matara o próprio pai/ (...) / O pai 
matara a mulher que Bloom amava e / Bloom matara o 
próprio pai. / Precisava, pois, de esquecer duas vezes”. Des-
trona-se o pai, assume o filho, pois “se não há mais Pai, de 
serve contar histórias?” (BARTHES, 1973, p. 62).
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Edmundo de Bettencourt1 foi um escritor 
e fadista português nascido no Funchal, Ilha da 
Madeira, no ano de 1899 e falecido em Lisboa em 
1973, aos 74 anos de idade. Bettencourt foi um 
dos fundadores da revista “Presença”, editada em 
Coimbra entre os anos de 1927 e 1940, e que hoje 
é conhecida como a principal manifestação literária 
do segundo modernismo2 em Portugal.
 Apesar de ser um poeta pouco conhecido, o 
escritor foi alvo de estudo de importantes críticos da 

1 Edmundo de Bettencourt foi um dos fundadores da revista 
Presença. O autor ficou conhecido devido à sua escrita particu-
lar, sendo próximo de escolas como: o surrealismo, o simbolis-
mo e o expressionismo. Além da participação em periódicos, 
como a Presença, Edmundo também publicou 4 coletâneas de 
poemas em vida: O momento e a legenda, Rede invisível, Poemas 
surdos e Ligação.
2 Segundo Fernando J. B. Martinho, o Segundo Modernismo 
Português engloba revistas que prepararam a chegada da Pre-
sença em 1927. A revista de Coimbra foi publicada durante 27 
anos. Dada a sua longevidade e relevância, generalizou-se uma 
tendência de confusão do presencismo e do segundo modernis-
mo, o que é dificilmente sustentável.

A singularidade da poesia 
de Edmundo de Bettencourt 

José Ronaldo 
Pereira Junior

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais
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literatura da modernidade. Maria Alzira Seixo, professora 
da Universidade de Lisboa, é autora de um dos principais 
textos sobre a obra do autor, intitulado: “O canto isolado 
de Edmundo de Bettencourt”3 e nele ela versa sobre a 
originalidade do poeta. Outro admirador da obra de 
Edmundo é Herberto Hélder, autor do prefácio do 
livro Poemas de Edmundo de Bettencourt4. Hélder e Seixo 
compartilham da opinião de que a obra desse escritor, 
que optava pela individualidade e pela solidão, seria 
marcada por um caráter bastante particular. Segundo os 
estudiosos, tal particularidade na escrita, em parte, pode 
ter sido propiciada por um proposital isolamento em 
relação a outros poetas e pela fuga da publicidade de suas 
obras e do assédio da imprensa, durante boa parte de sua 
vida, o que seria, para os estudiosos de sua poesia, uma 
atitude ousada e corajosa.

Como um poeta português situado entre o presencismo 
e o neo-realismo, pôde levar a efeito essa tarefa, nos 
anos 1930-1940, é coisa que me surpreenderia, se eu não 
acreditasse haver homens, em todas as circunstâncias, 
capazes de preservar a sua individualidade e corajosos 
bastante para a marginalidade e a solidão. (HÉLDER, 
1963, p. 27)

Edmundo contribuiu como membro da Presença até junho 
de 1930. Segundo Joana Matos Frias (2007, p. 83), a partir 

3 Publicado na revista Veredas, em 1999, ano do centenário de nasci-
mento do autor.
4 Obra completa do autor (1930-1962).
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dali o poeta teria decidido viver sua aventura literária sem 
rei nem roque pelo mundo de todas as latitudes e longitudes. 
O motivo do afastamento consiste em uma acusação feita 
em conjunto com Miguel Torga e Branquinho da Fonseca. 
Os três escritores teriam criticado João Gaspar Simões 
e José Régio, então diretores da Presença, de atacarem 
exatamente aquilo que a revista pregava: a individualidade 
do escritor, caindo, dessa forma, no arcaísmo estático das 
escolas.

A abordagem do presente trabalho deter-se-á sobre 
as figurações do artista nos poemas Comigo, de 1927, e 
Côro, de 1928, ambos de autoria do poeta madeirense e 
publicados na Presença. Esse corpus é parte do projeto de 
Iniciação Científica que está sendo desenvolvido a partir 
das obras do escritor editadas no periódico de Coimbra 
citado anteriormente. Começaremos a análise a partir da 
leitura de Comigo:

COMIGO

O cómico avançou num rodopio
galvanizando o ar… Depois cantou,
com graça, entre piruetas, recitou,
e nem um riso único surgiu!

Da mágoa eu tinha lágrimas em fio,
quando esta ausência extranha despertou
o espectador que eu era, e me apontou
o coliseu sem público… vasio…

-Oh solidão macabra da platéia!
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Bem cedo abriu a tua sombra feia,
no meu olhar altas paisagens de ouro:

-Fumos de luz onde voei perdido
o ano dum minuto muito agradecido,
para ver no fim rir do meu choro…

O artista é a figura central do poema transcrito. A 
princípio, deparamo-nos, na primeira estrofe, com uma voz 
que descreve a apresentação de um ator. A performance 
inicia-se com um rodopio, que chega a galvanizar o ar, ou 
seja, a eletrizar o movimento aéreo, e é concluída com canto, 
piruetas e um recital. Apesar do esforço despendido e da 
expectativa do artista, nada disso suscita um único aplauso. 
O choro descrito esboça a tristeza e a decepção do cómico, 
na segunda estrofe, devido à ausência de manifestações 
do público. Mas o silêncio se explica: os aplausos não 
chegam da plateia para o palco devido à inexistência de 
um público. Ainda na segunda estrofe, podemos observar 
uma certa confusão e uma fusão da voz do eu com aquele 
que se apresenta no coliseu, culminando na terceira 
estrofe em uma invocação à solidão que é caracterizada 
no poema por meio de qualificativos pejorativos como 
“macabra” e de “sombra feia”. Tal conversa revela que a 
solidão é justamente a única companhia desse artista, e é 
com ela que ele pode dialogar. Na última estrofe, em um 
esforço final, o cómico cumpre o seu objetivo primeiro e 
suscita o riso; contudo, o alto preço a ser pago por isso 
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são justamente as lágrimas antiteticamente aproximadas 
da expressão de alegria.

Como se observa na figuração apresentada do poema 
lido, o cómico é uma figura artística tradicionalmente 
encarregada de papéis relacionados à comédia, que 
poderia ser aproximada da imagem de um clown5. O 
clown carregaria consigo a ambiguidade de ser trágico 
e ser cômico ao mesmo tempo, como a figura presente 
no poema analisado. A poesia da modernidade parece 
valer-se, muitas vezes, da utilização de figuras um tanto 
bizarras para representar o artista, recurso utilizado por 
Bettencourt nos versos lidos anteriormente. E esse mesmo 
tópico literário já aparecia na obra de Charles Baudelaire, 
como podemos verificar, por exemplo, no poema O 
albatroz. Sobre isso, afirma Maria Alzira Seixo:

(…) Como por longos poemas que se comprazem na 
comunicação de narrações complexas onde emergem 
categorias dramatizáveis, ou mesmo personagens, 
bizarras e insólitas à maneira da tradição moderna 
provinda de Baudelaire: o cómico, a prostituta, o 
príncipe, a sereia, a esfinge… (SEIXO, 1999, p. 185)

É interessante observar que a poesia de Edmundo 
parece optar pelo drama como pano de fundo, 
característica que seria marcante no grupo presencista, 

5 “O Arlequino também é um clown[...] Compreende-se então que 
nesse instante da propaganda modernista, o arlequim pode ser, da 
mesma forma que a loucura, o instrumento organizador que se dispõe 
a ver além das aparências, percebendo que o lírico poderia estar fun-
dido ao dramático, ao poeta.” (LOPEZ, 1979, p. 3-4)
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de uma maneira geral. Segundo Eduardo Lourenço em 
seu texto: “Presença ou contra-revolução do modernismo 
português”, o drama presente nas poesias da revista é 
basicamente o de alguém e com alguém, nesse caso, do 
artista com a sociedade, em um esforço dialógico que 
contribui para um aspecto teatral de alguma poesia da 
publicação coimbrã. O leitor do poema perante a tudo 
isso, torna-se imediatamente uma espécie de espectador 
desse espetáculo. A escolha de um “clown” como 
protagonista do poema é algo tão moderno quanto a 
própria teatralização presente em Cómico. O personagem 
que se apresenta, aproxima-se ainda da figura do 
Pierrot, que pode ser descrito, de maneira resumida, 
como um personagem que carrega consigo a tristeza e a 
frustração e, que segundo Lourenço, também seria um 
dos tópicos da poesia da Presença. A proximidade do 
Cómico com o Pierrot pode ser verificada no poema 
devido ao comportamento melancólico e choroso do 
personagem. E sobre as figuras de Arlequim e Pierrot 
na arte da modernidade, Roberto Ruiz no texto “As cem 
mais famosas peças teatrais”, afirma que:

O Pierrot passa a Segundo zanni. Sua tolice, porém, 
é bem francesa e, quase sempre, no delicado terreno 
do amor. Arlequim é o conquistador que não perde 
uma. Pierrot, envolto em devaneios e suspiros, perde 
todas. E é alvo de zombarias gerais porque espera 
demais da fidelidade feminina (…) Pierrot somente se 
firma quando dele a literatura, especialmente a poesia 
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e a pintura se ocupam, para transformá-lo no imortal 
símbolo do amor incompreendido. (RUIZ, 1987, p. 
372)

A diferença é que, no poema de Bettencourt, não 
temos a figura feminina que seria a razão do choro do 
Pierrot tradicionalmente figurado no teatro, mas temos 
a atitude melancólica dessa personagem tão presente em 
representações artísticas como as que se veem nas pinturas 
de Almada Negreiros.

Entraremos agora na análise do outro poema de 
Bettencourt: O côro, de 1928, também parte da publicação 
coimbrã. Esse poema também traz um personagem que 
pode ser aqui compreendido como uma figuração do 
artista moderno. Dividido em 5 estrofes, de 4 versos, o 
poema foi dedicado a Albano de Noronha, amigo de 
Edmundo e fadista.

CÔRO

A ALBANO DE NORONHA
1

Sou rouxinol que se arrasta,
ferido, junto das casas…
Passo as noites a cantar
a morte das minhas azas!

Quando o meu canto mais sobe,
as almas cantam comigo;
quem não canta canta o que lhe morre!?
-cantar é um alto castigo! 
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(Ó vozes lindas- desenhos
do que sem arte, os tributos
sulcaram, fundo, nas coisas
que são: Divinos e brutos!)

Em troca de luz, o Sol
bebe-nos gotas do chôro…
que por ar mais puro Vento
leve as notas de este côro…

2

Quem não quere morrer não sabe
que a Morte é mais preferida:
vive-se à custa da Morte… 
morre-se à custa da vida…

O rouxinol revela, na primeira estrofe, passar “as noites” 
a cantar a morte das suas asas. Tudo nos leva a crer que, já 
há algum tempo, o pássaro sofre de uma pequena morte 
derivada de sua falta de liberdade, que inspira seu canto e é 
resultado do seu sofrimento. Na segunda estrofe, o pássaro 
começa a falar sobre o seu cantar e faz duas revelações: “As 
almas cantam comigo” e “Cantar é um alto castigo”. O ato 
de cantar, aqui, se aproxima da morte, sendo composto pelo 
rouxinol e pelas almas. Já o côro, que é de maneira geral, 
um elemento derivado das grandes tragédias gregas, que 
carregava consigo o importante papel de voz coletiva das 
características sociológicas relacionadas à pólis, contribui 
aqui para uma espécie de coletivização desse canto e de 
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nova aproximação com a arte dramática6. Outro aspecto a 
ser observado no poema é a pergunta retórica: “Quem não 
canta o que lhe morre?”, ou seja, o rouxinol parece estar 
acostumado a cantar as suas dores como, por exemplo, a 
liberdade perdida. Neste sentido, o ato de cantar parece 
funcionar aqui como uma forma de superação da dor; fazer 
arte seria algo aproximado a um gesto de permanência 
ou negação da morte como desaparecimento. Na terceira 
estrofe, o rouxinol tece elogios ao côro das almas e na quarta, 
continua a dirigir-se a ele, porém agora transformado 
em parte integrante desse coletivo. A ausência de asas 
aponta para um último pedido melancólico, que se revela 
posteriormente: “Que por ar mais puro leve as notas de este 
côro”. A última estrofe do poema, que está estruturalmente 
separada das demais, é precedida da numeração “2” 
e aparentemente aponta a morte como saída para os 
sofrimentos, quando a define como a “mais preferida”. O 
poema é finalizado com uma reflexão paradoxal: “Vive-se à 
custa da morte…/ Morre-se à custa da vida...”, que coloca 
lado a lado a vida e a morte, como na própria morte de 
liberdade, que é motor da arte do rouxinol.

Pensando, ainda, nas representações do artista na 
modernidade, a poesia de Edmundo de Bettencourt pode 
ser aproximada, também, da produção de Mário de Sá-
6 In: SOUSA, Pedro Miguel Teixeira. O Coro e a Dimensão Soci-
ológica e Colectiva da Tragédia Grega, EC/FLUC 2005. Ensaios: 
Teatro Clássico e sua Recepção. Disponível em: htpp//sites.google.
com/site/aartedramatica/home. Acesso em 01 abr. 2018.
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Carneiro. As semelhanças na escrita de ambos, vão além 
das escolhas lexicais e sinestésicas, como em “fumos de luz” 
e “paisagens de ouro”, conforme vimos anteriormente nos 
poemas analisados. Bettencourt e Sá-Carneiro aproximam-
se, ainda, na maneira como refletem sobre a condição do 
artista e a incompreensão do seu “público”. Sobre isso, 
segundo aponta Bernardo Amorim em “A experiência do 
sujeito em Dispersão, de Mário de Sá-Carneiro”, Mário 
apresentaria o poeta como uma espécie de ser de exceção, 
que vivenciaria certo exílio no mundo comum, o que se 
depreende dos sentimentos do Cómico e do Rouxinol que 
flertam com a solidão e com a indiferença dos homens 
diante da arte.

As imagens do Rouxinol e do Cómico, pensadas 
como figurações do artista, podem também ser 
aproximadas, conforme apontamos anteriormente, à do 
pássaro descrito por Charles Baudelaire em “o Albatroz”. 
Nele, vê-se um albatroz que é capturado por marinheiros e 
colocado no convés de um navio. Ali, o pássaro é humilhado 
pelos marujos e em seus trejeitos, torna-se cada vez mais 
atabalhoado. Devido ao fato de não estar em seu habitat, 
a ave enfrenta dificuldades de adaptação e, por fim, o 
poeta é comparado a esse albatroz no convés, enfatizando 
principalmente, o fato de os dois se sentirem estrangeiros 
e desajeitados, inadaptados ao mundo, quando estão junto 
aos homens. “O poeta é semelhante a essa águia marinha/ 
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que desdenha da seta e afronta os vendavais/ Exilado na 
terra, entre a plebe escarninha/ não o deixam andar as asas 
colossais.” (BAUDELAIRE, p. 4-5). Ou seja, o poeta, 
assim como o albatroz, estaria em exílio na Terra, solitário 
e deslocado em um espaço que lhe parece estranho. E é 
isso o que parece acontecer com o rouxinol de “Côro”, 
que canta junto de almas e não junto de seres humanos, 
aproximando-se dessa forma de um mundo irreal. Já no 
Cómico, a inexistência do público pode apontar para a 
incompreensão dessa arte e sua solidão é melancolicamente 
aproximada do riso. A plateia ri do choro do artista (ainda 
que seja somente a solidão), aproximando-o da imagem 
do albatroz, vítima do escárnio dos marinheiros do navio. 
As figuras dos dois poemas analisados anteriormente e 
do poema de Baudelaire são representações melancólicas 
e desajeitadas do artista moderno, deslocado, solitário e 
incompreendido.

Edmundo de Bettencourt, por fim, pode ser visto 
como um autor que inova junto à geração presencista 
aproximando-se e isolando-se dos artistas desse grupo 
coimbrão. O afastamento dos grupos de escritores e 
do público a partir de 1930, aumentaria, ainda mais, as 
diferenças na produção literária desse escritor, em relação 
à dos demais escritores seus contemporâneos. Edmundo 
é considerado por parte da crítica como um importante 
precursor da escola surrealista em Portugal, um autor 
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de talento inegável que, como afirmou H.H, seria uma 
das pouquíssimas vozes modernas, em Portugal, entre 
o “milagre” do Orpheu e o breve momento surrealista 
português.
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1 Salomé: o mito bíblico

Salomé é o nome de uma personagem da Bíblia 
que aparece brevemente citada nos Evangelhos de 
São Mateus e São Marcos. No texto bíblico, ocorria 
uma festa de aniversário no palácio de Herodes An-
tipas e a bela jovem, que era enteada e sobrinha do 
Tetrarca1, fazia uma apresentação de dança a pedido 
do padrasto que, embriagado, prometeu a ela a re-
compensa que desejasse em troca do espetáculo.

Pedindo a ajuda da mãe, Herodíade, que detesta-
1 De acordo com o Dicionário Bíblico, consultado em 23 de 
abril de 2012, Tetrarca é “Governador de uma quarta par-
te. Acha-se aplicado o termo a Herodes Antipas, tetrarca da 
Galiléia, a Herodes Filipe, tetrarca da ituréia e Traconites, e a 
Lisânias, tetrarca da Abilene (Lc 3.1). Parece que os romanos 
usavam esse título, nos tempos do N.T., para designar príncipes 
tributários, que não tinham suficiente importância para serem 
chamados reis. Certamente, por cortesia do povo se dava a He-
rodes Antipas, tetrarca da Galiléia, o título de rei (Mt 14.9 e 
Mc 6.14,22). Herodes Antipas e Herodes Filipe eram filhos 
de Herodes, o Grande”. Disponível em: http://biblia.com.br/
dicionario-biblico/t/tetrarca/.
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em Orpheu
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va João Batista (profeta que ameaçava o Tetrarca), Salomé 
foi convencida a pedir a cabeça daquele homem em uma 
bandeja, solicitação que foi atendida imediatamente por 
seu padrasto. Saindo do texto dos Evangelhos, em que esta 
personagem fazia apenas uma rápida e quase irrelevante 
aparição, temos a apropriação desta figuração feminina 
pela literatura e outras artes do século XIX.

1.1 Oscar Wilde e sua releitura da personagem bíblica

Oscar Wilde escreveu a peça “Salomé” cuja pri-
meira versão, elaborada em francês, foi lançada em 1891. 
Passada em um ato, a história ocorre em uma festa no pa-
lácio do tetrarca Herodes Antipas. Salomé revela-se apai-
xonada pelo profeta Iokanaan2, que estava preso no castelo 
por ter, publicamente, questionado o casamento incestuo-
so de Herodes e Herodíade. Tendo solicitado um beijo a 
Iokanaan, Salomé – acusada de pecadora por ele, que se 
negaria ainda a atender ao pedido feito pela jovem – sen-
tiu-se rejeitada pelo homem que desejava. 

Assim como no texto bíblico, Herodes pediu a Salomé 
que fizesse a dança dos sete véus para ele e os convidados, 
2 Ana Claudia Pinheiro Dias Nogueira, doutoranda da Pós-Gradua-
ção de Estudo da Linguagem na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), em um artigo publicado na revista Entrepalavras 
(Fortaleza – ano 5, v. 5, p. 195-206, ago./dez. 2015), afirma: “Iokanaan 
(que na Bíblia é conhecido como João Batista), perante o qual Hero-
dias alimenta pavor e ódio pelo fato de o profeta acusá-la como adúl-
tera, indigna de respeito e fadada à maldição. (...) Iokanaan a vê como 
outra mulher indigna de respeito e detentora da destruição moral”.
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em um banquete oferecido em seu palácio, e, em paga-
mento pelo espetáculo, a jovem rejeitada solicitou a cabeça 
de Iokanaan em uma bandeja de prata. Na peça de Wilde, 
Herodes tentou, de diversos modos, persuadir3 a sobrinha 
e enteada a desejar outra coisa, entretanto, com o desejo 
de Salomé atrelado à satisfação de sua mãe (que estava 
incomodada com as afirmações do profeta), nada mudou.

Assim, a cabeça foi entregue a Salomé ea dançarina a bei-
jou, alcançando seu objetivo inicial. Desesperado com a cena, 
Herodes ordenou que seus soldados assassinassem Salomé, e 
eles a esmagaram com seus escudos. Toda peça é carregada 
por tensão e suspense e o resultado final daquele enredo apa-
rece sugerido4, a todo o momento, nas falas dos personagens.

Como se pode perceber por essa breve descrição da 
peça de Wilde, a trama reduzida originária dos Evange-
lhos ganha novas cores no drama do escritor irlandês. Fla-
vio Felicio Botton, em seu artigo “Teatro, ópera e cinema: 
Salomé, de mulher fatal a mulher objeto”, afirma:
3 “I have jewels hidden in this palace – jewels that are marvellous to 
look at. I have a collar of pearls, set in four rows. (…) What desirest 
thou more than this, Salomé! Tell me the thing that thou diserest, 
and I Will give it thee. All that thou askest I will give thee, save one 
thing only. I will give thee the mantle of the high priest. I will give you 
the veil of sanctuary.” Herodes Antipas em “Salomé” em The Plays of 
Oscar Wilde. Londres: Wordsworth Editions, 2000.
4 “Look at the moon. How strange the moon seems! She is like a 
woman rising from a tomb. She is like a dead woman.” “She is like 
a woman who is dead.” The page of Herodias em “Salomé” em The 
Plays of Oscar Wilde. Londres: Wordsworth Editions, 2000. “Do you 
not see your daughter, how pale she is?” Herodes, por sua vez, na mes-
ma referência.
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As personagens que representam mulheres fatais sem-
pre fizeram parte da literatura e das artes de muitos 
países em muitas épocas diferentes, muito embora elas 
tenham aparecido com maior frequência a partir da 
segunda metade do século XIX. Sejam literárias, tea-
trais, plásticas ou cinematográficas, são muitas as obras 
a retratar a chamada femme fatale. (BOTTON, 2013, 
p. 186)

É sabido5 que o dramaturgo conhecia inúmeras re-
presentações da dançarina nas artes plásticas, entretanto, 
possuía favoritismo pela versão de Gustave Moreau, “Sa-
lomé dançando para Herodes”, de 1876. Tal figuração é 
coerente com a versão idealizada por Wilde em sua peça, 
uma vez que é provocante, sensual, poderosa, fatal.

2 Salomé pela Geração Orpheu

Anos depois do surgimento da peça de Wilde – que 
figurava uma Salomé mais elaborada do que aquela repre-
sentada no texto bíblico –, surgiria em 1915, em Portugal, 
uma revista chamada Orpheu, hoje conhecida como “siné-
doque do modernismo português”6 em que colaborariam 
alguns dos mais importantes escritores portugueses da 
modernidade, como Fernando Pessoa, Almada Negreiros 
e Mário de Sá-Carneiro. Neste novo contexto, localiza-
5 BOTTON, Flavio Felicio. Teatro, ópera e cinema: Salomé, de mulher 
fatal a mulher objeto, 2013.
6 MARTINS, Fernando Cabral. Dicionário de Fernando Pessoa e do 
Modernismo Português. Lisboa: Caminho, 2008.
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mos alguns textos em que podemos verificar a presença 
da personagem Salomé, em versos de Sá-Carneiro e de 
Alfredo Pedro Guisado7. O objetivo deste estudo será 
analisar e comparar os poemas destes dois escritores, que 
colaboraram na revista Orpheu, em relação à figuração da 
personagem na peça do irlandês.

2.1 A dançarina volátil de Mário de Sá-Carneiro

“Insónia roxa” é como se inicia o poema de Mário de 
Sá-Carneiro. Com essa frase, já é possível apontar para 
o ambiente onírico – e talvez crepuscular – no qual se 
encontra o eu lírico. Nesse mesmo ambiente, a Luz está 
morta de luar, e essa Luz possui mais Alma que a lua. A 
menção ao corpo celeste poderia indicar tanto um am-
biente noturno, uma penumbra, como fazer uma referên-
cia à própria Salomé da construção de Wilde: muitas vezes 
associada na peça ao satélite natural8 – tanto simbolizando 
7 “Alfredo Pedro Guisado nasceu em Lisboa a 31 de outubro de 
1891(...). Em junho de 1915, é editado o segundo número da revista 
Orpheu, no qual Guisado afirma não ter participado pela razão de o 
poema se ter extraviado (República, 22 de Setembro de 1950). Nes-
se mesmo número, Armando Côrtes-Rodrigues, sob o pseudónimo 
de Violante de Cysneros, dedica um poema a Alfredo Guisado. Em 
junho de 1915, Alfredo Pedro Guisado e António Ferro anunciam o 
seu afastamento da revista (...). O afastamento de Guisado da revista 
Orpheu deve-se maioritariamente a divergências políticas”. (Unile-
tras, Ponta Grossa, v. 38, n. 2, p. 339-348, jul./dez. 2016)
8 (Falando sobre a lua) “The Young Syrian: She has a strange look. She 
is like a little princess who wears a yellow veil, and whose feet are of 
silver. She is like a princess who has little white doves for feet. One 
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sua maturação sexual, quanto um prenúncio de sua morte. 
Sobre essa passagem, afirma Flávio Botton:

A lua como elemento que traz a sensação de morte, 
ou mesmo que a personifica, irá continuar também nas 
falas de Herodes, sempre associada a um elemento fe-
minino. (...) É interessante destacar que a peça centra-
liza-se no momento em que a princesa Salomé atinge 
a sua maturidade sexual, que é simbolizada justamente 
pela lua(...). (BOTTON, 2013, p. 190)

Para o eu lírico desse poema, Salomé é “dança” e, assim, 
“range”: relação que nos permite supor a intensidade do seu 
bailar. A carne dessa mulher-dançarina é descrita como “ál-
cool de nua”, o que denota certa volatilidade e efemeridade. 
Quando a voz poética afirma que a carne “Alastra-se pra 
mim num espasmo de segrêdo...”, a característica de volati-
lidade é ressaltada pela semântica do verbo “alastrar”.

Salomé retém a atenção do eu, e, na cena que se cons-
trói, “Tudo é capricho ao seu redor, em sombras fátuas...”. 
Assim, tudo acaba como pano de fundo desde que a mulher 
esteja presente para o observador. Há também uma atração 
intensa do eu pela dançarina – e uma sugestão provocativa 
da parte dessa –, explícita no uso de palavras que denotam 
a sedução sentida por essa voz, como “chama-me”, “perder-
me”, “morrer-me”. Quando o Eu afirma que a dançarina o 
“ecoa em quebranto” fica clara a dominação, o feitiço sob o 
qual ele se encontra – que o mantém passivo e estático.

might fancy she was dancing.” em “Salomé”, de Oscar Wilde, em The 
Plays of Oscar Wilde. Londres: Wordsworth Editions, 2000.
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A voz do poema de Sá-Carneiro se diz com frio, e 
tal informação pode dizer respeito à temperatura do am-
biente no qual ela se encontra, mas também pode apontar 
para outra leitura. É, provavelmente, uma questão no cer-
ne desse eu – suas sensações refletindo e corrompendo sua 
interpretação da temperatura, como ocorre com o odor do 
ambiente (aroma endoidecido, upado em cor, quebrado).

Além da ambientação onírica, talvez com baixa tem-
peratura e que solicita uma construção conjunta abstrata, a voz 
poética faz inserção, na terceira estrofe do poema, de “Tim-
bres, elmos, punhais...”, nos inclinando, a partir disso, para 
uma ambientação medieval que, segundo José Carlos Seabra 
Pereira9, seria típica da literatura simbolista finissecular.

Existe grande sexualização dessa representação de Sa-
lomé, frequentemente associada a expressões de cunho eró-
tico, como “espasmo”, “seios nus”, “sexos no seu pranto...”. 
Além disso, as imagens de sua boca, sua carne e seu corpo 
são referidas e repetidas, ainda que sejam voláteis, efême-
ras e distantes; ou seja, possuem um cunho sexual, sedutor, 
atribuídos à figura feminina. Neste poema, não há descrição 
concreta e objetiva sobre o corpo dessa mulher “doida”, pro-
vocante. Sua construção é banhada por subjetivismos que 
aparecem imersos em um universo medieval e onírico.

Em dado momento, esse Eu se ergue (“Ergo-me 
em som, oscilo, e parto, (...)”), o que pode indicar que ele 
9 PEREIRA, José Carlos Seabra. Do fim-de-século ao tempo de Orpheu. 
Coimbra: Livraria Almedina, 1979.
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se encontrava em uma posição de inferioridade em rela-
ção a ela. Há uma antítese importante entre a Alma do 
eu-observador e Salomé: a primeira está totalmente está-
tica, enquanto a segunda, por sua vez, baila. “A minh’Al-
ma parou.../ E o seu corpo resvala a projectar estátuas...”. 
Em uma relação que oscila entre desejo e temor, o eu cuja 
Alma está imobilizada, foge: talvez pelo medo atrelado 
à inferioridade aparente e talvez por não conseguir lidar 
com a presença tão intensa de Salomé.

2.2 A morena bailarina de Alfredo Pedro Guisado

Salomé

“I
Dançava Salomé sôbre mistérios idos.
- Tarde bronze a morrer. Poente em véus vermelhos - .
Os seus sentidos, longe, eram bailados velhos,
E o seu Corpo, a bailar, é que era os seus sentidos.

Dançava Salomé nas suas mãos morenas
Que eram salões de seda, a descerrar o hábito.
E Ela quando se via era o seu próprio hálito, 
E o Corpo no bailado era uma curva apenas.

Dançava Salomé. – E os seus olhos ao vê-la,
Cerravam-se leões com mêdo de perdê-la,
Leões bebendo na luz dos olhos seus...

Não vejo Salomé. – Talvez adormecida...
Talvez no meu olhar Ausência dolorida...
Talvez boca pagã beijando as mãos de Deus... 

II
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Deus, longo cais em mim, donde outras naus singrando
Conduzem para o Longe o meu não existir.
Morena, Salomé, entre vitrais bailando.
Arcadas-sensações transpondo o seu Sentir.

Fita paisagens-Ansia em suas mãos cansadas,
Paisagens a sonhar castelos nunca erguidos.
E os lábios percorrendo em lume os seus sentidos,
Scismam príncipes-Côr descendo das arcadas.

Há entre Ela e Deus o corpo de João.
E em seu olhar, dormindo um bronze de oração,
É sombra do bailado um inclinar de palma.

Baila seu Corpo ainda. E Deus nos seus bailados.
Bailados-asas, longe, em capiteis bordados,
Gestos de Deus caindo entre molduras-Alma!”

No poema “Salomé”, de Alfredo Pedro Guisado, o mar-
co temporal-espacial inicial é crepuscular, topus comum do 
movimento Decadentista/Simbolista (PEREIRA, 1975), 
como observamos em “- Tarde bronze a morrer. Poente 
em véus vermelhos –”. A figura de Salomé é posicionada 
bailando entre vitrais10 – elemento arquitetônico típico do 
estilo gótico –, possivelmente em um castelo ou em uma 
igreja. Essa ideia é reforçada pela menção a “príncipes” e 
“arcadas” no poema, que apontam para um ambiente mo-
nárquico e medieval.
10 De acordo com o artigo “A história dos vitrais”, de Rejane Borges, 
publicado na revista Obvious, em 2014, “Inicialmente, os vitrais eram 
uma arte usada nas representações históricas bíblicas dentro das igrejas 
góticas. Com o passar do tempo, eles foram introduzidos a outros am-
bientes como forma de decoração. Mas ainda reside nos vitrais a tradi-
ção de contar as cenas bíblicas dentro das igrejas.” (BORGES, 2014).
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O eu lírico do texto de Guisado apresenta alguns ele-
mentos que se aproximam de uma descrição física mais 
concreta de Salomé, apresentada no poema como uma 
mulher de pele morena. Suas mãos “morenas”, “salões de 
seda” – o que poderia indicar a delicadeza e fluidez de seus 
movimentos –tinham a capacidade de interferir nos tedio-
sos cotidianos de terceiros e de trazer graciosidade a eles. 
Seu Corpo também é mencionado, não só se igualando 
a seus sentidos (“E seu Corpo, a bailar, é que era os seus 
sentidos.”) em um paradoxo que aproxima matéria e sen-
sações, mas também no momento em que o Eu a descreve 
como uma “curva” enquanto baila.

O erotismo da cena aparece ainda mais acentuado 
na exibição do corpo da dançarina. Além de suas mãos e 
Corpo: seu hálito (denotando mais volatilidade), seus olhos, 
sua boca – pagã –, seus lábios aparecem carregados de sen-
sualidade. “Dançava Salomé” e apenas isso era o bastante 
para reter a atenção de todos à sua volta. 

Existe um eu incerto quanto à visão da dançarina, o 
que se expressa no “Talvez” que introduz alguns versos; e a 
dúvida parece derivar da imagem de uma mulher tão volátil 
e misteriosa, que provoca incertezas na voz poética que a vê. 

Salomé era capaz de “transpor o Sentir” – descrição 
que muito tem de correntes Sensacionistas e Simbolis-
tas – (“Morena, Salomé, entre vitrais bailando/ Arcadas-
sensações transpondo o seu Sentir”). Os movimentos de 
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sua dança são apresentados de forma um tanto abstrata e 
carregada de sensações; exibindo as sombras resultantes 
do virgular de seu corpo, atrelados a sua capacidade de 
dançar “sôbre mistérios idos”.

Todos, assim como o eu, parecem seduzidos pela dan-
ça da mulher. Quando ela se ausenta, o Eu parece sofrer. 
Mantendo-se coerente nesse poema repleto de paradoxos 
e abstrações, apesar de Salomé ser sexualizada e profana, 
esse Eu a aproxima, de certa forma, de um Deus “maiús-
culo” – cristão –, quando associa seu dançar a “Gestos de 
Deus caindo entre molduras-Alma!”.

3 Aspectos formais e considerações finais

Em ambos os poemas, é possível ressaltar a exis-
tência de elementos do movimento modernista portu-
guês – que se inspirou, em certos pontos, na vanguarda 
europeia do Futurismo – como o uso de hífen em palavras 
e substantivos justapostos11 (“Arcadas-sensações”, “paisa-
gens-Ansia”, “príncipes-Côr”, “Bailados-asas”, “molduras
-Alma”) e também nas desconstruções inusitadas da mor-
fossintaxe –como em “Morrer-me”.

Percebem-se, também, jogos sinestésicos nos dois 
textos, uma ambientação onírica, crepuscular e léxico re-
buscado, características da estética Decadentista/Simbolis-
ta. Ambos os poemas – e tanto a parte I quanto a II do de 
11 PEREIRA, 1979.
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Guisado – possuem estrutura de soneto e há musicalida-
de e fluidez, devido não só às rimas nos finais dos versos, 
sempre presentes, mas também ao uso de aliterações res-
ponsáveis por uma sonoridade nas obras que culminam em 
uma sensação de movimentação e de dança. Ademais, há 
uso frequente de reticências, o que denota uma certa noção 
de continuidade ou indefinição nos versos dos poemas.

Apesar da voz poética de Guisado ser a única que traz 
uma descrição concreta – o tom de pele de Salomé –, am-
bas as figurações dessa dançarina apresentam um caráter 
de sensualidade e dominação, próprios à representação da 
mulher fatal na peça de Wilde. Dessa forma, percebe-se 
que há certo padrão entre as representações das Salomés 
desses dois autores, provavelmente por fazerem parte de 
um mesmo contexto, do mesmo veículo de publicação e, 
também, por possível leitura da tão importante figuração 
realizada pelo escritor irlandês.

O que se conclui dessa análise comparativa é que 
não só na peça desse dramaturgo, em Mário de Sá-Car-
neiro, em Alfredo Guisado, mas também em obras de 
outros literatos e também nas artes plásticas, a figura de 
Salomé transforma-se em um importante tópico artístico 
dos séculos XIX e XX, demonstrando a longa permanên-
cia dessa representação em que “Baila seu corpo ainda” 
rumo ao Eterno.
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1 Memória e transcendência do texto

As representações ficcionais do ato leitor 
frequentemente propõem um interessante debate 
metaliterário sobre os processos criativos e as 
concepções de literatura situadas historicamente. 
Considerando que, em muitos casos, esse ato é nomeado 
– pela indicação do conteúdo lido pelas personagens, – 
à ficcionalização do ler também se associa, de modo 
complexo, uma deliberada investida intertextual que 
redimensiona as obras citadas, ao mesmo tempo em 
que delas se nutre para adensar os enredos. 

É incontestável que toda a literatura se faz de 
intertextualidade, seja pela remissão direta, consciente 
e assumida de um texto a outros, seja pela aproximação 
entre eles proposta pela recepção. Para Gerard Genette, 
em Palimpsestos (2010), toda retomada de um texto 
prévio em uma experiência criativa, (denominada por 
ele como de “segunda mão”), é uma espiral de leituras 
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coligadas. No plano da criação, a intertextualidade parte 
da “resposta” do autor a leituras prévias. Já no plano da 
recepção, ela se concretiza como convite a leituras associadas 
– justapostas ou sobrepostas – pelo destinatário do texto.

 A “transtextualidade” propugnada por Genette se 
baseia no que resulta desse ato leitor de dupla face, entendido 
como um complexo de experiências que poderíamos definir 
como “memorialísticas” a partir da sugestão de Thiphaine 
Samoyault no livro A intertextualidade (2008). Por meio 
do intertexto, para o autor e para o leitor, são recuperadas e 
atualizadas vivências de interpretação de textos anteriores, 
ressituados semanticamente pelas leituras do presente, 
verdadeiros atos de lembrar que acionam um acervo de 
leituras prévias. 

No que aqui nos interessa, são perceptíveis e decisivos 
para a definição dos rumos da narrativa de Uma viagem 
à Índia (2010), os rastros da rememoração intertextual 
da epopeia camoniana Os Lusíadas e da ficção joyceana 
Ulysses, criações que o texto de Gonçalo M. Tavares revê e 
ressignifica.  Isso ocorre a par da descrição da vivência leitora 
de Bloom, o protagonista que tem importantes aspectos de 
sua descrição – sobretudo sua melancolia - marcados por esse 
ato. Revisita-se, assim, um modo clássico de representação 
literária do leitor.

O fato principal do enredo, a ida de Bloom ao 
Oriente, perfazendo contemporaneamente, de modo 
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renovado (e nada heroico) o trajeto das míticas grandes 
navegações lusitanas, representa uma imersão nos problemas 
do homem pós-moderno e suas identidades provisórias. O 
norte de nossa reflexão é a constatação de que, no livro que 
analisamos, a experiência transtextual, baseada na vivência 
leitora verticalizada e radical, é tanto a motivação da iniciativa 
criativa do ficcionista quanto o centro da caracterização dos 
personagens em suas ações.

2 A trajetória da melancolia 

Gonçalo M. Tavares é um expoente celebrado da 
ficção surgida em Portugal no início do século XXI, que 
tem obtido reconhecimento da crítica, seja pela consistência 
precoce com constrói uma obra coesa e original, seja pela 
proliferação de títulos, muitos deles premiados. Uma viagem 
à Índia é uma criação alentada e volumosa, marcada por 
intensa investida intertextual ao reler alguns clássicos da 
literatura propondo-lhes novos significados.

Trata-se de uma narrativa poética inicialmente 
ligada ao modelo das epopeias clássicas, com a divisão em 
cantos e em estâncias numerados. Porém, delas se diferencia 
tanto formal como tematicamente. No plano formal, o texto 
opta pela liberdade de metrificação e de rimas, configurando, 
em certo sentido, uma prosa escrita em versos não regulares, 
mas nem por isso desprovida de complexidade poética. Vale 
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lembrar que em seu trajeto artístico, apesar do acento dado 
à prosa de ficção, Tavares também se define como poeta, 
eventualmente transitando entre os gêneros. Tematicamente, 
o conteúdo trabalhado em Uma viagem à Índia (situado 
na contemporaneidade, narrando ações cuja grandeza 
não ensejaria cantos épicos) contrasta com as epopeias 
tradicionais por ter sua trama centrada na experiência de um 
protagonista nômade e melancólico, que experimenta uma 
odisseia pessoal de sentido duvidoso enquanto desbrava 
caminhos e se desencaminha. 

A atualização aponta para um forte desencanto ao 
sugerir não haver mais espaço para heroísmos ou grandes 
realizações, o que é sinalizado no proêmio da epopeia que, no 
lugar do verbo “cantar”, adota o prosaico “falar”: “Falaremos 
de um homem, Bloom,/ E da sua viagem no início do século 
XXI” (TAVARES, 2010, p. 27).

Ao invés de exaltar um povo, como faz Camões ao 
cantar o “peito ilustre lusitano”, Tavares, relendo Os Lusíadas, 
pretende falar de um homem isolado, perdido na banalidade 
de seus feitos que, ironicamente, carregam algo de trágico. 
Um dos mais relevantes questionamentos suscitados pela 
obra, quanto a isso, diz respeito ao seu subtítulo: melancolia 
contemporânea (um itinerário), que parece adiantar a temática 
da indagação dos problemas atuais, situados no debate sobre 
a experiência (subjetiva e cultural) pós-moderna que perpassa 
as aventuras de Bloom. Em que consiste a sua melancolia?
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Dele pouco sabemos além de que é procedente de 
Lisboa e está em trânsito. Após uma série de acontecimentos 
patéticos, lembrados irregularmente no decorrer da ação, 
decide partir de Portugal e seguir numa viagem em busca 
de “sabedoria” e, ao mesmo tempo, de “esquecimento” de seu 
passado recente, traumatizado pela perda de sua namorada 
Mary, assassinada a mando de seu pai, de quem Bloom se 
vinga matando-o.

Inicialmente, a viagem seria motivada pela fuga dos 
fantasmas do passado e do tédio do presente. Mas a ironia 
dessa busca reside na certeza de que Bloom mais e mais 
se enreda (vendo-se aprisionado) nas teias do sem sentido 
de sua andança. A percepção da ausência de propósito (ou 
ao menos de “propósitos elevados”, de resto impossíveis 
em nosso tempo) conduz sua aventura a esmo por várias 
cidades da Europa (Londres, Paris, Praga) até se decidir 
pela viagem à Índia, vista como território ideal para a incerta 
reconstrução pessoal que intenta em sua melancolia. Suas 
aventuras são, desde logo, ditadas pelo acaso de ter conhecido 
vários companheiros e inimigos no caminho. Porém, com as 
peripécias um tanto gratuitas a que ele se dá, sua viagem será 
de introspecção, sendo que, ao final, ele não alcança o que 
busca.

O livro de Tavares é parte da linhagem prolífera 
de “transtextos” surgidos no rastro da obra maior do 
renascimento português, exaustivamente revisitada por 
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criadores de diferentes períodos. Mas, mesmo sendo, como 
o clássico camoniano, uma “viagem de descoberta à Índia”, 
o que acaba por ser descoberto por Bloom configura não 
a epopeia das grandiosidades de uma nação que, com seu 
heroísmo, se sobrepõe às demais, mas a anti-epopeia subjetiva 
de um indivíduo que não almeja qualquer grandeza a não ser 
a de escapar de incômodos no embate com os valores de seu 
tempo, o que, afinal, nem chega a acontecer. A procura se 
mostra vã. A terra encantada da Índia, ao contrário do que 
canta Camões na exaltação dos navegadores portugueses, é 
um espaço de rebaixamento, e tanto o ir até lá como o estar 
lá induzem a isso. 

O diálogo com Os Lusíadas, numa chave paródica 
bem arquitetada (e que chama a atenção pelo tom 
desprovido de comicidade com que se opera) remete o leitor 
de Camões à percepção da correspondência construída 
por Tavares entre as aventuras dos navegadores lusitanos, 
descritas nos cantos da epopeia, naquilo que é vivido por 
Bloom (que não é navegador, e faz seu trajeto viajando de 
avião). A seu modo, episódios notórios como a morte de 
Inês de Castro, o brado do Velho do Restelo, o contato 
com o gigante Adamastor ou a estada na Ilha dos Amores 
têm no livro seus correspondentes claramente perceptíveis 
(e nos mesmos cantos que correspondem à sua ocorrência 
n’Os lusíadas), mas adaptados, “traduzidos”, “transliterados” à 
experiência de um protagonista como Bloom, sendo ele um 
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representante da sua época. Pode-se dizer que a relevância 
estética da “viagem” literária de Tavares está no jogo com 
o binômio correspondência/contrastes, uma vez que, num 
empenho irônico, usa-se das igualdades para se atentar às 
diferenças entre as obras em diálogo.

Para além de Os Lusíadas, há que se ver também 
a intencional aproximação – a começar pela escolha do 
nome do protagonista – com o Ulysses de James Joyce, um 
clássico moderno cuja tematização é a da travessia de um 
sujeito rebaixado, o andarilho Leopold Bloom, pelo infinito 
mínimo do cotidiano de Dublin, vítima da instabilidade 
de seu tempo, independentemente do destino que busque. 
Nessa retomada da Odisseia homérica, os vinte anos que 
duram o retorno de Ulisses a Ítaca são substituídos pelas 
horas que Leopold passa fora de casa naquele dia comum 
de trabalho, que termina num encontro entre amigos noite 
adentro.

Eduardo Lourenço, no prefácio a Uma viagem à 
Índia, constata que se narra no livro uma “dupla viagem”: 
uma viagem exterior, por espaços desprovidos – por obra 
da indefinição própria dos tempos pós-modernos – de uma 
identidade transcendente (seja os da Europa atual e seus luxos 
incertos, seja os da Índia atemporal e sua miséria reinante), 
e uma outra viagem, a interior, em que Bloom mais se perde 
do que se acha (LOURENÇO, 2010, p. 16). Assim, em sua 
introspecção, Bloom se coloca num parentesco não só com o 
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homônimo Joyceano, mas com o “viajante imóvel” pessoano 
Bernardo Soares do Livro do desassossego.

A melancolia aludida no subtítulo e identificada por 
Lourenço com a contemporaneidade nos remete a uma das 
conceituações desse estado psíquico apresentada por Freud, 
que a associa ao luto. Trata-se de uma patologia característica 
da sociedade contemporânea. Segundo a psicanalista 
Luciana Chauí-Berlinck, a melancolia da pós-modernidade 
compõe-se de um luto autorreferencial:

A questão do melancólico é não conseguir lidar com 
uma perda, a perda inconsciente de si mesmo, a perda 
da auto-estima. Com a mudança rápida dos valores 
na sociedade do efêmero, mal o sujeito identificou-
se com certo objeto, este já tornou-se ultrapassado e, 
assim, a perda do objeto torna-se perda do próprio 
ego. Ora, na sociedade do efêmero o próprio sujeito é 
efêmero. O que nos leva à questão da impossibilidade 
de corresponder ao ego ideal, pois, pela fugacidade, o 
sujeito cai na desvalorização, isto é, torna-se impossível 
para ele corresponder à representação de si com seus 
elementos valorativos (CHAUÍ-BERLINCK, 2008, p. 
49).

Mas a melancolia tem no texto de Uma viagem à 
Índia também uma dimensão metaliterária. Temos o relato 
de uma viagem pelos livros, quer pelas evidentes remissões 
à memória da literatura, quer pelo fato de o enredo 
tematizar atos leitores ou a decisiva relação do protagonista 
com eles. Um dado da releitura atualizadora da viagem 
dos navegadores do passado vivenciada por Bloom é 
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especialmente intrigante, uma vez que, diferentemente dos 
seus antepassados, ele não vai ao Oriente procurar riquezas 
ou a conversão dos nativos à sua fé – que ele nem tem. Ir à 
Índia, em seu discurso confuso e melancólico, se motivaria 
pela busca de “sabedoria”, e de “esquecimento” o que o leva, 
sob a orientação do amigo indiano Anish, a manter contato 
com o “sábio” Shankra a partir do canto VII. No diálogo 
com o guru, após contar de sua vida e da sua inquieta busca, 
Bloom pouco ouve em resposta, o que indica a desconfiança 
do indiano face aos propósitos alegados. O debate que aí 
se põe diz respeito à noção de “valor”, uma vez que, com 
suas palavras hesitantes, Shankra defende que os anseios 
manifestados pelo forasteiro são impalpáveis ou duvidosos e, 
a despeito da sua fama de sábio, ele não os tem para oferecer 
e nem nisso se interessa, o que o revela, a princípio, como 
um potencial charlatão, mais devoto da matéria do que do 
espírito, pronto a aplicar um golpe nos incautos, rebaixando 
à categoria de engodo o estereótipo da “sabedoria” oriental 
acalentada pelos ocidentais desavisados.

 Mas Bloom (ou seu objetivo na viagem) também se 
deixa revelar nesse momento. Advertido por seus auxiliares, 
o guru vem a saber da real intenção de Bloom: “Shankra 
foi, assim, atirado/ contra Bloom. Bloom quer roubar a 
tua sabedoria,/ disseram-lhe, e quer roubar os teus livros/ 
valiosos, decepar a cabeça da tua biblioteca” (TAVARES, 
2010, p. 345). Isso se confirma quando então sabemos que 
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Bloom é um bibliófilo à cata de antiguidades literárias a 
negociar, especulando e regateando o saber transcendente 
que diz buscar, sendo ele também, em nome disso, um 
golpista quando necessário, como se vê nesta passagem 
do canto VIII: “A verdade é que Bloom apenas cobiçara,/ 
maravilhado, uma edição do livro ‘Mahabarata’/ que parecia 
ter mais anos/ que muitos países” (TAVARES, 2010, p. 347). 
O que se segue a isso é uma intrincada negociação, feita 
de blefes, trapaças e, por fim, roubos e furtos. A “sabedoria” 
buscada nos livros – e talvez isso revele muito do que motiva 
as iniciativas da trajetória errática de Bloom no vazio de seu 
tempo, como sugere o subtítulo da obra – deixa de ter a 
aura de “valor transcendente” para se assumir como valor 
de mercadoria.

Despidos de pudores, Shankra e Bloom põem-se 
a especular sobre esses “valores”. O indiano acena com a 
possibilidade de dar a Bloom o livro que ele pede, desde que 
em troca este lhe dê os que trouxe à Índia e que escondia 
na mala:  as “Cartas a Lucílio”, de/ Sêneca, em edição tão 
antiga/ e com as páginas de tal forma a desfazer-se/ que 
quase se diria serem páginas não materiais mas espirituais, 
e/ ainda – vira Shankra – o teatro completo/ de Sófocles, 
também em edição rara (TAVARES, 2010, p. 349). À 
aceitação de Bloom se segue o golpe de Shankra, ordenando 
que seus auxiliares o prendam, roubem seus livros e nada lhe 
deem em troca. 
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Bloom, ao final, acaba por escapar com a ajuda de 
Anish, e nessa ocasião consegue a reviravolta no jogo (ou no 
negócio) da busca pela “sabedoria”. É intrigante e reveladora 
a sequência abaixo, com o julgamento de Bloom sobre o 
significado de sua procura e sua relação com os livros: 

e Bloom pega logo na sua mala, agora mais leve
(não porque mais mística, mas porque mais
roubada). Prepara-se para abandonar a Índia. (...)
Eis pois que com um breve
sorriso mostra ao amigo Anish a velha
edição do mítico livro “Mahabarata”
que retira da sua camisa para logo a seguir
a esconder de novo. Hoje – diz Bloom,
recuperando a ironia -, hoje a minha
vestimenta é, literariamente indispensável (TAVARES, 
2010, p. 365).

Além de escapar e furtar o objeto precioso que 
ambicionava, o “Ulisses” bibliófilo traz consigo também 
um cordão de ouro pertencente ao guru, e manda Anish o 
avisar que só devolverá

Se ele me restituir os dois livros
Edições antiquíssimas de Séneca e Sófocles
Em troca de um cordão de ouro: quem não aceitaria? 
      Ninguém é tão tonto
que não veja no ouro valor incomparavelmente maior.
E a diferença significativa é esta: uma frase, mesmo de 
                uma 1ª. Edição,
pode ser transcrita para outro lado (TAVARES, 2010, 
p. 365-366).

O leitor de Camões, percebida a remissão dos 
episódios de Uma viagem à Índia aos de Os Lusíadas, nota 



174

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

que o incidente da negociação de Bloom com Shankra é a 
releitura do contato inamistoso dos marinheiros portugueses 
com as autoridades de Calicute, no qual os descobridores 
são alvo das intrigas armadas pelos nativos instigados por 
Baco, o deus oponente aos interesses da exploração do 
Oriente por Portugal. Tavares propõe uma ressignificação 
atualizadora desse incidente – que é central na epopeia 
camoniana por revelar a argúcia dos portugueses, além do 
fato de que seriam protegidos pelos deuses, especialmente 
Vênus. Bloom, o navegador que não navega, é um medíocre 
mercador de riquezas impalpáveis, mas que não se lhe 
mostram transcendentes. O fato de voltar com o que busca 
– feito igual ao dos navegadores de Camões – é antes o alívio 
de um fardo do que a alegria de uma conquista. Lembremos: 
o heroísmo não cabe nas aventuras dos homens do presente. 
E a “sabedoria” buscada é, afinal, evanescente e transitória, 
quando não permutável. A ela se sobrepõe o esquecimento 
que é a outra meta de Bloom na viagem.

O fecho desse negócio, que induz à percepção da 
perda do ‘halo” do objeto obtido – e da desilusão definitiva 
ante a possibilidade de se alcançar, em qualquer sentido, 
seja com que meio for, a sabedoria buscada -, é a decisão 
de se desfazer do livro trazido da Índia. Sabedoria obtida, 
esquecimento providenciado. Os anseios de Bloom se 
concretizam na associação desses elementos da cultura do 
tempo que ele representa. O contato com o objeto livro ou 
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com o universo que ele representa se afasta de qualquer 
reverência. Contudo, mesmo subvertendo os sentidos dos 
textos que lê e com os quais dialoga, o ficcionista Tavares 
faz a reverência à memória da literatura para constatar 
os embates da sua ocorrência ou do seu “consumo” na 
atualidade. Essa contradição, no modo esteticamente 
elevado como se opera, é reveladora dos méritos da criação 
do autor e de seu entendimento da arte e suas possibilidades 
de transcendência, seja pelos retratos de mundo que 
proporciona, seja pela transtextualidade de que se nutre. 

3 Transcendências textuais

O texto de Gonçalo M. Tavares que aqui 
analisamos exemplifica uma proposta contemporânea 
de criação literária pautada na intertextualidade e 
no dialogismo. Consideramos de especial relevância, 
para além da retomada, já em si complexa, de textos 
canônicos ou clássicos pela narrativa, a ficcionalização 
de atitudes leitoras assumidas pelo protagonista, sendo 
esse ler um ponto de partida para a reflexão de problemas 
contemporâneos associados a ele e às condições em que se 
dá. O enredo de Uma viagem à Índia, ao centralizar suas 
ações na relação de um leitor com textos literários, reafirma 
a imponência da memória da literatura e, uma vez que 
é dela que resultam as práticas intertextuais, evidencia a 
força criativa da transtextualidade.
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O volume intitulado Apodera-te de mim, es-
crito pela portuguesa Hélia Correia e publicado 
no ano de 2002, constitui-se de quatro textos nos 
quais é trabalhada, primordialmente, a questão do 
papel desempenhado pelas mulheres na sociedade, 
em especial na Grécia Antiga. Os textos que, juntos, 
montam a obra – “Em Knossos”, “A de Cólquida”, 
“Penthesiléa” e “Tene me” - têm como pano de fundo 
inicial a sociedade grega, todavia não se limita a ela. 
Assim como em outras de suas obras, Hélia faz com 
que muitos dos conflitos vividos pelas personagens 
na tragédia não se limitem à Antiguidade e ganhem 
um status de atemporalidade.

Temática constante nas obras da autora, Hé-
lia destina ao amor um espaço notório em Apodera-te 
de mim, de forma a criar uma constante tensão entre 
o sentimento amoroso e o feminino. Assim, é pro-
posta uma reflexão sobre o modo como o processo de 
enamoramento é apresentado nos poemas que cons-
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tituem o livro e sua relação com a representatividade dada 
pela autora às mulheres. 

1 No início

“Em Knossos”, primeiro texto da obra, apresen-
ta uma reflexão sobre a relação entre gênero e sociedade, 
dando ênfase ao lugar ocupado pelas mulheres na orga-
nização social. Dividido em três partes - I, II, e III - o 
poema apresenta a mulher como um ser condenado so-
cialmente, sentença essa proferida por um coro de anciãos, 
que, na tragédia grega, representa “autoridade de quem 
detém uma visão universal da ordem cósmica” (HÖRS-
TER E SILVA, 2014, p. 423). Hélia, porém, executa o 
processo inverso em suas obras e concebe suas persona-
gens femininas como seres pensantes que detém o poder 
de decisão sobre suas próprias vidas. Essa figura da mulher 
emancipada somente é colocada à prova pelo processo de 
enamoramento, como será possível perceber nos outros 
três textos da obra.

Exatamente por tratar-se de um prefácio das re-
flexões que serão propostas nos textos seguintes, o poema 
não apresenta nenhum episódio que ilustra o enamora-
mento e suas implicações. Entretanto, existem duas ima-
gens que serão importantes no desenrolar da obra e na 
reflexão sobre o amor: a imagem da dança e a de Eros. A 
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dança está presente no teatro, local onde as diferenças de 
gênero são momentaneamente superadas, e proporciona 
um sentimento único aos indivíduos que compartilham 
dessa prática. Tal sentimento pode ser interpretado como 
um proêmio da manifestação do sentimento amoroso e do 
processo de enamorar-se: “Pois a verdade é que dançam 
também. Entre os seus pés e os pés dos homens no anfi-
teatro passa um fio e um calor que os une mais do que os 
uniu o leito conjugal.” (CORREIA, 2002, p. 7).

O sentimento resultante do encontro entre o mas-
culino e o feminino por meio da dança é o que permite à 
mulher afastar-se da condição de ser condenado, na qual a 
sociedade a coloca, e igualar-se ao homem em uma relação 
de harmonia. Em primeiro lugar, é preciso que a mulher se 
debata com sua “exalação moribunda” (CORREIA, 2002, 
p. 7), para que, então, surja a imagem de Eros, deus filho 
de Afrodite e nome usado pelos gregos para referir-se à 
paixão, até então desconhecido:

É necessário que a mulher condenada se debata, que o 
                 sangue
escorra dela devagar, que o seu executor receba e
          entenda a sua
exalação de moribunda,
para que o encontro seja completado. Pois Eros, o
              risonho, não 
nasceu, e o grande amor, que é este, não tem nome
                porque não
tem, sequer, repetição. (CORREIA, 2002, p. 7)
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Octávio Paz, ao comentar a fala de Diotima em O 
banquete, diz que “Eros não é um deus nem um homem: 
é um demônio, um espírito que vive entre os deuses e os 
mortais” (PAZ, 1994, p. 42) cuja missão é unir os seres 
humanos. Se partirmos da concepção que a atração amo-
rosa é, então, um demônio que une o homem e a mulher, 
é possível antecipar a forma como o enamoramento será 
apresentado ao longo dos textos dessa obra.

2 A colca

No segundo texto do livro, intitulado “A de Có-
lquida”, Hélia Correia apresenta uma releitura do mito 
grego de Medeia, a princesa que trai sua família para aju-
dar o homem que ama, Jasão, a roubar o Velocino de Ouro 
e fugir de Cólquida. Em sua adaptação, a autora portu-
guesa volta sua atenção à personagem feminina, dando-
lhe total protagonismo, de modo que as personagens mas-
culinas são apresentadas como verdadeiros coadjuvantes. 
Na adaptação, o processo de enamoramento é apresentado 
como uma experiência completamente arrebatadora, ca-
paz de fazer com que Medeia abandone sua terra natal e 
sua família e siga para a Grécia com o amado Jasão. Se-
gundo Barthes, existe certa equivalência entre o amor e a 
guerra, o que faz com que o processo de enamoramento 
seja associado ao ato de raptar/conquistar a pessoa amada 
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(BARTHES, 1988, p. 165). Dessa forma, Medeia é rap-
tada pelo amor e poderia ser levada a qualquer lugar, des-
de que estivesse junto da figura do amado, visto que “no 
mito antigo, o raptor é ativo, ele quer pegar sua presa, ele 
é sujeito do rapto (cujo objeto é uma mulher, como todos 
sabem, sempre passiva)” (BARTHES, 1988, p. 165).

Em contrapartida, esse mesmo sentimento amoro-
so arrebatador faz com que Medeia negue não apenas sua 
linhagem familiar, mas também sua própria essência, ao 
deixar a Cólquida para viver na condição de estrangeira, 
na Grécia. Logo no início do texto, a narradora descreve 
sua busca por Medeia, tomando vôo para norte a procu-
rar a colca, percorrendo os territórios “onde a intensidade 
de Medeia tudo cobria, pondo na paisagem e nas pessoas 
e nos sentimentos aquela espécie de descarnamento que 
arrepiava” (CORREIA, 2002, p. 9). Entretanto, a narra-
dora tem plena consciência de que a poderosa feiticeira 
Medeia, muito conhecida por sua versão intensa e vinga-
tiva criada por Eurípedes, não se encontra mais ali, dando 
lugar, agora, a uma Medeia pensativa, que permitiu que o 
amor a tornasse fraca e submissa. Segundo a narradora, a 
consequência do processo de enamoramento foi Medeia 
esquecer-se de si mesma e anular-se em função do amor, 
domesticando-se:

Depois amara. E quem a procurasse seguiria o percurso 
desse amor até à presunçosa terra grega e ao palácio 
onde fecham as mulheres, ainda que princesas. Eu não 
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queria presenciar a domesticidade, correr o risco de 
avistar Medeia entre as suas criadas, conversando sobre 
inúteis intrigas interiores, sobre a gestão dos armazéns 
de azeite. [...] Eu não tinha coragem de olhar. (COR-
REIA, 2002, p. 9)

Além de tornar-se “a mais comezinha das mulhe-
res” (CORREIA, 2002, p. 10), Medeia tem que de lidar 
ainda com a rejeição de Jasão como consequência da trai-
ção que cometera à sua família. Com o passar do tempo, 
a protagonista torna-se toda ela ressentida, tanto física 
quanto psicologicamente, o que faz com que o marido a 
queira cada vez menos e considere fazer novas alianças 
com princesas mais jovens. Nessas condições, Medeia é 
condenada à sentença de ser mulher e de exercer o pa-
pel social esperado para as mulheres gregas, cuidar da vida 
doméstica do casal e dar filhos a Jasão, filhos esses que 
passam a ser a própria extensão de seu ressentimento.

Nessa adaptação, o processo de enamoramento 
– Eros – é dotado de grande negatividade. O fato de se 
apaixonar por Jasão é a perdição de Medeia e o motivo 
pelo qual a personagem vai contra a imagem que acredi-
tamos ter sido proposta pela autora para a personagem: a 
da mulher como ser pensante, que cria a própria história. 
É interessante perceber como, ao longo do texto, a narra-
dora associa o amor a algumas figuras negativas, de forma 
a antecipar, de certa forma, o nocivo desfecho do processo 
de enamoramento. O “acidente do amor”, que resulta em 
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sua humilhação, a “condenação”, o “emparedamento”, e o 
“choque” do amor são imagens que antecipam a “lição” ti-
rada da relação amorosa, que, segundo a narradora, nos 
deve ser horrível.

3 A amazona

No terceiro texto de Apodera-te de mim, Hélia volta 
sua atenção ao mito da Amazona Pentesileia. Intitulado 
“Penthesiléa”, a narração em forma de prosa poética re-
conta o episódio da batalha entre a Amazona e o herói 
Aquiles, em Tróia. A autora foca sua adaptação no mo-
mento final do combate, o qual se divide entre o momento 
fatal de aniquilamento do inimigo e o momento avassala-
dor da paixão.

Assim como em “A de Cólquida”, nessa adapta-
ção do mito de Pentesileia, o momento do enamorar-se 
equivale a um momento de verdadeiro arrebatamento: os 
amantes se vêem tomados por uma espécie de convulsão 
que, segundo o narrador, é já a convulsão do amor. O tra-
ço diferencial que está presente em “Penthesiléa”, e que 
não foi abordado de forma explícita na releitura do mito 
de Medeia, é o erotismo, o desejo carnal que perpassa 
os amantes. A já mencionada equivalência entre amor e 
guerra apresentada por Barthes se faz presente também 
neste mito: dessa vez, no momento em que ocorre o ena-



184

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

moramento, a guerreira Pentesileia deixa de querer apenas 
proteger-se do seu inimigo de batalha e passa a querer 
intimidá-lo, seduzi-lo, ao levar, “por sobre a curta túnica, 
uma pele de felino, à maneira das bacantes” (CORREIA, 
2002, p. 14).

A referência às Bacantes, adoradoras de Dioniso, 
é essencial para compreendermos como a relação amor/
erotismo se estabelece na releitura feita por Hélia. Isso 
porque, assim como as Bacantes, que buscam no ritual à 
divindade uma forma de prazer que a ordem social lhes 
recusa (SILVA, 2006, p. 13), Pentesileia aceita seu desejo 
por Aquiles e presencia “uma experiência de êxtase que 
outra amazona, outra mulher, não conheceu” (CORREIA, 
2002, p. 14). Segundo Paz, não há amor sem erotismo, de-
vendo este, por sua vez, ser aceito por aqueles que amam:

O amor é atração por uma única pessoa: por um corpo 
e uma alma. O amor é escolha; o erotismo, aceitação. 
Sem erotismo – sem forma visível que entra pelos sen-
tidos – não há amor, mas este atravessa o corpo deseja-
do e procura, na alma, o corpo. A pessoa inteira. (PAZ, 
1994, p. 34)

É interessante perceber a importância do olhar 
durante o processo de enamoramento nessa adaptação do 
mito. Os olhos, que no amor cortês são o meio pelo qual 
nasce um amor contemplativo e inalcançável, são aqui o 
canal pelo qual tanto a correspondência do amor como 
o desejo erótico se afirmam. Aquiles e Pentesileia “estão 
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ligados amorosamente pela linha dos olhos” (CORREIA, 
2002, p. 14), entretanto, diferentemente do amor cortês, 
esse amor é correspondido e consumado pelo ato de ne-
crofilia de Aquiles, que possui a amazona após sua morte.

Apesar de o narrador afirmar que Aquiles “nunca 
amara tão intensamente” (CORREIA, 2002, p. 14), sua 
lealdade ao seu exército e sua honra de herói são mais for-
tes que o amor que sente pela Amazona. No mito de Pen-
tesileia, assim como ocorreu com Medeia, o amor é a re-
presentação de um demônio que por um lado proporciona 
à protagonista uma experiência única, mas, por outro, não 
é suficiente para que Aquiles lhe poupe a vida. 

4 Por fim

Retornando à estrutura de versos e estrofes, “Tene 
me”, o poema de encerramento de Apodera-te de mim, 
“apresenta-se como uma espécie de relato de vida com 
os seus variados e controversos matizes” (HÖRSTER E 
SILVA, 2014, p. 422). A temática central do poema se 
foca na vivência da narradora e suas impressões sobre o 
amor, de forma a sintetizar a concepção do processo de 
enamoramento e a própria relação amorosa que perpassa 
todos os textos que constituem a presente obra de Hélia.

Assim como ocorre em “A de Cólquida” e “Penthe-
siléa”, o amor possui uma conotação extremamente negati-
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va nesse poema. O que diferencia este texto dos demais é a 
forma explícita com que a autora apresenta os danos cau-
sados pelo sentimento amoroso desde os primeiros versos:

O seu amor rodeia-me a garganta.
Foi bem cedo selado, este metal,
E o meu pescoço não robusteceu.
Nem quase canto.
Dizem que são belas as vozes das cativas.
Porém não estas,
As que enrouqueceram 
Sob o estrangulamento do amor.
(CORREIA, 2002, p. 15)

Para o eu lírico, o processo de enamoramento não 
arrebata ou traz felicidade, mas, ao contrário, aprisiona e 
sufoca. O amor é um colar de metal selado que estrangula 
a pessoa amada em detrimento de libertá-la, não existindo 
escapatória ou desfecho positivo para o enamorado, a não 
ser aceitar que está condicionada à prisão do sentimento 
amoroso; o enamoramento transforma-se em uma caça-
da na qual a mulher é sempre uma presa condicionada à 
‘cadeia’ do amor. A condição de dententa da mulher na 
relação amorosa é mantida m todos os textos da obra, visto 
que tudo o que desfaz o sentimento de posse é importuno 
ao amador (BARTHES, 1988, p. 126).

Neste poema, assim como em “Em Knossos”, a 
prática da dança está presente entre os enamorados, to-
davia é possível inferir significações distintas em ambos 
os textos. Enquanto, no primeiro deles, a mulher e o ho-
mem são tomados por “um fio e um calor que os une mais 
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do que os uniu o leito conjugal” (CORREIA, 2002, p. 7), 
ao qual podemos interpretar como o próprio sentimento 
amoroso, no segundo, a dança é a representação da liber-
dade feminina; as jovens mulheres dançam por ainda não 
terem sido aprisionadas pelo amor:

São raparigas, dançam com o ventre
desocupado ainda da paixão.
Um ventre próprio, um ventre ensimesmado,
onde o destino ainda não pisou.
Com os seus pés forrados de óleo e pó,
dançam, poupadas.
Frutificarão 
no estio que se aproxima
e toda a clara malícia dos cabelos 
tombará
como tomba a corola. (CORREIA, 2002, p. 17)

Em “Tene me”, como já era de se esperar, o resul-
tado do amor, representado aqui pela imagem do metal, é 
invariavelmente a mágoa. Mas, para além disso, quem fala 
no poema não só condena o amor, como também anuncia 
um destino trágico para todos os que permitem se apaixo-
nar, em um diálogo claro com as personagens de Medeia 
e Pentesileia, a quem o amor trouxe apenas desgraças. Ao 
final do poema, é feita uma espécie de pedido para que as 
mulheres não obedeçam ao comando do amor:

“Curta é a terra
para os assinalados do amor,
os que trazem gravado este comando
para que os leve de volta” (CORREIA, 2002, p. 20)
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5 Últimas considerações

Se, em “Em Knossos”, Hélia apresenta um prenún-
cio da relação dicotômica entre o sentimento amoroso e a 
emancipação da mulher, em “A de Cólquida” e “Penthesi-
léa”, tal relação é ilustrada em seu aspecto mais marcante. 
Por fim, em “Tene me”, o leitor é convidado a refletir sobre 
a tragédia do amor vivido pelas mulheres e as condições as 
quais são submetidas em consequência desse sentimento.

Do ponto de vista apresentado na obra, o processo 
de enamoramento não deve ser encarado por uma visão 
romântica, muito pelo contrário, deve ser entendido como 
a causa pela qual as mulheres são afastadas de sua condição 
de agentes independentes e pensantes. O enamoramento, 
em Apodera-te de mim, se distancia muito do amor cortês 
e do amor romântico e explicita a condenação da mulher, 
prenunciada desde o início da obra.
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Em muitas das leituras críticas já realizadas 
sobre a obra de Manuel António Pina, o motivo da 
infância é apontado como um dos temas centrais de 
sua poesia. Porém, trata-se de uma infância enten-
dida, na maior parte das vezes, como lugar mitifica-
do, ou previamente domesticado, associado ao desejo 
melancólico de retorno a um espaço original da lin-
guagem, ou ainda a uma temporalidade primordial, 
o que talvez implique certa adesão a uma concepção 
romântica da poesia enquanto experiência original e 
autêntica de mundo. Contudo, embora o autor não 
deixe de flertar com esta concepção, a sua produção 
literária parece montar uma imagética de infância 
um pouco mais controvertida, tanto por certo caráter 
anômalo que assume, como pela forma como se dá o 
vazamento ou contágio desse elemento temático en-
tre seus textos. Existe um gesto de infância em sua es-
crita, que se reitera de algum modo a cada texto, um 
gesto que talvez exija uma tentativa de entendimento 
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mais acurada, inclusive no sentido de uma problematiza-
ção e desordenação do que possa significar essa infância. 

Em uma comunicação intitulada “Para que serve a 
literatura infantil?”, Manuel António Pina lança algumas 
questões para ele fundamentais: “A minha primeira e mais 
substancial interrogação é, desde logo, que espécie de coisa 
é a que faço, que espécie de coisa é a literatura”. A segunda 
é formulada assim: “o que é, e para que serve, a literatura 
‘para’ crianças? É alguma coisa distinta, e serve para algu-
ma coisa distinta, da literatura ‘para’ adultos? E o que são, 
e para que servem, as crianças? E os adultos, o que são?” 
(PINA, 1999, p. 125). Em seu ensaio “Infância e pensa-
mento”, Jeanne Marie Gagnebin recorda, com Philippe 
Ariès, o quanto a noção de “infância” é relativamente re-
cente: “sua emergência é geralmente localizada no século 
XVIII, com o triunfo do individualismo burguês no Oci-
dente e de suas ideias de felicidade e emancipação” (GAG-
NEBIN, 2005, p. 169). Tal concepção moderna teria como 
marco o livro de Jean-Jacques Rousseau intitulado Emílio, 
ou Da Educação, de 1762, quando a criança passa então a 
ser compreendida a partir de suas próprias características e 
não como adultos pequenos. O caráter marcadamente his-
tórico da “categoria” nos lembra como o questionamento 
acerca do que se define por “infância” ainda é uma tarefa 
aberta e em andamento, com ressonâncias importantes no 
pensamento contemporâneo, como, por exemplo, na voz 
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de Giorgio Agamben, quando afirma: “Devemos parar 
de fingir que sabemos o que é uma criança. A cultura, ou 
seja, a educação, funda-se sobre essa ficção. Tudo o que 
sabemos da criança é que ela torna inútil tudo aquilo que 
acreditamos saber sobre o homem” (AGAMBEN, 2017, p. 
15). E talvez seja justamente nessa condição de abertura e 
impropriedade que possa residir o potencial crítico da in-
fância enquanto “mediador teórico” (BINES, 2012, p. 139) 
produtivo para se pensar e se problematizar a literatura em 
seus limites e possibilidades, o que, na circunscrição deste 
trabalho, poderia ganhar a seguinte formulação: em que 
medida algumas representações literárias da infância arti-
culariam em suas figurações não exatamente um tema, ou 
um tópico literário herdado e reiterado, mas antes um certo 
gesto de infância, um procedimento, enquanto forma dis-
traída de elaboração e contato desordenado com a história 
e o excesso de memória, na possível construção de novos 
lugares discursivos e políticos de pensamento e crítica no 
presente. Como as crianças que, segundo Walter Benja-
min, encontram em materiais residuais, detritos e restos, 
formas inéditas de ligação entre as coisas: 

É que as crianças são especialmente inclinadas a 
buscarem todo local de trabalho onde a atuação sobre 
as coisas se processa de maneira visível. Sentem-se 
irresistivelmente atraídas pelos detritos que se originam 
da construção, do trabalho no jardim ou na marcenaria, 
da atividade do alfaiate ou onde quer que seja. Nesses 
produtos residuais elas reconhecem o rosto que o mun-
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do das coisas volta exatamente para elas, e somente para 
elas. Neles estão menos empenhadas em reproduzir as 
obras dos adultos do que em estabelecer uma relação 
nova e incoerente entre esses restos e materiais resi-
duais (BENJAMIN, 2009, p. 57-58).

No jogo de intertextualidade dos poemas de 
Manuel António Pina, alguns elementos se sobressaem, 
como, por exemplo, o contato da escrita do autor com o 
pensamento oriental,1 como mostra o poema intitulado 
“Algumas coisas”, do livro Aquele que quer morrer, e que 
recebe epígrafe do Dao De Jing (grafado Tao Te King) que 
diz “Sair é viver / entrar é morrer”:

A morte e a vida morrem
e sob a sua eternidade fica
só a memória do esquecimento de tudo;
também o silêncio de aquele que fala se calará.

Quem fala de estas
coisas e de falar de elas
foge para o puro esquecimento
fora da cabeça e de si.

O que existe falta
sob a eternidade;
saber é esquecer, e 
esta é a sabedoria e o esquecimento. (PINA, 2012, p. 85) 

1 Como aponta Rosa Maria Martelo, no artigo “Os Koans Revisitados 
(Ou de como Escrever entre Poesia e Prosa)”: “Uma das obras em que 
mais marcada está a presença do budismo e do taoísmo é a de Manuel 
António Pina. Nem sempre é fácil destrinçar o que nela provém de 
referências ocidentais, de Lewis Carroll a Wittgeinstein, do que lhe 
vem do Oriente, mas a exploração dos tópicos budistas e taoístas está 
indubitavelmente presente” (MARTELO, 2014, p. 15).
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O texto possui um desenho encontrado em muitos 
dos poemas do autor: versos ora curtos, ora mais largos, 
dispostos com frequência em estrofes de quatro, com corte 
e pontuação claros, marcados, aqui, pelo emprego de pon-
tos e ponto e vírgulas. Outro dado é o acionamento pecu-
liar de desvios sintáticos entre, no caso, a preposição “de” e 
os pronomes “estas” e “elas”, apontando para alguma ideia 
de desajuste ou lapso proposital da linguagem. Destaco 
ainda a epígrafe mencionada como sinal de reporte a uma 
inflexão de cunho paradoxal e antitético muito familiar 
ao livro Dao De Jing – Escritura do Caminho e Escritura da 
Virtude com os comentários do Senhor às Margens do Rio, de 
Laozi. É no Capítulo 81, intitulado “Exiba sua naturali-
dade”, que lemos: “Palavras verdadeiras nunca são belas; / 
Belas palavras nunca são verdadeiras” (LAOZI, 2016, p. 
541), em que por “palavras verdadeiras” podemos enten-
der palavras ligadas aos fatos e não a “floreios retóricos” 
(Ibidem). A mesma passagem em outra tradução diz: “O 
sábio não é necessariamente instruído. / O instruído não é 
necessariamente sábio” (TSÉ, 1993, p. 151). A concepção 
subjacente a ambas, seria a do conhecimento não asso-
ciado ao acúmulo de instruções, mas, ao contrário, como 
aquisição e prática de um desconhecimento fundamental, 
ou, em outras palavras, do esquecimento do conhecimen-
to, como dito no Capítulo 48, por exemplo, “Olvide-se 
de todo conhecimento”: “[Quem se] empenha no Estudo2 
2 Podemos ler na palavra “Estudo” um sentido estrito, ligado sobre-
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agrega, dia após dia; / [Quem] pratica o Dao míngua, dia 
após dia” (LAOZI, 2016, p. 355). A ideia de sabedoria re-
sidiria, portanto, no não dito, quando a fala aparece como 
excesso, força, interferência: “Quem sabe, não fala; / Quem 
fala, não sabe” (Ibidem). 

Não é intuito deste trabalho problematizar a com-
plexidade do pensamento chinês antigo tomado a partir do 
texto de Laozi –, o que importa, contudo, é tentar perce-
ber como certo contato e manuseio desse tipo de repertório 
move e provoca a dinâmica contraditória do poema acima, 
em seu jogo textual e dialógico, através do que é dito, em 
fala, escrita, em encenação poética, seja como consciência 
excessiva ou desejo de impessoalidade, ou ainda algo de 
neutro, de entre, no espaço aberto pelo furo sintático em de 
estas, e de elas: aquele que fala, o que fala, quem fala, em um 
encadeamento da voz que se desanuncia: “Quem fala de es-
tas / coisas e de falar de elas / foge para o puro esquecimento 
/ fora da cabeça e de si”. O que talvez seja interessante ainda 
é notar a forma com a qual o poema lança mão de uma 
densidade textual de viés ontológico que, contudo, não se 
completa, é falha, inconclusa, já que consciente de sua im-
possibilidade. Em outro poema do mesmo livro, lemos: “Já 
fiz tudo, já aqui estive, já li tudo! / Aquele que quer morrer 
/ dança sobre os destroços de tudo. / Ó insolência da escrita! 

tudo aos conhecimentos sobre as tradições literárias locais da época, 
como sinaliza Sinedino. Laozi questionaria a relevância “de um cur-
rículo formal centrado em textos clássicos” (LAOZI, 2016, p. 357).
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Lá vens tu, ó fa- / diga, ó lágrimas!” (PINA, 2012, p. 61) – 
quando a escrita vem então como insolência, soberba, excesso, 
mas também como saída, estratégia, para a inscrição de uma 
subjetividade poética como desfazimento de uma voz de Li-
teratura, não como instrução acumulativa, em seu tumulto 
de memória e nomes, mas de literatura como anacronismo, 
distração, modo de esquecimento e errância referencial. 

Tanto na edição de 1992, Algo parecido com isto, 
da mesma substância – Poesia reunida 1974/1992, como 
em Todas as palavras, de 2012, encontramos, ao final de 
“Aquele que quer morrer”, uma espécie de pequena car-
tografia com indicações de trechos, citações e referências 
utilizadas nos poemas que compõem o livro: Shakespeare, 
Upanishads, Francis Bacon, Nietzsche, Georges Bataille, 
Camões, Tao Te King, T.S. Eliot, Hugo Pratt – marcas, 
passagens, uso insolente, insólito, inusitado, de outras vo-
zes, outras temporalidades: “Houve qualquer coisa que se 
esqueceu de qualquer coisa; / isto está cheio de marcas, da 
passagem de pessoas” (PINA, 1992, p. 80), e ainda: “Isto 
está cheio de gente / falando ao mesmo tempo / e alguma 
coisa está fora de isto falando de isto / e tudo é sabido em 
qualquer lugar. / (Chamo-lhe Literatura porque não sei o 
nome de isto;)” (PINA, 1992, p. 77). É também ao final de 
“Ainda não é o fim do mundo calma é apenas um pouco 
tarde”, que encontramos a nota:

Os autores, que recorreram frequentemente à duvidosa 
técnica do collage, assinalam a colaboração (citada e não 
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citada) de Lewis Carroll, G. Appollinaire, Mallarmé, F. 
Pessoa, M. Cesariny, Raul de Carvalho, Thomas Stearns 
Eliot, M. M. de Andrade, Alexandre O’Neill, F. Lemos, E. 
Pound, The Beathes, A. de Quental, R. Rosselini, G. Vico, 
etc. (PINA, 2012, p. 54)

Já o poema “Na hora do silêncio supremo”, com a 
epígrafe “...knowledge is but oblivion...”, diz:

Não haveria roubo, e há só o roubo,
há só a música, é lá que tudo ondeia...
Já li tudo, já fiz tudo (quem?).
Regresso pois à minha solidão.

Ouvir-me-eis até ao infinito.
Nós só falamos para nós próprios
e o tempo não existe, nem os outros.

Porque está tudo parado e aquele que escreve
é também eternamente escrito.
O seu passado é o futuro de tudo,
ele a sombra de tudo que há-de vir. (PINA, 2012, p. 62)

A composição feita de três estrofes, com cortes 
coincidentes com a pontuação ao final dos versos, traz uma 
opacidade textual de entonação metafísica – no emprego de 
palavras como “supremo”, “infinito”, “eternamente” –, e pen-
sativa, lenta, no modo pausado e peremptório de alguns dos 
versos. Contudo, apesar de uma espessura discursiva evi-
dente, há um parêntese interrogativo no terceiro verso que 
parece apontar uma precariedade transcritiva fundamental 
no poema: onde está a primeira pessoa?  Nas notas a Aquele 
que quer morrer, o autor abre a cartografia citacional deste 
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poema, verso a verso, indicando – por trás de uma instância 
subjetiva aparentemente unitiva, na ideia de “aquele que es-
creve” –, a rede perfurada e fragmentada do texto:

NA HORA DO SILÊNCIO SUPREMO – «Salomon 
said: There is no new thing upon the Earth. So that as 
Plato had an imagination, that all knowledge was but re-
membrance; so Salomon giveth his sentence that all novelty 
is but oblivion », Francis Bacon, Essays, LVIII (citado por 
J. L. Borges in « El imortal »); v. 1 – « Não haveria dança, 
e há só a dança  », T.S. Eliot, Quatro quartetos, « Burnt 
Norton », II; v. 2 – « É no ar que ondeia tudo! É lá que 
tudo existe!... », Mário de Sá-Carneiro, « Manucure »; v. 
4 – « Os teus frutos estão maduros, mas tu não estás maduro 
para os teus frutos. Regressa, pois, à tua solidão », Nietzsche, 
Assim falava Zaratustra, II. (PINA, 2012, p. 98)

Já de início vemos que a citação tomada de Francis 
Bacon é uma citação em segundo grau, retirada por sua 
vez do texto de Jorge Luis Borges, “O imortal”, de seu 
livro O Aleph (BORGES, 1985). E é no primeiro verso 
que percebemos a apropriação ao mesmo tempo grave, 
mas também insolente, irônica, quase divertida, do verso 
de Eliot, “Não haveria roubo, e há só o roubo”. Roubo, 
mas também participação, pertença, partilha, como aponta 
Silvina Rodrigues Lopes:

Ao citar, comprometemo-nos num movimento contra-
ditório que cede e resiste à atracção do sem-fundo. Esse 
compromisso significa a nossa pertença à história, que 
não controlamos, mas em cuja não-linearidade partici-
pamos, partilhando as vozes que nunca serão redutíveis 
à transparência de um sentido, mas cuja opacidade nos 
toca e nos incita. (LOPES, 2003, p. 81)
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A passagem de Eliot, trecho da parte II de Burnt 
Norton, em tradução de Ivan Junqueira, diz:

No imóvel ponto do mundo que gira. Nem só carne nem 
            sem carne.
Nem de nem para; no imóvel ponto, onde a dança é que 
                 se move
Mas nem pausa nem movimento. E não se chame a isto 
              de fixidez,
Pois passado e futuro aí se enlaçam. Nem ida nem vinda,
Nem ascensão nem queda. Exceto por este ponto, o
             imóvel ponto,
Não haveria dança, e tudo é apenas dança.
Só posso dizer que estivemos ali, mas não sei onde,
Nem quanto perdurou este momento, pois seria situá-lo 
              no tempo.
(ELIOT, 1981, p. 201)

Há no poema de Pina uma forte carga reflexiva que 
remete ao entendimento do poema como espaço de pensa-
mento, o que o aproximaria de concepções de poesia como 
formuladas por vozes do alto modernismo, como a do pró-
prio T.S. Eliot, na ideia, por exemplo, de que a poesia é uma 
forma de pensamento e de “sabedoria” (ELIOT, 1991, p. 
277). Mas ao autor é dado saber que a hora dessa poesia já 
não se cumpre, é tardia, e que o seu tempo é já outro. Ao 
cansaço da Literatura, restaria então a tentativa de abertura 
de frestas, de espaços de distração, roubos, truques: “Palavras 
não me faltam (quem diria o quê?), / faltas-me tu poesia 
cheia de truques” (PINA, 2012, p. 13), em contato, conver-
sa, partilha, falas entrecruzadas, deslizamento entre vozes, 
como quando diz “há só a música, é lá que tudo ondeia”, em 
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uma referência simultânea tanto ao poema de Eliot “Qua-
tro quartetos”, que segue a forma musical como linha estru-
tural do poema, como ao poema de Sá-Carneiro, nas “ondas 
acústicas” (CARNEIRO, 2015, p. 302) que tudo ondulam, 
numa espécie de puzzle citacional, de colisão anacrônica de 
nomes e tempos. É no livro Diante do tempo – História e 
anacronismo das imagens, que Georges Didi-Huberman 
traz, na esteira de Walter Benjamin, a imagem da criança 
maliciosa, e da atividade infantil, o jogo, como um “paradig-
ma da malícia”, que “consiste em fazer – tanto com os seres 
quanto com as coisas – ‘bons truques’ como se diz” (DIDI
-HUBERMAN, 2017, p. 139): 

Isso nos diverte loucamente: turbilhão de prazeres, 
espasmos de gargalhadas, situações desmontadas. Tam-
bém ficamos orgulhosos disso: virtuosidade das brinca-
deiras, cálculos com segundas intenções, complexidade 
das montagens produzidas. A criança maliciosa tem a 
seu favor a falsa inocência e a verdadeira potência do 
espírito crítico, até mesmo revolucionário. Ela é tão 
eficiente na arte de fomentar situações (o jogo como 
relação) quanto na de tirar partido das suas máquinas 
favoritas (o jogo como objeto), a saber, os brinquedos. 
(Ibidem)

A passagem talvez nos ajude, de algum modo, na 
formulação de um pensamento de infância em Manuel 
António Pina, não somente como figuração temática re-
corrente em sua poesia, mas enquanto forma de experiên-
cia ainda possível do literário, sobretudo se tomarmos no 
lugar de uma “falsa inocência”, a ideia de uma “segunda e 
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mais perigosa inocência” (PINA, 2012, p. 68), assim como, 
antes da ideia de uma malícia propriamente dita, pensar-
mos em uma insolência, no sentido de uma escrita que, em 
atrevimento, soberba, intrepidez – e apesar da Literatura e 
de todo o cansaço da “ideia de isso” (PINA, 2012, p. 78) –, 
ainda é capaz de dançar “sobre os destroços de tudo”. 
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Os impactos e as consequências do abalo sís-
mico cultural chamado “Surrealismo” parecem ser 
facilmente perceptíveis até mesmo em nossos dias. 
Contudo, existe ainda uma necessidade de com-
preender melhor de que maneira tal sismo abalou e 
modificou a lírica escrita em língua portuguesa no 
século XX, pois o epíteto “surrealista” parece ser usa-
do de forma abundante e até mesmo inconsistente. 
Por isso, precisamos primeiramente esclarecer o que 
entendemos por surrealismo para depois partirmos 
para a leitura de um poema de Jorge de Lima e de 
um poema de Alexandre O’Neill buscando estabele-
cer relações entre os textos e a estética, ou ainda, e a 
ética, surrealista.

Para melhor delimitarmos o que compreen-
demos por surrealismo adotaremos as reflexões ado-
tadas por Balakian (1970) que procura definir e con-
trapor o movimento surrealista de seu predecessor e 
também iconoclasta movimento Dadá. Para a auto-
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ra, existe uma confusão e uma imprecisão no uso de ambos 
os termos, em suas palavras:

 
O fato é que as duas palavras têm sido usadas vaga e in-
tercambiavelmente. Qualquer coisa que sugira o absur-
do ou irracional está apto a se chamar ‘Dada’; e, quando 
outras palavras se mostram inadequadas para descrever 
o incomum, o fantástico ou o altamente imaginativo, 
isso será rotulado de ‘surrealista’. (BALAKIAN, 1970, 
p. 13)1

Para Balakian os movimentos dividiam a similari-
dade de serem ambos movimentos juvenis, não-naciona-
listas e resultados de um protesto, de uma rebelião contra 
a sociedade e o espírito burguês. Outro elemento comum 
a ambos os movimentos foi o uso da escrita automática 
para alcançar e até mesmo libertar “o poder latente das 
palavras” e assim libertar a própria mente do utilitarismo 
(BALAKIAN, 1970, p. 22). 

Interessa-nos particularmente as características 
que separam os movimentos. Segundo a estudiosa pode-
mos apontar duas diferenças estruturais entre o Dadaísmo 
e o Surrealismo: primeiramente de ordem filosófica, em 
seu manifesto o movimento Dadá já havia declarado seu 
niilismo e sua procura por uma desumanização, enquan-
to que o movimento surrealista ao se rebelar contra a so-
1 No original: “The fact is that the two words are used very loosely and 
interchangeably. Anything that suggests the absurd or the irrational is 
apt to be called ‘Dada’; and, when any other word proves inadequate 
to describe the unusual, the fantastic or the highly imaginative, that 
work is labeled ‘surrealist’”.  
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ciedade e as situações degradantes procurava apresentar 
uma saída dessa situação, um reino que seria construído 
por homens com uma visão e imaginação livres e portanto 
apresentaria uma sociedade igualitária. Em síntese, a dife-
rença consiste na crença e na busca de algo além e melhor 
do que a sociedade da época oferecia na perspectiva sur-
realista – uma arte que desempenha uma função transfor-
madora da realidade –, enquanto na perspectiva dadaísta 
o “nada” era tudo que eles alcançariam. Outro elemento 
crucial de diferença entre esses movimentos era o uso ou 
a aceitação dos gêneros literários, pois o Dadá os abolia e 
não aceitava escrever e se guiar a partir de tais modelos o 
Surrealismo preservou e utilizou as fronteiras e os gêneros 
textuais. Ainda que segundo Breton o Surrealismo não era 
um movimento literário, mas sim uma forma de rebelião, 
os surrealistas escreveram peças, poemas e romances sem 
se preocuparem em atacar as fronteiras e as distinções en-
tre estas categorias. 

O crítico José Guilherme Melquior ao pensar a 
obra de Murilo Mendes e a sua relação com o movimen-
to surrealista indica aspectos chaves do surrealismo como 
movimento internacional:

Em Murilo, no entanto, toda a poética se dá por ‘visio-
nário’, e a audácia das aproximações insólitas, o cho-
que do super-real, são muito mais ostensivos do que na 
discreta mineira reticência se Drummond. Aí por volta 
de 67, em Paris, Murilo me perguntou se eu tinha ido 
ao enterro de Breton. Ele tinha: e o seu comparecer, 
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vindo expressamente de Roma àquele ato, se revestia 
de evidente valor simbólico: era um rito de solidarieda-
de, bem acima de qualquer observância do receituário 
da escola. Se o surrealismo só tivesse sido, justamente, 
uma escola, Murilo não seria membro dela; mas o sur-
realismo foi de fato um movimento, capaz de abran-
ger coisas tão diversas quanto o verso de Alberti, Paz 
ou Alexandre O’Neill. Então, não há dúvida de que As 
Metamorfoses são um texto surrealista. (MELCHIOR, 
1980, p. 152)

Dois, dos três elementos chaves para nosso estudo, 
se apresentam no pensamento de Melquior e devem ser 
notados: primeiramente a síntese da estética surrealista, 
isto é, “a audácia das aproximações insólitas” e “o choque 
do super-real”, e a caracterização do Surrealismo como 
um movimento “capaz de abranger coisas tão diversas”. 
O terceiro elemento, elemento não explicitado na refle-
xão de Melchior, é a caracterização do surrealismo como 
movimento internacional apto a abarcar poéticas tão dis-
tintas que a partir de aproximações insólitas, do choque 
do super-real por meio das metáforas e também por meio 
da técnica da colagem e justaposição das imagens procu-
ram estabelecer não só uma crítica a sociedade em que 
as obras pertencem, mas também procuram libertar o es-
pírito, a linguagem e a criatividade humana para que as-
sim uma nova ordem possa ser estabelecida. Ressaltamos 
que esse terceiro elemento é vital não só por diferenciar 
o movimento Surrealista do movimento Dadá, mas sim 
porque este define o próprio movimento e lhe preenche 
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de sentido, chegando até mesmo nortear suas ações, como 
por exemplo no caso de Breton contra Freud, uma vez 
que o último procurava estudar e entender o inconsciente 
para que os pacientes pudessem «fazer as pazes» com a 
realidade, enquanto o artista francês via no inconsciente e 
no mundo onírico uma ferramenta de acesso e libertação 
do verdadeiro potencial das palavras e do homem.

O aspecto surrealista na poesia de Jorge de Lima 
pode ser encontrado desde seu início com a publicação de 
IVX Alexandrinos em 1914 até a sua masterpiece Invenção 
de Orfeu de 1952, assim indica Farias (2003) em seu es-
tudo “O Surrealismo na Poesia de Jorge de Lima” e pode 
ser facilmente confirmado ao lermos a obra de Lima. Para 
nosso exercício optamos por texto do livro de 1952, pois 
aí acreditamos encontrar a estética surrealista primorosa-
mente elaborada na dicção singular do poeta brasileiro. 

Já a poética do português Alexandre O’Neill cos-
tuma ser associada inicialmente ao surrealismo, pois o 
mesmo é considerado um dos fundadores do movimento 
surrealismo português; isso porque em 1949 junto com 
Mário Cesariny, António Pedro Vespeiro e José-Augusto 
França, dá-se a primeira e única exposição do movimento 
surrealista em Lisboa. O’Neill participa da exposição com 
seu romance-colagem intitulado A ampola miraculosa, pro-
duzido um ano antes, influenciado por diversos autores, 
mas mais nitidamente por Max Ernest.
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O diálogo com a estética surrealista francesa é 
mais ostensivamente encontrado nos trabalhos de O’Neill 
do que em Jorge de Lima, uma vez que o alagoano parece 
se sentir mais próximo e impactado dos predecessores do 
surrealismo francês, isso é, Conde de Lautréamont, Rim-
baud, Mallarmé e outros. Por sua vez o poeta português 
cita e faz referências ao artistas do movimento em si, como 
Breton, Éluad, Aragon e outros; como podemos ver no 
poema que reflete sobre a influência do fundador do mo-
vimento surrealista francês:

RUA ANDRÉ BRETON

Deflagraste em nós na sempiterna circunstância: a
                pasmaceira.
E por pouco não nos chamaram de Os Franceses.
Nas pequenostes a hora era (e agora?) a dos remorsos 
          engajados.
A imitação do isto, a gangazul, a variz da varina
- pretextos e mais pretextos para lágrima-tinta -
eram o trapo que comíamos ainda.

A rua André Breton está sempre a mudar de rua.
Entendidos, desentendidos, como, ó rapaz, mudámos.
quando desfechaste o teu revólver de cabelos brancos
sobre cada um de nós, os comedores de trapo!

Por uma questão de desgosto,
desde então que desavindos com a vidinha! (O’NEILL, 
2017, p. 309)

Ou ainda no poema dedicado a Paul Éluad O’Neill 
explicita a relação direta entre a poesia e a vida, e também, 
o que do mestre francês aprendeu:
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UMA LIÇÃO DE POESIA, UMA LIÇÃO DE 
MORAL

A memória de Paul Éluard

Estudaste a bondade aprendeste a alegria 
Iluminaste a noite com a estrela 
E o desejo com a necessidade 

Comunicativo bom inteligente 
Soubeste sofrer sem destruir a vida 
Sem chamar pela morte 

Soubeste vencer o íntimo lazer 
As absurdas manias que a solidão instala 
No coração virado na cabeça perdida 

Soubeste mostrar o mais secreto amor 
Numa alegria feroz perfeita pública 
Capaz de provocar o ódio e a ternura 

Em todas as frentes que por ti passavam 
Contra-atacaste repelindo o mal 
Com pesadas perdas para o inimigo 

E na miséria que subia aos rostos 
Puseste a nu a resistência a esperança 
E um futuro sorriso 

Enquanto velhas feridas se fechavam 
Tua poesia abriu-se e hoje é comum 
E transparente como os olhos das crianças 

Hoje é o pão o sangue e o direito à esperança 
À esperança que é «um boi a lavrar um campo» 
E que é «um facho a lavrar o olhar» 

Andaste triste mas não foste a tristeza 
Sofreste muito mas não foste a dor 
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Amaste imenso e eras o amor 

Cantaste a beleza proferiste a verdade 
Encontraste não uma mas a razão de ser 
Compreendeste a palavra felicidade 

E numa extrema juventude e sob o peso 
Precioso da simplicidade 
Tudo disseste 

Disseste o que devias dizer. (O’NEILL, 2017, p. 73-4)

Em Jorge de Lima as alusões e referências a obra 
de Rimbaud, por exemplo, são vastas. A guisa de exempli-
ficação podemos mencionar o oitavo canto onde a figura 
do Bateau ivre e Arthur não são simplesmente menciona-
das, mas são centrais para o canto e para o livro:

Pelos asfaltos pulgas pululadas
inda pensando em sangue com os fáscios.
E vadeando Amazonas, Mississipes,
os índios iniciais do Bateau Ivre
com Artur singrando os rios impassíveis,
já não, mas revoltados esgotando-se.

E o mar com Artur dez noites, dez segundos
sem se importar com os olhos dos faróis,
agora cegos entre os astros frios,
e a água asmática, bêbada se escoando,
sobre as tábuas insanas, como o poeta,
sempre insubmersa nau, veleiro eterno. (LIMA, 2013, 
p. 405-6)

Muito mais do que simples alusões ou referências 
ao surrealismo ou a autores predecessores do movimento, 
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as poéticas de ambos autores apresentam marcas nitida-
mente em diálogo com o movimento francês, como o uso 
do mundo onírico, o poder ilimitado criativo das palavras 
e das artes, o choque das aproximações insólitas.   

O uso e a exploração do mundo onírico nas poé-
ticas influenciadas pelo surrealismo não deve ser visto 
como uma forma de fuga ou exclusão do real, isto é, da 
realidade empírica. Antes, é preciso ter ciência que desde 
seu primórdio o movimento surrealista procurou utilizar e 
explorar o mundo dos sonhos como uma maneira de não 
só criticar o estado das coisas em determinado momento, 
mas também em apresentar mundos possíveis onde a rea-
lidade pudesse ser melhor. Isso porque o fato de conceber 
outras subjetividades e realidades alternativas era basea-
do na esperança, ou mesmo, baseado na crença de que o 
caminho para uma sociedade mais justa e igualitária se 
iniciava com a libertação homem e de suas amarras, pois 
só assim esse seria verdadeiramente livre e poderia usar 
e explorar todo seu potencial. Bons exemplos da forma 
como os sonhos são usados de maneira a endereçarem o 
real, e não dele fugir, pode ser visto em abas as poéticas. 
Ao que concerne o poeta português, podemos citar  um 
poema de seu primeiro livro de poesia onde costuma-se 
afirmar que as influências surrealistas eram sentidas de 
modo mais direto:
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Canção

Que a última estrela
da avareza da noite
e a esperança venha arder 
venha arder em nosso peito

E saiam também os rios
da paciência da terra
É no mar que aventura
tem as margens que merece

E saiam todos os sóis
que apodreceram no céu
dos que não quiseram ver
- mas que saiam de joelhos

E das mãos saiam gestos
de pura transformação
Entre o real e o sonho
seremos nós a vertigem. (O’NEILL, 2017, p. 10)

Já ao que se refere a Jorge de Lima podemos citar 
o primeiro poema do segundo canto de Invenção de Orfeu, 
Subsolo e Supersolo, e assim lemos:

É preciso falar-se das criaturas,
verdadeiras criaturas animadas,
das vivências totais, arbítrio e tudo,
alma, corpo funesto e essa imortal

perpetuidade além, Deus nas alturas,
nomes de terra e nomes eternados,
anjos, demônios, sonhos acordados
e as profecias, fúrias, posses, tudo

que um poema pode ter: esse clamor,
essa indefinição, esses apelos,
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- sonho de rei Nabucodonosor,

que depois de refeito e decifrado
é a condição do bicho: carne, pêlos,
e sangue breve do homem desgraçado. (LIMA, 2013, 
p. 99)

O soneto, em sua maioria, compõe-se de uma enu-
meração de elementos que fazem parte ou que devem ser 
material poético: criaturas, vivências, alma, corpo, Deus, 
anjos e demônios, ou como melhor resume,  “tudo que 
um poema pode ter”. Os quatro últimos versos tratam do 
sonho do rei Nabucodonosor e afirma que depois de “de-
cifrado” o sonho “é a condição do bicho”, “sangue breve 
do homem desgraçado”. Importante notar que o primei-
ro sonho do rei Nabucodonosor nos textos bíblicos é a 
imagem de uma estátua formada por elementos diver-
sos: ouro, prata, bronze, ferro e barro. A heterogeneidade 
da composição da estátua na visão do rei lembra-nos da 
própria condição do poema-livro que se apresenta como 
organização de linguagens e gêneros distintos. Para além 
da semelhança da diversidade de materiais utilizados na 
composição da obra, o sonho do rei o perturbava e estava 
diretamente relacionado com a sua realidade, com o mun-
do dito real, material. A relação com a poesia de Jorge de 
Lima nos parece clara: poesia de difícil leitura não porque 
se quer hermética ou inacessível, mas sim porque subjuga 
a fruição literária simples e desimpedida ao ato de dar voz 
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e nomear “a angústia transportada para a face” (LIMA, 
2013, p. 205); poesia de alta envergadura que se dobra e se 
volta até mesmo aos “somenos” nessas “geografias pobres”. 
Poesia muitas vezes desconexa e cindida porque lírica que 
elabora e plasma uma realidade incompreensível, obscura 
e difícil de aceitar.
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Herberto Helder, no segundo fragmento do 
texto em prosa que abre Servidões, retirado da introdu-
ção à Edoi lelia doura – antologia das vozes comunican-
tes da poesia moderna portuguesa, nos apresenta “duas 
histórias”: “uma afro-carnívora, simbólica, a outra si-
lenciosa, subtil, japonesa” (2014, p. 623). É nessa men-
ção à linhagem japonesa que procuraremos dar início 
a esta reflexão sobre o poema curto, reiterado diversas 
vezes ao longo de Servidões. Helder parece obstinado 
em, antes de morrer, encontrar o “pequeno poema” em 
que pudesse “meter tudo lá dentro” (2014, p. 681).

No texto em prosa, Helder reitera que “De 
cada uma delas acabariam por decorrer um tom e um 
tema” (2014, p. 623). A relação do autor com a cul-
tura do continente africano é patente em seus livros 
de “poemas mudados para o português”, assim como 
com a japonesa. Da africana, podemos destacar, em 
As magias, os poemas pigmeus, do Sudão e do Gabão, 
mas também reiterar, com Sandra Teixeira, a presen-
ça do enigma como abordagem da matéria africana 

“o poema cada vez mais curto 
para chegar mais depressa”:
Herberto Helder

Roberto Bezerra
de Menezes

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais/PNPD/
CAPES
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em Photomaton & vox – “a África é o lugar e o tempo de 
uma experiência fundadora que explica o mundo” (TEI-
XEIRA, 2015, p. 200) –, livro que traz ainda referências 
diretas à estadia do poeta na região. Em sua poesia, encon-
tramos, por exemplo, a imagem do entrançador de tabaco 
na abertura do sétimo texto de Antropofagias: “Tenho uma 
pequena coisa africana para dizer aos senhores/ «um velho 
negro num mercado indígena/ a entrançar tabaco»” (2014, 
p. 285). O gesto do velho com sua mão feita de “falan-
ges falanginhas e falangetas no «tabaco terreno»/ a pulsar” 
(2014, p. 286) é comparado ao gesto do poeta: “«é isto 
o estilo?»”, escutamos a pergunta, que antimallarmeana-
mente é respondida com “a ideia desta coisa se transforma 
«nesta coisa»” (2014, p. 286). Da japonesa, encontramos 
em O bebedor nocturno, livro que já integrou a Poesia toda, 
as seções “Canções de camponeses do Japão” e “Quinze 
haikus japoneses”, em que, nesta última, encontramos dois 
poemas de Issa Kobayashi (1763-1827), diretamente re-
ferido em Servidões – “d’après Issa” (2014, p. 634, p. 705), 
como também já o fez, com a mesma partícula da lín-
gua francesa, Manuel António Pina, no poema “D’après 
D. Francisco de Quevedo” (PINA, 2013, p. 183) –, como 
veremos mais detalhadamente à frente.

Para ilustrar a linhagem japonesa, Helder diz:

Num Japão corolário, o discípulo pergunta ao mestre o 
que é o Zen, e o mestre descalça as sandálias e coloca-as 
em cima da cabeça. Eu penso que o discípulo era ainda 
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pouco lavado na inteligência das coisas, do seu pouso e 
geometria, pouco inteligente da inteligência que apare-
lha o caos em relações sensíveis de elementos. Não lhe 
era enfim sabido que discorrer sobre a ordem do mundo, 
e de qualquer capítulo dele, é menos que nomear. É o 
desencontro no acto das palavras. Como ressalta então 
o recôndito, o lugar onde a carne é comida, e ressurge, 
mercê da aliança da linguagem com as formas! Não se 
discorre. A vitalidade nominal é intrínseca, metabólica: 
pode tender para o silêncio ou tomar o ganho de uma 
voz, mas não explica, age apenas, age como substância, 
forma e nome da realidade. (2014, p. 624)

Enquanto a história afro-carnívora serve para ex-
plicar o “plano prático da poesia” (2014, p. 624), a japone-
sa procura demonstrar que a linguagem poética não serve 
para discorrer sobre algo, mas para “agir” (no sentido de 
“atuar”), seja em forma de silêncio ou de uma voz que não 
tende à comunicação: “Não se discorre”. Para o poeta ma-
deirense, então, é preciso que cada um encontre sua “árvo-
re vorazmente nupcial” (2014, p. 625), a confluência com 
sua linhagem que permita “encontrar a razão das razões, 
pessoal, e o fundamento agora inabalável de uma figura 
da realidade que, apenas manifesta, se torna encontrada 
como única” (2014, p. 625).

O poema curto não é relativamente novidade for-
mal na poética herbertiana. Encontramos em diversos li-
vros do autor textos curtos, se atentarmos ao número de 
versos e de linhas. Antes de Servidões, encontramos em 
Última ciência, Do mundo e A faca não corta o fogo poemas 
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que podem ser ditos curtos, com 4, 5, 6 versos. Porém, essa 
tópica é-nos ressaltada no livro de 2013 pelo tratamento 
dado ao tema em diversos poemas, além, obviamente, do 
retorno à forma literária japonesa e da presença de Issa 
Kobayashi, presentes em O bebedor nocturno. Tudo isso 
posto, poderemos aqui pensar de que modo o tamanho 
do poema enquanto preocupação do poeta velho ajuda a 
elaborar a imagem do último Herberto Helder.

Por outro lado, não podemos dizer que o poema longo 
seja uma característica da poética herbertiana, mesmo consi-
derando que o poema contínuo foi por muito tempo a imagem 
que o autor procurou forjar, pelo menos não do mesmo jeito 
que o é para Ruy Belo. O poema longo de Belo, o “poème-
fleuve” (1996, p. 69), como assinalado por João Barrento ao 
desenvolver reflexão sobre o paradigma da narratividade na 
poesia de 80, Aquele grande Rio Eufrates, é exemplo de como 
o desenvolvimento do curso do poema tomou extensas pro-
porções. O argumento de João Barrento procura diferenciar 
essa situação, presente em alguma poesia de 80, com o “cor-
te rigoroso e surpreendente do verso, a que nos habituou a 
melhor poesia depois de 61” (1996, p. 70). Sendo Herberto 
Helder um poeta eminentemente da década de 60, ainda que 
tenha publicado poesia no fim da década anterior, não pode-
mos afastá-lo dessa prática poética alinhavada ao corte.
 Na poesia portuguesa, encontramos algumas ima-
gens que podem ajudar a pensar o poema curto enquanto 
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prática poética. É o caso, por exemplo, de Fiama Hasse Pais 
Brandão, que intitulou sua poesia reunida Obra breve. As 
mais de 700 páginas poderiam atestar se tratar de uma agu-
da ironia da autora. Porém, se bem atentarmos à nota que 
precede os poemas, encontramos uma reflexão nesse senti-
do que muito bem explica que a ironia não é a justificativa 
ideal:

Em Obra Breve, os pequenos livros de meus poemas reú-
nem-se de uma forma contígua ― tal como foram vividos. 
As cortinas delimitam, confundindo-os, livros e partes de 
livros; poemas inéditos preenchem alguns intervalos. Na 
verdade, cada livro tinha sido apenas um corte ― a poe-
sia vai sendo escrita, transformada, recordada, ao correr do 
tempo todo. (2006, p. 12)

Essa nota, assinada e datada pela autora (“Lisboa, 
Junho de 1991”), é chave para entender que a ideia de con-
tiguidade está no cerne do título, aliando vida e obra, vida 
breve e obra breve: “Para tão longo amor tão curta a vida!” 
(CAMÕES, 1972, p. 108). Como Helder que chamou a 
seus livros “folhetos” (2001, p. 190), Brandão ressalta a 
publicação de livros como sendo apenas cortes do grande 
(porém breve) poema escrito ao longo da vida.

Em Aquele que quer morrer (1978), Manuel Antó-
nio Pina repete o que já havia feito em seu livro de estreia, 
Ainda não é o fim nem o princípio do mundo calma é apenas 
um pouco tarde, de 1974: criou um personagem-autor que 
publica junto a si, dividindo os livros. Billy The Kid de 
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Mota de Pina, Clóvis da Silva e Slim da Silva são consi-
derados falsos heterônimos de Pina, marcando significati-
vamente sua primeira fase poética. Mas interessa-nos aqui 
o curioso nome dado a Slim da Silva. O termo slim vem 
da língua inglesa e é utilizado normalmente para indicar a 
forma magra, fina, esbelta e, quiçá, diminuta de um sujeito. 
Partindo dessas acepções, não podemos deixar de notar 
que o objetivo do autor foi conferir uma particularidade 
ao estilo desse personagem. Seus textos, alocados na seção 
“Duas biografias de Slim da Silva”, são compostos de no-
tas biográficas, narrativas e poemas, todos assinalados com 
data e supostamente retirados de seu Diário (PINA, 2013, 
p. 90). Mencionamos Slim da Silva pelo fato de Pina criá
-lo com a disposição para a brevidade. Lemos no primeiro 
texto, que se assume como nota biográfica:

Um escritor cuja obra, estrita, foi determinada por duas 
condições: Não consigo escrever coisas compridas, vou logo 
direto ao fim, escreveu ele no seu Diário, em 1942; e: A 
minha situação é um pouco a de quem anda à procura de uma 
pessoa e encontra outras. Estou sempre a começar e a acabar 
tudo, e tenho um sentimento de flutuação em qualquer sítio 
fora de qualquer sítio. É sempre outro quem está a escrever 
isto, e às vezes alguém conhecido! Escrevo à máquina porque 
a minha letra, ou lá de quem ela é, não me sai bem. É melhor 
parar de falar também sobre isto ― quem quer que esteja a 
fazê-lo ― para não correr o risco de, em vez de Escrever, 
fazer Psicologia... [...]. (PINA, 2013, p. 90)

A referência a Slim da Silva, então, nos direciona 
a pensar nessa falta de habilidade para a escrita comprida, 
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como ele disse acima. É evidente que não é este o caso de 
Herberto Helder, mas não deixa de ser interessante notar 
que a magreza poética já foi de algum modo tratada no 
percurso da poesia portuguesa: “Não é verdade que estou 
a escrever parágrafos cada vez mais pequenos?” (2013, p. 
93), questiona Slim da Silva/Manuel António Pina.

Mais recentemente, em A sombra do mar, Arman-
do Silva Carvalho dedica-se ao tema em um poema que 
contradiz diretamente a ideia de poema curto tal como a 
encontramos no último Herberto Helder:

POEMA QUE FOI CURTO

Num poema curto a corrente do sangue corria
como um atleta levando no dorsal
a filosofia pública da hora,
e a luz nua e directa incidia sobre o corpo,
real, absoluta.

Hoje o poema teima sempre em ser maior,
e a história, o tempo, a memória e o verso porque é velho,
ocultam-lhe a idade nas curvas irreconhecíveis
dum vulto.
É sempre cada vez mais longa a maratona,
e as insistentes palavras
parecem desistir enquanto avançam. (2015, p. 74)

Não seria estranho imaginar que a motivação deste 
poema partiu da vontade de estabelecer um contraponto 
a Herberto Helder, uma vez que Carvalho tem dialogado 
não somente com uma tradição literária mas também com 
os livros de poesia seus contemporâneos, como é exemplo 
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a citação direta ao verso de Servidões a que aludimos ante-
riormente. Este seu último livro de poemas, de 2015, an-
tecede sua morte (1 de junho de 2017, aos 79 anos, vítima 
de câncer) em dois anos. Sendo também a essa altura um 
poeta velho, é normal que as referências à idade – “a idade 
traz as metáforas do perigo” (2015, p. 39) – apareçam de-
sabridamente como no Helder último. Já antes, em 2010, 
mais precisamente no livro Anthero areia & água, em que 
o autor estabelece uma interlocução com o quadro “An-
thero”, de Mário Cesariny, encontramos o diálogo com A 
faca não corta o fogo, de Herberto Helder: “A faca não lhe 
cortou o fogo,/ Hão-de escrever, como os gregos, quando 
as entranhas/ Se me abrirem num buraco enorme,/ Ébrio 
de infinito.” (2010, p. 13). 

Voltando ao caso herbertiano, notamos que, com-
parativamente, o número de poemas por livro vai dimi-
nuindo depois do ápice numérico encontrado em A faca 
não corta o fogo, que, na segunda versão, conta com 99 poe-
mas: Servidões com 731, A morte sem mestre com 28 e Poe-
mas canhotos com 162. Essa diminuição não aponta nada 
para além disto mesmo: livros com menos poemas, escri-
tos em um menor espaço de tempo e com uma urgência 
1 Nesta contagem não consideramos o texto em prosa.
2 Incluímos o volume póstumo Poemas canhotos (2015) nesta contagem 
pois, segundo sinopse do livro no site da Porto Editora, ele o finalizou 
pouco antes de falecer. Não podemos mensurar a veracidade dessa 
informação, uma vez que normalmente o autor se punha a revisar e 
corrigir seus livros, mas é indisfarçável o enxugamento do número 
de poemas ano após ano, livro após livro desde A faca não corta o fogo.
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de publicação até então inusitada no autor. Portanto, não 
estamos aqui a falar de qualidade e de valor literário.

A influência de Issa Kobayashi é explicitada em 
dois poemas de três versos que, pela concisão, lembram 
haikus. Sob o título “d’après Issa”, as duas peças quase fun-
cionam como abertura e fechamento do livro devido a sua 
proximidade com o início e o fim do conjunto respecti-
vamente. Essa disposição não parece ser casual, uma vez 
que Helder sempre demonstrou total domínio sobre sua 
obra. O primeiro poema diz o seguinte: “no mais carnal 
das nádegas/ as marcas/ das frescas cuecas” (2014, p. 634). 
Nele, encontramos a presença do corpo, agora representa-
do pelas nádegas. Esse poema vem logo após outros dois 
que se inclinam na mesma ideia de transformação a partir 
do toque: “fôsses tu um grande espaço e eu tacteasse/ com 
o meu corpo sôfrego e cego” (2014, p. 633). Há ainda a 
versão errática de um poema anônimo datado de 1560 e 
transcrito também em língua inglesa:

That happy hand, wich hardly did touch
Thy tender body to my deep delight
     ANON, 1560

versão errática:
mão tão feliz de ter tocado
teu corpo atento ao meu desejo (2014, p. 632)

Acreditamos, portanto, que nesse momento do li-
vro há um encadeamento de poemas curtos que dialogam 
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a partir da ideia de interação corporal, temática comum na 
poesia herbertiana. Notamos, contudo, que, assim como 
iniciado em A faca não corta o fogo, o sujeito se identifica 
com o “corpo inteiro e idade inteira” (2014, p. 631), mas 
também já “corpo sôfrego e cego” (2014, p. 633).

Issa Kobayashi foi um poeta japonês que, segundo 
Paulo Franchetti (2012), um dos maiores pesquisadores 
brasileiros do assunto, gerou muita controvérsia por sua 
“sentimentalidade excessiva” ou “excessiva subjetividade”. 
Os grandes problemas familiares, como a morte da mãe aos 
dois anos e a perda de diversos filhos, são apontados como 
influenciadores desse desvio da neutralidade do haikai que 
desaguou na marcação da subjetividade. Para Franchetti, 
esse estilo de Issa é o que garante a sua popularidade, uma 
vez que ele não se prende ao estilo elevado de um Bashô, 
com suas referências à cultura japonesa. Encontramos em 
sua poesia “a biografia atormentada” do poeta expressa em 
uma linguagem despojada. Essa subjetividade é marcante, 
por exemplo, neste poema: “A gente rareia./ Também as 
folhas caem,/ uma após a outra.” (ISSA, 2003, p. 46).

O segundo poema, alocado mais ao final do con-
junto, diz: “ao vento deste outono/ avanço/ para que in-
ferno?” (2014, p. 705). As estações do ano são referências 
recorrentes em haikus. Encontramos entre os poemas de 
Issa um que em muito se assemelha ao poema herbertia-
no: “Em solidão,/ Como a minha comida –/ E sopra o 
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vento do Outono” (apud FRANCHETTI, 1996, p. 141). 
O vento outonal é o elemento que se repete nos dois poe-
mas, fazendo-nos crer que de fato há uma influência di-
reta de Issa nesses poemas de Servidões, para além de uma 
simples referência à poesia japonesa.
“económico, íntimo, anónimo” (2014, p. 652), assim sin-
tetiza Helder seu poema feito sob o signo da brasa, num 
elogio a Rimbaud e a Villon, novamente convocados no 
primeiro verso:

não me amputaram as pernas nem condenaram à fôrca,
não disseram de mim:
ele inventou a rosa,
contudo quando acordei a minha mão estava em brasa,
contudo escrevi o poema cada vez mais curto para
              chegar mais depressa,
escrevi-o tão directo que não fosse entendido,
nem em baixo,
nem em cima,
nem no sítio do umbigo que se liga ao sangue impuro,
nem no sítio da boca onde se nomeia o sopro,
e ficou assim:
económico, íntimo, anónimo
ou:
chaga das unhas cravadas na carne irreparável (2014, 
p. 652)

A escrita do poema é mais uma vez tema de Hel-
der. Colocando-se abaixo dos acontecimentos poéticos de 
Rimbaud, Villon e, possivelmente, Celan3, a mão em brasa 
3 Penso aqui especificamente em Paul Celan por conta de seu título A 
rosa de ninguém, de 1963, que, possivelmente, é também referenciado 
em Letra aberta, precisamente em “uma rosa de nada” (2016, p. 43). 
Mas também porque Fiama Hasse Pais Brandão o inseriu em seu 
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do poeta o desperta para a escrita, mas para uma escrita 
rápida: “contudo escrevi o poema cada vez mais curto para 
chegar mais depressa,/ escrevi-o tão directo que não fosse 
entendido”, ele diz. Ao contrário do senso comum, de que 
uma escrita direta, portanto clara, seria mais compreensí-
vel que uma tortuosa, obscura, o poeta aposta numa poé-
tica “da míngua”, como dirá Maria Lúcia Dal Farra: “o 
sentido de urgência que atravessa este livro, a sublinhada 
carência de tempo que, por vezes, esboça uma poética do 
pouco, da carência, da economia, do espaço apertado, da 
míngua” (2015, p. 60). Ao fazer uma aproximação entre 
alguns poemas deste último Herberto Helder, que precisa 
“cumprir agora a impossível missão de se defrontar sarcás-
tica (e comovidamente!) com a morte aos 80 anos” (2015, 
p. 64), e o heterônimo pessoano Álvaro de Campos, Dal 
Farra assinala ainda que os “poemas que convivem com o 
fantasma de Campos [...] são menos curtos” (2015, p. 66).

Esse poema “económico, íntimo, anónimo” tem 
seu lugar numa exatidão especificada apenas por negações: 

texto “Autor fragmento”, de O texto de João Zorro (1974), que serviu 
de epígrafe à Poesia toda (1953-1980), de 1981: “Da metáfora e ve-
racidade do chão recolho a poesia toda; herberto ou autor, no túnel/ 
do universo pensa no exemplar bilingue de celan ou na vontade/ de 
morrer sensivelmente sem a escrita, no esmalte.” (HELDER, 1981, p. 
9; BRANDÃO, 2006, p. 171). Entretanto, também seria possível uma 
referência a Mallarmé, que, em seu Crise de verso, falou não da rosa, 
mas da flor ausente de todos os buquês: “Je dis: une fleur! et, hors de 
l ’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre 
que le calices sus, musicalement se leve, idée même et suave, l ’absente de tous 
bouquets.” (2003, p. 259).



227

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

“nem em baixo,/ nem em cima,/ nem no sítio do umbigo 
que se liga ao sangue impuro,/ nem no sítio da boca onde 
se nomeia o sopro,”, ecoando a pergunta: “¿oh será que um 
poema entre todos pode ser absoluto?” (2014, p. 660):

um dia destes tenho o dia inteiro para morrer,
espero que me não doa,
um dia destes em todas as partes do corpo,
onde por enquanto ninguém sabe de que maneira,
um dia inteiro para morrer completamente,
quando a fruta com seus muitos vagares amadura,
o dom ― que é um toque fundo na ferida da inteligência:
¿oh será que um poema entre todos pode ser absoluto?
: escrevê-lo, e ele ser a nossa morte na perfeição de
             poucas linhas

A aliança entre escrita e morte é agora sintetizada 
na “perfeição de poucas linhas”, o poema curto perfeito 
entre a salvação e a morte do sujeito. Mas parece que esse 
feito não é de todo fácil para o poeta – “já não apanho o 
ritmo” (2014, p. 697), ele diz. Presenciamos a entrada da 
revisão no primeiro plano da escrita, e ele não hesita em 
dizer claramente: “nem a dor escrita e lida me serve para 
nada” (2014, p. 665), ecoando inusitadamente Fernando 
Pessoa – “E os que lêem o que escreve,/ Na dor lida sen-
tem bem” (2007, p. 131). “sáfara safra” (2014, p. 665), resu-
me o poeta, desocultando o revés com a escrita.

O desejo de encontro do “curto poema completo” 
(2014, p. 658) é pincelado ao longo de Servidões, que, em 
outro momento, é “curto de um lado e comprido de outro” 
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(2014, p. 641), reiterando o paradoxo presente nesta am-
bição: “restrito e errado e restituído e absoluto” (2014, p. 
641). A busca do poema perfeito e absoluto se choca com 
a realidade – “ao polegar falta, a mim falta-me tudo” (2014, 
p. 640) – e resta-lhe reiterar sua módica visão de si: “e 
no chão, sempre pequeno, vil, de vulgo e de rastejo,/ me-
nor em idioma, em pensamento e música,” (2014, p. 640). 
Esta última, a música, em consonância com a melopeia 
poundiana (POUND, 2006), que no mesmo conjunto de 
poemas aparece envolta em grandes aspirações – “¿e a mú-
sica, a música, quando, como, em que termos extremos/ a 
ouvirei eu,/ e ela me salvará da perda da terra [...]?” (2014, 
p. 658) – também é referida como “curta ária” (2014, p. 
644), em contraste com a “profunda música” (2014, p. 40) 
emitida pela mesa ardente da série  “O poema” e o “Lon-
gamente cantar” (2014, p. 19) de “O amor em visita”, am-
bos de A colher na boca4.

O poema curto, do modo que Helder o entende, é 
teorizado em “um curto poema trémulo e severo”, de Ser-
vidões, e que pode ser visto como uma arte poética:

escrevi um curto poema trémulo e severo,
sete ou nove linhas,

4 Sobre a presença da música na poética de Herberto Helder, pode-
mos reiterar a relação órfica por ele largamente empreendida na pri-
meira parte de sua obra com uma citação de Photomaton & vox: “(O 
dramático esforço de Orfeu, que desce aos infernos para reunir a sua 
dispersão na unidade final do canto, é tarefa para cada um ― e isso nos 
baste, mesmo que não sirva para nada, além de servir para a possível 
salvação de quem nela se empenhe.)” (2006, p. 134).



229

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

e a densa delicadeza dessas linhas
era cortada por uma ferida cega,
mas aquilo que o alimentava e unia
― fundo, devastador, incompreensível ―
nem eu sabia o que era:
talvez a técnica atenção da morte
vigiasse arte tão breve, tão furtiva (2014, p. 675)

Não é forçoso dizer que “trémulo e severo” sin-
tetizam as duas forças encontradas no último Herberto 
Helder: “trémulo” denunciando os efeitos da velhice e “se-
vero” o intransigente e irônico modo como ele externa esse 
estremecimento diante do tempo a se esgotar. Sobre isso, 
encontramos em Gaëtan Picon uma reflexão apropriada 
e que está em perfeita consonância com a pesquisa do es-
tilo tardio. Em seu livro Admirable tremblement du temps 
(1970), seu argumento inicial parte de um comentário de 
Chateaubriand, em Vie de Rancé, sobre o quadro “Déluge”, 
de Poussin, no qual reconhece o que chamou “mão do ve-
lho”5 (PICON, 2015, p. 6): “Ele não imagina que tal defeito 
[tremor da mão] seja um motivo de admiração”6 (PICON, 
2015, p. 11). Há quem pense que apontar tais traços na 
poesia herbertiana, em especial a última, seria apontar de-
feitos, quando, na verdade, procuramos mostrar que esse 
“poema trémulo e severo” carrega suas idiossincrasias e, 
portanto, merece ser tratado tanto em perspectiva quanto 
em uma reflexão sincrônica, ao sabor do pesquisador.
5 “la main du vieillard”, no original.
6 “Il n’imagine pas qu’um tel défaut soit um motif d’admiration”, no 
original.
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Se avançarmos o passo por um momento, encon-
traremos, em A morte sem mestre, livro no qual nos dete-
remos no capítulo seguinte, mais uma auto comparação 
com a tradição literária. Neste caso, a referência é vaga, 
mas remete ao “poema sumério”, que, não sendo possível 
definir7 de qual se trata, aponta para a origem da escri-
ta cuneiforme. Helder diz: “entre o poema sumério e este 
poema de curto fôlego” (2014, p. 716), rebaixando-se fren-
te o poema que dura no tempo. Não vamos nos alongar 
em analisar esse poema agora, mas podemos adiantar que 
ele – eles, pois este poema aparece em duas versões, nas 
quais encontramos o mencionado verso inalterado – ofe-
rece uma leitura do mundo contemporâneo, com seus ele-
trodomésticos, e da matéria poética, com seu possível po-
der de permanência – “tão fortes eram que sobreviveram 
à língua morta” (2014, p. 716) –, como é o caso do “poema 
sumério”. Dito isso, fica impossível não aceitar que nestas 
últimas obras Herberto Helder se confrontou com a es-
cassez do tempo, fabulando uma ideia de poema curto que 
não está completamente desligada de sua então realidade 
sensível: aos oitenta se está muito mais próximo da morte 
e, ao mesmo tempo, segundo o desejo de Helder, mais lon-
7 Uma das possibilidades seria a menção a Gilgámesh, epopeia trans-
posta para o português, em sua versão mais recente, por Jacyntho Lins 
Brandão: SIN-LÉQI-UNNÍMNI. Ele que o abismo viu: epopeia de 
Gilgámesh. Tradução do Acádio, introdução e comentários de Jacyn-
tho Lins Brandão. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. Gilgá-
mesh, cujo nome pode ser traduzido por “o velho que rejuvenesce”, foi 
rei da Suméria e fundador da cidade de Uruk.
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ge dela – “quem fabrica um poema curto morrerá muito 
mais tarde,/ só depois de estar maduro” (2014, p. 656).

No poema de “sete ou nove linhas”, encontramos, 
ao final, uma referência (invertida) ao famoso aforismo de 
Hipócrates, “pai” dos médicos, popularizado por Sêneca 
em seu diálogo Sobre a brevidade da vida (1993, p. 25), 
“vita brevis, ars longa”8: “arte tão breve, tão furtiva” (2014, 
p. 675), diz a seu modo Helder, unindo vida e arte pelos 
mesmos qualificadores. Os últimos momentos de vida/
arte, poucos como as parcas linhas que diz escrever, são 
assinalados pelo poeta: “pedras quadradas, árvores verme-
lhas, atmosfera,/ estou aqui para quê porquê e como?/ e 
mal pergunto sei que morro todo entre pés e cabeça,/ e 
restam apenas estas linhas como sinal do medo:/ pó, poei-
ra, poalha” (2014, p. 654). “estas linhas”, abreviadas no ver-
so aliterante: “pó, poeira, poalha”, variações de uma mes-
ma matéria diminuta, leve, furtiva, uma “poalha luminosa” 
(2014, p. 658), porventura “uns punti luminosi poundia-
nos” (HELDER, 1998, p. 30). Escreve, portanto, “antes 
que as palavras desapareçam” (2014, p. 662).

nunca mais quero escrever numa língua voraz,
porque já sei que não há entendimento,
quero encontrar uma voz paupérrima,
para nada atmosférico de mim mesmo: um aceno de 
           mão rasa
abaixo do motor da cabeça,
tanto a noite caminhando quanto a manhã que irrompe,
uma e outra só acham

8 Tradução: “A vida é breve, longa, a arte”.



232

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

a poeira do mundo:
antes fosse a montanha ou o abismo –
estou farto de tanto vazio à volta de nada,
porque não é língua onde se morra,
esta cabeça não é minha, dizia o amigo,
esta morte não me pertence,
este mundo não é o outro mundo que a outra cabeça 
                 urdia
como se urdem os subúrbios do inferno
num poema rápido tão rápido que não doa
e passa-se numa sala com livros, flores e tudo,
e merda, não é justo!
quero criar uma língua tão restrita que só eu saiba,
e falar nela de tudo o que não faz sentido
nem se pode traduzir no pânico de outras línguas,
e estes livros, estas flores, quem me dera tocá-los numa 
                vertigem
como quem fabrica uma festa, um teorema, um absurdo,
ah! um poema feito sobretudo de fogo forte e silêncio 
(2014, p. 659)

A “língua voraz” de que Helder fala pode muito 
bem ser aproximada à poesia em seu estado idealizado de 
pureza extrema, uma força imaginada, uma “espécie de ex-
tática e sagrada loucura” (2014, p. 31), como encontramos 
em A colher na boca, ou mesmo a “língua flamejante” (2014, 
p. 137) de Lugar. Nesse poema de Servidões, ao contrário, 
o poeta parece abdicar dessa escrita em que “não há enten-
dimento”, preferindo procurar “uma voz paupérrima”, que, 
a este ponto, aproximamos à ideia do poema curto e, possi-
velmente, irrelevante: “a poeira do mundo”.  Mas não seria 
mesmo dessa “poeira do mundo”, a “poalha luminosa”, a 
essência da poesia? A escrita do poema em “língua voraz” 
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é dolorosa, algo que no “poema rápido” pode ser evitado: 
“num poema rápido tão rápido que não doa”, ele diz, e 
no poema imediatamente seguinte ecoará: “um dia destes 
tenho o dia inteiro para morrer,/ espero que me não doa,” 
(2014, p. 660), alinhando escrita e morte numa mesma 
imagem. Em Letra aberta, o ímpeto de reavaliação do per-
curso empreendido perante a proximidade da morte toma 
forma em um poema que começa precisamente assim:

eu cá acho que sim,
acho que apesar de tudo escrevi um poema aceitável,
um poema que amadurou em mim ao longo de oitenta 
anos,
bem sei que tanto tempo merecia a qualidade que Deus 
pede,
mas tendo em conta que sou ateu tenho direito a que 
me tolerem a baixa
difícil virtude dos nomes rasos,
não sou dado a impropérios e impaciências,
ah, aceitem lá a pequenez geral da minha vida
[...] (2016, p. 23)

Depois de todas as experiências de linguagem 
empreendidas por muitos anos, Helder reiteradamente 
subscreve seu contínuo desejo de “criar uma língua tão 
restrita que só eu saiba” – “a frase rítmica e restrita que 
não pode ser posta em língua,/ elíptica,/ a frase de que 
sou filho” (2014, p. 602), escutamos em A faca não corta o 
fogo –, sendo, curiosamente, ele aquele que, na opinião de 
muitos, erigiu uma linguagem própria, um modo de ex-
pressão poética que pode ser resumido no estilo: “O poeta 
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não morre da morte da poesia. É o estilo” (2005, p. 14). A 
aspiração é condensada no último verso: “ah! um poema 
feito sobretudo de fogo forte e silêncio”. Ou, como en-
contramos mais ao final do volume, o reconhecimento de 
“não ter escrito o poema soberbo acerca do fim da inocên-
cia” (2014, p. 701), o curto poema absoluto, feito “poalha 
luminosa” (2014, p. 658), incandescente: “poema perfeito 
prometido que não nunca” (2014, p. 670), “tão curta can-
ção para tamanha vida” (2014, p. 554).
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“Um homem que conta histórias 
chama-te leitor, porque a si pró-
prio se chama escritor” – Nelson 
Rodrigues, em Biblioteca.

A citação inicial deste texto é do livro de 
Gonçalo M. Tavares, no qual encontramos pe-
quenos verbetes idealizados em autores clássicos e 
contemporâneos. Idealizados, pois a intenção não é 
ser biográfico, mas arquivista, de modo que consiga 
aproximar passos de suas literaturas, captar as ideias 
das produções ficcionais e/ou filosóficas. Todo o li-
vro Biblioteca é organizado em ordem alfabética e 
contempla, dentre tantos, alguns autores brasileiros, 
como Nelson Rodrigues, Rubem Fonseca, João Ca-
bral de Melo Neto e Cecília Meireles. Bergonzoni 
revela a ausência de autores portugueses dentre os 
296 nomes de Tavares. Para ela:

 il s’agit moins d’un refoulement de la présence pa-
ternelle que d’une stratégie délibérée, qui retire Ta-
vares d’une constellation portugaise d’écrivains pour 

Fantasmas da poesia: as peri-
pécias críticas da(s) biblio-
teca(s) de Gonçalo M. Tavares 
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le placer dans un univers littéraire international. En réa-
lité, Biblioteca semble plutôt un geste d’archi-auteur1, où 
Gonçalo Tavares englobe tous les autres et se pose en vain-
queur (BERGONZONI, 2015, p. 83).  
“(é mais uma omissão da presença paterna que uma es-
tratégia deliberada, que remove Tavares de uma cons-
telação portuguesa de escritores para colocá-lo em um 
mundo literário internacional. Na realidade, Biblioteca 
parece bastante um gesto arquiautor, onde Gonçalo Ta-
vares engloba todos os outros e surge vencedor)”. 

Mas no texto de Tavares todos eles são recriações, 
apenas, a partir de seus estilos literários. Toda essa mistu-
ra “parece ser uma das brincadeiras propostas por Gonça-
lo Tavares: diluir ainda mais o cânone, que na moderni-
dade já viu seu significado ser diversas vezes rediscutido” 
(SILVA, 2011, p. 3). Essa construção, destarte, dar-se-á 
simplesmente pelo contentamento de Gonçalo com o ato 
de escrever, pois é “forçado” a um exílio das palavras de 
outros escritores. Por méritos de suas leituras, ele é capaz 
de construir múltiplas vozes que não partem dos auto-

1 Toma-se a ideia de origem nos preceitos foucaultianos, em ter o 
passado em função do presente, com o objetivo de manter uma (re)
atualização constante. Fato, por sinal, presente na escrita de Gonçalo 
M. Tavares (e não só em Biblioteca, como no Bairro, e em tantas outras 
obras); num senso arqueológico, reconstruídos como novos persona-
gens de uma sociedade fictícia. Silva, em análise ao texto de Cesário 
Verde, afirma que “o arquivo é o elemento que define o funcionamen-
to e atualidade de um determinado sistema de discurso; guarda os 
monumentos de uma cultura, sempre tangenciados por outros tem-
pos e paradigmas discursivos” (SILVA, 2002, p. 194). As relações que 
Gonçalo faz na contemporaneidade são capazes de resgatar, de uma 
forma não linear, uma cultura de objetos-escritores a fim de estabelecê
-los personagens que parodiam as suas próprias construções poéticas.
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res, mas do resgate arqueológico deles, isso a partir da 
impressão que suas obras oferecem ao poeta como leitor
-autor – e em uma proposta involuntária nos percursos de 
um ser crítico e alegórico. O lance à memória capacita o 
português a regozijar pensamentos.

En adoptant la forme d’une liste encyclopédique, la Biblio-
thèque de Tavares rassemble plusieurs éléments des auteurs 
qui la composent. Tout se passe comme si l ’oeuvre de ces 
auteurs était elle-même une encyclopédie, qu’il appartient 
au critique-auteur d’organiser (ou plutôt de désorganiser) 
(BERGONZONI, 2015, p. 80). 
“(Ao adotar a forma de uma lista enciclopédica, a Bi-
blioteca de Tavares reúne vários elementos dos autores 
que a compõem. É como se o trabalho deles fosse em si 
uma enciclopédia, que cabe ao crítico-autor organizar 
(ou melhor, de desorganizar))”.

Até porque Tavares busca trabalhar com uma des-
construção de linearidade em seus verbetes. Nessa pers-
pectiva, Gonçalo estrutura-se na noção de arquivo, “ca-
racterizado, em suma, como um canteiro de obras, como 
um espaço de incessante desconstrução e reconfiguração 
axiológica” (ANTELO, 2015, p. 2). Nisso, constata-se 
que o conhecimento é capaz de interromper com o pas-
sado, dando-se um espaço de experiência, por meio de 
intervenções arqueológicas.

Em A biblioteca de babel, Borges (1999) narra esse 
espaço como algo infinito; associa, por conseguinte, a 
um universo repleto de indivíduos a serem decodifica-
dos, conhecidos por outros, mas é necessário alguém para 
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realizar este trabalho. Supomos que é possível observar 
Tavares como o desdobramento de um eu-lírico que ten-
ta, provavelmente, realizar esse serviço com alguns desses 
seres. Porque, para Borges, muitos deles, mesmo com as 
suas igualdades – em estruturas linguísticas – não se de-
terminam como idênticos. Lima Barreto (2010, p. 220) 
descreve a biblioteca como um lugar, de fato, sagrado, 
completo e valioso. Possui “verdadeiros ‘incunábulos’ [...], 
no original ou em tradução, lá havia preciosidades”. E por 
mais que se tente afastar-se dali, o fiel a ela retorna. A 
biblioteca de Gonçalo M. Tavares não é abandonada por 
mais que ele caminhe para outras obras. É um pouco do 
que acontece nas criações da série O bairro, por exemplo, 
que essa Biblioteca permeia e se repete nos cotidianos de 
alguns senhores. Um deles, o Senhor Swedenborg, afirma 
inclusive que esse espaço “é uma coisa que pertence a ter-
ra. Você pode querer se afastar... mas por muito longe que 
pareça estar, o centro não larga os seus pés (acabará por 
ser puxado)” (TAVARES, 2011, p. 99). 

E, para decodificar esses indivíduos e ser um bi-
bliotecário, é necessário estar (e ser) apropriado ao trabalho 
de perceber as diversas realidades dos livros. O problema 
é que “a Biblioteca existe ‘ab aeterno’. Dessa verdade cujo 
corolário imediato é a eternidade futura do mundo, ne-
nhuma mente razoável pode duvidar” (BORGES, 1999, 
p. 517). O infinito, para o Senhor Henri, no entanto, vem 
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do próprio absinto que ele toma, pois é capaz de expandir 
os espaços que ele analisa. “Ando fazendo umas medições 
de um edifício antigo – disse o Senhor Henri – e se bebo 
absinto as medidas do interior da casa ficam quase o do-
bro das medidas do exterior da casa” (TAVARES, 2012, 
p. 41). E há lógica, percebendo a distância que os mate-
riais tomam após algumas doses. Assim, tão somente pela 
obra é que o poeta português decifra um desses lugares 
intermináveis. Agora, a Biblioteca de Gonçalo M. Tavares 
também “compõe-se de um número indefinido, e talvez 
infinito, de galerias hexagonais, com vastos poços de ven-
tilação no centro, cercados por balaustradas baixíssimas. 
[E] de qualquer hexágono, veem-se os andares inferio-
res e superiores: interminavelmente” (BORGES, 1999, p. 
516). Cada homem referenciado segue o seu ritmo pró-
prio. Até o próprio autor nos deixa livre a desenvolver um 
percurso de leitura, pois, para ele, a sensação de leitura 
não linear e atemporal é agradável. E “é no momento de 
oscilar no poço do Hexágono infinito que o mais lúcido 
(o último, por consequência) dos bibliotecários revela que 
mesmo o infinito da linguagem se multiplica ao infinito, 
repetindo-se sem fim nas figuras desdobradas do Mesmo” 
(FOUCAULT, 2015, p. 59).

Logo, vemos que a escrita é percebida sem a or-
dem. Padrão? Uma metáfora e uma liberdade nos pensa-
mentos literários. Como a ordem não prevista por Jorge 
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Luis Borges, comprovando os homens diferentes e que se 
repetem em uma mesma desordem. A leitura, inclusive, 
dos verbetes de Biblioteca, pode ser realizada de forma li-
vre, pelo acaso, como a escolha de um volume em uma 
grande prateleira. Entretanto, segundo o Senhor Juarroz, 
esse ambiente é um espaço de intimidades, e a organiza-
ção deve ser adequada. Ele mesmo, inclusive, desenvolve 
várias técnicas para tentar manter a disposição do ambien-
te. Primeiro, a organiza por ordem alfabética levando em 
conta o título de cada livro; em seguida, levou em conta 
a primeira palavra de cada livro; e depois, a organizou a 
partir da milésima palavra de cada; sempre buscando sua 
perseverança. A biblioteca do senhor foi muito visitada a 
partir disso, não para uma simples leitura, mas por mate-
máticos a fim de desvendar o segredo de organização dele. 
Após quatro meses em pesquisas, um deles adivinhou por 
meio de uma fórmula o que o Senhor Juarroz havia feito. 
Isso desanimara o senhor completamente, o que o fez de-
sistir. “No dia seguinte pediu à sua esposa para organizar 
a biblioteca como bem entendesse. Por ele estava farto. 
Assim foi. Nunca mais ninguém descobriu a lógica da or-
ganização da biblioteca do senhor Juarroz” (TAVARES, 
2007, p. 38). Dessa forma: 

Biblioteca é um livro cujo caráter intertextual e metalin-
guístico é levado às últimas consequências, pois além de 
invocar as obras destes autores, ainda promove ligações 
internas entre elas. Como em um caleidoscópio, que a 
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cada movimento mostra imagens diferentes, este livro 
possibilita ao leitor formar seu próprio mosaico interno 
de leituras. (SILVA, 2011, p. 11)

Percebemos de imediato que Tavares não é um au-
tor qualquer da contemporaneidade, pelo contrário. Seus 
intuitos perpassam os caminhos além do contexto tradi-
cional da literatura portuguesa. Não há centro, muito me-
nos padrão. “Gonçalo Tavares parece atualizar o sentido 
da antropofagia na literatura brasileira e, ao mesmo tem-
po, dialogar com os autores do modernismo português” 
(SILVA, 2011, p. 2). Devido a isso, provavelmente, que 
suas obras se tornam cada vez mais conhecidas, e não só 
em Portugal. “O valor dos textos de Gonçalo Tavares está 
no questionamento sobre o que deve ter valor, em fazer 
do valor uma questão, uma procura, uma experimentação” 
(PINTO, 2010, p. 32). Os textos são provocativos, incertos 
e convencem. E são novos – cerca de 40 livros publicados. 

Gonçalo, decerto, provoca uma inserção diferen-
te na tradição, já que constrói suas poesias desvinculadas 
ao território exclusivo português, característico a muitos 
autores lusos. “A obra nova é um germe que cresce no ter-
reno da leitura; a crítica é como sua floração” (BUTOR, 
1974, p. 200). Ouso, inclusive, afirmá-lo como um poeta 
de escárnio, comparando seus textos às poesias crítico-
trovadorescas. Às cantigas pelas quais vemos o mundo 
registrado às avessas, na relação cotidiana e conflituosa 
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dos homens, por exemplo. Toda uma confusão no mundo, 
como um posicionamento analítico, revira-se ao que faz 
Gonçalo Tavares na série o Bairro, criticando também a 
postura de alguns homens, por meio das conferências do 
Senhor Eliot, ou das análises do Senhor Henri com os ab-
sintos. Seu estado crítico, pelas palavras de Butor (1974), 
é uma intervenção em uma paisagem anterior, nada mais. 
Escrever é um ato que possibilita o conhecimento do uni-
verso. E nessa imensa biblioteca é que vemos aberturas 
para construir novas leituras.

Olho para A história de Arquitas, publicado em 
Histórias falsas, de Gonçalo M. Tavares, no qual o filó-
sofo Arquitas de Tarento é ficcionalizado para resgatar 
a filosofia clássica. No conto, ele é um hospitaleiro que 
recebe muitas pessoas, e é reconhecido por isso, há fofo-
cas de que teria recebido Buda, mas não há confirmação. 
Recebeu pobres e analfabetos, com os quais aprendera a 
ser sensível e inocente; ainda, pôde receber Platão, com o 
qual aprendeu, obviamente, filosofia e a lidar com a morte 
e com os vivos. Só que nisso, o visitante trouxera com ele 
um tesouro: a terceira obra-prima de Homero, Margites, 
uma comédia em um único exemplar, guardado por Pla-
tão. Agora, ele fora repassado aos cuidados de Arquitas, 
que o guarda em um cofre. “Defenderé el libro como defendo 
a mi hija: solo se lo daré a un hombre. Antes buscaba un gran-
de hombre, ahora buscaré dos. Elegiré un marido para una 
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mujer y un sábio para el libro” (TAVARES, 2008a, p. 55) 
“(Defenderei o livro como defendo a minha filha: vou dar 
apenas a um homem. Antes buscava um grande homem, 
agora buscarei dois. Vou escolher um marido para uma 
mulher e um sábio para o livro)”. 

Na tentativa de salvar o tesouro, Arquitas vai ao 
meio do rio e joga o cofre ao fundo. Quando ele o quiser 
novamente saberá onde estará. Todos o acharam maluco 
ao fazer isso, pois para eles nem mesmo o hospitaleiro 
saberia onde guardara o tesouro. Enganavam-se. Após 
algum tempo, ele vai ao meio do rio, por meio de cálcu-
los que somente ele poderia fazer – Arquitas de Taren-
to dedicava-se à geometria, inclusive – e sem ninguém 
perceber retira o cofre da água e entrega-o em segredo 
a um menino, o filho do barqueiro, que teria a missão de 
guardar o livro de Homero em segredo. Por que ele? Era 
um menino que não sabia ler. 

Hoy, localizar el poema se hace improbable, casi imposib-
le. Sin embargo, dos certezas: la primeira es que un único 
hombre posee el cofre. La segunda es uma certeza que nace 
de quien se informó lo suficiente: entre los descendientes y 
amigos del hijo del barquero ni uno solo aprendió a leer. Por 
ello, probablemente el libro más buscado de la historia se 
encuentre entre uma família de campesinos, personas sen-
cillas y analfabetas. Si aún no se ha encontrado es porque 
quien busca investiga em bibliotecas, em sitios nobles y cul-
tos. (TAVARES, 2008a, p. 59)
“(Hoje, localizar o poema é improvável, quase impos-
sível. No entanto, duas certezas: a primeira é que um 
único homem possui o cofre. A segunda é uma certeza 
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que nasce de quem se informou o suficiente: entre os 
descendentes e amigos do filho do barqueiro nenhum 
deles somente aprendeu a ler. Portanto, provavelmen-
te o livro mais procurado da história se encontra entre 
uma família de camponeses, pessoas simples e analfa-
betas. Se ainda não foi encontrado é porque quem bus-
ca investiga em bibliotecas, em sitios nobres e cultos)”.

Voltamos ao que diz Butor: é por meio dos livros 
que conhecemos o universo. Eles são um tesouro, arris-
cado, que nos possibilita ir além daquilo que nos é pos-
sível e proporcionado. Criticamente, é enquanto os livros 
nos mantêm em uma loucura incessante de aventuras; “é 
quando surpreendentemente a pessoa mesma nos mos-
tra que não precisa de nós, de nada, de ninguém além 
dos livros; ela mostra um acendedor, um simples fósforo 
de cozinha” (GOMES, 2011, p. 190). É essa lembrança 
vaga que nos é deixada por meio de sombras dos enredos. 
A história da filosofia, nesse caso, é reconstruída numa 
brincadeira – que parte de uma realidade presente. “Toda 
crítica de uma literatura anterior torna-se fatalmente um 
dia, ao se aprofundar, crítica da realidade anterior (e na-
turalmente de tudo o que dela resta hoje), descobre, ao 
fazê-la, o que nela já havia de crítica latente, que ela con-
duz enfim até a claridade” (BUTOR, 1974, p. 195). E 
para analisar essa anterioridade é necessário perceber, ao 
mínimo, essa antiguidade. Gonçalo, de fato, é um autor 
capaz de quebrar paradigmas pré-estabelecidos. Ele faz 
parte de um grupo clássico a partir do momento em que 
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ele se relaciona com os outros clássicos, numa corrente de 
tradições. E:

ler um autor antigo nunca é ler apenas este autor. Exa-
minemos, a seu respeito, a biblioteca interior: toda uma 
seção lhe concerne. O corpo de seus escritos não é mais 
do que o núcleo de um enorme conjunto que com-
preende tudo o que foi redigido a seu respeito, e isto 
em todos os graus (BUTOR, 1974, p. 200). 

O corpo que aparece dentro de outro e que neces-
sita de outros elementos para se compor.

O corpo é FANTASMA, esconde-se e depois Aparece.
Planear pois a Aparição.
Planear o Fantasma.
Criar ESTRUTURA, ou seja: ossos, para que o
           FANTASMA exista.
Os ossos do Fantasma são a subtileza.
Osso subtil.
Osso imprevisto. Aparece no sítio do corpo onde o corpo
não se sabia Existir.
Osso surpreendente. (TAVARES, 2008b, p. 21)

Há fantasmas nas obras de Gonçalo M. Tavares 
que o acompanham no discorrer das obras, no limiar das 
estruturas, que aparecem durante os processos de leitura, 
que surgem conforme a bagagem de cada leitor. Os ossos 
incorporam as palavras para que assim possam se concre-
tizar na materialidade da poesia tavariana e todo o estado 
crítico possa ser visto, por meio de uma biblioteca presente. 

Como se bêbado nas cicatrizes: olhava para o espelho 
                  e elas 
mexiam-se. É preciso parar os olhos.
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Ossos redondos, tornados maduros com o sol. Caem.
Decidiu não mudar. Não perder a forma como os
       fósforos. 
Sobretudo não diminuir o tamanho da inteligência, da 
                 cabeça.
Resistir ao fogo, ao tempo que come a madeira.
No entanto, o pátio do desejo: vazio, varrido por cavalos 
                rápidos:
os dias.
- Envelheço.
Referia-se aos órgãos, ao coração por exemplo. (TAVA-
RES, 2005, p. 58)

Os mesmos olhos que precisam ser convencidos. 
Não se pode envelhecer a ponto de isolar e esquecer a 
poesia. Deve-se amadurecer e semear os versos pelos dias, 
distribuir passados no presente. Gonçalo passeia remota-
mente por um bosque de palavras e faz da crítica um ins-
trumento de criação.
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Nenhum grande poeta é mais autêntico 
do que a sua própria poesia, quando o que 
ele escreve toca as cordas profundas da 
existência humana, quer nos seus mais fe-
lizes, quer nos seus mais jocosos momen-
tos, ou na extrema escuridão da absoluta 
angústia e solidão (SENA, 1980a, p. 292).

A proposta desta comunicação tem um títu-
lo minimamente curioso, uma vez que advoga para 
Camões uma absurda modernidade. Certamente tal 
expressão surge como maneira de chamar atenção do 
meu interlocutor para algo que a crítica literária ca-
moniana vem fazendo a partir de meados do século 
XX: apontando-a não como moderna, mas advogan-
do que há na escrita camoniana traços que reverbe-
rarão mais tarde na dita modernidade e nos autores 
tidos como modernos. Ou seja, a escrita poética de 
Camões, de alguma maneira, possui traços moder-
nos precursores de uma literatura que à época dele 
está por vir. Neste caso, o intuito deste meu trabalho, 
parte da minha pesquisa de doutorado, é apontar al-
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guns elementos modernos da escrita poética camoniana. 
Para isso, me detenho na análise da “Canção X” e utilizo 
metodologicamente os escritos de Georges Bataille acerca 
do Erotismo e da experiência interior, os quais a meu ver 
ajudam a construir uma leitura nova e singular do autor 
d’Os Lusíadas.

Foi Jorge de Sena, no século XX, enquanto poeta-
crítico quem primeiro apontou esses traços modernos já 
presentes na escrita de Camões. Para tanto, ele advogou 
e construiu uma inovadora leitura acerca da obra camo-
niana. Em seu livro, Jorge de Sena e Camões: trinta anos de 
amor e melancolia, Vitor Aguiar e Silva, ao se referir à lei-
tura camoniana efetuada por Sena, ressalta essa inovação 
nos estudos camonianos:

É justamente contra esta leitura empobrecedora e 
falseadora da complexidade da lírica de Camões que 
Jorge de Sena desenvolve a sua Tese da natureza 
dialética da poesia camoniana: o génio de Camões é 
um génio abstracto, ou seja, em que se define o uni-
versal concreto hegeliano – o qual consiste na unidade 
do universal e do particular [...] A atitude polêmica de 
Sena, todavia, orienta-se também no sentido de criticar 
a camonologia universitária e a própria cultura univer-
sitária em geral [...] (SILVA, 2009, p. 19).

Jorge de Sena já dizia em seu ensaio “Camões: o 
poeta lírico” (1980a, p. 290): “Se pouco sabemos de Ca-
mões, biograficamente falando, tudo sabemos da sua 
persona poética, já que não muitos poetas, em qualquer 
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tempo transformaram a sua própria experiência e pensa-
mento numa tal reveladora obra de arte, como a poesia de 
Camões é”. A experiência da qual Jorge de Sena fala pode 
ser relacionada à própria condição moderna do sujeito 
poético camoniano a, de certa forma, colocar em cena as 
próprias crises e tensões intelectuais, históricas, religiosas 
e existenciais a figurarem no século XVI. A partir des-
sa passagem emblemática quanto ao entendimento que 
Sena possuía acerca da poesia lírica camoniana, é possível 
depreender a leitura que o poeta de Metamorfoses instiga 
que os investigadores da obra camoniana façam: analisem 
os poemas camonianos como obras de arte cujo caráter é 
também filosófico, a resultar da experiência e pensamento 
do autor.

Dentre os estudiosos a, de certa maneira, seguirem 
os preceitos senianos no que diz respeito à crítica da poe-
sia de Camões, há a continuação de investigações que se 
debruçam sobre o tema experiência. Destaco aqui Helder 
Macedo no ensaio “A lírica”, contido na obra Camões e a 
viagem iniciática (2013, p. 13), no qual o autor vai discor-
rer a respeito da escrita da experiência em Camões já nas 
primeiras linhas de seu trabalho:

A melhor poesia é sempre uma pesquisa, uma tentativa 
de dar forma inteligível ao desconhecido. Ao escrever 
na canção VII, “e se é mais o que canto que o que en-
tendo”, Camões cristaliza admiravelmente este propósito 
filosófico inerente à sua poesia lírica. A mesma canção 
também aponta para o amor e para a razão como polos 



254

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

semânticos de sua pesquisa poética: o amor assumido 
como uma experiência pessoal a ser vivida ativamen-
te (e não como idealização contemplativa da Beleza 
Absoluta inerente ao neoplatonismo renascentista) e a 
razão como a faculdade humana capaz de transformar 
a experiência em conhecimento. A aceitação da expe-
riência como base de um conhecimento que prefere 
“verdades” a “Verdade” [...] tornou Camões num dos 
primeiros poetas europeus que pode apropriadamente 
ser descrito como “moderno”. (grifo meu)

A passagem acima citada vai ao encontro do que 
Jorge de Sena advogava para a escrita camoniana, ou seja, 
uma escrita da experiência cujo caráter é também filosó-
fico-existencial. É nela que se baseia um sujeito que se 
afirma no desconhecimento, ainda que esse não-saber seja 
inevitavelmente dito, e, a partir dela, o poeta pode investi-
gar a si e ao mundo que o cerca. Os dois estudiosos veem 
a modernidade latente nos versos camonianos em cuja ex-
perimentação há “manifestações complementares do físico 
e metafísico, do coletivo e do individual, na nova síntese 
em que a noção antiga do Humanismo Cívico ficou am-
plificada” (MACEDO, 2013, p. 14).

A partir do reconhecimento importância da ex-
periência como elemento imprescindível para as medita-
ções poéticas de caráter filosófico existentes na poesia de 
Camões, observo que o poema torna-se espaço em que a 
escrita se esgota, onde os significados se consomem em 
uma efusão tamanha a ponto de tornar-se lugar de guerra, 
de luta armada, como ocorre na “Canção I” camoniana em 
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que a experiência amorosa assume contornos referentes à 
luta: “[...] que se, enfim, resisto/ contra tão atrevido e vão 
desejo,/ faço-me forte em vossa vista pura,/ e armo-me de 
vossa fermosura”, ou ainda, “Olhos que são tão belos/ dão 
armas de vantagem ao Amor,/com que as almas destrui” 
(CAMÕES, 1973, p. 204. Grifo meu). 

Creio que o caráter filosófico-existencial presente 
na escrita camoniana me permite tomá-la enquanto pro-
dução feita a partir da representação de experiências inte-
riores. A este respeito, recorro ao ensaísta francês Georges 
Bataille (1999, p. 11) que diz entender por experiência 
interior “aquilo que geralmente chamam de experiên-
cia mística: os estados de êxtase, de arrebatamento, pelo 
menos de emoção meditada”, e ele continua: “[...] penso 
menos numa experiência confessional [...] do que numa 
experiência nua, livre de amarras, mesmo de origem, a 
qualquer religião que seja”. 

Arrisco-me também aqui a dizer que a experiên-
cia interior que se faz na poesia camoniana manifesta-se, 
sobretudo, através do amor erótico e seus (des)caminhos. 
Esse sentimento, conforme Jorge de Sena (1980a, p. 292), 
é para Camões, “uma coisa que transcende tudo: vida e 
literatura, experiência e religião, platonismo, cristianismo, 
petrarquismo, para se tornar a vera essência da vida hu-
mana e do universo com todas as angústias e frustrações, 
todas as ânsias e alegrias”. E concordo com Helder Mace-
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do quando ele reconhece que, na lírica camoniana, o senti-
mento amoroso remete, sobretudo, ao amor erótico. 

Camões poderia ter escolhido outros caminhos 
para chegar até esse mais profundo da experimentação no 
poema, mas foi escolhido por um constante e contraditó-
rio furor erótico do qual não é possível escapar. No caso 
camoniano, a experiência surge necessariamente a partir 
do amor erótico, o qual é um terreno fértil de encenação da 
interioridade humana, uma vez que, conforme Bataille, “o 
homem ignorante do erotismo é tão alheio ao término do 
possível quanto ele é sem experiência interior” (BATAI-
LLE, 1992, p. 31). O erotismo a perpassar o sentimento 
amoroso permite ao sujeito possuir o objeto, ao mesmo 
tempo em que este o possui, de forma que não há mais 
sujeito-objeto, apenas uma “brecha escancarada” entre um 
e outro: “na brecha o sujeito, o objeto são dissolvidos, há 
passagem, há comunicação, mas não de um a outro: um e 
outro perderam a existência distinta” (ibidem, p. 66). Ou 
seja, a experiência amorosa é aquela em que há dissolução, 
experiência compartilhada, gozo e dor.

Na “Canção X” camoniana, aquela que diz Jorge de 
Sena (1980b, p. 249) ser a que Camões revela mais pro-
fundamente as suas “tendências existenciais de concepção 
da vida”, é possível encontrar ainda mais traços referen-
tes à escrita poemática enquanto espaço de transfiguração 
de uma experiência interior, traços altamente modernos.  
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Para que este trabalho não se torne por demais extenso, 
me deterei apenas na primeira estância e no comiato dessa 
canção:

Vinde cá, meu tão certo secretário
dos queixumes que sempre ando fazendo,
papel, com que a pena desafogo!
As sem-razões digamos que, vivendo,
me faz o inexorável e contrário
Destino, surdo a lágrimas e a rogo.
Deitemos água pouca em muito fogo;
acenda-se com gritos um tormento
que a todas as memórias seja estranho.
Digamos mal tamanho
a Deus, ao mundo, à gente e, enfim, ao vento,
a quem já muitas vezes o contei,
tanto debalde como o conto agora;
mas, já que para errores fui nascido,
vir este a ser um deles não duvido.
Que, pois já de acertar estou tão fora,
não me culpem também, se nisto errei.
Sequer este refúgio só terei:
falar e errar sem culpa, livremente.
Triste quem de tão pouco está contente! (CAMÕES, 
1973, p. 223).

Essa, a primeira estância da canção camoniana, 
encena, dramatiza experiências interiores – “a experiência 
permaneceria inacessível se não soubéssemos dramatizar 
– forçando-nos” (BATAILLE, 1992, p. 125). Isso é evi-
denciado por um sujeito poético em diálogo com o seu 
“tão certo secretário”, o papel. É nele que a canção estru-
turalmente será feita, é nele que o sujeito poético exporá 
as suas angústias e tensões e é nele que a existência vai do 
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conhecido ao desconhecido (“conheci-me não ter conheci-
mento”). A poesia e o desejo, para Bataille (1992, p. 119), 
“fazem incessantemente deslizar a vida no sentido contrá-
rio, indo do conhecido ao desconhecido” e, como num cír-
culo acabado, “o não-saber é fim e o saber o meio”.

O papel é, pois, o espaço em que o sujeito poético 
desafoga os seus queixumes a respeito dos desenganos que 
vive (sobretudo amor e exílio), e, para tanto, busca acen-
der “com gritos um tormento” feito de “água pouca e muito 
fogo”, demarcando um caráter infernal, melancólico, agôni-
co de um alguém que quer desabafar acerca da não salvação 
de suas paixões. Esse estado em que o sujeito poemático se 
encontra é revelador de uma profunda consciência de crise 
“espiritual, religiosa e ética, dos maneiristas” (SILVA, 1971, 
p. 31). Há, pois, nessa canção, o abandono da razão em de-
trimento das “sem-razões” e tal abandono é transcorrido 
pelo sacrifício, enquanto maneira de sobrevivência histórica 
de um sujeito sem visão da salvação.

O cruel destino e o futuro incerto atestam ainda 
mais na canção um mundo em crise, um lugar precário em 
que o sujeito se despe, chega ao cerne da sua nudez – os 
próprios gritos do eu poemático são uma espécie de nudez, 
desespero nu, abandono, que podem ser relacionados ao O 
homo sacer de Agamben. Evoco também a Canção IX, que 
apresenta um sujeito a personificar essa nudez, aridez, es-
crita da ausência em um mundo incerto e em crise: “Junto 
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de um seco, fero e estéril monte,/ inútil e despido, calvo 
e informe/ onde nem ave voa, ou fera dorme,/ nem rio 
claro corre, ou ferve fonte,/ nem verde ramo faz ruído” 
(CAMÕES, 1973, p. 220). A constante presença do ad-
vérbio de negação “nem” mostra que o sujeito se identifica 
na negação, na falta que acompanha os elementos da na-
tureza. Ele, exilado do mundo, está “nesta remota, áspera 
e dura parte do mundo”, “[...] gastando uns tristes dias,/ 
tristes, forçados, maus, solitários,/ trabalhosos, de dor e 
d’ira cheios,/ não tendo somente por contrários/ a vida, o 
sol ardente e águas frias,/ os ares grossos, férvidos e feios” 
(ibidem, p. 221). O gasto inútil, empreendido pelo sujeito, 
deixa-o cheio de dor e de ira, a perda de tempo, a solidão, 
os tristes dias, o sol ardente, a vida e as águas frias de-
monstram o quão alijado material, pessoal, física e psico-
logicamente esse sujeito se encontra.

E este gesto de despir-se, ficar nu, esclarece Ba-
taille (2014, p. 41), é aquele que permite à experiência in-
terior ser comunicada, por ser a única forma em que o 
sujeito opõe o estado fechado de si mesmo ao seu próprio 
estado de existência descontínua. A nudez “É um estado 
de comunicação, que revela a busca de uma continuidade 
possível do ser para além do fechamento de si mesmo”. É 
nu que o Eu se oferece ao Outro, abre o canal secreto que 
dá o sentimento de obscenidade e desordena um “estado 
de corpos conforme a posse de si” (idem).
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Nesse desordenar, nesse abrir-se misticamente ao 
papel, não importa mais o que está fora. O desejo de lan-
çar-se ao desconhecido deixa de lado aqueles a quem o su-
jeito julgava conhecer, a quem ele em vão rogava: “a Deus, 
ao mundo, à gente, enfim, ao vento” – note-se que nessa 
estância o vocábulo Deus, relacionado à surdez quanto aos 
gritos de um sujeito em sacrifício, pode não indicar um 
engano e sim a relação desta divindade com os homens o 
é, como se o poeta dissesse: ”Essa é a minha vida, um tra-
balho mortal”. Ao não encontrar respostas para seus gri-
tos tormentosos, ao não ouvir nada senão os seus próprios 
queixumes, ele volta-se para dentro em conjunção carnal, 
erótica e diabólica com o papel.

Como todo caminhar ao desconhecido, o ato de ir 
aos recônditos abismos que há em si mesmo amedronta, de-
safia, mas quem “para errores” foi nascido, “vir este a ser um 
deles não duvido”. É instigante notar que à sua concepção de 
mundo, ao seu próprio entendimento de sofrimento e des-
graças, o sujeito desafia no instante em que deseja ir além 
desses interditos para novas experimentações. Ele que fala do 
medo, vivendo-o, ou seja, alterado por esse sentimento, não 
esmorece e se lança em uma nova realidade trágica, mesmo 
sabendo que o desconhecido poderá ao fim e ao cabo exigir a 
experiência sem partilha.

O sujeito poemático lança-se ferozmente, com dese-
jo ardente e de morte, em direção ao papel, sabedor de que 
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ele é o espaço em que sua própria experiência interior poderá 
ser encenada. E do gasto de energias dispendidas após tal 
encenação, é possível que o eu poemático toque a continui-
dade, uma vez que para Bataille (1992, p. 15) a experiência 
interna corresponde a “uma viagem ao término do possível 
do homem”. Como o próprio sujeito poético do poema pa-
rece saber, esse toque é ínfimo, sutil, apenas um vislumbre 
de continuidade a qual, por medo de se perder, não deseja se 
entregar, mesmo que saiba que a sua vida não tem salvação. 
A morte, para o sujeito da Canção, não se afigura como algo 
alcançável, uma vez que ela, enquanto dissolução, poderia re-
tirá-lo desse estado sacrificial em que está posto, mas nem 
isso ele pode cogitar ao saber-se “para errores nascido”.

O sujeito parece saber que, na experiência interior, 
a existência não mais se limita. Ele pode ser deserto, que, 
no sentido batailleano, remete “ao mais inteiro abandono 
das preocupações do ‘homem atual’, sendo a continuação 
do ‘homem antigo’, que regulava o arranjo das festas” (BA-
TAILLE, 1992, p. 35). É um abandono do mundo prag-
mático em direção ao sagrado, àquilo de valor imediato: 
“não é uma volta ao passado: ele sofreu a podridão do 
‘homem atual’ e só há lugar nele para as destruições que 
ela deixa – elas dão ao ‘deserto’ a sua verdade desértica”. 
Dessa forma, “entre o desconhecido e ele, calou-se o pla-
do das ideias e deste modo ele é semelhante ao ‘homem 
antigo’: do universo, ele não é mais o domínio racional 



262

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

(pretendido), mas o sonho” (idem). Esse homem, só, que 
perambula por um espaço árido em busca do sagrado, me 
remete à Bíblia, mais especificamente ao deserto bíblico 
como um lugar de tentação em que ocorre a possibilidade 
de transgressão em direção ao sagrado. E isso me permite 
estabelecer uma relação com escrita poética, identifican-
do o próprio poema enquanto esse local de abandono, es-
paço aparentemente estéril, em que as descontinuidades 
abandonam suas pretensões quanto ao domínio racional 
do mundo e de si próprias em busca da sacralidade. Ade-
mais, o desamparo do eu poemático camoniano, a aridez 
que perpassa a sua vivência, podem ser verificados nas 
Canções, por exemplo, ao notarmos que elas são situadas 
em grande medida pela circunstância do exílio: “Não ti-
nha parte donde se deitasse,/ nem esperança algüa onde 
a cabeça/ um pouco reclinasse, por descanso./ Tudo lhe 
era dor e causa que padeça,/ mas que pereça não, porque 
passasse/ o que quis o Destino nunca manso” (CAMÕES, 
1973, p. 221. Canção IX).

Possivelmente, o commiato ou envoi da “Canção 
X” de Camões, como uma pequena estância, um espaço em 
que o sujeito lírico se separa do texto para comentar acerca 
do corpo anterior do poema, poderá me auxiliar quanto às 
reflexões que ele próprio faz acerca da sua escrita:

Nô mais, Canção, nô mais; qu’irei falando
sem o sentir, mil anos. E se acaso
te culparem de larga e de pesada,
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não pode ser (lhe dize) limitada
a água do mar em tão pequeno vaso.
Nem eu delicadezas vou cantando
co gosto do louvor, mas explicando
puras verdades já por mim passadas.
Oxalá foram fábulas sonhadas! (CAMÕES, 1973, p. 
229)

O sujeito poemático camoniano, nessa pequena 
estância, volta-se à própria canção em diálogo aberto, em 
uma espécie de meta-reflexão, justificando a sua escrita 
mais delongada - (ao todo doze estâncias mais o commia-
to), “qu’irei falando/ sem o sentir, mil anos” e, nela, “larga e 
pesada” - como um excesso, a qual revela a impossibilidade 
de se dizer tudo. A canção, ao ser considerada como um 
pequeno vaso em que não cabe a água do mar, pode ser as-
sociada à dificuldade de se comunicar as experiências inte-
riores do sujeito, as quais, assim como a Canção, são largas 
e pesadas. Tais experimentações, enquanto feitas de senti-
mentos e emoções várias, não encontram correspondentes 
na linguagem objetiva, o que faz da escrita poemática lu-
gar em que se encontram rastros de experiência, fragmen-
tos de um sujeito em tensão. Enquanto palco de experiên-
cias interiores, por mais extensa que a escrita possa ter se 
tornado, ficou cravada no poema a dissolução, sendo ele 
espaço privilegiado do violento embate entre o conhecido 
e o desconhecido e isso pode ser corroborado pelo próprio 
poema, no instante em que ele revela não ter compromisso 
com a fruição e sim com a verdade surgida a partir das 
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experiências novas: “Nem eu delicadezas vou cantando/ 
co gosto do louvor, mas explicando/ puras verdades já por 
mim passadas./ Oxalá foram fábulas sonhadas!”. 

Na experiência erótica que se fez a canção, o perdi-
do objeto amado dá lugar a uma encenação trágica de um 
sujeito que se faz deserto, que na sua aridez descontínua, 
lança mão do domínio racional e se vê em um sonho ébrio 
para o qual a perda de si é o principal fundamento. Nesse 
sonho, a experiência interior é pulsão de desejo e morte, 
de gozo e aniquilação e o poema se torna palco de uma or-
giástica transgressão, de “verdades por mim passadas”, de 
pluralidade, de interrupção do interdito relativo à liberda-
de do impulso sexual. Enquanto orgia, a canção tem a sua 
eficácia no lado nefasto, pois os que ali estão em jogo (o 
sujeito poético e o leitor) são levados ao frenesi, à vertigem 
e à perda de consciência.  Segundo Jorge de Sena (1980a, 
p. 27), a poesia camoniana testemunha “o abandono da 
condição humana a si própria, no espaço possível, quando 
nos desastres da vida a essa indiferença divina ele a pres-
sente, a suspeita e declara” (idem, p. 29).

A poesia camoniana, por apresentar esse anseio 
filosófico-existencial de buscar sentidos num mundo 
fragmentado e de preocupar-se com o funcionamento do 
pensamento humano, o faz, sobretudo, a partir da expe-
riência. Experiência como elemento reconhecido pela crí-
tica camoniana e à qual, diz mais uma vez Sena, o poeta 
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quinhentista eleva a um nível muito abstrato e intelectual. 
Como apresentei, essa experiência pode dar-se de maneira 
exterior (sendo a poesia considerada em seu veio confes-
sional, por exemplo) ou interior. Esta última forma, por 
estar relacionada ao erotismo, e por Camões ser um poeta 
do amor erótico por excelência, pode ser conjeturada na 
poesia camoniana no que há ali de mais moderno, que é a 
transgressão, a violação do interdito, a escrita sobre o que 
ele ainda não conhece, a problematização de si e, através 
de si, a investigação das cordas mais profundas da existên-
cia humana. 

Se Camões é poeta da experiência, ele está fora da 
experiência, se ele está dentro da tradição, concomitante-
mente ele se põe de fora de uma maneira tão peculiar que 
lhe permite rever a própria tradição, uma vez que a expe-
riência interior é um eterno estar fora de si. Como dos diz 
Agambem em “Bataille e o paradoxo da soberania”: “aque-
le que faz a experiência não está mais no instante em que a 
experimenta, deve faltar a si no momento mesmo em que 
deveria estar presente para fazer a experiência” (AGAM-
BEN, 2005, p. 92).  

Camões, a meu ver, utiliza os recursos que o seu 
tempo dispõe e, através do mesmo, faz outra coisa. Nesse 
sentido, ele, autor de uma absurda modernidade, pode e 
é reconhecido como um dos mais importantes escritores 
de todos os tempos.  E, ainda hoje, se nega a participar de 
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qualquer movimento que lhe cerceie a liberdade e a possi-
bilidade de ser sempre outra coisa, de estar sempre à frente 
mesmo quando achamos que ele se encontra ao nosso lado. 
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Por que escrevo? [...] Escrevo para testemu-
nhar o que meus olhos expectantes veem. E 
vejo coisas concomitantes, várias realidades 
que me rodeiam e das quais faço parte. [...] Ali 
uma planta respira, ali correm crianças, ali um 
cão late. A minha escrita é isto: o meu sopro.
Maria Gabriela Llansol

Escutamos, a partir epígrafe de Maria Ga-
briela Llansol, o anuncio de um ponto preciso para 
iniciarmos este trabalho: a escrita é um sopro. É pela 
via do sopro, então, que o texto llansoliano se com-
põe, ao testemunhar, com olhos expectantes, as várias 
realidades que rodeiam aquela que escreve. Temos, aí, 
a dimensão de um olhar que capta o sopro do vivo, 
um olhar que colhe a poesia, espalhada pela geogra-
fia dos mundos; e a palavra sopro, sabemos, com os 
dicionários, pode significar “agitação atmosférica; 
brisa; aragem”, mas pode se referir também a um 
“poder misterioso ou sobrenatural; bafejo, dom, ins-
piração”.1 Nesse sentido, localizamos um indicativo 
1 Sobre isso, ver SOPRO. HOUAISS. Dicionário eletrônico 
Houaiss da língua portuguesa.

Por um “olhar sem cindir”: o 
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de Llansol (2011a, p. 69), extraído do diário Um falcão no 
punho: “tudo é simultâneo e tem as mesmas raízes, escre-
ver é o duplo de viver; poderia dar, como explicação, que é 
da mesma natureza de abrir a porta da rua, dar de comer 
aos animais, ou encontrar alguém que tem o lugar de so-
pro no meu destino”.

Nos textos llansolianos esse sopro vem acompa-
nhado de um saber poético, seja por meio da linhagem es-
colhida pela autora para compor suas figuras, as quais in-
cluem alguns poetas, tais como Fernando Pessoa (Aossê), 
Emily Dickinson, Friedrich Hölderlin, seja pelas leituras 
poéticas que Llansol fazia, também, por meio de seu exer-
cício como tradutora, que incluem Arthur Rimbaud, Paul 
Eluard, Rilke, dentre outros. A inserção de Llansol nesse 
“mundo-poesia” é, assim, um norteador importante para 
sua obra, pois ao adentrar o mar da textualidade, diante 
do “leme que veio dar ao poema” (LLANSOL, 2000a, p. 
165), é preciso de um apoio a ler, para que haja a susten-
tação de um “olhar sem cindir” na escrita, configurando o 
que a autora nomeia como “poesia sem impostura”. Aden-
tremos, então, no mar-poema que esse texto permite.

1 Escrever em dom maior: a generosidade dos poetas

 Em Onde vais, drama-poesia?, livro no qual ob-
servamos, como o próprio título o sugere, um importante 
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passo llansoliano rumo ao “mundo-poesia”, Llansol trans-
mite a “Boa nova anunciada à natureza”, esclarecendo que 
no espaço de seu texto não há um privilégio dos humanos, 
porque “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 movi-
mentam a dança do vivo: o homem, a mulher, a paisagem” 
(2000a, p. 44).
 O terceiro sexo, por assim dizer, nomeado por 
Llansol como o sexo da paisagem, relaciona-se justamente 
com “a geografia imaterial da espécie terrestre”, na qual “os 
seres humanos distribuem-se em vagabundos, em forma-
dores e em poetas” (LLANSOL, 2000a, p. 45). Sobre isso, 
lemos:

Os vagabundos erram à procura de uma nova paisa-
gem. São desde sempre, exteriores à comunidade. [...] 
Os formadores sentem essa geografia porque seu órgão 
é o coração. Os poetas vêem, e anunciam a geografia 
imaterial por vir (LLANSOL, 2000a, p. 45).

Na distribuição apresentada por Llansol, os poetas 
são aqueles que, com o sopro do olhar, e o canto da voz, 
vislumbram a geografia imaterial por vir, o que nos per-
mite qualificar os mesmos como portadores de um dom 
maior. Como a autora observa: “Imensa é a generosidade 
dos poetas” (LLANSOL, 2000a, p. 47). Portanto, nesse 
texto, no qual “coisas, ideias, lugares, tudo é escrita, tudo 
participa da mutação e da permanência da escrita” (LO-
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PES, 1998, p. 7), são também os poetas, com seus olhos 
alados pela poesia, recolhida da geografia dos mundos, a 
adentrarem na textualidade llansoliana, anunciando letras 
poéticas por vir.
 Como já mencionamos, alguns poetas acompa-
nham Llansol na composição de sua obra, tanto como 
figuras de sua escrita, quanto como reminiscências tex-
tuais recolhidas de leituras e de traduções poéticas. Nesse 
sentido, há, no que se refere ao exercício de tradução rea-
lizado pela autora, nomeado por Lucia Castello Branco 
de “tradução legente”2, um deslocamento de outras vozes 
poéticas que se dispersam e se misturam à voz llansoliana 
no espaço da escrita. Há, assim, um futuro na legência, 
anunciando a geografia imaterial por vir:  

Mas o texto vem sempre depois,
É muito mais amplo do que o acontecido,         muito 
      mais veloz
do que a vida que descreve.

Só depois de escrito percebemos que tudo se 
          passou no futuro.
O que vivi, tão imperfeitamente, virá mais
           perfeitamente

ao coração legente,
eis porque lhe escrevo (LLANSOL, 2000a, p. 134).

Escrever, desse modo, é um gesto de leitura, que 
2 Esse termo foi cunhado por Lucia Castello Branco, em seu exame 
para professor titular (FALE/UFMG), em 2009 e, posteriormente, 
trabalhado pela mesma em um curso oferecido no Programa de 
Pós-Graduação em Estudos Literários da FALE/UFMG.
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busca captar sinais imperfeitos da vida, lançando-os na 
superfície do papel, como um sopro no coração legente, 
e “[...] “legens [...] significa antes o que lê, propriamente o 
que colhe, o que recolhe, o que escolhe” (BRANDÃO, 2007, 
p. 168). Por isso, o texto chega depois, “amplificando-se 
pouco a pouco” (LLANSOL, 2011a, p. 35). 

O movimento de colher, recolher, escolher, traba-
lhado por Llansol, implica também um “ler infinitamente” 
(LLANSOL, 2011b, p. 116), porque, para a autora, “de-
morando a ler, verifica que se lê. E o que não se apreende 
diretamente, sente-se no fulgor que emana do sentido do 
sentimento. Sensualmente, a inteligência vai buscar seu re-
ferente. O fulgor oscilante da leitura” (LLANSOL, 2006, 
p. 102). Nessa oscilação, contando com a generosidade dos 
poetas, nasce um olhar que aprende a colher poemas; um 
olhar que, ao realizar o caminho inverso da luz, aprende 
com a árvore a produzir clorofila — a primeira matéria do 
poema3; um olhar que sabe esperar, na ponta das pupilas, 
pelas imagens da poesia: 

Não sei reflectir sobre a Poesia. Sei ir à poesia_______ 
e esperar, na ponta das pupilas, suas imagens. Quando o 
dia «image[ce]», sei que está criado o verbo «imagecer» 
relacionado com a deslocação de um cisne nas águas. 
[...]
É preciso assustar a poesia para que – amanhã – ela 
regresse. Mas eu ignorava-a até na sua própria sombra, 
só as imagens, que eu não temia, fariam com que ela 
regressasse, e escrevesse «amo-te» como quem escreve 

3 Conferir LLANSOL. Onde vais, drama-poesia?, p. 12.
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«faz-me».
Não sei fazer poesia, mas pressinto o seu drama_______ 
e o vagar que ela tem de se deixar em qualquer parte 
onde, afinal, nunca tenha estado (LLANSOL, 1999, p. 
10-12).

Nesse gesto de espera pela poesia, passemos a ou-
tra imagem: olhar sem cindir.

2 Olhar sem cindir: “a poesia sem impostura”

A fim de prosseguirmos nas nossas reflexões, des-
tacamos um trecho de Llansol, extraído do prefácio à tra-
dução dos Últimos poemas de amor, de Paul Éluard:

_________ digo, às vezes, a mim mesma que os poetas 
não podem ser traduzidos, mas procuro que não seja 
verdade; procuro é a palavra. O que está escrito – a for-
ma, o ritmo, a textura [...] 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 tra-
dução 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, inexis-
tente ou incompleta, na sua aparência, finalmente fugiu. 
O poema não soube, então, responder à única procura 
da poesia: será possível olhar sem cindir? (LLANSOL, 
2002, p. 13).

 Procuro é a palavra, ela nos diz. Procurar é, então, 
o verbo que acompanha Llansol nessa busca por um olhar 
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sem cindir, ao instaurar um movimento que não desconsidera a 
forma, o ritmo e a textura daquilo que se lê. Procurar é, também, 
uma maneira de manter a precisão daquilo que está escrito, con-
figurando uma “poesia sem impostura”. Nessa operação, o poema 
condensa o dentro e o fora, já que, como observa Llansol, “por vezes, 
estranhamente, o fora é que está em palavras, e as coisas, dentro de 
nós, a gritar por ser ditas. Ter um poema à mão, nesses instantes, 
ajuda. Se o nomear tem de vir de fora, que venha de um poema que 
soube responder à poesia” (LLANSOL, 2002, p. 14). 

No que se refere a esse deslocamento da poesia, 
no texto “O poema que estrada com o sol: a tradução para 
além da melancolia”, João Rocha Neto, ao trabalhar as tra-
duções do poeta Hölderlin e de Maria Gabriela Llansol, 
propõe refletir sobre uma prática tradutória que não esteja 
vinculada à melancolia, ou seja, o tradutor não como aque-
le que não conseguiria lidar com a perda diante da “im-
possibilidade da correspondência total do texto traduzido 
com seu original” (ROCHA NETO, 2011, p. 113), mas a 
tradução como um processo de metamorfose. 

Como observa o autor, “como o poeta, o tradutor 
capta a forma, para que possa formar, deformar, cons-
truir, desconstruir, traduzir o original. E, assim, chegar 
enfim, quem sabe, a uma outra formulação: tradução é 
metamorfose” (ROCHA NETO, 2011, p. 121) Nesse 
movimento, “ao contrário do melancólico, o tradutor que 
pode olhar sem cindir, que acredita que tradução é meta-
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morfose, não mantém o olhar fixo para trás. Ele caminha 
e o que vê é o infinito, o horizonte” (ROCHA NETO, 
2011, p. 125). E o infinito, podemos pensar com Llansol, 
pode ser a geografia dos mundos que se condensa em uma 
página, pode ser uma letra a rolar do próprio nome, pode 
ser ainda uma semente semântica de mostarda:

o poema não pode quebrar a fidelidade à palavra dada, 
                  nem a
nova fé que pretende instaurar poderia________e nas-
ce um poema estranho de renúncia e traição 
             ____________,

um mundo por vir contido numa semente semântica 
            de mos-
tarda (LLANSOL, 2000a, p. 97-98).

Em Che cos’è la poesia?, ao refletir sobre a condensa-
ção do poema, Jacques Derrida (2003, p. 4) trabalha com a 
imagem do ouriço ‒ “esse animal [que] se lança na estra-
da, absoluto, solitário, enrolado em bola junto de si”. Para 
Derrida, o poema não se acomoda em meio aos nomes ou 
às palavras, “antes de tudo, está jogado pelas estradas e nos 
campos, coisa para além das línguas, ainda que aconteça 
de lembrar-se nelas no momento em que se junta, enro-
lado em bola junto de si” (DERRIDA, 2003, p. 5). Cabe 
precisarmos que é justamente esse gesto – de manter-se 
enrolado, selado em torno de si – que mantem o ouriço 
protegido, e se é assim, podemos concluir que é justamen-
te um olhar sem cindir que protege o animal chamado 



276

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

poema, para que ele não se perca no devir-caminho da 
tradução. 

Nessa lógica da condensação, o poema “em um só 
algarismo [...] sela juntos o sentido e a letra como um rit-
mo espaçando o tempo” (DERRIDA, 2003, p. 6), selan-
do junto também certo pacto: de cair como uma benção, 
vinda do outro.4 E assim o poema segue “transportando-
se com isso ao nome para além do nome” (DERRIDA, 
2003, p. 8). Nesse sentido, escutamos um sonho de Llansol 
(1997, p. 17-18):

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 
combate, toques de leveza_____________ o que eu es-
perava ficou, 
ficou a chave, ficou a porta, 
ficou a pedra dura ao luar. 

3 Sobre-imprimir as vozes: a arte de “cerzir sereno da 
poesia”

Como reminiscência de um sonho, passemos a 
uma imagem: a da água, esta que não tinha expressão, e, 
por isso, “descrevê-la era um trabalho infindável que se 
perdia na floresta. Melhor seria dizer um redemoinho-poe-
ma” (LLANSOL, 2000b, p. 31). Esta expressão, extraída 
de Hölder, de Hölderlin, de Maria Gabriela Llansol ‒ livro, 

4 Cf. DERRIDA. Che cos’è la poesia?, p. 6.
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como o título indica, dedicado ao poeta Hölderlin ‒, su-
gere a condensação do enlouquecimento do poeta com o 
nascimento da poesia, que, aqui, associamos a esta expres-
são: “redemoinho-poema”. 

É como redemoinho que o poema vai se escrevendo 
nesse livro llansoliano, compondo outra imagem, cerzida 
por um “corp’a’screver”: “a de um traço amplo e veloz a 
captar o poema que passa rápido” (LLANSOL, 2000a, 
p. 15). Nesse trabalho infindável de tessitura da escrita, 
anuncia-se a sina de Hölderlin: “Tinha nas mãos uma 
porção de excremento humano, que tentava moldar numa 
superfície de poema; mas a angústia, de modo imerecido, 
fazia-o saber que a loucura era a mente estar com o poe-
ma, e o corpo ausente” (LLANSOL, 2000b, p. 35). No 
entanto, se “para o poema é inconcebível não haver corpo 
humano que o não suporte” (LLANSOL, 2000a, p. 17), é 
justamente o exercício de legência, o qual colhe, recolhe, 
escolhe, que vemos operar nesse livro. 

Nesse sentido, a escrita, como um armazém de si-
nais,5 recolhe essas marcas, lançando-as, como sopro, em 
uma superfície de papel. Sobre isso, lemos, a partir do diá-
logo entre Hölderlin e Joshua:

«Por que se perdeu?», perguntou Joshua.
«Diz-me, Hölderlin, como se diz, na tua língua,
     distante como a palma da mão?»
«Uuu», respondia-lhe.

5 Cf. LLANSOL. Curso natural. In: ÉLUARD. Últimos poemas de 
amor, p. 15.
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«Repete Hölderlin, eu nunca sentira arrependimento  
                           por partir, nem remorsos por ficar.»
«Iii.»
«Diz-me, Hölderlin, a tua razão de partir não foi o amor?»
«Ooo.» (LLANSOL, 2000b, p. 35).

A partida, o amor, o poema. As letras que restam 
como balbucios. A língua distante como a palma da mão. 
Ali, “tudo é tão ligeiro que cairá sem se ver” (LLANSOL, 
2000b, p. 29). De encontro a esse trecho, lemos, em Dioti-
ma, de Friedrich Hölderlin, traduzido por Llansol:

O curso da vida

Tu, tu também foste um sonhador de 
grandes coisas; mas o amor
Nos faz curvar a todos para que passemos 
debaixo da sua lei; a dor curva-nos mais 
para frente ainda
Mas, todavia, não é em vão que a órbita da 
nossa vida
Regressa à origem do que partiu (HÖLDERLIN, 
1994, s/p).

A partida, o amor, a dor ‒ curso da vida, mas tam-
bém curso do poema. A “sobreimpressão” das letras entre 
o fragmento de Llansol e de Hölderlin é sutil, mas acom-
panha, pela via desse “armazém de sinais”, que a escrita 
permite, o ritmo do redemoinho-poema hölderliano. 

Como observa Silvina Rodrigues Lopes, no livro A 
Inocência do devir, “tudo se expõe através do ritmo: o poe-
ta escreve-se hermeticamente no poema, não porque in-
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vente uma nova linguagem a decifrar, mas porque constrói 
uma forma, um ‘idioma demoníaco’ em que se sela, disper-
sando-se” (LOPES, 2003, p. 10). Ainda na continuidade 
desse pensamento, a autora conclui que a forma poética 
não consiste em um todo estável, mas como uma conste-
lação plural, “uma unidade em devir através da energia de 
dispersão/agregação que circula de imagem em imagem 
conectando-as entre si” (LOPES, 2003, p. 13).
 Diante do ritmo do redemoinho constelar do poe-
ma, da vibração da “ponta extrema das palavras da carne” 
(LLANSOL, 2002, p. 16), a cerzidura da escrita se torna 
uma arte, que, como chuva fina e branda, serena sobre a 
poesia:

Não atribuam mais, à arte de cerzir sereno da poesia, 
o epíteto de estranheza, atribuam-lhe, vós, oriundos de 
um país que descobriu mundos, o epíteto de a-nem-
sempre-possível _________________ que, de extensões 
conhecidas e desconhecidas dos humanos, nasce o vór-
tice da literatura. Há lugares a que nunca chegaremos. 
Mas, se o mundo desaparecer no sentido da total in-
coerência, o poema que não cinde irá procurar outro 
corpo, outro mundo __________________. O poema 
procurará responsabilizar-se por si próprio perante o 
novo sentido (LLANSOL, 2002, p. 16).

Procurar outro corpo, outro mundo, eis a responsa-
bilidade da “poesia sem impostura”. Olhar sem cindir, eis a 
responsabilidade do poeta-tradutor.



280

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

Referências Bibliográficas

BRANDÃO, J. L. O corpus ardente. In: BRANCO, Lu-
cia Castello; ANDRADE, Vania Baeta (Org.). Livro de 
asas para Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2007. p. 165-178.

DERRIDA, J. Che cos’è la poesia? Coimbra: Angelus No-
vus, 2003.

HÖLDERLIN, F. Diotima. Tradução de Maria Gabriela 
Llansol (pseudónimo de Maria Clara Salgueiro). Colares: 
Colares Editora, 1994.

HOUAISS, A. Dicionário eletrônico Houaiss da língua por-
tuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

LLANSOL, M. G. Um falcão no punho: diário I. Belo Ho-
rizonte: Autêntica, 2011a.

LLANSOL, M. G. Finita: diário II. Belo Horizonte: Au-
têntica, 2011b.

LLANSOL, M. G. O sonho de que temos a linguagem, 
Colóquio/Letras, Lisboa, n. 143-144, jan./jun. 1997, p. 
5-18, 1997.

LLANSOL, M. G. Caderno 1.54, 5 de abril de 1999, p. 
10-12. Disponível em: http:/espacollansol.blogspot.pt/
search/?q=n%C3%A3o+sei+reflectir+sobre+poesia. Aces-
so em: 15 mar. 2017.



281

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

LLANSOL, M. G. Onde vais, drama-poesia? Lisboa: Re-
lógio D’Água, 2000a.

LLANSOL, M. G. Hölder, de Hölderlin. In: _____.  
Cantileno. Lisboa: Relógio D’Água, 2000b. p. 23-36.

LLANSOL, M. G. Curso natural. In: ÉLUARD, P. 
Últimos poemas de amor. Trad. Maria Gabriela Llansol. 
Lisboa: Relógio D’Água, 2002. p. 13-22.

LLANSOL, M. G. Amigo e amiga – curso de silêncio de 
2004. Lisboa: Assírio & Alvim, 2006.

LOPES, S. R. Teoria da des-possessão: ensaios sobre tex-
tos de Maria Gabriela Llansol. Porto: Black Sun Editores, 
1998.

LOPES, S. R. A inocência do devir – ensaio a partir da obra 
de Herberto Helder. Lisboa: Edições Vendaval, 2003.

ROCHA NETO, J. A. O poema que estrada com o sol: a 
tradução para além da melancolia, Fólio: Revista de Letras, 
Vitória da Conquista, UESB, v. 3, n. 2, p. 111-117, jul.dez. 
2011. Disponível em: http://periodicos.uesb.br/index.
php/folio/article/view/613. Acesso em: 14 abr. 2016.

http://periodicos.uesb.br/index.php/folio/article/view/613
http://periodicos.uesb.br/index.php/folio/article/view/613


282

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

Um pensamento, uma ideia, ou até mesmo um 
projeto literário, demonstram possuir prova de vitalidade 
não apenas no momento histórico de seu tempo presen-
te, tempo em que foi capaz de produzir ainda quando 
seu pensador, autor, mentor intelectual estava vivo, em 
sua plena capacidade produtiva; mas, também, eles se 
corroboram em virtude de sua capacidade de continuar 
a produzir efeitos no modo de pensar e refletir de tantos 
outros que procuram beber da fonte desse pensador, ain-
da que muito tempo tenha se passado desde a sua morte.

Cesário Verde, poeta português de inquestioná-
vel expressão literária, faleceu em 19 de julho de 1886, 
com apenas trinta e um anos. Lá se vão beirando os 
cento e trinta e dois anos desde a sua morte. Em vida, 
só era conhecido e apreciado por um grupo restrito de 
amigos e intelectuais. Não foram poucas as vezes em 
que se sentiu menosprezado e desvalorizado até mesmo 
por seus pares.

 Em carta a outro poeta, datada de agosto de 
1880, que também gozava do mesmo frescor da juven-

Vozes de Cesário Verde na
poesia brasileira contemporânea

Valci Vieira dos 
Santos

Universidade do 
Estado da Bahia
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tude, António de Macedo Papança (1852-1923), o Conde 
de Monsaraz, Cesário Verde deixava claramente transpa-
recer a sua decepção, diante da indiferença e incompreen-
são de seus contemporâneos, em face da publicação de 
um de seus poemas, o qual viria a ser a sua obra-prima, 
“O Sentimento dum Ocidental”, tendo sido publicado 
em Portugal a Camões, número extraordinário do Jornal 
de Viagens, da cidade do Porto, em 10 de junho de 1880. 
Suas palavras denunciam o seu estado de espírito, marca-
damente disfórico, revelador de um sentimento eivado de 
rejeição:

Ah! Quanto eu ia indisposto contra tudo e contra to-
dos! Uma poesia minha, recente, publicada numa folha 
bem impressa, limpa, comemorativa de Camões, não 
obteve um olhar, um sorriso, um desdém, uma observa-
ção! Ninguém escreveu, ninguém falou, nem num noti-
ciário, nem numa conversa comigo; ninguém disse bem, 
ninguém disse mal! (SERRÃO, 1999, p. 226).

E a carta do Poeta recebe um desfecho digno de 
nota, cuja voz nele contida se mostra claramente incon-
formado com a insensibilidade dos meios literários de seu 
tempo: “[...]

 literariamente parece que Cesário Verde não exis-
te” (Ibidem, p. 226). 

Não foram poucas as vezes em que Cesário passou 
por amarguras e desilusões, por ter “um espírito superior, 
constantemente irritado pela banalidade triunfante, pelo 
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meio lisboeta onde os talentos mais medíocres são quase 
sempre os mais aclamados” (RODRIGUES, 1998, p. 74), 
nas palavras de Mariano Pina, um de seus missivistas. E o 
que dizer da ingrata recepção de dois eminentes intelec-
tuais de sua época – Teófilo Braga e Ramalhão Ortigão – 
ao poema do jovem Cesário Verde “Esplêndida”? Que im-
pacto não deve ter causado nos brios dele diante da crítica 
de Ortigão publicada n’As Farpas, a qual o aconselhava a 
tornar-se “menos Verde e mais Cesário?” 

À medida que Cesário Verde fura o cerco imposto 
por olhares enviesados e obtusos desferidos contra “versos 
[que] têm uma forma literária já muito apurada e [que] 
se sente neles um espírito substancioso”, nas palavras de 
Eduardo Coelho, amigo do tempo da loja de ferragens do 
poeta e fundador do Diário de Notícias, mais a sua arte 
poética vai, aos poucos, se impondo no novo cenário li-
terário que se desponta, desejoso de temas e motivos que 
coadunam com a expectativa de um fazer poético alheio a 
doutrinas literárias e a “metrificadores do ai”. 

Mesmo tendo desaparecido prematuramente, em 
razão de sua predisposição congênita para a tuberculose, 
o poeta faz girar o seu caleidoscópio literário, prenhe de 
sensações e percepções, colocando em prontidão e em ati-
vidade “excitados, sacudidos, / O tacto, a vista, o ouvido, o 
gosto, o olfacto!” Cesário Verde sobrevive em seus versos. 
Agora, ele é o Mestre de Fernando Pessoa, invocado pelo 
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seu heterônimo Álvaro de Campos, quando faz eclodir as 
palavras “...ó Cesário Verde, ó Mestre, / Ó do ‘Sentimento 
de um Ocidental’!”, e também recordado por outro igual he-
terônimo Alberto Caeiro, ao fazer ecoar e ressoar a potência 
de sua voz em “Ao  entardecer, debruçado pela janela, / E 
sabendo de soslaio que há campos em frente, / Leio até me 
arderem os olhos / O livro de Cesário Verde / Que pena que 
tenho dele! Ele camponês / Que andava preso em liberdade 
pela cidade.” 

A presença das vozes literárias de Cesário Verde, na 
poesia brasileira moderna e contemporânea, constitui-se, 
pois, no objeto deste estudo. Pretendemos trazer a lume dois 
poetas que o homenagearam, a saber: Waly Salomão e João 
Cabral de Melo Neto.

Cesário Verde é considerado por muitos críticos 
como o anunciador da moderna poesia portuguesa. Os me-
canismos da modernidade se acham presentes em seus versos, 
a exemplo da rápida transformação dos aspectos citadinos, 
da velocidade, do caos urbano e da proliferação de doenças 
típicas do crescimento e desenvolvimento por que passavam 
as grandes cidades da época. Assim, a composição poética 
cesárica atravessa os tempos e chega à contemporaneidade, 
imprimindo suas marcas na escrita de vários poetas que se 
identificam, de alguma forma, com o seu projeto. 

 Waly Salomão (1943-2003) é um desses que pres-
tam tributo ao poeta português. Filho de Jequié, cidade 
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localizada no sudoeste baiano, Waly Salomão é conside-
rado um artista plural: poeta, produtor cultural e diretor 
artístico de eventos musicais e shows, além de letrista. 

“Me segura que eu vou dar um troço” foi o seu pri-
meiro livro de poemas, lançado no ano de 1971. O seu 
espírito questionador e irreverente não deixou passar in-
cólume questões de ordem cultural, política, social e eco-
nômica. Os temas e motivos presentes em sua arte literária 
colocam em xeque uma realidade plural com seus impas-
ses, confrontos e tensões sociais e culturais. Sua poesia 
possui vozes inquestionáveis do hibridismo cultural brasi-
leiro. A visão caleidoscópica de seus versos, que giram sob 
várias perspectivas, mantém sensível diálogo com a poesia 
deambulante, móvel de Cesário Verde. Seu espírito críti-
co, assaz aguçado, atravessa sua produção literária, como 
é possível depreender de passagem extraída de seu livro 
“Armarinho de miudezas”, quando se refere à “arma” que 
carrega e a Bahia que pensa ser-lhe viável:

O projeto de uma Bahia não localista, desprovinciani-
zada, não-autista, uma Bahia capaz de estabelecer pon-
tes, conexões com a Europa, Ásia, África e América. 
Será este sonho louco, fora de propósito de um Erasmo 
retardado, utopia?
(SALOMÃO, 2005, p. 31)

O espírito cosmopolita do poeta, ao pensar num 
projeto para a sua Bahia não localista, mas universal, que 
venha a estabelecer interlocução com outros saberes e 
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oportunidades, num jogo de perspectivas e entrecruza-
mento de culturas dos mais diferentes continentes, nos re-
mete, incontinenti, ao sentimento ocidental, mas também 
universal, de Cesário Verde, quando nos versos de seu “O 
Sentimento dum Ocidental” dispara: “Batem os carros de 
aluguer, ao fundo, / Levando à via-férrea os que se vão. 
Felizes! / Ocorrem-me em revista exposições, países: / 
Madrid, Paris, Berlim, S. Petersburgo, o mundo!”, o poe-
ta se mostra desejoso de fugir da cidade que o aprisiona, 
cujas sombras a escurecem e cujo ar é contaminado pelo 
cheiro nauseante do gás extravasado. Diante desse cenário, 
aumenta-lhe a ânsia de percorrer outros lugares, e por isso 
mesmo passam-lhe em revista cidades representativas do 
cosmopolitismo de então, sem, contudo, deixar de lado sua 
veia irônica configurada nos “carros de aluguer” e daqueles 
que se vão “felizes!”.

A tão imbricada relação entre cotidiano e poe-
sia, presente nas matérias poéticas de Waly Salomão e 
de Cesário Verde, é já denunciada em suas próprias falas: 
Salomão confessa: “Minha sede não é qualquer copo 
d’água que mata”; Cesário, que não foi dado a abstrações, 
por seu turno, dispara: “A mim” – diz ele – “o que me rodeia 
é o que me preocupa.” E também confessa nos versos do 
poema ‘Nós”: “O meu ânimo verga na abstracção, / Com 
a espinha dorsal dobrada ao meio; / Mas se de materiais 
descubro um veio / Ganho a musculatura dum Sansão!”
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Tanto para Cesário como para Waly Salomão, o 
ambiente, o real e o concreto fazem evidenciar a origina-
lidade de seus versos, tornando-os polivalentes em poten-
cial. A tônica de ambos girou em torno da desconstrução 
do convencional do fazer poético. A veia transgressora de 
ambos os impulsiona para o manuseio de versos que são 
escritos sem que normas e regras ditam-lhes a direção das 
palavras, que se revelam plurais, disformes, revoltadas e 
metamorfoseadas. Mais uma vez, são as vozes dos poetas 
que ecoam, deixando patente quais são as linhas mestras 
que fazem as vezes no jogo da obra. Do livro “Gigolô de 
bibelôs”, o poema “Ao leitor, sobre o livro”, de Salomão, 
assevera:

Por hoje é só.
OBRA parida com a mesma incessante
INCOMPLETUDE
Sempre tendente a ser outra coisa. Carente de ser 
mais.
Sob o signo do ou.
O U.
Transbordar, pintar e bordar, romper as amarras
Soltar-se das margens, desbordar, ultrapassar as
Bordas, transmudar-se, não restar sendo si-mesmo,
Virar ou-tros seres. Móbil.
OBRAS DA INCOMPLETUDE. [...]
(SALOMÃO, 2014, p. 112)

Cesário Verde segue na mesma direção e, nos ver-
sos de seu poema “Nós”, desabafa:

Pinto quadros por letras, por sinais,
Tão luminosos como os de Levante,
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Nas horas em que a calma é mais queimante,
Na quadra em que o verão aperta mais.

Como destacam, vivas, certas cores,
Na vida externa cheia de alegrias!
Horas, vozes, locais, fisionomias,
As ferramentas, os trabalhadores!
(VERDE, 1999, p. 173-174)

Mas o diálogo que Waly Salomão estabelece com 
Cesário Verde não para por aí. Em sua já citada obra “Ar-
marinho de miudezas”, o poeta baiano, como ele mesmo 
deixa evidenciado no poema “O Cólera e a Febre”, ao brin-
car com as palavras quando diz tratar-se de um “pastiche 
pálido e mal cesurado de Cesário Verde”, nos coloca em 
contato com duas obras-primas do poeta português: “Nós” 
e “O Sentimento dum Ocidental”. Do primeiro, é possí-
vel identificar, no título do poema de Salomão, as palavras 
“cólera” e “febre”, que nos remetem à primeira quadra do 
poema cesárico: “Foi quando em dois Verões, seguidamen-
te, a Febre / E o Cólera também andaram na cidade, / Que 
esta população, com um terror de lebre, / Fugiu da capi-
tal como da tempestade”; do segundo, Waly Salomão foi 
buscar o primeiro verso, da primeira quadra, “Nas nossas 
ruas, ao anoitecer”, para fechar o seu poema. Nele, o poeta 
jequieense joga com as palavras, dispondo-as em quadros 
denunciadores de situações mórbidas e de sofrimento:

Um bode imundo irrompe
(Ígnea flecha? Dardo em fogo? Bólide no lusco-fusco?)
Em mórbida tropelia em desabrida correria
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E perante minha pessoa  a fera
Estaca
E já dentro de mim se esmera
Num enrodilhado torcido e ignoto jogo malabar.
Para toda gente coube o domingo:
Praia féerie cooper jogging corpo ao sol torso ao mar:
Minha porção na partilha:
Lycopodium tédio porre tosse torpor
Homeopático e pluvioso horror nas nossas ruas, ao 
       anoitecer.
(SALOMÃO, 2005, p. 98)

Deixando Waly Salomão de mãos dadas com Ce-
sário Verde, fomos buscar, também, na poesia de João Ca-
bral de Melo Neto, interlocução com a do poeta-pintor 
português. E as mãos dadas dos poetas se transformaram 
numa corrente epigônica. 

O Suplemento Prosa & Verso de O Globo, em 09 
nov. 2013, consegue colher de João Cabral de Melo Neto 
(1920-1999), pernambucano da cidade do Recife, que foi 
poeta, cônsul e embaixador, informações sobre suas prefe-
rências pela arte poética e por nomes da poesia brasileira e 
portuguesa. Vejamos:

 [...] conheci em profundidade a literatura espanhola 
antes de conhecer bem a portuguesa e acho-a superior, 
mais rica que esta. Dentre os poetas portugueses, cos-
tumo destacar Cesário Verde, um dos poucos que me 
parece isento de sentimentalismos. 

Além desse testemunho acerca de Cesário Verde, 
Melo Neto concede outra entrevista, dessa vez nos Cader-
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nos de Literatura Brasileira, onde reverencia o poeta por-
tuguês, isso já com 76 anos: “entre os portugueses, antigos 
e modernos, cito Cesário Verde. É o maior poeta lusitano, 
com quem mais me identifico, por causa daquela ausên-
cia de retórica, uma visão voltada para o mundo exterior” 
(MELO NETO, 1996, p. 29).

A identificação da poesia de João Cabral de Mello 
Neto com a de Cesário Verde, é, portanto, perceptível, não 
só com base nos testemunhos que ele dá ao longo de sua 
vida, mas, também, com fulcro na arte poética. Mello Neto 
reflete a respeito do modo singular com que o poeta por-
tuguês se apropria da palavra tal qual uma tinta a deslizar 
na tela, delineando quadros realistas, com cenas do coti-
diano. Aliás, na tela poética de Mello Neto, a exemplo da 
de Cesário Verde, o espaço rural, agrário, com suas cenas 
bucólicas, ganha contornos significativos, como no poema 
“Paisagens com Cupim”: “A paisagem do canavial / não 
encerra quase metal. / Tudo parece encorajar / o cupim, 
de cana ou de mar. // Não só as cidades, outras coisas: / os 
engenhos com suas moitas / e até mesmo os ferros mais 
pobres / das moendas e tachas de cobre. // Tudo carre-
ga o seu caruncho. / Tudo: desde o vivo ao defunto, / Da 
imbaúba das capoeiras / à economia canavieira.” (MELO 
NETO, 1982, p. 66)

Outro aspecto da obra de Cesário Verde que cha-
ma a atenção de João Cabral de Melo Neto é o pictórico. É 



292

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

sabido que o poeta pernambucano, quando de sua estada 
em Espanha, na condição de embaixador, manteve con-
tato com a pintura espanhola. Ele mesmo, na já referida 
entrevista que deu ao Suplemento Prosa & Verso, diz ter 
conhecido Miró, de quem ficou amigo, além de ter convi-
vido com as pinturas de Dali e de Picasso. Fácil, portanto, 
é compreender o porquê de tanta identificação com a arte 
pictórica materializada em palavras, como, quando diz: 
“Escrever poesia era para mim um ato visual, de trabalho 
quase manual com a palavra.” 

No livro Serial (1962), em cujos poemas a questão 
social se mostra enfática, o poeta passa a compor o tecido 
poético como num ofício, um trabalho de contenção, que 
visa a ultrapassar a musicalidade e o lirismo. É deste livro 
que extraímos o poema “O Sim Contra o Sim”, em cujos 
versos afloram aqueles considerados o ápice da reverên-
cia cabralina à poética de Cesário Verde. Passamos a citar 
os versos, para, em seguida, analisarmos alguns aspectos 
do diálogo que Cabral mantém com a poesia pictórica de 
Verde:

A Félix de Athayde

Cesário Verde usava a tinta
De forma singular:
Não para colorir,
Apesar da cor que nele há.

Talvez que nem usasse tinta,
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somente água clara,
aquela água de vidro
que se vê percorrer a Arcádia.

Certo, não escrevia com ela,
ou escrevia lavando:
relavava, enxaguava
seu mundo em sábado de banho.

Assim chegou aos tons opostos
das maçãs que contou:
rubras dentro da cesta
de quem no rosto as tem sem cor.
(MELO NETO, 1996, p. 79)

Neste poema de João Cabral, é fácil depreender 
a presença do Cesário Verde colorista, aquele que “pinta 
quadros por letras, por sinais”. Há um intertexto com o 
poema cesárico “Num Bairro Moderno”. Neste, Verde 
mostra todo o vigor e a plasticidade de sua poesia, confir-
mando a sua predileção por temas cotidianos.

João Cabral vai buscar no poema de Cesário a tinta 
metafórica, sinestésica, evocadora de vários sentidos. É o 
sensacionismo à flor da pele. Os tons claros constantes de 
“Num Bairro moderno”, a exemplo de “brancuras quentes” 
(v. 4), “xadrez marmóreos” (v. 18), “bracinhos brancos” (v. 
25), “ossos nus, da cor do leite” (v. 24), “descolorida nas 
maçãs do rosto” (v. 29), “nuvens alvas” (v. 35) fazem eco 
no eu lírico do poema cabralino que evidencia uma escrita 
engendrada e arquitetada com base nas ações de “lavar”, 
“relavar” e “enxaguar”. 



294

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

João Cabral de Melo Neto, dessa forma, chama a 
atenção para uma escrita literária que é original, inovadora, 
moderna, capaz de se reinventar: a escrita poética cesári-
ca. Para o poeta pernambucano, esta escrita se opõe à da 
imagem de “água de vidro” da Arcádia, escrita essa eivada 
de limpidez, marcada pelos novos ares da criação poética 
já fincada na modernidade. João Cabral ressalta, também, 
a inventiva cesárica ao fazer poesia voltada para a realidade 
exterior, usando a tinta de modo singular.

O certo é que tanto Cesário Verde quanto João Ca-
bral de Melo Neto propugnou um novo conceito de poesia 
lírica. Cada um, a seu modo e a seu tempo, apreende e des-
creve realidades concretas, e criam uma arquitetura poética 
em que as palavras saltitam e ganham vez e voz lírica em 
tom peremptório nas mais diferentes e plurais cenas que 
compõem os quadros literários verdianos e cabralinos.

Ao considerar, pois, essas proposições, nossas refle-
xões giraram em torno da importância de se evidenciar a 
pluralidade como traço discursivo a entoar frutíferas rela-
ções entre o poeta-pintor português e os poetas brasilei-
ros. Desse modo, o pincel cesárico, pelo visto, saiu a colorir 
tantas outras telas, mundo a fora, inclusive no Brasil, ense-
jando a configuração de uma arqueologia poética pulsante 
e incessante, capaz de assegurar a continuidade no tempo 
e no espaço de uma tradição literária que se quer dinâmica 
e inovadora.
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1  Justificativa

Tenho nós
dentro de mim
que tenho 
de desatar

Tenho nós 
dentro de mim
que me estão
a estrangular
(Adília Lopes)

Me parece vago eu e tu. Porque estou ardendo 
pelas terceiras pessoas na multidão e no exagero. 
Como as silentes visões que a custo separo do 
meu hálito.
 (Ana Cristina César)

A obra de Adília Lopes e a de Ana Cristi-
na César possuem muitas similaridades. Longe de 
compará-las como um método ou apenas um exer-
cício retórico, o que se pretende aqui é demonstrar 
o quanto o trabalho poético de ambas põe em cena 
a recorrente e radical necessidade de problematizar 

Uma dobra poética: Adília Lopes 
e Ana Cristina César

Valéria Soares 
Coelho

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais



298

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

todas as apaziguadoras e estáveis concepções de identida-
de, sobretudo a do próprio gênero lírico na modernidade. 

O gênero como um processo instável de represen-
tação, e a identidade performática, episódica, destituída de 
centro, desenham um sujeito que se retalha em um mosai-
co de palavras; o eu e o outro, literatura e biografia, a tradi-
ção e a vanguarda, vida e texto. Essa questão está posta por 
A. L.  e   A. C. C.  não como tema, mas como substância 
da escrita que, através de um afastamento brechtiano, di-
ficulta o desenvolvimento de uma empatia porque expõe, 
torna visíveis as engrenagens dos processos de represen-
tação. Inquietador, esse recurso provoca e desconcerta ao 
embaralhar nossos limites entre arte e realidade, ou entre 
identidade e representação.

O leitor deve estar sempre alerta para não cair nos 
alçapões de sentido, nas armadilhas de um fazer poético 
performático que lida com a tradição e com o instante 
simultaneamente, deslocando sentidos, tempos, espaços e 
expectativas. Veja-se: 

O tempo fecha.
Sou fiel aos acontecimentos biográficos.
Mais do que fiel, oh, tão presa! Esses mosquitos que 
     não largam!
Minhas saudades ensurdecidas por cigarras! O que faço 
                 aqui no
campo declamando aos metros versos longos e
        sentidos? Ah
que sou sentida e portuguesa, agora não sou mais, veja, não



299

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

sou mais severa e ríspida: agora sou profissional.
(CÉSAR, 2013, p. 79)

Escrevo
como quem desenha
à vista
sem inventar

Escrevo
como quem puxa ou empurra
uma pedra
(LOPES, 2014, p. 658)     

Em Ana Cristina César, a pergunta (dirigida ao 
leitor?) sobre o que fazer no “campo” declamando “versos 
longos e sentidos” (verso 5) nos leva ao espaço semântico 
do lirismo marcadamente romântico, pessoal e intimista, 
mas que, acrescido de um distanciamento irônico com o 
uso das interjeições “oh” (verso 3) e “Ah” (verso 5), evocam 
um exagerado arrebatamento, falso, fingido. Então, já ago-
ra “sentida e portuguesa” (verso 6), remete-nos às cantigas 
de caráter confessional, em que mulheres se lamentavam 
pela ausência do amado, mas, no mesmo verso, já há a que-
bra dessa promessa: “agora não sou mais”.  Ao se transfor-
mar em (ou representar?)  “severa”, “ríspida”, e “profissio-
nal” (verso 7), será mais impessoal, deixará de ser fiel “aos 
acontecimentos biográficos” como se declara no verso 2? 
Não temos a resposta, e o raciocínio é interrompido pelos 
incômodos “mosquitos” (verso 3) e por “saudades ensurde-
cidas por cigarras” (verso 4). Eles, cujas fêmeas somente, 
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sugam sangue, e o lendário canto das criaturas de longa 
fase larval subterrânea, que só afloram em seu momento 
de reprodução, atuam como interferências ruidosas entre a 
declaração de fidelidade ao acontecimento “real” e a escrita 
/declamação de seus versos “sentidos”. Sentimentos por 
uma falta, ausência não nominada, são incapazes de vir à 
tona por causa desse canto que se perpetua em seu cantar, 
interferindo na dinâmica de fidelidade entre a escrita e 
os “acontecimentos”, o que leva o eu lírico a se perguntar 
sobre o sentido de seu próprio canto/escrita. Essa falha 
o conduz aos sentimentos novamente (verso 6), do que 
logo se arrepende. O imperativo “veja”, no mesmo verso, 
solicita a atenção do leitor através de um processo fático, 
com idas e vindas de um eu lírico performático, que se 
modifica enquanto se apresenta. Esse eu cindido, disperso 
e fragmentado por interferências e vozes, persegue uma 
arquitetura para o fazer poético; a produção também é re-
flexão teórica, metapoesia. Assim “O tempo fecha” (ver-
so 1), mas de forma circular, através da reflexividade da 
palavra poética, pois o instante experimenta sempre um 
movimento que excede a superfície, a subjetividade ou o 
“acontecimento”, e é essa a tensão constitutiva da poesia 
de A. C. C. e de A. L., presente desde Baudelaire, que 
desejamos investigar.       

Por sua vez, Adília Lopes, no poema acima e em 
vários outros, reafirma essa mesma proposta de construção 
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de um fazer poético que procura a si mesmo, destituído 
da ideia de representação a partir de um eu original.  A 
escrita como um desenho (verso 2), que já se sabe lingua-
gem das aparências, traço que atravessa o vazio, disposto 
por linhas abertas no espaço, risco que se faz em um papel 
ou se corre mediante papéis “sem inventar” (verso 4), vem 
acompanhada da expressão “como quem” (versos 2 e 6), 
trazendo novamente a ideia do encenar-se, do fingimento, 
tarefa criativa árdua para a qual o eu lírico se esforça tanto 
como   Prometeu.  Esse trabalho pode ser tanto o de pu-
xar, quanto de empurrar (verso 6), ou seja; a pedra, palavra 
condensada, é puxada, movida para perto de si pela ação 
de esticar, estender, mas também é empurrada, afastando
-a para tornar seu impacto menos próximo, distanciado, 
ou como que a deixando à própria sorte, à incerteza de 
seus percalços, sem a incumbência de conhecer toda a car-
ga de seu deslocamento; intento esse fracassado, pois logo 
a seguir, ciclicamente o movimento se reinicia.

Pensando no movimento incessante da poesia, 
discorre Hamburguer, a partir das palavras de Baudelaire 
sobre a roda que dá “uma volta completa”, acreditando que 
“a hipertrofia da arte deve conduzir inevitavelmente à sua 
atrofia”, e acrescenta sobre Lautréamont:

  
Naquele momento, defendia um retorno à “poesia im-
pessoal” do período clássico e ao conformismo moral. 
“O objetivo da poesia”, ele então escreveu, “deveria ser 
a   da verdade prática”
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A roda havia dado a volta completa- em 1873! Mas 
a história da literatura não demonstra nenhuma relu-
tância em se repetir: e isso não causa surpresa, já que 
é feita por indivíduos cujas aspirações e loucuras não 
são determinadas apenas pela história, tampouco por 
aquelas “tendências” literárias e filosóficas com que os 
historiadores são obrigados a tratar. A mesma roda ain-
da está girando; um tanto mais lentamente, talvez, mas 
firme mesmo assim. (HAMBURGUER, 2007, p. 22)

De fato, podemos constatar a firmeza desse giro na 
obra das poetas, mas se nos perguntamos em que ponto da 
curva entre as sensações, a razão e o cálculo, entre o ceti-
cismo positivista e o perfeccionismo estético ela poderia 
estar situada, chegaremos à constatação de que, como o 
autor acima afirma, ela exige uma “tensão permanente en-
tre esses dois pólos”, é “uma batalha travada não só entre 
escolas opostas de poetas e críticos, mas também dentro 
de cada poeta importante” (p. 372).

 Percebemos então a ocorrência dessa dinâmica 
analisando o próprio movimento discursivo do sujeito lí-
rico como um caminho que vai se traçando, sendo dispos-
to pelo constante deslocar entre o raciocínio e a sensação, 
entre a ideia e o fenômeno imediato. Quem se coloca está 
se fazendo ali, no ato, é um ser de linguagem, poroso, in-
forme, que transita na busca pelo sentido da circunstância 
e da miragem, é ideia, substância, matéria e forma discur-
siva. Nesse impasse, faz-se a luta com as palavras, e nela os 
gêneros perdem seus condicionamentos e convenções ao 
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digladiar com eu líricos plurais que olham para o texto a 
partir de lugares diferentes. Aliás, a ideia do eu compacto 
parte do funcionamento de um discurso de si, que através 
da construção de uma subjetividade diacrônica, vai mon-
tando narrativas organizadas objetivamente, com formato 
e sequência comandados pela inteligência.

Aflige-se quem não se encaixa nesse modelo, 
quem percebe a si mesmo e o presente menos formata-
dos, vivenciando, muitas vezes, os episódios do cotidiano 
e os acontecimentos como experiências descontínuas. O 
pensamento de que a existência humana é feita de resul-
tados sucessivos de fatos e consequências   perde força na 
medida em que o modelo cartesiano racionalista não se 
sustenta mais. A crise de identidade do eu é também a do 
literário, que não possui outro pertencimento demarcável 
além daquele auto declarado, como bem nos ensina Phili-
pe Lejeune (2014).

Ao analisar esses enigmas do eu na modernida-
de, Ferreira (2015) cita Galen Strawson e seu conceito de 
“identidade episódica” (pensado a partir da obra de Fer-
nando Pessoa), que evidencia que a ideia da existência de 
um eu que só se estabelece narrativamente, sob um con-
trole central exercido pela mente, não é a única possível. 
Em seu lugar, pode surgir o eu/personagem, que não é 
nem deixa de ser fictício, que incorpora muitos outros e se 
inventa na medida que interpreta, e que sem negligenciar 
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o passado, experimenta a descontinuidade dos fatos e seus 
resultados não homogêneos.

2  Gêneros

Acreditando que o eu lírico que se pronuncia na 
obra das autoras estudadas possui uma identidade episó-
dica, sua não linearidade e uma realidade fluida, muitas 
vezes contraditórias, provocam um estranhamento. Pro-
pomos a análise desse estranhamento a partir de elemen-
tos discursivos presentes na obra das duas poetas de língua 
portuguesa.  Sabemos que ele é orquestrado, nada casual, 
muito embora trabalhem com temas do cotidiano ou com 
dados de suas próprias biografias, eles estão ardilosamente 
emaranhados em jogos de representação, encenados, mui-
tos deles característicos do papel feminino na sociedade 
patriarcal e do contumaz trabalho autoral da mulher.   

Os gêneros textuais se revezam ao sabor dessas 
montagens, não destituídas de um esgar irônico e cético 
para dizer da impossibilidade de um referencial seguro 
que norteie a experiência humana ou a sua expressão. A 
instabilidade do lirismo enquanto gênero em meio a re-
cursos e formatações narrativas e dissertativas traz perso-
nagens/referentes possuidores de gênero dúbio, como Or-
lando, de Virgínia Woolf (biografia da amante da autora?) 
ou a poeta da antiguidade grega, Sappho, de Ana Cristina 
César.  Em Adília Lopes, os livros Um jogo bastante peri-
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goso (1985), O poeta de Pondichéry (1986), e Pão e água de 
colônia (1987) entre outros, além de discutirem essa mes-
ma questão dos gêneros literários, referem-se também a 
personagens cuja sexualidade é imprecisa, e o próprio eu 
lírico narra suas aventuras homossexuais.

Em meio a esses hibridismos formais e pessoais, 
a discussão sobre a (in)definição do real, factual, que se 
intersecciona com o que pode ser considerado literário ou 
ficcional, possui também muita relevância.  Quando Ana 
Cristina César menciona Jorge Luis Borges, no poema 
“Jornal íntimo”, em Poética, 2016 (como jornal, se íntimo? 
como jornal, mesmo diário, se tem o formato de um “Diá-
rio”?), em “O jardim de caminhos que se bifurcam”, con-
to extraordinário, absolutamente enigmático, observamos 
que a sequência das datas desse “diário” está em desordem 
temporal, o último dia do mês aparece repetido e a frase 
final está inacabada. Quantas perguntas podem ser feitas 
para tentar elucidar esses caminhos bifurcados, entre o 
factual e o ficcional, ou entre a leitura, uma escrita que não 
se fecha e o viver inapreensível pela palavra? 

Adília Lopes menciona Borges em uma epígrafe, 
não sem sua peculiar ironia, mas focando uma outra ques-
tão também de grande importância para nós aqui, que é 
a escrita em constante interseção com a leitura, levando-
nos sempre a pensar o escritor como um leitor especial, 
cujo texto jamais pode prescindir de tantos outros, de tal 
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forma que a autoria passa por um processo em que a au-
tenticidade transita também pela citação e justaposição e 
pelos discursos de outrem.  Os simulacros e os textos não 
originais fazem parte de uma escrita que homenageia a 
tradição literária, mas sem a reverência das aspas, que a 
utiliza em um tecido em que o próprio e o alheio deixam 
de ter importância ou mesmo um limite demarcável.

Os discursos, sejam eles poéticos ou não, e as pes-
soas gramaticais desafiam e profanam conceitos e lugares 
textuais. Biografias, correspondências, diários, literatura e 
crítica literária e cultural estão taticamente sobrepostos 
de forma a nos causar surpresas, e não raro desconcer-
tos que trazem à tona a ousadia e a originalidade dessas 
duas poetas. Identidade e alteridade estão dispostas não 
só por máscaras e camuflagens de sujeitos que se dobram 
e desdobram na/pela palavra, mas por atuações de eu líri-
cos que dispensam a ideia de uma unidade pessoal ou de 
autenticidade.  Assim, dados biográficos e autobiográficos 
aparecem como mais um dos elementos do imaginário, 
cujos fios, dentre muitos outros, vão ser puxados opor-
tuna e voluntariamente.  Nada próximo das “madeleines” 
proustianas, portanto, mas à procura de um tempo perdido 
também. A escrita de si poderá ser agônica por trazer o 
que sempre estará ausente, e por evidenciar-se nada além 
de palavras, textos que performaticamente se refazem em 
cada um. A Literatura, sempre presente na memória de si 
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dessas leitoras vorazes, faz da prática da leitura e da escrita 
um possível traço identitário perene, diante de tantas ou-
tras incertezas, mas que aciona novamente um mundo de 
autores, personagens e obras com esse mesmo traço, mun-
do esse de que as autoras já fazem parte; objeto espelhado, 
mise en abyme,  uroboro. 

O autor é um sujeito feito então de suas leituras, 
de uma tradição já decantada, tecida na carne, sua própria 
substância.  Muitas dessas obras literárias, como também 
as das duas poetas, trabalham com o estabelecimento de 
uma espécie de zona franca entre biografia/autobiografia 
e ficção ou entre arte e realidade. Assim se estabelecem 
lacunas, movimentos não lineares, curvas, saltos em que 
o enquadramento dos fatos é que é posto em questão. A 
própria história, seja ela já narrada e parte de um imagi-
nário já posto, ou contada ali no ato da narração, muda 
de perspectiva muitas vezes. Tudo contribui para que o 
conceito ou a feitura desse eu e/ou sujeito narrativo/perso-
nagem seja tão somente um objeto na construção de his-
tórias; saída estratégica para o caos. Chamamos a atenção 
para o fato de que ambas expõem eu líricos trabalhados 
como narradores e que, à maneira proposta por Brecht 
para o texto dramático, retiram a chamada “quarta parede” 
do palco para tornar a engrenagem da representação visí-
vel, abrindo espaço para que o leitor tome parte, para que 
ele exercite também seu ângulo de percepção no proces-
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so de enquadramento dos fatos. Sabemos que esse recurso já 
era utilizado de certa forma pelas personagens do texto dra-
mático desde a Antiguidade, como podemos ver em autores 
da comédia latina, como Plauto. Interessa-nos demonstrar o 
quanto os textos de A. C. C. e A. L usam essa técnica do afas-
tamento dramático para desconstruir o sujeito lírico, resga-
tando uma antiga comicidade que, já através desse processo, 
pretendia rebaixar a personagem e destituir a comiseração. 

O lirismo de sujeitos que propõem uma dialética 
entre o risível e o sério, como as autoras analisadas bem o 
fazem, faz parte da modernidade, e esse jogo traz a quebra 
de uma lógica que não os destitui de todo das formas do 
trágico, pelo contrário, salienta que toda comédia é, de fato, 
uma forma de ver o trágico por aqueles que já perderam 
a auto suficiência e as lentes da superficialidade. Percebe-
se uma necessidade de instabilizar e distanciar sentidos e 
sentimentos diante da morte e da perda através de recursos 
inusitados, como o rebaixamento do poético e mudanças 
bruscas de assunto. Mas a exposição das incongruências do 
lirismo moderno, que quer ir além dos limites da subjetivi-
dade, sem perdê-la de vista, quer ter objetividade no que se 
propõe a dizer, e ao mesmo tempo revelar a impossibilidade 
de superação dessas dicotomias, é muito bem colocada por 
Ana Cristina César e Adília Lopes.

Compagnon (2010), para falar das narrativas da 
modernidade e de suas fronteiras com o pós-modernismo, 
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menciona características do romance pós-moderno facil-
mente identificáveis nos poemas das duas autoras de Lín-
gua Portuguesa estudadas: “a indeterminação do sentido, 
o questionamento da narração, a exibição dos bastidores, a 
retratação do autor, a interpelação ao leitor e a integração 
da leitura” (p. 118). Interessa para nós observar como a 
questão dos gêneros literários está posta pelas autoras para 
discutirmos quais as especificidades do lírico e como elas 
estão postas no trabalho das poetas.              

Esse conjunto de procedimentos e inovações téc-
nicas põe também ao nosso dispor acontecimentos plásti-
cos (pinturas, filmes, teatro, artistas plásticos) que vão nos 
apresentar personagens/imagens com a constante intro-
missão de quem faz a descrição (o eu lírico? o narrador? 
um analista de arte?). É oferecida, através da finalidade 
crítica, uma visão multifacetada e rica do humano despro-
vido de misticismo, mas que carrega consigo a força de sua 
historicidade e um constante sentimento de ser transitório. 
Dessa forma, o cotidiano aparece ressignificado, além das 
evidências e trivialidades, a exigir explicações, como em 
uma jornada tensa, possuidora muitas vezes de um humor 
sóbrio e frio de quem parece ser espectador de si mesmo.

3  Perspectivas

  Evidenciar as formas através das quais a Poética 
(2016) de Ana Cristina César e a Dobra (2014) de Adília 
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Lopes instabilizam o gênero lírico ao minar os limites en-
tre narrador/personagem, biografia/ crítica, teoria literária 
ou Literatura, vida e texto é nossa perspectiva de trabalho.  
A partir do conceito de distanciamento e desfamiliariza-
ção do teatro épico de Bertold Brecht, pretendemos rela-
cionar as ações/ atuações dos eu líricos presentes nos tex-
tos aos processos pelos quais os sujeitos da modernidade: 
híbridos, possuidores de uma identidade episódica e per-
formática, estiram a experiência da linguagem até exibir 
a opacidade de uma escrita em que a cópia e a simulação 
tornam-se valores, pois acreditamos que as instabilidades 
do eu e as do gênero lírico são movimentos indissociáveis 
da interrogação sobre os limites entre o próprio e o alheio. 
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Cecília Meireles, citada por Nelly Novaes Coe-
lho (2001, p. 1) como “a grande voz feminina da Poesia 
Brasileira”, produziu uma vasta obra literária em prosa 
ainda pouco conhecida do público. É o caso de Crôni-
cas de viagem, coletânea de textos publicados em jornais 
na qual Cecília traduz sua experiência pessoal e poética 
após diversas viagens pelo mundo, percorrendo Esta-
dos Unidos, México, Uruguai, Argentina, Índia, Itá-
lia, França, Grécia e diversos estados pelo Brasil. Em 
1934, viajou pela primeira vez para Portugal, país que 
sempre teve profundo significado para Cecília, na com-
panhia de seu primeiro marido, o artista plástico por-
tuguês Fernando Correia Dias. O resultado dessa rela-
ção de afeto com a pátria lusitana pode ser verificado, 
por exemplo, nas crônicas “Evocação lírica de Lisboa”, 
“Quem não viu Lisboa”, “Até Lisboa”, “Por falar em 
Turismo” ou nos poemas “Brisa da Beira do Minho”, 
“Queluz”, “Alentejo”, além de outros textos da escritora. 

A leitura de suas obras em prosa demonstra a 
universalidade e a versatilidade de sua escrita, o olhar 
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humanista e sensível para a realidade, a construção da alteri-
dade, a fuga dos estereótipos e a reflexão sobre o fazer literá-
rio. No universo popular, Cecília é frequentemente lembrada 
por sua literatura para o público infantil, notadamente pelo 
livro de poemas Ou isto ou aquilo, amplamente usado na edu-
cação primária. No entanto, a Academia vem expandindo 
suas pesquisas e investigações sobre a obra da autora, trazen-
do à tona nuances ainda pouco conhecidas, tais como aquelas 
vistas nos textos de Crônicas de viagem, reunidas tão recente-
mente em uma antologia de três volumes. Segundo Luís An-
tônio Contatori Romano (2008, p. 3) as crônicas de Cecília 
possuem um pé na poesia, e mesmo tratando do cotidiano, 
não perdem o olhar sensível, nem as imagens e sonoridade 
próprias de seus versos, com fortes influências simbolistas, 
românticas e barrocas, concatenando elementos da tradição 
literária que tornam Cecília “uma quase por acaso poeta mo-
dernista” 1 na visão de Contatori, mas, sobretudo uma poeta 
da modernidade. Parte da obra da autora brasileira dialoga 
profundamente com as filosofias orientais, seja através da 
temática do Oriente que aparece explicitamente em Poemas 
escritos na Índia ou mesmo através da tradução de obras de 
autores como Tagore e contos daquela tradição oriental. 
1 O autor discorre sobre essa questão considerando que talvez o Mo-
dernismo esteja presente em sua obra justamente pela impossibilidade 
de rotulá-la a determinado estilo, já que ela se expressa de acordo com 
sua sensibilidade poética, “canibalizando” diferentes gêneros, e no caso 
das crônicas, em função da necessidade de materializar as experiências 
poéticas adquiridas em suas viagens.
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Sua escrita transcende o circunstancial através de uma re-
finada metalinguagem e, paradoxalmente, buscar eternizar 
o efêmero, alcança o extemporâneo, sem perder de vista 
o diálogo íntimo com o mundo à sua volta e com uma 
tradição literária que se manifesta em escolhas formais e 
temáticas na realização de sua obra literária. 

Cecília produziu uma prosa cronística altamente 
lírica e frequentemente a sua poesia torna-se espaço de 
reflexão do cotidiano, de onde a escritora verte inspira-
ções diversas, subvertendo e ampliando os limites do gê-
nero, da forma e da palavra. Dessa forma, encontramos 
o desejo de expressão dessa autora manifestando-se, por 
exemplo, em uma crônica e uma poesia que versam sobre 
o mesmo tema, como vemos em Poemas escritos na Índia 
nos poemas “Cançãozinha para Tagore”, “Cançãozinha de 
Haiderabad” e nos textos presentes em Crônicas de viagem 
3: “Canções de Tagore” e “Cinza e luz em Haiderabad”. 
Observando essa recorrência que compõe a poética Ceci-
liana, podemos fazer aproximações intertextuais, buscan-
do as imagens convergentes e divergentes nos diferentes 
contextos e gêneros de produção escolhidos pela escritora. 

Segundo Luís A. C. Romano (2008, p. 2), duran-
te viagem realizada em 1951, Cecília é acompanhada por 
um casal de amigos portugueses, Diogo e Eva de Macedo, 
para que pudesse visitar e fotografar a casa de Gonzaga, 
poeta árcade do sec. XVIII que seria um dos personagens 
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que fariam parte de Romanceiro da Inconfidência, e dessa 
viagem produziria dois textos sobre a casa do Poeta. In-
serido em uma pesquisa em andamento sobre as imagens 
de Portugal nas crônicas e poesias de Cecília presentes 
nas coletâneas Poemas de viagens e crônicas de viagens, este 
texto busca, a partir da reflexão comparativa, identificar 
as aproximações inexploradas entre “A Casa e a estrela” e 
“Casa de Gonzaga”, observando a relação entre o espaço e 
memória na construção da imagem do poeta menino em 
ambos os textos.

Na crônica, observamos que Cecília plasma a ex-
periência da viagem à casa de Gonzaga numa narrativa 
pendular entre o tempo presente e o tempo psicológico, 
provocando a sensação de profunda imersão na experiên-
cia pessoal da autora ao mesmo tempo em que dialoga 
com trechos da poesia de Gonzaga. A autora inicia a 
crônica comparando Porto e Lisboa, seu local de parti-
da, enumerando a partir daí detalhes sobre a paisagem até 
então desconhecida. Romano (2008, p. 3) categoriza e de-
monstra como as “palavras-chave”, de significação unívoca 
(“barcos”, “ruas”, “altos sobrados”, “águas”2) e “palavras-
fantasma”, de cunho mais subjetivo (“turbulenta”, “enér-
gica”3), são usadas para descrever o Porto, que, segundo o 
autor, apesar de ser hierarquicamente inferior à paisagem 

2 De “A casa e a estrela” (MEIRELES, 1999, p. 179).
3 De “A casa e a estrela” (MEIRELES, 1999, p. 179).
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de Lisboa passa a ter uma significação simbólica e afetiva 
na medida em que o grupo se aproxima de Miragaia e 
se intensifica a evocação da lembrança de Gonzaga, “uma 
sombra. Um fantasma [...] mais importante que os vivos 
que o circulam” (MEIRELES, 1999, p. 179). Além disso, 
o pesquisador supracitado compara brevemente a crônica 
ao poema “A Casa de Gonzaga”, já que, em sua análise, 
“não se forma aos olhos do eu-lírico a imagem do Meni-
no Gonzaga. A janela aparece como um quadro vazio, um 
espelho sem rosto, é apenas uma evocação silenciosa do 
Menino que se faria poeta.” (ROMANO, 2008, p. 9). O 
autor conclui que

Em “A Casa e a Estrela”, o espaço se move no sentido 
de evocar o passado, remete a um retorno do tempo, a 
uma revivescência imaginária da casa do poeta Gonza-
ga e, conseqüentemente, do tempo em que viveu, poe-
tou e sonhou o seu futuro. [...] nessa crônica se configu-
ra imaginariamente o cenário, resultante da confluência 
entre tempo e espaço [...]. (Ibidem)
 

Já para Ilca V. de Oliveira (2009, p. 56), no poema 
“Casa de Gonzaga” “a subjetividade, o sonho e o devaneio 
tomam conta de toda a descrição e a casa é um ‘canto do 
mundo’ em que prevalece o sonho de liberdade de ser, exis-
tir e imaginar”, a descrição do poema seria composta pela 
liberdade criativa do eu-lírico e Cecília estaria refletindo 
sobre a casa do poeta em Ouro Preto. Todavia, recons-
truindo o espaço a partir das palavras-chave retiradas do 
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texto poético, nota-se que o campo semântico remete a 
uma cidade marítima e mantém sintonia com a descrição 
feita no texto cronístico: “cargas dos barcos”, “cais”, “mo-
veis águas”, “ácido aroma”, “vela inquieta nas ondas”, “ar-
mazéns de vinho” (MEIRELES, 1979, p. 36). Apesar das 
aproximações plausíveis entre a arquitetura de Ouro Preto 
e a do Porto, consideraremos aqui que Cecília refere-se 
nesse poema à casa natal do Poeta. 
 Observamos a partir da crônica uma paisagem que 
Cecília aponta como paradoxalmente bela e atordoante, que 
lhe provoca “um forte contraste de amargura e alegria.”. A 
paisagem do Porto se apresenta uma “gravura enérgica”, o 
que atribui às curvas e sinuosidades das ladeiras, diferente-
mente das ruas de Lisboa, doces e límpidas. Até mesmo o 
Rio Douro se lhe afigura “poderoso e ativo”, em oposição 
às “ninfas douradas” do Tejo. Chama-lhe atenção a intensa 
atividade humana ali presente na “mastreação dos barcos” e 
nas ruas que “mesmo se estivessem vazias, ver-se-iam res-
valar sozinhas.”, devido ao “próprio traçado, cheio de mo-
vimento” (MEIRELES, 1999, p. 179).
 Atravessando a turbulência da cidade, Cecília nos 
permite entrever a companhia de alguém e a motivação 
primeira para aquela viagem: a lembrança de “um triste 
pastor”, referência aos versos da Lira IV: “Marília, escuta/ 
Um triste pastor” (GONZAGA, 2001, p. 13). “Um triste 
pastor arcádico” completa a autora, que surge quase como 
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um amuleto que lhe acompanha enquanto se encaminha 
até Miragaia. Impressionam-lhe os “quadros de vigoroso 
realismo, com tipos humanos profundamente expressivos, 
[...] lugares rústicos” e o “cheiro violento das atividades 
ribeirinhas” (MEIRELES, 1999, p. 180), que se aproxi-
ma na poesia dos ares da vida próxima ao mar. O diálogo 
com o poeta se inicia no primeiro intercalar do texto, onde 
surge o verso da Lira V: “São estes os sítios?”. Os versos 
seguintes, “São estes; mas eu/ O mesmo não sou.” (GON-
ZAGA, 2001, p. 17), parecem ecoar no silêncio como uma 
resposta implícita, confirmando à Cecília que o local está 
correto, e assim como descrito na lira, um lugar quase pa-
radisíaco, bucólico, locusamoenus, que evoca em Gonzaga e 
por metonímia em Cecília, “Amor e Saudade” (GONZA-
GA, 2001, p. 20-21).
 A escolha de visitar o “único habitante imortal” 
daquela casa vai aos poucos inundando o pensamento dos 
viajantes de “seiva de mistério”. Da Lira VI, Gonzaga re-
ganha fala no dialogismo textual: “Oh! Quanto pode em 
nós a vária estrela!/ Que diversos que são os gênios nos-
sos!” (GONZAGA, 2001, p. 20-21), versando sobre o des-
tino incerto e variável dos homens. Mediante tal cenário, a 
autora reconhece a ironia do destino e cita um poema de 
Rilke (2001) possivelmente “Amo as horas noturnas”, com-
parando a formação do arcadismo aos versos do poeta ale-
mão: “E por vezes me sinto como a árvore/ que, madura e 
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rumorosa, sobre uma campa/ realiza o sonho que o menino 
foi”. Para ela, as influências irlandesas, londrinas, brasileiras 
e portuguesas foram essenciais para a formação do poeta 
em sua infância e culminam naquela casa, “ponto central, 
[...] obscura formação.” (GONZAGA, 2001, p. 20-21).
 A autora parece rememorar a vida de Gonzaga em 
um profundo fluxo de consciência, o que se observa pelas 
perguntas retóricas do parágrafo seguinte e na listagem de 
palavras-chave que remetem a aspectos centrais na vida 
do autor (“viagens”, “estudos”, “mortes”, “mudanças”, “o 
marquês de Pombal”, “os Távoras”, “Dona Maria I”, “Al-
varenga”, “Cláudio” (GONZAGA, 2001, p. 20-21)). Seu 
discurso remonta o complexo conjunto de circunstâncias 
que haveria de contribuir para a canonização da poesia 
árcade de Gonzaga, pela Europa, América e África. 

A casa do poeta surge então “alta e estreita, branca 
e azulada, [...] feminina e graciosa”, descrição relaciona-
da ao mar e ao céu, imagens da relação eterno/efêmero, 
arquitetura colonial que lhe remete instantaneamente à 
paisagem da antiga Vila Rica. Diz Cecília que a casa “não 
ficaria mal em Ouro Preto, com sua sacada de ferro cor-
rida, com seu beiral, com seu ar de discreta solidão”. E ali 
na varanda, surge a imagem do “Poeta, ainda menino, com 
seus cabelos louros e os olhos azuis.” (GONZAGA, 2001, 
p. 20-21), a olhar para as águas, símbolo do movimento 
contínuo da vida, que levam ao mar, e consequentemente 
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ao futuro incerto que lhe esperava. A casa aparece nimba-
da de uma aura celestial, palco dos astros celestes, possível 
metáfora para a família de Gonzaga. 

Esse mesmo espaço traz à tona a vontade do eu
-lírico Dirceu, que se confunde e se mescla à imagem do 
poeta Gonzaga, contradita pelo destino: o desejo de mor-
rer e ser enterrado ao lado de sua amada Marília. Desejo 
tal desfeito por circunstâncias além de seu controle e que 
fazem Cecília questionar-se sobre essa “estrela” que o “faz 
padecer entre escuras vertentes de Vila Rica”, ser preso, in-
quirido, condenado e exilado. Sobre este fim, já teria pre-
visto o poeta que “se vem depois dos males a ventura, vem 
depois dos prazeres a desgraça...”. Todavia se a sorte lhe 
cerra destinos escabrosos e inesperados, certamente seus 
ideais de liberdade seriam completados “à luz da conjun-
ção de outras estrelas” (GONZAGA, 2001, p. 20-21) e 
Marília, estaria eternizada, imortalizada por sua lira. Eis a 
glória póstuma do poeta.

A profunda empatia de Cecília com a criança que ali 
nascera, transcende o tempo e ela, em sua ficção, o considera 
“parente querido”. Se a historiografia literária ainda pode 
questionar a nacionalidade da poesia de Gonzaga, escritor, 
como já mencionado, nascido em Portugal, para Cecília o 
local do nascimento não é determinista e mesmo olhando 
para sua casa natal em Miragaia, reconhece o poeta como 
pertencente ao Brasil, distanciados por séculos de história, 
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mas irmanados por aquelas coincidências que unem a am-
bos os autores. Em resposta, Gonzaga entrecorta as refle-
xões de Cecília, “Mas inda vale mais que os doces versos/ 
A voz do triste pranto” (Lira XXI) (GONZAGA, 2001, p. 
160). Os versos banhados de saudosismo pela amada tra-
duzem o sofrimento e a memória impregnada de tristeza 
materializada no poeta menino.

Enquanto a crônica inicia o leitor em um clima de 
leve expectativa, construindo gradualmente o encontro com 
o poeta e sua casa, a poesia “Casa de Gonzaga” já expõe o 
peso do tempo impregnado na paisagem. As “casas”, “pon-
tes”, “arcos”, “cargas dos barcos” e mesmo “águas do rio” ou 
o “grito das crianças”, evocam em Cecília o passado, a he-
rança, as histórias e as próprias memórias que vem à tona 
perante este “tempo cansado”. O efeito da enumeração ex-
posta é de acumulação, como se ao passado irremediável e 
inalterável se sobrepusessem camadas de “pesos humanos”. 
Há algo de sombrio e misterioso nessa paisagem, um “mo-
vimento secular e obscuro”, e em meio às atividades huma-
nas do comércio e do trabalho, também se intercambiam 
valores imponderáveis, “perspectivas”, “revoluções”, “ideias”, 
“lágrimas e cantigas”. Nesse aspecto, crônica e poesia traçam 
esse mesmo ambiente onde “o sol não penetra”, “obscuro”, 
“fusco”, “estranho” e ao mesmo tempo “cheio de movimen-
to”, “promíscuo”, “incerto”, simultaneamente triste e festivo, 
“sórdido e aventureiro” (MEIRELES, 1979, p. 36-37). 
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Nesses versos também se destaca a atividade pes-
queira local, os rudes brados e as testas úmidas dos tra-
balhadores, porém, assim como as águas que povoam o 
cenário, tudo nessa paisagem oscila. Em meio a esse am-
biente caótico surge ali a imagem do poeta menino e a 
mesma janela/varanda donde surge o “olhar azul para a 
distância”. A casa é símbolo do espaço/tempo da plena 
felicidade, “sem sepultura”, “sem Brasis nem Áfricas”, mas 
também “sem glória e sem amor”. A presença da memória 
do poeta na crônica é incontestável, imortalizada apesar 
da inconstância da sorte, aqui, porém, a mesma lembran-
ça parece oscilar como um fragmento inexato e distante 
(“vago sonho”, “resto de memória” (MEIRELES, 1979, p. 
36-37)), que provoca desgosto e amargura.

Antônio Cândido (2005, p. 36), em análise da poe-
sia de Gonzaga, observa que a figura de Dirceu na lira de-
dicada à Marília, funciona como uma “alegoria, que trans-
forma um agente simples num eu-lírico extremamente 
complexo, pois o pastor Dirceu recobre o poeta Gonzaga, 
o desembargador destituído, o prisioneiro político”. De 
forma semelhante, o texto cronístico parece mesclar o au-
tor e o eu lírico da poesia árcade, visto que Cecília anuncia 
a visita a “um triste pastor arcádico” e chegando ao destino 
encontra o “Poeta, ainda menino”. Interpelando Gonzaga 
ouve os ecos dos versos da lira em resposta e as palavras 
do poeta/eu-lírico figurados na convenção pastoral, ame-
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nizam as dores do sofrimento e o permitem sublimar a 
impossibilidade de alcançar os ideais almejados na poesia. 
Para Cecília, a casa permanece metaforicamente como o 
poeta: “alta e branca”, estrela fixa e imortal. Nesse ponto, 
converge-se a imagem do poeta à estrela, já menciona-
da no título, e a casa permanece simbolicamente como o 
espaço celeste onde o poeta eternamente estaria elevado 
como uma lembrança imorredoura. 

A comparação dos dois textos nos permite entrever 
as necessidades distintas de expressão da autora evocadas 
pela lembrança do poeta Gonzaga, ou do Eu-lírico Dirceu, 
transfigurada na rememoração da infância, período que 
antecede o futuro incerto do autor. As camadas do texto 
correlacionam a infância ao tempo/espaço da felicidade, 
do não-sofrimento e o futuro incerto almejado e alcançado 
através da viagem pelo mar ao rito de ruptura e passagem 
para o destino inesperado que aparece refletido no olhar 
do Poeta Menino em sua casa. Nesses textos, memória e 
ficção no exercício literário se confundem e se completam, 
surpreendendo as expectativas do leitor por uma crônica 
meramente cotidiana ou por uma poesia exclusivamente 
subjetiva. No primeiro, surgem imagens poéticas versadas 
em uma prosa dialogista, porém recheada de figuras de 
linguagem, supostamente presentista, mas que traduz a 
experiência do passado e a relação com a memória afetiva 
e poética de Gonzaga. No segundo caso, uma quase poesia 
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de circunstância descrevendo o “peso” do espaço que, até 
certo ponto, sobrepõe à lembrança tremulante do poeta 
representada em sua casa natal. Seja na crônica, seja na 
poesia, a escrita de Cecília aparece recheada de um notável 
lirismo que, por fim, se mescla às paisagens portuguesas 
que ela representa nestes textos.
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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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1 Retratos

Gostaria que as linhas a seguir fossem como 
uma espécie de ponte capaz de conectar e gerar inte-
resse para a obra, ainda breve, da jovem poeta portu-
guesa Cláudia R. Sampaio. Este texto é pouco teórico 
e se ergue no rastro dos afetos iluminados pelos versos 
da poeta, conjugando interesses subjetivos com ques-
tões estéticas as quais a literatura e os estudos críticos 
se estruturam. Estas reflexões funcionam como uma 
pequena apresentação, um sopro poético que atraves-
sou o Atlântico e alcançou este outro lado.

Na abstração da subjetividade individual, o ser 
(re)escreve sua vida e as experiências que dela decor-
rem como o modo não apenas terapêutico de expurgar 
sentimentos, mas como traço estético que o diferencia 
enquanto sujeito de escrita: aquele que vive da pala-
vra, seja nos domínios da prosa, do verso, ou ainda em 
outras plataformas artísticas, com vistas ao além, ao 
inefável: um duplo ato de transpiração e inspiração.

A primeira urina da manhã: 
autorretrato poético (ou 
quase) de Cláudia R. Sampaio

Adriane
Figueira Batista

Universidade de 
São Paulo



329

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

As novas formas poéticas no discurso contemporâ-
neo ocidental alargam os espaços e vozes na literatura uni-
versal, é nesse contexto de estado nascente das coisas ter-
renas e das infinitas formas de expressão e linguagem, que 
emerge a poesia portuguesa contemporânea e, dentro desse 
macro universo, a escrita poética de Cláudia R. Sampaio, 
jovem poeta lisboeta, com quatro livros publicados em seu 
país: Os dias da corja (Do Lado Esquerdo, 2014), A primeira 
urina da manhã (Douda Correria, 2015), Ver no escuro (Tin-
ta-da-China, 2016) e 1025 mg (Douda Correria, 2017). 

Cláudia estudou Cinema, porém tem se dedicado 
exclusivamente à pintura e à poesia. Vive na capital por-
tuguesa com suas duas gatas: Aurora e Polly Jean, rodeada 
por plantas, livros e flores. É ativa no cenário alternativo de 
arte em Lisboa. A artista colabora com antologias, revistas 
e, com frequência, participa de performances e leituras que 
divulgam tanto sua obra literária, como a de amigos, além 
de consagrados autores. 

Três dos quatro livros lançados por Cláudia R. 
Sampaio foram publicados e distribuídos por pequenas edi-
toras; nas duas obras lançadas pela Douda Correria as pági-
nas não são numeradas, há somente algarismos romanos ou 
arábicos no início de cada poema. Para me referir ou citar os 
poemas destas duas obras, pus entre parênteses o ano ape-
nas, para as outras duas as referências aparecem completas.
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2 Autorretratos (ou quase)

O título deste trabalho faz referência direta ao se-
gundo livro de poemas publicado por Cláudia R. Sampaio, 
A primeira urina da manhã. Nessa obra a poeta nos entre-
ga, em todo seu esplendor de iniciante, versos que descor-
tinam traços de sua escrita e momentos cotidianos que se 
vislumbram a partir da estrutura em que são dispostos. 
As horas passadas dentro de um centro hospitalar psi-
quiátrico, rodeada pelos “absurdos” de alheias vidas que 
dividem com essa voz, não somente o espaço físico, mas 
inquietações humanas provindas de olhares que parecem 
perceber com maior nitidez o mundo e seus mistérios. 

Em entrevista concedida a mim em parceria com 
Bruna Nóbrega, pesquisadora da Universidade de São 
Paulo, no ano de 2016 e publicada no número 17 da Re-
vista Abril, periódico acadêmico da Universidade Federal 
Fluminense, Cláudia disse ao ser questionada sobre versos 
“impessoais” e sua subjetividade:

“A minha poesia nunca é impessoal, pelo contrário. Só 
sei escrever com parcialidade, com subjectividade. Tudo 
o que digo é através da minha experiência, dos meus 
sentimentos, da minha visão. Quero falar sobre as gran-
des coisas, indo pelas pequenas. Se observar o trajecto 
de um pássaro através da minha janela, posso apren-
der algo grandioso. Penso que só depois de pensarmos 
nessas pequenas coisas, nas que estão mesmo à nossa 
frente, nos pequenos gestos de amor diários, poderemos 
ser mais e ir mais além. [...] a subjectividade, as minhas 
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vivências íntimas são os pilares dos poemas. É a partir 
daí que nasce o resto: como se num instinto cego (que 
deve ser ao mesmo tempo o mais certo,ou o que mais 
nos mostra) vou por aí fora. Costumo dizer que escrevo 
para pensar o que normalmente não penso e tentar sa-
ber o que não sei que sei. Ou para reafirmar e confirmar 
o que já sabia.” (BATISTA; NÓBREGA, 2017, p. 140)

Ao trazer essa “pessoalidade” para a poesia, Cláu-
dia anda a preencher as lacunas invisíveis dos que a leem, 
movimento comum à literatura, porém com traços distin-
guíveis a partir da pluralidade das vozes que dela se ali-
mentam (a literatura). Os contornos íntimos, vistos pela 
lupa de quem se debruça com atenção na fremente poesia 
da portuguesa, se espalham pelas frestas abertas e deitam 
lugar nesse não-lugar de onde a voz poética se insinua e 
grita, a fim de que possa ser ouvida, acolhida.

16
foi então que compreendi:
estou na fronteira
tenho um pé dentro e outro fora
tenho um olho para ti e outro para
mim
sou um camaleão
sou um pneu furado que é sempre reposto
que volta a furar e que é resposto novamente
sou a repetição errática do que está certo
sou uns cornos que batem e
fazem ricochete
sou um asno, por que não?
sou um asno que não só olha para o palácio
como entra nele...

[...] Vou para a esquerda e para



332

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

a direita ao mesmo tempo
em equilíbrio confuso
em divina lucidez
em divina perdição
a inconveniência de uma chama
acesa (SAMPAIO, 2015)

Em conversa informal com a poeta, ela me confiou 
alguns “segredos”, talvez nem tão secretos, porém não co-
nhecíveis por mim e por grande parte dos seus leitores. Ela 
me disse: “— Adriane, espero que o que vou dizer possa 
auxiliar nas tuas pesquisas...” Confessou que sofre de males 
que afetam seu dia-a-dia, uma síndrome que a mantém em 
hiato e que já lhe custou semanas de internação, algo que 
deita fora por meio da arte, seja nos versos, seja nas tintas 
(Cláudia é artista plástica e lançou no final de 2017 um 
livro com suas ilustrações acompanhadas de versos e cola-
gens — produção própria intitulada Diário Possível).

Desde sua primeira publicação, livro intitulado Os 
dias da corja, já é possível estabelecer elos estéticos bem 
delimitados, ainda que este seja o livro que mais destoe 
dos outros que o sucederam, tanto por questões de estilo, 
— neste os poemas tem títulos; quanto por uma questão 
temática e de organização não-linear, aqui os poemas são 
dispostos de modo aleatório, pelo menos parecem estar 
assim organizados. A voz poética de Cláudia já confere a 
este trabalho “status literário”, não apenas pela riqueza de 
sua linguagem, mas pelos voos e quedas a que esses con-
tornos nos direcionam.
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Essa primeira publicação é prefaciada pelo pre-
miado escritor e poeta português Gonçalo M. Tavares que 
escreve brevemente em tom de pequena profecia:

A poesia de Cláudia Sampaio como forma de martelar o 
mundo. Saem de origens profanas e domésticas, domesti-
camente profanas, e atiram-se ao leitor como se estives-
sem esfomeadas e com raiva, eis as palavras nos poemas de 
Cláudia Sampaio. Saímos menos vivos da leitura destes 
versos, e a isto chama-se benigno aumento da percentagem 
de sensatez.

Outra coisa qualquer

Ando a descarrilar na ausência dos dias
passam as coisas por mim e nem as vejo
vejo de outra maneira qualquer
que não deve ser a dos olhos
uma miopia constante nas minhas horas
nas minhas palavras
e nos meus dedos

a memória às vezes ajuda-me
e sou eu que passo pelas coisas
as coisas passadas têm outra importância
as que ainda vêm são ausentes

então fico-me numa intermitência
entre o que é importante e o inexistente
e isso dá um resultado de: nada
como o nada não existe, deve ser preto
e eu não vejo no escuro

mas isto de ser cego não é só culpa dos olhos
vem de outro sítio qualquer 
SAMPAIO, 2014, p. 38, itálico meu)
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Falando a partir de um lugar confiado aos deu-
ses do cânone português moderno, a poesia de Cláudia 
R. Sampaio transita em companhia dos espectros de Fer-
nando Pessoa, Herberto Hélder, Mário Cesariny, Adília 
Lopes, Daniel Faria e outros, porém, em tom singularís-
simo. Sobre suas referências e leituras, ainda na entrevista 
publicada na Revista Abril, Cláudia falou:

“Quando se lê muita poesia há o risco de sermos bas-
tante contaminados com a poesia dos outros. Aliás, 
acho que isso acontece na arte em geral. Tudo vem 
de algum lado, somos heranças uns dos outros. Con-
tudo, se nos mantivermos fiéis aos nossos sentimentos 
que são apenas nossos, a influência é sempre benigna. 
Quanto à recepção dos meus poemas pelo público, vou 
citar algo que já escrevi uma outra vez: não penso no 
público quando escrevo, não espero nada. Escrever é 
ser solidão. Pode ser tão perigoso como estar à beira 
de um precipício. O leitor deveria apenas ter a noção 
desse perigo, dessa urgência de vertigem que faz mover 
a caneta. Por isso, que leia não com os olhos mas com a 
vida toda, com a fome, com o invisível. Só assim poderá 
ter o estremecimento necessário ao entendimento do 
que está para além da palavra, e ser também ele poema.” 
(BATISTA; NÓBREGA, 2017, p. 141)
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(Autorretrato por Cláudia R. Sampaio)1

Sendo assim, toda a produção de Cláudia R. Sam-
paio é uma extensão (fantástica e metafórica) da sua vida, 
das suas dores físicas e do olhar agudo da poeta ao pérfido, 
ao deslocado. Por isso, sua breve obra se ergue como uma 
enorme ode aos estilhaços desse espelho de alteridades, o 
esboço de um novo retrato em cada linha, cada tela. Au-
torretratos de uma vida que pulsa dentro de outras vidas 
— e da mesma — de forma crua, escatológica, lírica e de-
sesperada.

A escritura de Cláudia R. Sampaio desponta e se 
eleva no rastro da voz, sombra e do corpo feminino que a 
engendra, no desenho demasiado íntimo de uma poesia 
1 Obra divulgada pela artista em sua página da internet https://
clowdia13.wixsite.com/claudiarsampaio e com reprodução aqui 
autorizada.

https://clowdia13.wixsite.com/claudiarsampaio
https://clowdia13.wixsite.com/claudiarsampaio


336

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

tão atrelada à vida, ao suplemento ordinário. A poeta lis-
boeta empresta seus desejos e medos aproximando o leitor 
da figura criadora e nessa troca de afetos e intimidades nos 
tornamos cúmplices.

No livro lançado em 2016, Ver no escuro, temos 
uma escrita mais assentada, madura. Obra organizada por 
Pedro Mexia que assim como Gonçalo M. Tavares faz na 
abertura de Os dias da corja, adota um tom profético, de ur-
gências e ardências. Mexia afirma “— o que arde também 
cura”, e assim adentramos pelos caminhos de fogo que os 
versos de Cláudia vão incendiando.

Uma vez quiseram-me louca, a arder
E eu ardi com a discrição de 
Um fogo posto 
Porque a cura vai na mesma direção
Que a nossa febre

Ateei-me como um relâmpago inesperado
À luz do dia
Eu parecia uma basílica em chamas
De altar por estrear, a arder sozinha

Sempre me recusei a arder como os outros... (SAM-
PAIO, 2016, p. 7)

Entre nascimentos internos, mortes simbólicas, os 
objetos e a voz feminina trafegam no escuro das coisas im-
possíveis e deitam lugar na efêmera beleza vital, no sopro 
fugaz das vontades e prazeres humanos. A poesia poli-
fônica de Cláudia R. Sampaio converge ideias e amplia o 
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poder feminino dentro das esferas da escrita majoritaria-
mente dominadas por homens, pois borra a fronteira de 
gênero, realinhando o universal e caminhando por entre 
hibridismos e possibilidades.

Esse fogo que arde e consome tudo ao redor é o 
incêndio que, a partir das cinzas, recria novos cenários de 
caos, escuridão e ao mesmo tempo de uma liberdade que 
ousa se insinuar pelos versos.

[...] Eu quero derrubar mesas para além
do vício terrestre
beber cervejas no Paraíso e brindar
ao espaço triste entre a minha porta
e o vosso oblívio 

Agora mato-me escrevendo
e aqui ressuscito em rua beijando pés
Eu sou esta verdade
Sou a desorientada concentração
das noites desertas 
E ascendo-me, grata,
com a poesia dançando entre a
vida e a morte, magnífica
tapando-me a boca toda,
fazendo me ver no escuro (SAMPAIO, 2016, p. 78)
 

O devir, como um conceito amplo, nestas reflexões 
é perpassado pelas colocações dos filósofos Gilles Deleuze 
e Félix Guattari (2012): em linhas gerais pode ser com-
preendido como uma subjetivação sem sujeito unificado, 
a partir da linguagem e suas intensidades. Um exercício 
engajado capaz de lidar com multiplicidades e singulari-
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dades sem restituição de uma ideia prévia de indivíduo e 
coletividade, ou ainda, uma busca perene que esbarra sem-
pre em novas nuances.

[...] devir não é uma evolução, ao menos uma evolução 
por dependência e filiação. O devir nada produz por 
filiação; toda filiação seria imaginária. O devir é sempre 
de uma ordem outra que a da filiação. Ele é da ordem 
da aliança. Se a evolução comporta verdadeiros devires, 
é no vasto domínio das simbioses que coloca em jogo 
seres de escalas e reinos inteiramente diferentes, sem 
qualquer filiação possível. (DELEUZE; GUATTARI, 
2012, p. 16, grifo meu)

Devir como aliança, como uma forma de contágio 
e esse “devir-feminino”, sobre o qual me refiro, como um 
espaço múltiplo não compreendido a partir de binarismos 
excludentes, mas como plataforma que reconecta e inten-
sifica os afetos sem se ater a essencialismos, sexismos ou 
a qualquer chave de compreensão mesquinha e reducio-
nista: uma desterritorialização de subjetividades, desvios 
e linhas de fuga.

Em sua última publicação intitulada 1025 mg, 
Cláudia R. Sampaio reaparece toda refeita, mergulhada 
num melancólico paradoxo. Em tom obscuro, cru e ten-
so, nos deparamos com o lirismo ácido, demasiado íntimo, 
num duplo movimento de voo e queda, onde o chão se 
abre frente a nossos olhares e devora amores e esperanças, 
para logo em seguida deitá-los fora com a mesma aspereza. 

I
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[...] Flutuando passo por todas as coisas 
Porque é possível vê-las como se vêem
Os raios
Quem sabe isto não é já Céu e Inferno
Quem sabe se não vivemos já em tudo
Ou se fomos vividos pelo absoluto
Sem que nos tenhamos apercebido dele

É na escuridão que tudo começa
Como se uma pequena dança grávida
Bastasse para o início da vida.

Não tenho palavras para explicar aonde 
Vou agora, com a cabeça já numa ponta,
Rastejando junto aos plátanos com o meu
Corpo viscoso de bicho perdido
Analisando buracos.
Não quero nada a não ser uma alma,
Viver enrolada nela como um bicho-de-conta. (SAM-
PAIO, 2017)
 

A poética de Cláudia mergulha numa profunda 
busca com olhares de espanto e admiração. Na capa deste 
livro há vários espelhos em moldura e sem reflexos visí-
veis: uma cama vazia, o branco, o verde, o cinza e o preto 
são as cores que dançam e nos lançam metáforas. Uma 
cama de hospital? 1025 mg — dosagem assistida ou dis-
plicentemente infligida? Diante das ruínas, essa voz que é 
corpo, matéria, rasteja, como bicho pelo chão lodoso, e se 
confessa diante do nada.
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(Ilustração de Mimi Tavares à capa do último livro lançado por 
Cláudia R. Sampaio)

3 Um olhar na escuridão

  A poesia de Cláudia R. Sampaio dissolve dualis-
mos ao mesmo tempo em que os cria. Não conseguimos 
distinguir formas, o sexo, o lugar de onde tudo emana. En-
tre a maravilha e o cansaço da vida que se desbota e colore 
com a mesma velocidade, esta voz poética se acende e der-
rama pelas folhas do papel e por alheias vidas as angús-
tias, os silêncios ensurdecedores e retratos fragmentados 
de existências passadas e vindouras, do desconhecido que 
nos abraça sempre que ousamos abrir os olhos no escuro.
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Esse pequeno itinerário pela breve obra de Cláu-
dia R. Sampaio é o modo de recepcionar e abrir caminhos 
para que essa voz poética cresça, seja lida, vista, estudada.  
É a nova paixão que persigo, no doutorado que sorri no 
horizonte, e entre passos vagarosos e cuidadosos, tateio no 
escuro, buscando expandir, pular os muros dos territórios 
acadêmicos por vezes intransponíveis. A poesia quase des-
conhecida que cintila a fim de que os olhares se voltem 
para ela com a mesma fome, a mesma sede, dedicadas há 
muito aos deuses imortais, aos cânones gloriosos.

Agradeço imensamente à Cláudia 
R. Sampaio e ao incentivo de sem-

pre da professora Paola Poma.
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1 “Marta & Maria acopladas fundam/ uma firma 
no firmamento”

Para a realização de uma análise da obra 
poética Adília Lopes admitiremos uma perspectiva 
ginocrítica, isto é, “o estudo das mulheres enquanto 
‘escritoras’ e os seus temas são a história, os estilos, 
os temas, gêneros e estruturas da escrita de mulhe-
res; a psicodinâmica da criatividade feminina; a tra-
jetória da carreira feminina individual ou colectiva; 
e a evolução e leis da tradição literária feminina” 
(SHOWALTER, 1989, p. 248). A partir da concep-
ção de que as mulheres têm um processo de leitura e 
escrita diferentes do homem, em razão das diferenças 
biológicas e das formações culturais da categoria de 
gênero - homem e mulher -, fica evidente que toda a 
opressão patriarcal resulta em um impacto na produ-
ção literária feminina, ou seja, na escrita feita por mu-
lheres. Assim coloca Elaine Showalter (1981, p. 186):

As mulheres em 
Adília Lopes 

Ana Laura 
Rodrigues de O. G. 
Pereira

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais
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O conceito de escrita feminina fornece uma forma de 
falar sobre a escrita das mulheres que reafirma o valor 
do feminino e identifica o projeto teórico da crítica fe-
minista como uma análise da diferença.

A ginocrítica contrapõe uma leitura da poética 
marcada pela perspectiva masculina do fenômeno lite-
rário, que defende a imaginação literária como um fenô-
meno desligado de qualquer diferenciação sexual. A ideia 
de que a produção de um artista nada tem a ver com sua 
condição de gênero tornaria, assim, uma redefinição da 
história literária em termos feministas, em si mesma uma 
forma de discriminação sexista. No entanto, as mulheres 
experienciam distintamente os processos de socialização, 
criatividade e produção, uma vez que a construção dos pa-
péis sociais dos sexos, isto é, os gêneros, são relativos a es-
truturas de poder social, político e econômico, sempre em 
função do masculino. Sendo assim, acentuar uma lógica 
em que aspectos da condição feminina são evidenciados 
significa valorizar os processos de criação e afirmação da 
identidade mulher. 

Adília Lopes não é apenas o pseudônimo literário 
de Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira, tam-
pouco uma máscara sob a qual ela produz seus poemas; 
Adília manifesta-se como um projeto literário, posto que 
seus textos são assumidos como “políticos, de intervenção” 
(LOPES, 2014, p. 443) e salientam os elementos que ha-
bitualmente não têm voz na tradição poética canônica: as 
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baratas, os gatos, a foda, o pão, a entropia e a poetisa - e 
toda a significação que essas palavras possam abarcar.

Este estudo, então, proporá uma breve análise de 
A mulher-a-dias, presente no volume que reúne a obra de 
Adília, até 2014, intitulado Dobra.

2 “(o meu martírio branco consiste em louvar/ o que não 
interessa nem ao Menino Jesus)”

Adília Lopes constrói seus poemas a partir da sua 
“entropia de cada dia”, unindo seu vasto arcabouço literá-
rio aos pequenos e prosaicos aspectos do dia-a-dia. Des-
sa forma, comumente, sua poesia faz dois movimentos: 
de elevação e rebaixamento, quase sempre simultâneos. 
Como podemos notar ao nos atentarmos para o título de 
um dos poemas de A mulher-a-dias, o “Louvor do lixo”, 
que contrasta valores negativos e positivos — o lixo, a par-
te mais prosaica de nossas vidas, o que é descartado; e o 
louvor, a exaltação, valorização ou celebração de algo. 

Podemos descrever a poética de Adília como a 
poética da leitura, uma vez que ela edifica toda sua obra 
processando leituras, re-lendo a tradição e confrontando-a 
por meio de jogos de palavras, citações e misturas, que, 
por sua vez, incitam o leitor a participar ativamente dessa 
poesia, através do universo (inter)textual da poetisa que 
o convida a ir além de seu texto. Lopes não só escreve 
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sustentando-se na tradição literária, como também tem 
por uma de suas colunas estruturais o prosaico, o simples 
e o cotidiano, o que está à margem dos cânones literários, 
isto é, “o que não interessa nem ao Menino Jesus” (LO-
PES, 2014, p. 293). Fazem parte dessa temática elementos 
como os gatos, as baratas, o pó, o puzzle, o lixo, as parlen-
das, e — por que não? — a poetisa.

O universo feminino, ou seja, a totalidade que 
contempla a vida e o cotidiano de mulheres de todos as 
formas, não fez parte dos interesses do cânone literário 
português, enquanto vivido e construído por mulheres, 
uma vez que sempre foi representado por uma falsa uni-
versalidade da escrita produzida por homens, como ex-
presso por Chatarina Edfeldt (2006, p. 18-19):

Historicamente, sobretudo no final do século XIX, a 
autoria literária era definida em termos “masculinos” 
e era, consequentemente, uma área à qual as mulheres 
escritoras dificilmente tinham acesso. Ao longo dos sé-
culos, e ainda na primeira metade do século XX, era co-
mum as escritoras portuguesas usarem um pseudónimo 
para vencerem a barreira que lhes era imposta devido 
à sua identidade de género. No entanto, com o correr 
do século XX, e por analogia com o desenvolvimento 
dos movimentos de defesa e divulgação dos direitos da 
mulher, a actividade literária foi-se habituando a aceitar 
a autoria feminina. De tal forma que, hoje, ninguém se 
atreveria a dizer que ser “mulher” é incompatível com 
a ideia de ser sujeito criativo. Não obstante isto, exis-
te ainda a tradição que confere à autoria masculina a 
produção literária representativa de uma experiência 
universal, enquanto na autoria feminina, a produção li-
terária é considerada como experiência particular. Esta 
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problemática fundamenta-se na lógica de que uma es-
pécie do género masculino é tomada como “neutra” e 
“universal” no discurso filosófico humanista e, por isso, 
“desvaloriza, controla, silencia todos aqueles que repre-
sentam um desvio ou ameaça a essa norma”  

Talvez por essa razão Adília Lopes esteja sempre 
imersa nesse universo rodeado de aspectos ligados à con-
dição feminina: o crochet, “a espera de um namorado”, a 
menstruação, a comida, e todo o ambiente doméstico e 
familiar. A poetisa, aparentemente, faz questão de mar-
car o gênero em sua poesia, começando pela escolha do 
termo poetisa, que para alguns tem cunho depreciativo e 
irônico. Movimento que pode ter origem nas Novas cartas 
portuguesas, de autoria das três Marias, que deu voz a uma 
autoria feminina em Portugal, e revisitou criticamente um 
cânone literário português que vinculou o gênio literário 
nacional ao gênero masculino.

Partindo de Mariana, a primeira, sou a sétima geração, 
rebento extemporâneo e filosófico desta linhagem fe-
minina, que começa com os feitos profanos duma freira 
e que a partir daí se constitui e toma consciência de si, 
de sua necessidade, linhagem assim oposta ao esqueci-
mento e à diluição, à absorção rápida de um escânda-
lo na paz das famílias e das sociedades. (BARRENO; 
HORTA; COSTA, 2010, p. 139)

O livro A mulher-a-dias é um grande exemplo do 
interesse de Adília por evidenciar a presença feminina nas 
artes e, também, o simples fato da existência de mulheres 
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enquanto seres ativos na sociedade, como no poema inti-
tulado Albertina mântua (1929), em referência à pintora 
portuguesa falecida na década de 50 e uma  das poucas 
mulheres a participar nos primeiros momentos da inter-
venção surrealista:

Quero retratar
a Albertina Mântua
dentro da rotina
dentro da retina
(...)
(LOPES, 2014, p. 446)

Parece-me que o objetivo de Adília não é reali-
zar uma representação grandiosa ou sublime que aclame e 
eleve mulheres ou algo afim, mas pintar um quadro onde 
as mulheres estão presentes e em sua forma mais genuína, 
natural ou cotidiana, como que para mostrar a nós leitores 
sua subsistência.

Outra menção que Adília Lopes faz a uma perso-
nalidade mulher e que gostaria de destacar é à Armanda 
Duarte, outra pintora, mas contemporânea da autora, cujo 
título é Armanda Duarte (1961):

(...)
A arte
da Armanda Duarte
lembra Chico Buarque
não porque rime
mas porque
também ela
nos manda
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àquela parte
aquela parte
de nós mesmas
ou mesmos
(...)
(LOPES, 2014, p. 448)

Neste poema a poetisa aproxima a arte de duas fi-
guras de campos diferentes: Chico Buarque, da música, e 
Armanda, da pintura; mas mais do que isto, ela aproxima o 
fazer artístico de duas pessoas de gêneros diferentes e atri-
bui a eles uma medida de igual valor, a mesma capacidade 
de nos mandar “àquela parte escondida de nós mesmos”. 
Além disso, ela marca o feminino primeiramente em “de 
nós mesmas / ou mesmos”, rompendo com uma norma gra-
matical, que reflete no modo como a sociedade se percebe, 
que é, justamente, o tratamento do masculino como univer-
sal. Assim, portanto,  Adília, ao mesmo tempo que rompe 
com a tradição universalizante da experiência masculina, 
coloca homens e mulheres como paralelos. E continua:

(...)
onde somos
bicho de mato
do nosso próprio
mato
no nosso próprio
mato
clítoris que pertence
a mulher e homem
(pinta com arroz farinha tule dedais
barroca feminina freira brasileira
Armanda é linda
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por fora e por dentro
como Aleijadinho)
(LOPES, 2014, p. 448)

A marcação da experiência feminina em oposição 
à masculina continua a se fazer presente por todo o livro, o 
que se faz de forma mais explícita no poema Poetisa-fêmea, 
Poeta-macho (cliché em papel couché), ironizando a posição 
em que a escrita produzida por mulheres é colocada: “Sou 
uma poetisa-fêmea / falo do falo // Sou um poeta-macho 
/ sacho” (LOPES, 2014, p. 460), visto que a poetisa-fêmea 
escreve sobre a temática masculina, isto é, sobre homens, e 
tudo que circunda este tópico – indicado pela palavra “falo” 
do latim phāllus, figura que representava as partes sexuais 
do homem – se tratando dos sentimentos estereotipados 
como femininos. Em outro trecho, Adília expressa a dife-
renciação entre o lugar assumido entre as duas figuras: “Sou 
um poeta-macho / sou um badalo / sou uma poetisa-fêmea 
/ calo-me” (LOPES, 2014, p. 461); e, também, a violência, 
em todas as suas formas, com que lidam as mulheres: “A 
poetisa-fêmea / toca viola / o poeta-macho / viola-a”.

Na página seguinte ao poema citado no parágrafo 
anterior, há um poema sem título que proponho ler como 
uma resposta da poetisa a este meio literário, artístico e 
social em que ela  – enquanto mulher – se depara:

1
Tenho os pés
para a cova



351

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

estou pronta
para a foda
(...)
(LOPES, 2014, p. 462)

O poema deixa transparecer uma certa ousadia, 
característica de quem está ciente de todas as situações ne-
gativas a serem enfrentadas e, ainda assim, tem a coragem 
de se entregar. Como é o caso de quem se insere no meio 
artístico e literário, mas principalmente das mulheres, que 
são a parte menos favorecida em termos de oportunidade 
e reconhecimento, historicamente. 

3 “A poetisa é Marta/ e é Maria”

O episódio bíblico “Jesus na casa de Marta e Ma-
ria” está tão presente na obra Mulher-a-dias quanto na 
análise realizada neste estudo. O episódio retrata uma 
dualidade entre a vida doméstica e a vida intelectual, res-
pectivamente, uma vez que, segundo os textos bíblicos, 
Marta ao receber Jesus em sua casa continua a cuidar dos 
afazeres domésticos, enquanto Maria para e senta aos pés 
dele para ouvir seus ensinamentos. 

O que nos parece relevante acerca do episódio 
bíblico, na perspectiva dessa análise, é o duplo vida do-
méstica/vida intelectual que historicamente circundam a 
condição feminina, como por exemplo a clássica escolha 
entre ter e cuidar de filhos ou manter um trabalho fora 
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do lar. Adília, todavia, traz à tona o cotidiano da mulher 
moderna, que pode ser tanto Marta, quanto Maria, ou 
ambas. Como observado, a poetisa, valendo-se da expe-
riência cotidiana própria ou de outras mulheres, produz 
uma literatura sobre, além de outros aspectos, o espaço, 
a vivência, o ponto de vista e sobre a própria condição da 
mulher, seja assumindo máscaras, que, por sua vez, sempre 
é uma figuração feminina, ou como “ela mesma” – “Sou, 
logo sou / (um texto / é um rosto / um rosto / é um texto)” 
(LOPES, 2014, p. 476).

Adília Lopes, portanto, se coloca como uma poeti-
sa que toma como matéria de trabalho o “pó”, como o que 
é periférico e prosaico, incluindo a posição feminina na 
sociedade, como dito pela própria autora em uma nota ini-
cial de seu livro, ao citar S. Francisco de Assis, com a frase 
“preciso de pouco e, desse pouco, preciso de muito pouco” 
(LOPES, 2014, p. 443). E tudo é misturado nesta poética, 
que tem a literatura como cerne, formando uma uniformi-
dade remetente ao cotidiano. Em “Louvor do lixo”, poema 
inicial de seu livro A mulher-a-dias (2002), por exemplo, 
o papel da poetisa é redimensionado em uma realidade 
marcada pelo desgaste e pelo caos que perpassam todos os 
aspectos de uma vida na condição de mulher, e mais além, 
de poetisa, além de localizar a matéria de sua poesia:

É preciso desentropiar 
a casa
todos os dias
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para adiar o Kaos
a poetisa é a mulher-a-dias
arruma o poema
como arruma a casa
que o terramoto ameaça
a entropia de cada dia
nos dai hoje
o pó e o amor
como o poema
são feitos
no dia a dia
(...)
(LOPES, 2014, p. 445)

Dessa forma, Adília Lopes constrói uma obra 
que retrata mulheres como parte ativa da prática social 
e artística, de forma bastante fluida em meio às demais 
pautas entrópicas que sustentam sua poesia. Assim, entre 
Martas e Marias, as mulheres e as máscaras de Adília: “A 
cara muda / a caraça fica / mas fica-me / bem / (eu acho)” 
(LOPES, 2014, p. 462).
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O entendimento do poeta como uma 
personificação de sua poesia (ou da poesia como 
poetização do poeta) dominou durante muito tempo 
os estudos de literatura. No entanto, com as crises 
dos valores modernos no século XX, essa noção foi 
abalada. Para se acreditar na manifestação individual 
por meio de um poema, é necessária a crença em uma 
ideia platônica de essência. Nietzsche, porém, no final 
do século XIX, já havia revertido o plano platônico, 
conferindo destaque para o simulacro, esvaziado de uma 
essência por não representar corretamente o plano puro 
das ideias. Marx havia revelado que forças históricas 
e sociais condicionavam o indivíduo, não sendo ele, 
sozinho, agente criador da história. Por fim, Freud 
ainda mostrou que o ser humano não é tão conhecedor 
e dono de si ao revelar estudos sobre o inconsciente, 
forças não dominadas pela consciência individual. 
 Se o plano teórico, a partir desses três expoentes 
de pensamento (mas também de outros), já deixava 

Quando me escrevo já não sou: 
um corpo de papel para Al Berto
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clara essa impossibilidade de uma plena autoexpressão 
poética, na prática o homem do início do século XX já 
percebia isso. Em Portugal, os poetas do Orpheu, afeitos ao 
simbolismo, voltavam-se para si nos seus escritos, mas não 
eram capazes de se definirem em papel. Pessoa acabou por 
fragmentar-se em três heterônimos, um semi-heterônimo 
e mais uma infinidade de personalidades literárias. A 
impossibilidade de fixidez identitária fica clara em diversos 
versos, entre eles a primeira estrofe de “Tabacaria”, por 
Álvaro de Campos: “Não sou nada/ Nunca serei nada/ Não 
posso querer ser nada/ À parte isso, tenho em mim todos 
os sonhos do mundo”. Se Pessoa, o poeta fingidor, percebia 
ser nada e, por isso, também ser tudo, e então criava poetas 
e poemas como se criam personagens e falas, Sá-Carneiro 
fazia o inverso. Menos consciente e mais passional, era 
obcecado por se autorretratar poeticamente. No momento 
de definir-se linguisticamente, porém, falhava.  No poema 
“Álcool”, da obra Dispersão, lamentava: “quero reunir-me, e 
todo me dissipo”. Já no poema homônimo a essa obra, inicia: 
“Perdi-me dentro de mim/ Porque eu era labirinto/ E hoje, 
quando me sinto/ É com saudades de mim”. E o outro, que 
aparece no poema, aparece para realçar a impossibilidade de 
identidade de si: “O pobre moço das ânsias.../ Tu, sim, tu eras 
alguém”. Se não era possível para si ser alguém, Sá-Carneiro 
abusou de imagens fragmentadas, cores e sons para expressar 
a sua tentativa frustrada de expressão.
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 Se no início do século XX ficou evidenciada a crise 
do indivíduo como um ser uno e total, as últimas décadas 
do referido século, assim como as primeiras do XXI, 
acabaram por esfacelar de vez essa noção. As pesquisas sobre 
identidade, comuns atualmente, apresentam consenso em 
caracterizar o sujeito contemporâneo como fragmentado, 
líquido, deslizante ou com qualquer outro adjetivo que 
igualmente destaque seu caráter tão transitório quanto as 
posições que ele pode ocupar na complexa microfísica das 
relações sociais (HALL, 2003). Assim, a ideia de um ser 
que carrega em si uma essência, e consequentemente de 
um texto que a porta de modo imanente, soa apenas como 
registro histórico para estudiosos contemporâneos.
 Um dos grandes paradoxos dos últimos tempos, 
contudo, é a incansável busca por uma identidade. Se por 
um lado já está evidente que a identidade é uma construção 
linguística e histórica, e por isso nunca pode ser pensada 
sob uma ideia de fixidez, por outro parece haver uma 
incansável busca dos sujeitos por formas que os definam 
individualmente frente à sociedade.
 Essa demanda sem fim, ou busca pelo inalcançável, 
tão comum atualmente, já foi percebida na literatura 
e amplamente debatida pelos teóricos principalmente 
a partir dos anos 60. Nesse sentido, destaca-se o texto 
“A morte do autor”, de Roland Barthes, publicado em 
1968. Nesse polêmico trabalho, o teórico francês é direto 
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ao afirmar que “a escrita é esse neutro, esse compósito, 
esse oblíquo para onde foge o nosso sujeito, o preto-e-
branco aonde vem perder-se toda a identidade, a começar 
precisamente pela do corpo que escreve” (BARTHES, 
s/d, p. 1). A identidade perdida pelo sujeito que se sujeita 
aos signos linguísticos, no caso, não é exatamente aquela 
que diz respeito aos seus posicionamentos ideológicos 
ou sociais. A identidade referida é a do sujeito empírico 
mesmo, fazendo com que o autor não mais passe a ser visto 
como um passado à sua obra, mas como uma verbalização 
de si: um eu de palavras que possui existência a partir do 
momento da própria enunciação. Nas palavras de Barthes 
(s/d, p. 3), “o scriptor moderno nasce ao mesmo tempo que 
o seu texto”, ou ainda, é possível afirmar que a figura do 
autor é uma performance textual. 
 É justamente com esse enfoque do autor como 
uma performance linguística de si que neste trabalho é 
proposta a análise da poética de Al Berto. Desse modo, 
interessa saber com quais mecanismos de linguagem o 
autor se (re)cria textualmente, conferindo uma existência 
de papel para um eu além de si a partir da forma poética.
 Alberto Raposo Pidwell Tavares foi um poeta e 
prosador português, nascido em Coimbra em 1948, que 
publicou uma séria de obras a partir de 76, com larga 
produtividade entre as décadas de 80 e 90 (Alberto 
faleceu em 1997). Grande parte da crítica geralmente 
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associa os conflitos da vida de Alberto Raposo à produção 
poética de Al Berto. No entanto, questiona Moura Pereira 
(apud AMARAL, 1991, p. 121): “quem é por detrás das 
palavras?”, ou Amaral (1991, p. 121): “com qual sujeito nos 
confrontamos?” No momento em que se textualiza, o autor 
reinventa sua figura, conferindo uma identidade posterior à 
criação. A escolha por um nom de plume por parte do autor 
ressalta o caráter de constructo identitário que perpassa a 
obra.  Aliás, a opção pela forma Al Berto, nessa espécie de 
batismo de si que reside na autonominação, não apenas 
cria um artigo em língua árabe (que já seria culturalmente 
intrigante e provocador) como um precipício no interior 
do eu e da representação linguística: há um espaço, uma 
mancha branca entre a autoconstituição linguística desse 
eu, que já é formado por abismos a partir do próprio nome.
 Para analisar esse paradoxo da expressividade 
poética, que reside na incansável busca por uma 
impossível autorrepresentação, serão analisados poemas 
pertencentes à antologia “O último coração do sonho” 
(2006), organizada por Jorge Reis-Sá, justamente pelo 
fato de essa coletânea definir-se como “quase pessoal de 
Al Berto”, já que seus poemas são aqueles que o próprio 
poeta costumava selecionar para declamar nos diversos 
saraus de que participava. Para essa tarefa, serão abordados 
dois tópicos caros à tessitura poética (portanto linguística) 
de si e que chamam atenção na leitura da obra de Berto: a 
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autodefinição sonora e a autodefinição imagética. 
 De acordo com Golgona Anghel (2008, p. 101), Al 
Berto era extremamente preocupado com a musicalidade 
de seus textos. Umas das suas mais importantes atividades 
de criação era a leitura em voz alta dos poemas, assim 
como a gravação das declamações para posteriores análises 
e reelaborações. A própria participação declamatória em 
saraus, já referida, demonstra esse grande interesse em dar 
um corpo a partir da voz para os seus poemas. A questão 
mais importante para este estudo é entender qual voz que 
Al Berto escrevia (ou com a qual Al Berto era escrito) na 
poesia? Para isso, será utilizado o poema “eras novo ainda” 
(2006, p. 39):

 
eras novo ainda  
mal sabia reconhecer os teus próprios erros  
e o uso violento que de noite eu fazia deles  
 
esta cama de minerais acesos  
escrevo para despertar a fera de sol pelo corpo  
escorrem aves de cuspo para a adolescência da boca  
e junto ao mar existe ainda aquele lugar perdido  
onde a memória te imobilizou  
 
enumero as casas abandonadas ao sangue dos répteis  
surpreendo-te quando me surpreendes  
pela janela espio a paisagem destruída  
e o coração triste dos pássaros treme  
 
quando escrevo mar  
o mar todo entra pela janela  
onde debruço a noite do rosto tocado... me despeço



362

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

 Se há algum elemento sonoro que consolida um 
padrão em “eras novo...”, é sem dúvida a repetição dos 
fonemas vibrantes, representados graficamente pela letra 
“r”, sejam eles antecedidos por vogais ou por consoantes. 
A ocorrência de 36 fonemas desse tipo no poema confere 
a ele uma articulação difícil, complexa, que resulta em 
uma performance dura, raivosa, praticamente expelida, 
escarrada. No verso com maior número de vibrantes, 
“escrevo para despertar a fera de sol pelo corpo”, percebe-
se que o poema trata sobre memória. A cama mineral 
ressalta, a partir da dureza e da concretude, que se trata da 
memória do próprio corpo, que assim como o poema dá 
forma a um eu. É claro que pelo paralelo traçado com o 
corpo do poema, esse corpo rememorado do eu também é 
tenso, duro, desprovido de beleza e de harmonia. O único 
verso que foge a esse padrão é o terceiro: “e o uso violento 
que de noite eu fazia deles”. Ou seja, há um destaque para 
a sexualidade, mesmo que violenta, a partir desse corpo 
raivoso e uma atenuação do rancor por ela, já que nesse 
momento não há o referido fonema a endurecer o verso, 
que é bastante leve por fazer uso de diversas vogais e não 
apresentar encontros vocálicos. 

Outro importante sentido criado a partir dessa 
percepção fonética está na simetria do verso “surpreendo-
te quando me surpreendes”. Duas vibrantes de cada lado 
a provocar o ouvido do leitor, assim como um verbo igual, 
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consequentemente com semelhante estrutura fonética, 
também de cada lado. O que muda? O pronome e, 
consequentemente, quem é surpreendido. O sujeito-lírico, 
que tenta se definir no seu passado, quando ainda era novo, 
surpreende-se com essa rememoração e a consequente 
autoanálise que faz. No entanto, surpreende também seu 
objeto de rememoração e de criação linguística, já que 
esse jovem é o jovem que suas palavras e seus recortes de 
situações de formulação de um passado a partir do presente 
são capazes de criar. É importante, ainda, ressaltar o verso de 
maior frequência de vibrantes e que, apesar de ser uma das 
lembranças construídas, parece transferir seu sentimento 
para o próprio sujeito-lírico: “e o coração triste dos pássaros 
treme”. E o próprio poema de Al Berto treme com suas 
vibrantes, generalizando esse sentimento de angústia ao 
mexer com o passado e com a tematização de si.
 Além da sonoridade, a referencialidade é uma 
das características mais básicas da linguagem. Se a 
teoria, durante o século XX, avançou explorando cada 
vez mais a arbitrariedade e a mutabilidade da questão 
referencial na linguagem, a poesia tomou para si esse 
papel há muito tempo, tendo como primeiro contexto de 
exploração massiva dessas questões nas experiências de 
inovação linguística realizadas pelos simbolistas franceses. 
Os movimentos de vanguarda no início do século XX 
intensificaram essa relação de busca pelos limites da 
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representação entre artistas e linguagem. Nesse sentido, Al 
Berto, ao constituir-se linguisticamente em seus poemas, 
dá sequência a esse histórico combate entre os poetas e os 
limites da linguagem, buscando desnaturalizar os sentidos 
convencionalmente constituídos. Assim, ao compor uma 
imagem de si, compõe uma imagem imprecisa, turva, 
opaca. O poema “os dias sem ninguém” (2006, p. 55) pode 
ser tomado como exemplo dessa característica de definir-
se pela indefinição:

os dias sem ninguém 
pequeníssimos recados escritos à pressa 
amachucados nos dedos

         foi bela a madressilva 
         subindo pela noite da morada esquecida

pedras exactas poeiras perfumadas 
bichos de lume dormitando na flexibilidade da argila 
areias cobertas de insectos ossos dentes 
e o rio por onde partem as noites de cansaço

luminosa floração luas ácidas despenhando-se 
fendas de terra cidades costeiras pássaros 
frágeis caminhos em pleno voo 
durante a lucidez tremenda do sonho

restam-me os corredores de vidro 
onde posso afagar os restos carbonizados do corpo 
abro a porta que dava acesso ao rosto 
desço os degraus musgosos do pátio 
atravesso o jardim de alvenaria onde vivi 
todo este tempo antes de me precipitar
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 Antes do abismo final (a brusca interrupção 
linguística após “precipitar”), é composto um quadro 
carregado de imagens. Esse fato é ressaltado pela grande 
predominância de substantivos e adjetivos em comparação 
com os quase inexistentes verbos, o que confere ao poema 
uma característica descritiva, imagética. A essas imagens 
(“bichos de lume”, “poeiras perfumadas”, “areias cobertas 
de insectos ossos dentes”, “luas ácidas”, para citar alguns 
exemplos) predomina um fator essencial: “a lucidez 
tremenda do sonho”, ou seja, uma atmosfera onírica, na 
qual mesmo a natureza (fauna, flora, solo, rios, astros) 
mostra-se deformada de sua condição (pela luminosidade 
e acidez do devaneio propiciado pelo sujeito-lírico). 

É importante perceber que o poema não busca 
uma unidade de sentido que costure as amarras dessas 
imagens. O uso recorrente dos enjambements e a ausência 
de pontuação impossibilitam ao leitor a exatidão no ponto 
de corte das imagens compostas (na quarta estrofe, por 
exemplo, quem se despenha são as luas ácidas ou as fendas 
de terra, e frágeis são os pássaros ou os caminhos?). Dessa 
forma, o texto poético ganha mais movimento a partir da 
ausência de contorno às imagens que justapõe. 
 Assim, o sujeito lírico está junto do leitor em 
um precipício. O último se joga ao abismo dos sentidos, 
tentando compor mentalmente a tela do poema conforme 
a associação que sua consciência vai criando entre seus 
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dispersos elementos. O primeiro se joga à escritura, visto 
que o texto é consciente de sua própria criação verbal, 
fazendo uso do que Barthes (1987) chama de signos 
sadios, ou seja, que têm consciência de si enquanto 
signos. Se a língua é um fenômeno social, Al Berto busca 
justamente a deformação desse corpo comum a todos. 
Ao observar no poema o seu próprio corpo, o poeta 
encontra por intermédio da falsa transparência do vidro 
da linguagem (que apresenta reflexos, inclinações de 
pontos de luz e camadas de barreira ao olho humano) 
um corpo carbonizado. Eis a beleza poética (madressilva) 
nessa noite que são os estilhaços de vidro, de memória, de 
sonho, de sentido desse último coração de sonho à beira 
do precipício. 
 Os poetas parecem desde a antiguidade lutar 
uma batalha inglória com e contra a língua a fim de se 
autodefinirem. Al Berto prosseguiu nessa luta, porém 
tendo consciência de que a questão da escrita de si era 
paradoxal, o que torna o processo de escritura mais sofrível. 
Engana-se, porém, quem pensa que essa consciência 
impossibilita a busca por definir-se textualmente. Pelo 
contrário, ela a torna uma obsessão. No poema de 
abertura da antologia, “prefácio para um livro de poemas” 
(2006, p. 35-37), Al Berto fala de um homem com 
cabeça de vidro, através da qual era possível visualizar “o 
tremelicar da luz nas veias e o lodo das emoções na ponta 
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dos dedos”, “o latejar do tempo na umidade dos lábios” 
e “os ossos tristes das palavras”. No interior do homem 
transparente, portanto, há a base sólida, de sustentação, 
das palavras. O homem transparente é, então, criado por 
meio de poesia. Sendo assim, ele é a própria poesia e só 
tem existência a partir dela, um sujeito constituído na e 
pela linguagem. 
 Representar-se poeticamente como corpo (um 
corpo proibido e abjeto para a sociedade conservadora 
e para o governo fascista que perdurou até 74 em 
Portugal) era um grito reprimido talvez já há anos, 
e quando extravasado, portanto, foi feito de maneira 
rouca, forte, vibrante, consonantal, fragmentada, turva, 
imprecisa, difícil e contaminada pela simbologia infinita 
do inconsciente. No momento em que se escreve (ou 
talvez se inscreve?) dessa maneira, a existência empírica 
do poeta dá lugar a outra, mais importante, a existência 
linguística, a existência de papel. Por isso, ao falar sobre 
o homem transparente, Al Berto (Ibid.) percebe que para 
sê-lo suicidou Alberto:

Onde está a vida do homem que escreve, a vida da 
        laranja, a vida do 
poema - a Vida, sem mais nada - estará aqui? 
Fora das muralhas da cidade? 
No interior do meu corpo? ou muito longe de mim - 
      onde sei que
possuo uma outra razão...e me suicido na tentativa de 
      me transfor-
mar em poema e poder, enfim, circular livremente.
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 A vida de Al Berto, da laranja e de seu poema estão 
em si, no seu corpo de papel, com fonemas dissonantes e 
imagens turvas, e circulam livremente...
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O presente trabalho analisa a forma como 
a poesia de Golgona Anghel elabora um discurso 
desencantado e crítico sobre a tradição literária e o 
fazer poético na contemporaneidade em seu livro 
de poemas Como uma flor de plástico na montra de 
um talho (2013). Através de uma poesia que renega 
os modelos estéticos da tradição lírica clássica, seu 
discurso poético apresenta-se como uma espécie de 
contra-poesia que desafia os sistemas reguladores da 
arte, elevando, assim, a figura do poeta ao patamar 
de um assassino, uma espécie de criminoso, que des-
virtua e transgride as normas e padrões estéticos a 
fim de conceber uma poesia capaz de simbolizar a 
fragmentação e a melancolia da vida cotidiana na 
pós-modernidade.

Golgona Luminita Anghel das Neves nas-
ceu em 1979, na região da Ilíria Oriental, extremo 
noroeste das Bálcãs, e possui nacionalidade romena. 
Mudou-se para Lisboa juntamente com a família 
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para acompanhar o trabalho do pai, que atuava como côn-
sul da Romênia em Portugal. Decidiu adotar a língua por-
tuguesa e fixar residência no país, licenciou-se em Línguas 
e Literaturas Modernas pela Universidade de Lisboa no 
ano de 2003, possui doutoramento em Literatura Portu-
guesa e, atualmente, além de escritora, exerce a função de 
investigadora auxiliar na Universidade Nova de Lisboa.

Antes de Como uma flor de plástico na montra de 
um talho, publicou também Crematório sentimental – Guia 
de Bem-Querer (2007) e Vim porque me pagavam (2011). 
Em relação à sua obra ensaística, destaca-se pelo estudo 
do poeta português Al Berto, tendo escrito Eis-me acor-
dado muito tempo depois de mim – uma biografia de Al Ber-
to (2006), Al Berto, Diários (2012) e Cronos decide morrer, 
viva Aiôn, Leituras do Tempo em Al Berto (2013). No ano 
de 2013, recebeu o prêmio P.E.N CLUBE Português de 
Poesia, organizado e oferecido pela Sociedade Portuguesa 
de Autores.

Sua produção poética é marcada por um tom ex-
tremamente contestatório e mantêm sempre um olhar 
sarcástico sobre o mundo contemporâneo e as formas de 
regulação cultural e social sob as quais estamos continua-
mente expostos, como o fetichismo do capitalismo, que 
permeia, explora e influencia a constituição identitária de 
todas as pessoas na pós-modernidade. Seus versos apre-
sentam sempre um mundo desprovido de sonhos, um co-
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tidiano permeado por uma realidade intensamente desen-
cantada, onde o eu-lírico divaga por entre os escombros e 
ruínas de um mundo sem unidade. 

Sua poesia, desta forma, apresenta-se como um 
discurso que questiona a importância e a função da pa-
lavra poética em um mundo marcado pelo sentimento de 
melancolia. Sua lírica almeja, principalmente, demostrar 
que os modelos literários do passado não são mais eficien-
tes e adequados para captar e comunicar os sentimentos 
e a fragmentação do mundo pós-moderno. Sendo assim, 
Golgona Anghel questiona também o local do poeta na 
contemporaneidade, dando indícios de que ele têm de agir 
como uma espécie de assassino, alguém que liquida e re-
tira toda a aura sublime que sempre permeou a tradição 
lírica, aproximando, assim, a poesia dos detritos e restos 
da vida cotidiana.

Em Como uma flor de plástico na montra de um talho 
prevalece uma poesia seca, sem métrica, estritamente mais 
próxima da prosa. As palavras selecionadas por Golgo-
na Anghel para compor seus versos geralmente denotam 
uma atmosfera fechada, obscura, e muitas vezes até mes-
mo lúgubre, onde não existe espaço algum para o sublime 
ou para sentimentalismos de qualquer espécie. Nas pala-
vras de António Guerreiro (2013), “ao pathos da literatura 
como verdade e elevação, opõe Golgona Anghel a poesia 
como mentira e queda”. Sua poesia se estabelece, desta 
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forma, como uma espécie de sorriso amargo, amarelado, 
de canto de boca, perante a contemplação da existência 
humana corrompida pela revelação da solidão, da melan-
colia e pela inevitável passagem do tempo.

Muitos dos poemas de Como uma flor de plástico 
na montra de um talho destacam-se por um tom metali-
terário. Principalmente na primeira parte do livro, intitu-
lada “Fome e pedagogia”, percebe-se uma lírica que ataca a 
tradição literária, principalmente a tradição moderna do 
verso, revelando a poesia e o sujeito-poeta como discurso/
sujeito do cotidiano, cuja função principal na pós-moder-
nidade trata-se de ironizar, denunciar e contestar todas as 
formas de regulação social e cultural, revelando, assim, o 
lado obscuro e melancólico do mundo através de signos 
permeados por sentimentos de pobreza e falha.

Como aponta Rosa Maria Martelo (2008), a poe-
sia portuguesa do século XXI possui a marcante carac-
terística de representar o mundo contemporâneo através 
de um olhar marcado pelo sentimento de perda. A repre-
sentação do mundo cotidiano, de suas particularidades e 
do homem comum enquanto personagem de um cenário 
desolado, nesta poesia, assume-se como o elemento prin-
cipal. A poesia portuguesa mais recente mantém, desta 
forma, uma forte ligação com a crueza da realidade em 
detrimento da exaltação da arte enquanto elemento reno-
vador e sublime do mundo.
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Há actualmente, na poesia portuguesa, uma linha de 
escrita que se caracteriza por tematizar o mundo con-
temporâneo sob um olhar intensamente marcado pela 
perda. A esse olhar, tudo evidencia uma condição de 
pobreza, de falta, ou de falha, com a qual a linguagem 
entra em sintonia ao usar de grande parcimónia na evi-
denciação de sinais de poeticidade, assim se produzin-
do um efeito de transparência discursiva (MARTELO, 
2008, p. 291).

A poesia de Golgona Anghel apresenta o poeta na 
pós-modernidade como uma espécie de bandido, alguém 
que, através da palavra, de um discurso agudo e desencan-
tado, corrompe a aura sublime da poesia, substituindo a 
elevação dos sentimentos humanos e a beleza lírica pela 
dúvida. Ao invés de certezas e tranquilidade, sua poesia 
apresenta a incompletude da vida, apresentando todo e 
qualquer sonho como algo esvaziado de significação em 
um mundo marcado pela reificação do homem e pela ex-
ploração e regulação massiva de todas as formas de consu-
mo e existência. (...) Nós, aqui, little stranger, / degolamos 
pardais e fadas de porcelana. / Cobramos interesses à ale-
gria / e vendemos suites com piscina na lua. (...)” (AN-
GHEL, 2013, p. 19).

FUI CONVIDADA PARA FAZER PARTE DE 
          UM GANGUE,
algo entre irrealismo carnívoro e banditismo sentimental.
Aceitei com orgulho as flores de plástico
e as velas em forma de sapatos com salto alto,
um cheque em branco,
uma viagem a Honolulu,
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duas porções de pizza,
uma cabeça de porco
e um vale refeição
para almoçar no Pingo Doce.
Ofereceram-me também uma antologia
dos melhores poetas bandidos mortos,
os meus futuros companheiros.
Não houve cerimónia oficial
de iniciação.
Melhor assim. (ANGHEL, 2013, p. 26).

Neste poema, o eu-lírico, que se associa diretamen-
te à figura da poetisa, assume que, ao fazer poesia, ingressa 
em uma espécie de gangue marginal, passa a fazer parte 
de um conjunto, ligando-se, mesmo que a contragosto, a 
uma espécie de tradição e memória literária. Percebe-se 
também que a poetisa ironiza e renega as premiações e os 
méritos literários que lhe são atribuídos, comparando-os 
a débeis e incompreensíveis presentes. Golgona Anghel 
descontrói, assim, a imagem do poeta como ser elevado e 
dotado de grandes valores que o tornariam diferenciado 
do resto da sociedade. 

Seu poema reflete também sobre o papel do poe-
ta na contemporaneidade, pois o mesmo surge como um 
indivíduo que circula nas sombras, alguém que, ao escre-
ver, ao produzir sua arte, invariavelmente filia-se a uma 
espécie de grupo marginalizado, onde os membros atuam 
como que bandidos, tentando denunciar a fragmentação 
do homem e da vida na pós-modernidade através de um 
discurso desencantado. O poeta surge como ser marginal, 



376

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

alguém que revira os escombros do cotidiano e do mundo 
banal e de lá retira seu material de trabalho, tentando, de 
forma quase sempre desencantada e melancólica, estabe-
lecer, através da poesia, um canal de comunicação capaz de 
simbolizar a falta de unidade do mundo contemporâneo.

A literatura, considerada ao longo da existência hu-
mana como fonte de saber, conhecimento e espaço de ele-
vação das virtudes e qualidades do homem, de acordo com 
os versos de Golgona Anghel, na contemporaneidade, tor-
na-se um discurso que reflete uma descrença geral, sendo 
dessacralizada e incapaz de promover qualquer tentativa de 
redenção existencial. O modelo clássico da lírica e da poesia 
ocidental surge, no poema a seguir, como uma espécie de ca-
dáver sem vida e sem valor. A musa, antes sublime e elevada, 
aparece agora cercada e escrachada pelos ratos, que além de 
desmembrá-la, zombam grotescamente ao seu redor.

O REMOTO REI DOS CORVOS,
Edgar Allan Poe,
deixa cair do seu bico,
no centro de uma biblioteca,
os restos de uma musa.
Cansados de tanta melancolia,
os ratos montam à sua volta um circo.

<<Annabel Lee>>, <<Annabel Lee>>,
guincham os bichos,
repartindo os ossos entre si.

Mostram os dentes,
esticam-lhe a pele.
Sabem que o poema
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não tem outro precursor
a não ser a fome,
nem outro seguidor
a não ser o crime. (ANGHEL, 2013, p. 13). 

Edgar Allan Poe, criador da Filosofia da Composição, 
ensaio que, baseado na criação de seu poema O corvo (1845), 
delimita e estabelece as particularidades estéticas e formais 
que um texto literário, principalmente poético, deveria se-
guir a fim de atingir um status de sublime, é ridicularizado 
e ironizado. Seu modelo literário é transformado em um 
modelo desgastado, cujos restos são disputados pelos ratos.

O poeta que enfrenta os modelos clássicos surge, 
assim, como um criminoso, alguém que desafia a tradi-
ção e que nutre uma fome em relação ao passado, alguém 
que consome, se alimenta dos despojos e restos que não 
possuem mais utilidade, transformando-os e os ressigni-
ficando para que reflitam/refratem as descontinuidades e 
a fragmentação do mundo pós-moderno. Em Como uma 
flor de plástico na montra de um talho, o poema e a atitude 
do poeta, na contemporaneidade, apresentam-se como um 
discurso desestabilizador, uma constante tensão a todos os 
modelos e formas de regulação da arte, da experiência e da 
existência humana.

Rosa Maria Martelo (2008) comenta que os poe-
tas portugueses do século XXI rejeitam, em sua maioria, a 
tradição literária moderna e simbolista, produzindo uma 
lírica que ataca e abandona as convenções formais e esté-
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ticas da poesia, revelando que a única forma expressiva, 
que possui algum significado no mundo contemporâneo, 
trata-se de uma poesia descontínua, satírica e que renega e 
tensiona todos os tipos de valores, costumes e saberes her-
dados do passado. Como aponta ainda a autora, “objeto de 
progressiva desvalorização, o poema tornou-se ele próprio 
manifestação de uma descontinuidade irredimível – a que 
o separa da grande tradição lírica de onde veio” (MAR-
TELO, 2008, p. 297-298).

Ora, ao contrário do que acontecera no contexto das 
poéticas simbolistas e modernistas, e das que depois 
as releram mais de perto, estes poetas não pretendem 
enfatizar a espessura discursiva do texto, pois duvidam 
da capacidade de, por essa via, a escrita contrapor a sua 
força de presença e resistência no plano ontológico à 
ausência de real. Para a tradição simbolista e moder-
nista, a estética tinha sido uma espécie de ontologia, 
enquanto para estes autores não há como retirar a poe-
sia do âmbito do mundo problemático e sem redenção, 
do qual ela fala, não há como experimentar o tempo 
absoluto que a poesia antes procurara presentificar, quer 
através do símbolo, quer transitando para a exploração 
da metáfora e da imagem poética. Poetas da desconti-
nuidade, anjos caídos escrevendo sobre a falha e a falta, 
e desde logo sobre a falta de uma poiesis que pudesse 
ser também uma política da palavra, eles recuam para 
dois redutos complementares: a interpelação do tem-
po imediato e a defesa da autenticidade expressiva (...). 
(MARTELO, 2008, p. 296).

Percebe-se que a poesia praticada por Golgona 
Anghel busca constantemente exercer um movimento de 
tensão frente à tradição literária, renegando os valores te-
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máticos e estéticos que marcaram a poesia portuguesa na 
modernidade. Sua lírica é permeada pelo questionamento 
do local e da função da poesia e da figura do poeta no 
mundo contemporâneo, podendo ser considerada, assim, 
uma poesia da descontinuidade, pois em seus versos per-
cebe-se a incorporação de temas do mundo cotidiano, da 
vida comum, influenciada fortemente pela fragmentação 
causada pela singular passagem do tempo na pós-moder-
nidade.

De acordo com a visão de António Guerreiro 
(2013), em Como uma flor de plástico na montra de um talho, 
temos “o poema como uma contra-poesia ou um pensa-
mento do contra, como manifestação herética perante a 
religião da literatura e as devoções de que ele é objeto”. A 
poesia de Golgona Anghel, dessa forma, substitui a “mui-
to respeitável tradição literária” (Idem) pela sátira, pelo 
escárnio e pelo riso dissimulado, não reservando espaços 
para sentimentalismos ou para a exaltação de elementos 
grandiosos e sublimes, demonstrado, assim, que na pós-
modernidade só pode ser praticada uma espécie de anti-
poesia, ou seja, uma poesia marcada por signos de perda e 
desagregação.

MUITO PODERIA DIZER-SE, É CERTO,
da sempre excessiva distância
que separa a galinha do seu voo:
sinto-me, nos dias de colheita,
como um rapsodo estéril
que, de repente, vomita um ovo.
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Mas talvez seja em vão fazê-lo agora.
quando da rima ficam apenas escombros.
Onde havia medo, disciplina e poder,
temos descanso, “cultura” e diversão.
Os tropos caem como figos secos no esterno oco dum 
               soneto:
aqui apenas as hienas e o vento aparecem ainda para 
                afiar a língua.

Somos o eco leigo de um trambolhão a imitar um
                 ditirambo.
Já derreteram flautas e sonhos para alimentar a lavra 
      de canhões.
Os sátiros foram buscar febras e tabaco.
Dizem que a Lolita cumpriu, há pouco, trinta anos.
O paraíso, já sabemos, tem as suas contas em dia.
Alguém devia, no entanto,
especializar-se em originais e outras classes de infernos.
Este miúdo, talvez, que nos ensina,
calado e confiante,
com a ponta de uma tíbia de frango,
na gordura que sobrou no prato,
o contorno de uma chucha. (ANGHEL, 2013, p. 16-
17). 

A própria estrutura e organização tipográfica do 
poema apresentado, - sem rimas e com versos livres -, apre-
senta a tradição poética como algo obsoleto, desgastado, 
algo pertencente ao passado, incapaz de dialogar com o 
mundo contemporâneo. O eu-poético apresenta os restos, 
os escombros dos modelos clássicos da lírica ao mencionar 
que “da rima ficam apenas escombros”. O tom alto, sublime 
e erudito da poesia clássica, na pós-modernidade, é rene-
gado e substituído pelos temas do cotidiano, pelo popular.
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O poema apresenta um mundo em que a forma e a 
tradição do fazer poético perderam a validade, tal qual um 
produto enlatado torna-se perecível à passagem do tem-
po. O soneto e a rima são diminuídos pelo eu-lírico, que 
os transforma em meros modelos ultrapassados não mais 
utilizados por ninguém, abandonados e inférteis como o 
tronco de uma árvore morta, incapazes de gerar algo novo 
e frutífero. Os sátiros, figuras míticas da tradição literária, 
no mundo atual, se tornaram ausentes, pois encontram-se 
ocupados agora de uma função rasteira e mundana: com-
prar febras e tabaco.

O tempo mostra-se como entidade que conduz 
tudo e todos a uma lógica de contínua degradação. Loli-
ta, a menina/criança sensual e cativante, símbolo de uma 
juventude quase que eternamente pura, inevitavelmente e 
ironicamente, recém completou seus trinta anos. Perdeu 
sua aura sublime. Os modelos clássicos da lírica e a pa-
lavra poética, tradicionalmente dotada de uma grandeza, 
portadora de sonhos, com a passagem do tempo, acabaram 
sendo reduzidos a nada, derretidos e transformados em 
munição para alimentar as guerras e a destruição humana. 
Sendo assim, na contemporaneidade, a poesia assemelha-
se “a um mero eco leigo a imitar um trambolhão”.

Em Como uma flor de plástico na montra de um talho 
percebe-se que a poesia de Golgona Anghel assume-se 
como uma espécie de anti-poesia, ou contra-poesia, pois 
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apresenta as ruínas da tradição literária ao substituir o tom 
sublime e elevado da lírica por elementos do mundo con-
temporâneo, fragmentado pela passagem do tempo. Esta 
negação do poético apresenta-se, na verdade, como um 
questionamento sobre o valor da palavra poética em um 
mundo marcado pelo fetichismo do capitalismo e pelas 
relações humanas desvalorizadas. 

A poesia de Golgona Anghel exerce também uma 
reflexão sobre o papel do poeta na sociedade pós-moder-
na, sugerindo que o mesmo apresenta-se como uma espé-
cie de criminoso, um assassino, que desvirtua a tradição 
lírica clássica e abre mão da memória literária a fim de 
construir uma espécie de épica do banal, onde são integra-
dos elementos do mundo cotidiano, um mundo corroído 
pela melancolia e pelo sentimento de incompletude. Este 
gesto demonstra que, na pós-modernidade, a arte, princi-
palmente a poesia, precisa se aproximar do mundo comum 
através de estratégias  discursivas que resgatem e contem-
plem o fragmento, o resto e o cotidiano para, assim, garan-
tir a possibilidade de comunicar o intenso sentimento de 
desassossego que permeia a existência humana.

Para Lolla.
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1 A ausência de um rosto

Em Photomaton & Vox, Herberto Helder diz-
nos:

Quer dizer: podemos devorar a nossa biografia, 
podemos ser antropófagos, canibais do coração 
pessoal. Aquilo que se escreva conservará ce-
gamente um tremor central, esse calafrio de ter 
olhado alguma vez o nosso rosto filmado no 
abismo do mundo. (HELDER, 1979, p. 33)

No entanto, este canabalismo de que nos fala 
o poeta no percurso de uma trajectória que se con-
figura como subversiva manifesta-se através de di-
versas atitudes e em diferentes momentos da criação 
poética. Percebemos, na perspectiva genealógica de 
uma primeira fase da obra, a procura de um estilo, 
esse “modo subtil de transferir a confusão e violên-
cia da vida para o plano mental de uma significação” 
(HELDER, 2013, p. 7), em que a escrita é potencia-
da pelos gestos de mutabilidade não apenas do real 
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University of 
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mas também da figura autoral, deixando de ser metáfora 
para se materializar em poema-objecto.

Imagine-se, então, um autor. Imagine-se um volu-
me a ele dedicado e a necessidade de palavras que justifi-
quem nele a ausência de “qualquer representação do [seu] 
rosto”, ou melhor, a ausência de “cadernos extra-textos” e 
onde é “expressamente proibid[a] a ilustração do volume 
com fotografias da sua pessoa” (MARINHO, 1982, p. 9)1. 
Um autor: somente palavras e ferocidade, como nos diz “O 
poema” de A colher na boca. Imagine-se Herberto Helder a 
trabalhar na invenção “[d]a natureza, [d]as criaturas, [d]as 
coisas, [d]as formas, [d]as vozes” através de uma “corrente 
magnética que unifica tudo num símbolo”, enfim, “a exis-
tência” (HELDER, 1995, p. 144).

Adivinhando-se, por um lado, o olhar surrealista 
da poesia helderiana, será compreensível a sua associação 
a uma atitude de profundo compromisso ético na cons-
trução de uma certa visão do mundo. Por outro, na senda 
do experimentalismo português da década de 60, o poeta 
realiza-se na elaboração de uma estética através da qual a 

1 “NOTA
O presente volume não insere na capa qualquer representação do 
rosto da personalidade nele abordada, nem inclui quaisquer cadernos 
extra-textos, contrariamente ao grafismo habitual da colecção. Esta 
anomalia, inteiramente alheia à nossa vontade, deve-se ao facto do 
poeta Herberto Helder ter expressamente proibido a ilustração do 
volume com fotografias da sua pessoa.
A Editora Arcádia”
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sua apresentação do rosto se encontra tão somente vincu-
lada ao tecido de uma obra em ininterrupta construção e 
a um delírio da língua que procura potências gramaticais 
e sintácticas  (SILVA, 2008, p. 396). Neste sentido, os -is-
mos apresentam-se como irrelevantes e aquilo que rege a 
escrita parece não ser mais do que a captação da enigmá-
tica essência do poético, esse mistério a partir do qual se 
cria, inequivocamente, um mundo rodeado de linguagem, 
uma linguagem-invenção em potência que instaure novos 
códigos e pressione o signo ao ponto da desreferencializa-
ção dos sentidos.

É através do encontro do poético com um espaço 
ainda desconhecido, onde poeta, “mundo e língua | [são] 
um só | desentendimento” (HELDER, 2014, p. 575) que 
surge a experiência escritural, poeta e poesia envolvidos 
numa dinâmica aparentemente paradoxal mas que permi-
tirá a concretização de todas as possibilidades poéticas. Será 
a  palavra escrita a actuar simultaneamente como antídoto 
e veneno, o pharmakon derridaneano que “entra por arrom-
bamento exactamente naquilo que gostaria de não preci-
sar dele e que, ao mesmo tempo, se deixa romper, violentar, 
preencher, substituir, completar pelo próprio rasto que no 
presente aumenta a si próprio e nisso desaparece” (DERRI-
DA, 1997, p. 57). O processo fundador de constante instiga-
ção do real e da escrita conduz-nos ao aparecimento de uma 
metamorfose poética interna, obra sujeita a constantes ges-
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tos de re-estruturação e de re-escrita, gestos esses desafiado-
res que contribuem não apenas para eclosão de uma semiose 
infinita mas apelam igualmente à intervenção do leitor na 
discussão do poema. Dentro e fora, poema uno e poema 
plural em aparente relação inconciliável e paradoxal: será a 
partir desta incessante mutabilidade da matéria poética que 
se configurará a escrita como processo. Segundo Rosa Maria 
Martelo, neste processo, o “poema emerge de um momento 
fenomenológico, no qual não se situa mimeticamente face à 
experiência porque constitui a própria experiência” (MAR-
TELO, 2004, p. 192). E a atitude escritural de constantes 
meta-reflexão e implicação teóricas no e do poema em si 
mesmo, a que o leitor é exposto, resulta numa ars poetica 
onde “a teoria pretende ser a prática da poesia e a prática a 
sua teoria”, como também resumiu tão claramente Maria 
Lúcia Dal Farra (DAL FARRA, 1986, p. 228). 

Dos gestos simultaneamente demolidores e cria-
dores do acto de escrita surge a matéria do poema: essa 
“compacta, limpa [e] gramatical” materialidade da lingua-
gem que nos conduzirá à metamorfose de uma “realidade 
fragmentária” (HELDER, 2014, p. 626). E na reconciliação 
entre palavra viva e palavra vivida inicia-se o jogo constante 
de processos de modificação e manipulação semânticas ac-
tuantes sobre o real, fazendo “do objeto uma imagem viva 
da criação poética” (CAMPOS; PIGNATARI; CAMPOS, 
1991, p. 21).
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Procurando pela génese deste movimento do fazer 
poético que se manifesta em convulsão e transmutação in-
cessantes, esse “lugar da inventividade, das possibilidades, 
das experiências” (SILVA, 2009, p. 60), encontramos em 
Ofício Cantante – 1953-1963, antologia coligida pelo pró-
prio autor, o momento-chave na construção consciente de 
uma linhagem poética interna onde começam a exprimir-
se de modo clarividente os indícios do obssessivo método 
de metamorfose e desautomatização da linguagem: a prá-
tica consistente de uma muito característica erosão sintác-
tico-lexical e a disrupção interna da própria obra. 

2 O poema

Um poema “cresce inseguramente / na confusão da 
carne”, “ainda sem palavras, só ferocidade e gosto”. Fora, 
o mundo, “a grande paz exterior das coisas” que explodem 
na “esplêndida violência” da “hora teatral da posse” (HEL-
DER, 2017, p. 28). Em “O poema I” de A colher na boca, 
poema-manifesto e pórtico para o entendimento de uma 
certa concepção de criação poética, Herberto Helder apre-
senta-nos um espaço de escrita em que o surgimento do 
poema se dá como processo inerentemente orgânico e cor-
poral, envolto num ambiente caótico e visceral. Na tentati-
va de delineação de uma poesia que parece emergir de uma 
metodologia sem método, o acto de escrita atrai o poeta e 
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as palavras para um mundo de perplexidade sensual e eró-
tica a partir do qual o poema se concebe não como objecto 
manipulável mas como ‘poema-carne’ (MARINHO, 1982, 
p. 34), entidade vibrante que, indestrutível e misteriosa, se 
vai fazendo “contra a carne e o tempo”, procurando legiti-
mação na  “força sustida das coisas” e na “redonda e livre 
harmonia do mundo” (HELDER, 2017, p. 28).

Pelo caminho, o território poético herbertiano será 
percorrido por muitas das palavras que inauguram um uni-
verso composto de signos que se opõem às “heranças opres-
sivas do discurso e da verdade que determinam os paradig-
mas de representação da nossa cultura” (CASTRO, 1999, p. 
378). No encalço de muitas dessas palavras que possibilitam 
a criação de um novo espaço literário, o poeta vê como ne-
cessária a restituição de todas as significâncias através de 
um processo de apropriação de objectos aparentemente 
imóveis, através do qual “Helder desmonta a figura para, em 
seguida, reorganizá-la, tal como nas operações herméticas 
se decompõe o «corpo» para, conhecendo-o, redistribuí-lo” 
(DAL FARRA, 1986, p. 185) e, deste modo, devolver-lhes 
a vida. Serão as palavras mulher, casa, gato, pedra, peixe que 
desempenharão esse mesmo papel em “As musas cegas IV” 
(HELDER, 2014, p. 84-85), o de criar o ambiente propício 
à confusão da realidade esperada, numa espécie de atmosfe-
ra surrealista que leva a transformações da percepção a nível 
psíquico, quando com efeito procura o real, a vida. 
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Acionado este mecanismo que desmonta e frag-
menta os sentidos é, então, fundado um novo processo, 
regido pelo princípio combinatório como base linguística 
da criação poética, tal como explica o poeta numa nota 
introdutória a Eletrònicolírica (HELDER apud MELO E 
CASTRO, 1993, p. 234), de onde a criação de uma nova 
constelação de entidades permite a transformação dos sig-
nos. Eis a palavra-objeto, isto é, palavra e objeto recipro-
camente encarnados um no outro através do “movimento 
obscuro” e silencioso da pedra, do gato, do peixe em que 
a mulher é lentamente transformada em poema, numa 
arquitectura da experiência poética em que tocar o signo 
significa tocar a mulher e vice-versa, evidenciando a sua  
natureza soberbamente física. 

A “palavra abstracta” que vive já no corpo da mu-
lher-palavra encerra em si mesma “o seu gato, pedra, peixe, 
luz e casa. [...] A Palavra” (HELDER, 2014, p. 85), resti-
tuindo-lhe a originalidade: mulher-palavra em estado de 
gestação múltipla de signos. Mas mais do que palavra-ob-
jecto, a mulher é palavra-energia, despoletando uma força 
erótica que é determinante para a compreensão da concep-
ção poética em Herberto Helder. Abstracto e concreto di-
luem-se um no outro, alimentam-se eternamente, minuto 
a minuto, e a travessia textual destas palavras é efectuada 
ao longo de um tempo sem presente e sem futuro: as pa-
lavras são agora e elaboram-se no constante desígnio da 
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reordenação tanto dos sentidos (semióticos e somáticos) 
como dos referentes, para a qual contribuem as inespera-
das associações e os recorrentes deslocamentos semânticos.

Deste modo, o surgimento da poesia como lugar de 
“união mais íntima entre o temporal e o eterno” (NOVA-
LIS, 1975, p. 56) é também ele o momento de concepção 
de uma “poética que se quer equivocada” (DAL FARRA, 
1986, p. 192), subvertendo e invertendo imagens e disse-
minando-se em processos de modificação que pretendem 
conduzir o poema a uma universal e unificada harmonia. 
Podemos, assim, pressentir nestas leituras o feroz e visceral 
crescendo com que as palavras vão tomando tudo em seu 
regaço, à medida que o poema escrito “com o próprio cor-
po” parece tocar, segundo Maria Estela Guedes, “a vida na 
própria raiz”, numa dinâmica escritural em que “as forças 
criadoras do mundo – a energia erótica – representam, são, 
a verdade poética” (GUEDES, 1983, p. 19). 

Será no intensificar do mecanismo de resistência 
à mobilidade das interpretações e à banalização do real, 
através da “devoração do mundo pelo sujeito”, como nos 
diz Ana Lúcia Guerreiro, que consequentemente “o poeta 
escrevente é  devorado pelo texto, passando a existir ape-
nas naquele «corpo literal»” (GUERREIRO, 2009, p. 10). 
É o momento em que o corpo do poeta se transmuta em 
corpo poético e, “deitado no nome [...] sobre bocados de 
estrelas de pensamento” (HELDER, 2014, p. 99), recu-
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sará o próprio rosto, deixando o leitor face a face com o 
poema. Do mesmo modo que a identidade se apresen-
ta como somatório de diferenças, também a presença é a 
face da ausência do passado e do futuro,  uma “presença 
[que] só é presença porque ocupou o lugar da sua própria 
ausência” (SILVA, 2009, p. 392), espaço agora habitado 
pelo poema, apresentando-se como um corpo sem órgãos, 
seguindo a linha de pensamento deuleuziana, através do 
qual a criação poética se efectua como um alheamento da 
identidade, esse corpo fixado como identidade constituída 
por um somatório de diferenças de que também nos fala 
Derrida, que escreve e que se escreve pois revela-nos “[o 
desejo] de uma fala expelindo seu outro e seu duplo e tra-
balhando para reduzir a diferença” (DERRIDA, 2013, p. 
69), “fazendo-se necessário que um intervalo o separe da-
quilo que não é para que ele seja ele próprio” (DERRIDA 
apud SANTIAGO, 1976, p. 24). 

Quer seja um corpo deleuze-guattariano que se 
apresenta como fluxo amorfo de energia ou máquina de 
desejo quer seja um jogo de différance no sentido derridea-
no,  através do qual se originam tanto identidades como 
diferenças entre signos e corpos (SILVA, 2009, p. 389), 
esse devir que se apresenta como rasto e permite “todas as 
oposições ulteriores entre a physis e o seu outro” (DERRI-
DA, 2013, p. 58), o corpo herberteano parece surgir sem-
pre como simultaneamente uno e múltiplo, a nietzsche-
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neana “manifestação inseparável, metamorfose essencial, 
o sistema constante do único”, em que “[a] afirmação do 
devir é ela própria o ser” e a “afirmação do múltiplo é ela 
própria o uno” (NIETZSCHE apud DELEUZE, 2001, p. 
39)2. Desta forma, o poeta, em processo de rasura,  encarna 
o renovado corpo poético, anunciando: o poema sou eu. 

3 O poeta-poema

Em “Retratíssimo ou narração de um homem depois 
de maio” (HELDER, 2014, p. 179-182), este agora poeta-
poema apresenta-se em prática subjectiva que se comunica 
unicamente ao nível do discurso. O “retratoblíquo” que nos 
é proposto num superlativo –íssimo é o de um homem que 
se encontra “no/acto | conceptual” da criação poética, um 
fazer poético edificado através do material purificador de 
um “fogo” ao mesmo tempo violento e disseminador, fun-
dando um poema que emerge por entre “mortos de topá-
zio”. O homem-poeta, em crescente hesitação quanto à sua 
identidade – “Julgo ser eu”, diz-nos a certa altura – começa 
a abstrair-se da sua imagem e, “às/portas do sono” (HEL-
DER, 2014, p. 179), transforma-se, lentamente, em poema. 

O processo de escritura surge por um mecanismo 
eminentemente visionário e é, como que em transe, que 
2 “[...] o múltiplo é a manifestação inseparável, metamorfose essencial, 
o sistema constante do único. O múltiplo é a afirmação do uno, o 
devir, a afirmação do ser. A afirmação do devir é ela própria o ser, a 
afirmação do múltiplo é ela própria o uno, a afirmação múltipla é a 
maneira pela qual o uno se afirma. O uno é múltiplo.”.
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essa “visão pura” transformada em “alucinação” (HELDER, 
1995, p. 22), se projeta na aparição do poema. A cabeça 
do poeta, como “rosa venenosa”, possibilita o emergir de 
um “retratobliquamente livre e martelado” e contribui para 
o progressivo desaparecimento daquele que escreve, pois à 
medida que o poema cresce, metamorfoseando tudo aquilo 
em que toca, faz desvanecer o retrato inicial do homem “num 
grau | de ausência, num degrau de alucinação” (HELDER, 
2014, p. 180), num crescendo de ambiguidades criadas en-
tre o que escreve e o que é escrito, encaminhando-se para 
uma inevitável transmutação. E, à medida que o próprio 
colarinho passa a ser “vago”, toda “a figura” deste homem 
“que se levanta, na arquitectura | da cadeira” é circundada 
por um “delírio vingativo e transacto”, “pura concepção” em 
que, subitamente, o poema passa a ser o “centro” (HEL-
DER, 2014, p. 180-182) deste retrato, poema volta-se para 
si mesmo, como a “lâmpada faz com que se veja a própria 
lâmpada. E também à volta” (HELDER, 1995, p. 143). A 
espécie de morte anunciada desde o início desperta defini-
tivamente no momento em que o poema começa a ganhar 
vida como “absoluto real” (HELDER, 1995, p. 142) e fica-
mos perante a violenta e criminosa transmutação do “espí-
rito de um homem que foi assassinado” (HELDER, 2014, 
p. 181). Será finalmente este homem que, rodeado pelo si-
lêncio, se vê transfigurado pelo próprio processo criativo, 
revelando-se agora apenas “nas coisas miúdas transpostas”, 
“comparadas” e “justapostas” (HELDER, 2014, p. 181).
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Ei-lo, este “retratíssimo”, para além do photoma-
ton, revelando-nos  poema e poeta diluindo-se um no ou-
tro, num “misto de assassínio e assinatura” (MARTELO, 
2009, p. 166): “(ass)assinado” (HELDER, 2014, p. 182). O 
momento em que se executa o jogo derrideano do trans-
bordamento é aquele em que o poeta, soluto no poema, 
será ele próprio o rastro, o grama, operário engolido pela 
máquina lírica, transformando-a e por ela transformado. 
Não nos encontramos pois apenas diante do mallarmeano 
“desaparecimento elocutório do poeta, que cede iniciativa 
às palavras” (MALLARMÉ, 1945, p. 366) mas, acima de 
tudo, somos confrontados com a revelação de um processo 
limite, através do qual se adivinha um projecto poético que 
se revela em “extática e sagrada loucura” e onde emerge essa 
ainda desconhecida “palavra vingativa e pura” (HELDER, 
2014, p. 31). Possivelmente, aquela que “a inspiração dos 
povos deixasse | virgem de sentido”, talvez “o nome de um 
instrumento antigo, um nome ligado | à morte, e nessa sa-
grada loucura a sua vida estremeceria e cada coisa tomaria 
o seu próprio nome e espírito” (HELDER, 2014, p. 32). 

É em busca de uma certa “voz universal” (HEL-
DER, 2014, p. 33) que este poeta-poema surge, invadindo 
tudo ao seu redor, fazendo-se também ele “contra a carne 
e contra o tempo” (HELDER, 2014, p. 28), em constante 
combate à linguagem travado no interior da própria lín-
gua e do próprio discurso, estes funcionando como lugares 
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de eleição onde se entrecruzam e extraviam mensagens e 
de onde deriva igualmente esse carácter “auto-bio-biblio-
gráfico” da obra herberteana, como refere Maria Lúcia Dal 
Farra (DAL FARRA, 1989, p. 187). Ou de onde brota, 
como já nos dissera no início o próprio Herberto Hel-
der, essa capacidade de “[devorarmos] a nossa biografia, 
sermos antropófagos, canibais do coração pessoal” (HEL-
DER, 1979, p. 33).
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Poesia e outras artes e mídias:
diálogos entre a poesia portuguesa moderna e

contemporânea e outras esferas e suportes
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1 Introdução

 À exceção de um poema, todos os outros 45 
presentes em Movimentos no escuro, do poeta por-
tuguês José Miguel Silva, têm nome de filmes reais, 
compostos pela direção e data de produção, o que faz 
o índice do livro parecer uma lista filmográfica. En-
tretanto, os poemas são independentes e podem ser 
fruídos mesmo por aquele que não assistiu aos filmes. 
Na maioria das vezes, o filme sequer é reconhecido no 
texto, fora o título. Ao contrário de poetas que home-
nageiam o cinema, seus autores, atores e personagens, 
como Ruy Belo, ou daqueles que descrevem filmes de 
forma ecfrástica, como Luís Quintais, ou, ainda, dos 
que refletem sobre o processo de fazer imagem das 
duas artes, como Herberto Helder1, José Miguel Silva 
escreve a partir de um gatilho disparado pelo filme, 
de uma reflexão que não é sobre o filme nem sobre 

1 Classificação proposta por Rosa Maria Martelo em O cinema 
da poesia. Lisboa: Documenta, 2012.

Pensei que falavas do filme: 
o cinema em José Miguel Silva

Carina Santos 
Gonçalves 
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suas escolhas técnicas, estéticas ou éticas. O poeta não fala 
do filme em si, mas do que ele desperta no seu pensamento 
sobre política, sociedade, indivíduo, capitalismo, morte.
 Para analisar a reflexão transformada em poema, 
esta apresentação trata das tensões entre cinema e poesia no 
livro Movimentos no escuro por meio da polaridade negati-
vo-positivo, tomando emprestadas as técnicas de revelação 
da película, a partir de uma breve análise dos poemas e dos 
filmes O Atalante; O ódio; Porcos, feios e maus; O rapaz do 
cabelo verde; Morangos silvestres e O sabor da cereja. 

2 Pensei que falavas do filme

Em O Atalante, de Jean Vigo (1934), um homem 
se casa e passa a viver com a esposa em seu barco. O casal 
e uma pequena tripulação viajam pelos canais franceses até 
chegar a Paris, quando a mulher, entediada de viver a bordo, 
escapa para conhecer a excitação da cidade grande. Enfu-
recido, o marido a abandona, mas se arrepende e volta para 
buscá-la.    Os dois se perdoam e têm um final feliz, com 
beijo e trilha sonora romântica.

Apesar de se tratar de uma história de amor, O Ata-
lante fica entre o romantismo e o realismo, representado por 
Vigo no tédio daquela mulher e no seu desejo de viver ou-
tras aventuras. Porém, a resolução do conflito com o happy 
ending é muito característico do cinema romântico.
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 O poema de mesmo nome evoca uma cena que, 
à primeira vista, reproduz uma historinha romântica: um 
casal vai ao cinema ver um filme de amor, O Atalante. Ao 
contrário do filme, que tem final feliz, o poema, com um 
tom bastante irônico, narra uma história de amor que está 
se acabando.

No filme, a água é elemento importante, carrega-
do de simbolismos. É debaixo d’água que se encontra a 
pessoa amada, segundo a crença da esposa. Enquanto o 
casal navega pelas águas cercadas pelos canais, a mulher 
se sente entediada, aprisionada. Depois da cena final, de 
amor, a câmera revela um mar aberto, diferente dos canais, 
nos quais a relação era conflituosa.

No poema, o eu-lírico usa a água na forma de cubo 
de gelo para indicar que a relação esfriou, como se observa 
em “eu levava, por coincidência, um cubo de gelo / no bol-
so do casaco. Lembro-me de tremer / um pouco.” (SILVA, 
2005, p. 14) e, parodiando o filme, o sujeito poético brinca 
que “quem procura o seu amor debaixo de água / acaba 
constipado.” (SILVA, 2005, p. 14).
 Percebendo polos distintos entre o poema e o fil-
me, pode-se pensar metaforicamente nas técnicas de reve-
lação da película: o negativo produz uma gravação inversa 
à da luz e das áreas negras da cena filmada, isto é, inversa 
a da imagem real, enquanto o positivo sofre um processo 
químico de revelação, no qual a imagem já se apresenta 
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pronta para a exibição com seus valores reais, seja o filme 
em preto e branco, seja a cores.

Apesar de, no processo de revelação do filme, o ne-
gativo vir antes do positivo, pode-se pensar analogamen-
te na peça cinematográfica como o ‘positivo’ e, os poemas 
aqui analisados, o ‘negativo’, como é o caso de “O Atalante 
– Jean Vigo (1934)”. No filme, a história de amor, com 
seus conflitos, acaba de forma romântica, ao passo que, 
no poema, é o provável fim do amor, sob perspectiva mais 
realista e irônica. É o avesso da imagem projetada no filme. 

3 Nada me dói

A relação entre cinema e poesia no poema “O 
Ódio − Mathieu Kassowitz (1995)” também está na ten-
são entre negativo e positivo, porém, a alegoria da técnica 
de revelação se aplica ao referencial de cada uma das obras. 
Os protagonistas do filme de Kassowitz são três jovens 
pobres, filhos de imigrantes, moradores da periferia de 
Paris que, durante um dia, são expostos ao preconceito e à 
violência, principalmente por autoridades policiais e habi-
tantes de bairros nobres de Paris.

Quem protagoniza o poema de Silva é um eu-lí-
rico privilegiado, que tem acesso à informação e à cultu-
ra em geral, sabe de guerras civis, devastação da nature-
za, atrocidades do capitalismo e injustiças sociais, mas se 
isenta de tudo: 
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Não fui eu que negociei com o régulo o despejo
de resíduos tóxicos no mar da Somália, é verdade.
No entanto, tenho luz em casa, água quente, combustível…
e sexta-feira à tarde lá vou eu com a Joana para o Alto Douro. 
(SILVA, 1995, p. 54). 

O eu-lírico se encontra anestesiado: “A mim, pessoalmente, 
| nada me dói: tenho para livros, discos, preservativos / e a 
vida que levo convém-me lindamente” (SILVA, 2005, p. 54).

Apesar de o poema não fazer menção direta ao 
filme, pode-se dizer que os personagens de O ódio estão 
no poema e que o eu-lírico de Silva está no filme, repre-
sentados por elementos diversos. O que muda é o pro-
tagonismo. No filme, ou no ‘positivo’, a luz incide sobre 
os sujeitos que sofrem pelo descaso das autoridades e de 
pessoas como o eu-lírico do poema. No texto tem-se o 
‘negativo’ do filme, que ilumina partes escurecidas da obra 
de Kassowitz, ou seja, a vida confortável do sujeito poético 
pertencente à classe média, que frequenta Paris, Londres, 
Nova Iorque e o Alto Douro e que têm consciência das 
mazelas sociais, mas prefere ignorá-las e viver anestesiado 
pelo que consome.

Outra polaridade positivo-negativo se encontra na 
tensão entre centro e periferia. Enquanto as personagens 
do filme representam o que é periférico, como a pobreza, 
os imigrantes e os países pobres ou em guerra, o eu-lírico 
do poema simboliza o centro, como países ricos, multina-
cionais, bairros e hábitos de consumo burgueses.
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4 A baixeza acima de tudo

 Feios, porcos e maus, de Ettore Scola (1976), retrata 
o pobre cotidiano familiar em um aglomerado. Segundo 
Pedro Eiras, “Pobreza, analfabetismo, delinquência, de-
pravação são algumas palavras-chave que ajudariam a re-
sumir a narrativa cinematográfica” (FERREIRA, 2016, p. 
55). Ao contrário da classe desfavorecida de Scola, Silva, 
pela imagem inversa formada no negativo do filme, explo-
ra outra classe: a política.
 Depravação e delinquência também estão no poe-
ma, porém, seus sujeitos são os políticos. Silva retira toda a 
sujeira física, o mau cheiro dos esgotos abertos, do banhei-
ro precário e da falta higiene cinematográfica e apresen-
ta o texto em um ambiente invertido, perfumado, florido 
e limpo, rodeado por vinhos, gravatas, sorrisos, estudos e 
sofisticação.    A imundície aparece no texto de forma fi-
gurada, apontando falhas de caráter:

São os chamados anos de formação. Aí aprendem
A compor o gesto, a interpretar humores, 
A mentir honestamente, aí aprendem a leveza
Das palavras, a escolher o vinho, a espumar
De sorriso nos dentes, o sim e o não
Mais oportunos. 
(SILVA, 2005, p. 42).

Como em O ódio, o poeta desloca o protagonismo 
do filme, de uma classe social baixa e vil, oprimida pela de-
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sigualdade social, para uma classe opressora, que sustenta 
um sistema abusivo e não colabora para uma mudança nas 
classes mais desfavorecidas. Para o autor, a classe política 
são os verdadeiros feios, porcos e maus. 

5 E rir entre os iguais

O filme O rapaz de cabelo verde, de Joseph Losey 
(1948), conta a história de um órfão de guerra que, mis-
teriosamente, amanhece com os cabelos verdes. Por esse 
estranho acontecimento, sofre perseguições na escola e na 
cidade onde vive.

No poema, Silva transpõe a história do menino 
para o eu-lírico, que se confunde com o próprio poeta, 
como se observa em: “o rapaz de cabelo verde era eu, em 
finais de setenta” (SILVA, 2005, p. 21). A obra de Losey se 
limita apenas à infância do rapaz, que promete lembrar a 
todos os horrores da guerra, para que não se repitam. No 
poema, o eu-lírico cresce e se torna também um agressor, 
como aqueles que o perseguiam. 

O texto apresenta as partes escuras que o ‘posi-
tivo’ não mostra. A contraluz do poema rompe com a 
ingenuidade da infância retratada no filme e mostra 
a necessidade de pertencimento de um indivíduo a um 
grupo dominante, a aceitação das regras desse grupo e o 
medo de perder o status quo. O final esperançoso do filme 
é escurecido pelo destino pessimista dado ao eu-lírico:
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Anos depois – que alegria já não ser o mais
Cobarde, ser a mão que traz o pau, a bofetada; 
E rir entre os iguais, no renque dos ungidos: 
O primeiro cigarro, o exame dos colhões – que sorte
Ver as lágrimas cair e não serem as minhas. 
(SILVA, 2005, p. 21)

6 Que alguém me demonstrasse que não tenho razão

Um ser humano é um combinado de egoísmo,
sofrimento e necessidade. Não comove ninguém.
Uma pedra não comove ninguém. A beleza
é um acidente banal e pressupõe a morte;
muitas vezes se rodeia de sandice, e se nos fala,
chega a ser assustador. (Ibid., p. 31).

Os seis primeiros versos do poema “Morangos Sil-
vestres – Ingmar Bergman (1957)” poderiam vir de uma 
página do diário que Isak Borg, protagonista do filme, está 
escrevendo antes de partir para Lund, a ser homenagea-
do por seu trabalho como médico. Esse diário revela um 
amante da ciência e da razão, embora cético quanto as re-
lações interpessoais. 

Bergman é famoso por seus espelhos, que apare-
cem também em Persona, Através do espelho, Gritos e sussur-
ros, Sonata de outono, Silêncio entre outros. Em Morangos 
silvestres, um espelho mostra ao Dr. Borg o presente: seu 
rosto envelhecido. Mas, através de espelhos simbólicos, ele 
se vê no passado. No caminho até Lund, Isak vê diversos 
momentos das três fases de sua vida espelhados em situa-
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ções vividas por outros. Esses encontros, que refletem seus 
próprios episódios, o fazem questionar suas convicções e, 
principalmente, a crença cega na razão.

O trajeto do eu-lírico é semelhante ao da persona-
gem que encontra pessoas ao acaso:

Vou por essas ruas ao acaso e não acerto a conhecer
quem me convença que bem outra poderia ser
a vida. Tudo se mostra sob espelhos deformantes,
tudo arde numa estranha aceitação. (Ibid., p. 31).

Os espelhos de Silva, em vez de convencer “que 
bem outra poderia ser / a vida”, deformam as imagens. 
Quando ele diz que tudo se mostra sob espelhos defor-
mantes, pode-se pensar na televisão, na internet, na pu-
blicidade, que mostram imagens distorcidas com intuito 
de vender produtos ou ideias: “tudo arde numa estranha 
aceitação” (SILVA, 2005, p. 31.).

O ‘positivo’ apresenta, ao final do filme, um ho-
mem que chega à velhice despido das certezas, e a proxi-
midade com a morte e o contato social o fazem questionar 
suas escolhas de vida. Já o ‘negativo’, ou o poema, traz um 
eu-lírico desencantado com o mundo atual, onde até a in-
teligência serve à ganância. Nada é capaz de comovê-lo: 
nem a beleza, nem a bondade.

7 Para que serve um morto
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O que está visível na camada mais superficial de 
O sabor da cereja, de Abbas Kiarostami, é a história de um 
homem que busca alguém que o enterre à sombra de uma 
árvore depois de seu suicídio. O protagonista fala pouco e 
não explica suas razões. Há, entre as personagens, discus-
sões que poderiam dissuadir uma pessoa de se matar, como 
aquelas sobre religiões, beleza da vida, família e amor. 

Na revelação de um filme, quanto mais luz recebe 
a película, mais escura ela fica. Pensando no poema como 
o objeto para o qual José Miguel Silva desloca a luz, tem-
se as partes escuras do filme, ou o que não é mostrado na 
tela. As luzes sobre “O sabor da cereja” de Silva podem 
revelar uma meditação sobre uma morte simbólica. No 
segundo verso, “Não é fácil para um homem / sepultar a 
sua sombra” (SILVA, 2015), substituindo ‘sombra’ por um 
dos seus sinônimos, ‘alma’, tem-se um homem que sepul-
ta a ânima, mas não seu corpo, já que este ainda “circula 
sem vida” ou sem alma por “montes e restos”. Essa morte 
pode se equivaler também à anestesia do eu-lírico, que não 
sente dor, como em “O ódio”. No blog “Movimentos no 
escuro”, dedicado ao livro, o autor do site elabora que “não 
se trata de um suicídio literal”:

Ora, um corpo não circula sozinho, se estiver morto. 
Alguém dirá: ora, talvez esse circular seja uma metáfora. 
Contudo, acho que o mais interessante é que a metá-
fora esteja não no verbo, mas no predicativo sem vida. 
Pois um corpo com vida, à luz do que acredito ser a 
poética de JMS, significa não apenas um corpo animado, 
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mas sim um sujeito autônomo, com vontades e desejos 
próprios, e capaz de realizá-los mediante o desenvolvi-
mento de suas potencialidades. Algo assim, e diferente 
do sujeito moderno, reificado, transformado em mão de 
obra, em mercado consumidor, em massa de manobra 
política… o sujeito, enfim, escravizado pelo “sistema”. 
(ver https://movimentosnoescuro.tumblr.com/search/
sabor%20da%20cereja).

Uma grande jogada do filme de Kiarostami é o 
final surpreendente, que revela a equipe de filmagem, os 
equipamentos e o personagem, que presumidamente aca-
bara de se matar. Aproveitando dessa escolha estética de 
Kiarostami, Silva cria a morte metafórica de homens e 
mulheres que parecem estar desacordados em um mundo 
onde “Tudo se mostra sob espelhos deformantes / tudo 
arde numa estranha aceitação” (SILVA, 2005, p. 31). 

8 Conclusão

Os poemas escolhidos foram analisados sob a pers-
pectiva da analogia da revelação do filme, ressaltando a 
polaridade positivo-negativo para demonstrar que o poeta 
não está falando sobre cinema, mas criando um objeto in-
dependente a partir de reflexões sobre obras cinematográ-
ficas. Nesta apresentação, o poema é tido como o negativo, 
ou o dispositivo que se extrai da película após a exposição 
a uma emulsão fotográfica e à luz. O filme, por sua vez, é o 
positivo, objeto já revelado e ampliado, pronto para exibição. 

https://movimentosnoescuro.tumblr.com/search/sabor%20da%20cereja
https://movimentosnoescuro.tumblr.com/search/sabor%20da%20cereja
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No negativo grava-se o inverso do positivo, assim 
como os poemas de José Miguel Silva, muitas vezes, invertem 
a ordem do filme. No caso de “O Ódio” e de “Feios, Porcos 
e Maus”, há uma inversão de protagonismo. Nesses poemas, 
temos o ponto de vista de duas classes privilegiadas, enquan-
to, no filme, trata-se da ótica de duas classes oprimidas.

A relação negativo-positivo também pode indicar 
a visão cética do poeta, como no poema “O Atalante”, que 
mostra o fim de uma história de amor se contrapondo ao 
final feliz do filme ou, no caso de “Morangos Silvestres”, 
enquanto Bergman traz um personagem que passa a ques-
tionar suas escolhas de vida na velhice, Silva apresenta um 
eu-lírico descrente da humanidade. O pessimismo é re-
corrente em “O Rapaz de Cabelo Verde”, em que o poeta 
mostra que um ser humano regido pelo medo é capaz de 
atos desprezíveis para pertencer a um grupo dominante.

A terceira relação positivo-negativo, em todos os 
poemas, é a de revelar o que o positivo esconde, ou que o 
filme não menciona, ou deixa em aberto. São as partes escu-
ras do filme que recebem a luz do pensamento do autor. É o 
que o filme não vai dizer, pois é visão exclusiva do poeta. Por 
exemplo, o poema “O Sabor da Cereja” pode ser interpreta-
do como a morte simbólica daqueles que vivem anestesiadas 
pelo que consomem, sem refletir sobre o caos no mundo. 

Os dois últimos versos de “O Atalante” – “Na al-
tura, ri-me: pensei que falavas do filme. Sou tão estúpido.” 
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(SILVA, 2005, p. 14) – parecem uma advertência ao leitor 
sobre como ler Movimentos no escuro. Desde o índice, que 
parece uma filmografia, o leitor pode ser levado ao engano. 
Pelos poemas, que pouco ou quase nada falam dos filmes 
que os nomeiam, José Miguel Silva, como diretor de fo-
tografia experiente, projeta luz em sua poesia, deixando o 
cinema no escuro. Engana-se quem pensa que o autor fala 
do filme. A obra cinematográfica está ali para ser enegre-
cida pelas luzes incididas sobre o poema, como um filme 
que, revelado, recebe tanta luz que acaba totalmente escu-
ro e perde completamente sua gravação.
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Este trabalho busca analisar a poesia de Luís 
Quintais em sua fronteira com o trabalho fotográ-
fico do poeta. Proponho estudar a representação da 
sensibilidade melancólica através dos fragmentos de 
espaços urbanos que permeiam as imagens verbais e 
não-verbais de sua obra.

Jean Luc-Nancy no livro Au fond des images 
(2003), explica que se o “fundo das imagens” nos leva 
ao texto enquanto encadeamento e busca de um sen-
tido, o “fundo do texto” torna presente as imagens, 
constituindo um “tecido de uma tecedura sem fim” 
já que o sentido é indissociável do som, do traço, da 
figura. (NANCY, 2003, p 126). Nessa perspectiva, 
analiso o poema Oráculos, buscando traçar um diálo-
go do texto com algumas fotografias: 

Lembrando um poeta encerrado num asilo de Lisboa,
há três dias que digo, vou tomar o ar da manhã,
e desço à rua respirando devagar.

Percorro a cidade a pé. É Verão.

Poesia e fotografia:
estilhaços da paisagem 
na obra de Luís Quintais

Deyse dos Santos 
Moreira

Université Paris 
Sorbonne – Crimic
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Os turistas andam por óbvios lugares
a contar pedras, a reanimar a história.
O ar da manhã invade opressivos lares.
Os gatos medem perímetros de sol
onde permanecerão ociosos.
Mulheres envelhecidas e lentas
carregam pesados sacos de plástico.
Descrevo uma cidade através de indícios de corrosão,
o que o olhar ao acaso recolhe e reparte:
estuque fracturado, oxidadas caixas de correio,
portas já sem número, janelas estilhaçadas.
E quando paro e espreito, assaltam-me
imagens de abandonadas escolas de província:
delidos traços a giz sobre o negro da ardósia,
podridão de madeiras, espectros de crianças
que deponho como um sudário, pó.
(QUINTAIS, 1999, p. 29)

Apesar de o poema começar fazendo uma referên-
cia ao passado, à memória, “Lembrando um poeta encerra-
do num asilo de Lisboa”, o verso “há três dias que digo, vou 
tomar o ar da manhã” traça uma previsão de futuro que se 
repete. No verso seguinte, “e desço a rua respirando deva-
gar”, essa previsão se realiza e nosso olhar é deslocado não 
só de um lugar fechado para um lugar aberto (a própria ci-
dade de Lisboa), mas também de um lugar alto para um lu-
gar baixo. O deslocamento espacial, do alto para o baixo, do 
fechado e solitário para o aberto e público pode nos reme-
ter ao título, Oráculos, como se este espaço primeiro fosse 
um lugar sagrado através do qual o sujeito poético pudesse 
obter respostas para um esclarecimento maior. Ademais, os 
vocábulos “poeta” e “asilo” reforçam a ideia de um espaço 
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de reflexão e de sabedoria, designando um mundo onde 
o sujeito se envolve em questionamentos aparentemente 
desvinculados das preocupações práticas do dia-a-dia. No 
entanto, quando a previsão se realiza, ou seja, ao descer a 
rua, o quotidiano surge à tona, o dia-a-dia invade os olhos 
do sujeito que o adentra “respirando devagar”, como se ele 
resistisse em ter pressa em sua apreensão do real.

Na segunda estrofe, há dois movimentos: um de 
descrever os fragmentos da cidade que o sujeito percorre e 
outro de comentar a descrição feita. Assim, além do gesto 
de escrever o que se vê, o sujeito poético reflete sobre o que 
está sendo escrito: “Descrevo uma cidade através de indí-
cios de corrosão / o que o olhar ao acaso recolhe e reparte:”. 
Nesses dois versos metalinguísticos, o sujeito expõe uma 
forma poética dialética, já que escrever é um movimento de 
construção, mas escreve-se sobre o que é destruído, sobre o 
que desaparece. Assim, essa forma poética, entre construção 
e desconstrução, descortina um olhar que recolhe e reparte 
ao acaso. Em outras palavras, os fragmentos das imagens 
são expostos de modo a revelar a ação do tempo sobre os es-
paços, sobre os objetos e sobre as pessoas. O que se recolhe 
parece ser o que há de ruinoso no que se observa, seja atra-
vés dos gestos gastos das mulheres envelhecidas com seus 
sacos plásticos pesados – os quais nos remetem ao trabalho 
quotidiano das compras no supermercado, seja através dos 
lares opressivos ou do pouco espaço para o ócio.
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Ao descrever as imagens, o sujeito poético capta 
os traços de morte existentes na vida. Seu olhar inciso e 
perimétrico funciona como um espectro, ou seja, concen-
tra energia e, ao mesmo tempo, é disperso. Nesse cenário 
descontínuo e em decomposição, o sujeito, a princípio, pa-
rece ocupar uma posição desinteressada, como espectador 
e não como protagonista. No entanto, ao focalizar o rui-
noso do quotidiano, o sujeito poético não revela apenas a 
profecia mais elementar de todas: a de que estamos todos 
destinados ao pó, ao fim (inclusive o poema termina em 
“pó”). A sabedoria deste olhar-oráculo está profundamen-
te vinculada às práticas quotidianas e parece denunciar 
que, antes de chegarmos a morte derradeira, a morte ines-
capável, talvez estejamos percorrendo uma morte em vida. 
Isso pode ser traduzido, por exemplo, quando o trabalho 
quotidiano e o cansaço do corpo das mulheres destacam-
se, já que nem os gatos têm muito espaço para o ócio. 

Os últimos versos reforçam essa ideia ao apresenta-
rem imagens das escolas de províncias as quais recuperam 
um espaço pequeno, familiar. Atualizando essas imagens 
no presente do sujeito poético: a cidade de Lisboa cheia 
de turistas, essas escolas tornam-se ruínas, como testemu-
nhas de um tempo outro. Assim, essas crianças também 
são as crianças do passado, de modo que a ruína traduz 
igualmente a memória, tornando presente a ausência de 
pessoas ou de gerações que outrora ocuparam esta paisa-
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gem, o que agrega um caráter fantasmagórico ao cenário 
descrito.

O olhar do sujeito poético em Luís Quintais dia-
loga com a famosa descrição que Walter Benjamin fez do 
quadro Angelus Novus de Paul Klee: 

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. 
Representa um anjo que parece querer afastar-se de 
algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escan-
carados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da 
história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido 
para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acon-
tecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula 
incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nos-
sos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos 
e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do 
paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que 
ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele 
irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as cos-
tas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. 
Essa tempestade é o que chamamos progresso. (BEN-
JAMIN, 1987, p. 222-232).

Assim como esse anjo de Paul Klee, o sujeito poé-
tico também aparece horrorizado, com olhos fixados, pre-
sos em um movimento de impasse. Comparando essa des-
crição de Benjamim com o poema, os versos: “Os turistas 
andam por óbvios lugares / a contar pedras, a reanimar a 
história.” evidenciam que enquanto os turistas enxergam 
certa “cadeia de acontecimentos”, o sujeito poético, ao 
contrário, “vê uma catástrofe única”, como o anjo benja-
miniano. Seu olhar não é totalizador, é fragmentado, acu-



420

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

mulando igualmente ruína sobre ruína. Dessa maneira, o 
olhar ruinoso do sujeito poético talvez esteja a questionar 
uma visão de progresso, já que o cenário espaço-temporal 
não avança, e o tempo presente fica em suspenso, encer-
rando um ciclo de incompletudes. 

Ao observarmos o trabalho fotográfico de Luís 
Quintais, vemos um estreito diálogo oriundo desse olhar 
que apresenta a imagem através de “indícios de corrosão”: 

 

Luís Quintais, About buildings 8, 2008. 

Luís Quintais, Concrete light 23.
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Luís Quintais, Staircase 13, 2008. 
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Luís Quintais, Upload.
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 O aspecto ruinoso do conteúdo dessas imagens, 
em contraponto com a estética da realização de cada fo-
tografia, o arranjo das cores entre claras e escuras, o en-
quadramento, o conjunto do primeiro e do segundo plano, 
enfim, a forma que expõe os “indícios de corrosão” é tão 
bem elaborada que faz com que aquilo que estamos a ver, 
os restos, o lixo, o degradado, seja prazeroso de olhar. 

Luís Quintais, Budapeste, 2016.



424

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

A fotografia, assim como a ruína, se constitui en-
tre presença e ausência, apresentando um paradoxo entre 
passado e presente. É uma marca do que já se perdeu, mas 
que persiste.

O conceito de ruína aparece atrelado ao de frag-
mento e a ideia de tempo recorrido. Mário Anacleto de 
Sousa Júnior, em seu texto O Conceito de ruína e o dilema 
da conservação em arte contemporânea (2015) indica que 
até o século XV, a ruína revelava uma má administração 
das cidades, sendo uma marca de decadência. Já no renas-
cimento, as ruínas passaram a representar a antiguidade 
clássica greco-romana, tornando-se fonte de conhecimen-
to para uma cultura outra. No entanto, se, por um lado, 
elas exaltavam a cultura clássica, por outro, elas ilustravam 
a decadência do mundo pagão.

No século XX, após as duas guerras mundiais que 
produziram uma avalanche de destruições, também de or-
dem humana, o autor Sousa e Júnior (2015) assinala que 
as teorias de restauro entram em crise, assim como narra-
tivas históricas que dê sentido a barbárie das guerras. Des-
sa maneira, na contemporaneidade, as ruínas associam-se 
a ideia de resto, conotando incompletude. São partes des-
conexas que escapam a uma visão de conjunto ou relato. 
Face à aceleração das mudanças na paisagem, diante da 
velocidade das construções e destruições das cidades, essas 
ruínas só se proliferam, agigantando a ideia de catástrofe 
de um presente caótico, instável e ininteligível. 
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Diane Scott, em seu texto Nos ruines (2012), des-
creve as ruínas como “un trou dans le temps historique du 
présent, temps qui de fait n’a rien d’homogène.” (buraco no 
tempo histórico do presente, tempo que de fato não tem 
nada de homogêneo). 

Ademais, ela afirma que “Si le paysage a pu être 
le fond naturel de l ’image moderne, la ville détruite semble 
devenir progressivement le fond de l ’image contemporaine, 
«postmoderne»” (Se a paisagem pôde ser o fundo natural 
da imagem moderna, a cidade destruída parece tornar-
se progressivamente o fundo da imagem contemporânea 
“pós-moderna”). A contemporaneidade é assim uma sin-
tomática visita à ruína da modernidade, face à perda das 
utopias e das crenças, atrelada a ideia de desordem, resto, 
fragmento, perda da noção de um todo comum. Na cita-
ção acima, Diana Scott nomeia o contemporâneo de pós-
moderno. Em relação a esse termo, Luís Quintais faz as 
seguintes considerações:

Eu gostaria de me descrever como um poeta pós-mo-
derno. Para mim, pós-modernismo significa pós-holo-
causto. [...] [Minha poesia] parte de uma sensibilidade 
profundamente melancólica que se torna uma sensibi-
lidade elegíaca. Uma sensibilidade que deriva de uma 
espécie de consciência trágica do que poderá ser, talvez, 
o fim da história. Eu levo o pós-modernismo muito a 
sério porque eu acho que ele significa pós-holocaus-
to. Defenderia o ponto de vista de que Auschwitz é a 
última estação de experiência ocidental. Todo o projeto 
utópico moderno acaba com o extermínio. E nós con-
tinuamos a viver sob o império do extermínio de uma 
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certa forma. [...] Qualquer escritor que escreva hoje, 
qualquer poeta, tem que se confrontar, de uma forma 
muito séria, com a dura experiência de que nós escre-
vemos depois do mundo ter acontecido. (QUINTAIS, 
2012, p. 207-212).

A fala de Luís Quintais ilustra de certa forma suas 
imagens poéticas, as quais conotam uma ideia de catástro-
fe, de fim. Sua forma poética, dialética e metalinguística, 
reflete sobre como continuar a escrever? A ruína seria as-
sim o limiar entre esquecer e não esquecer, já que carre-
gamos “sobre os ombros a herança da qual / não há des-
pedida, somente um cobarde desvio”, (QUINTAIS, 2012, 
p. 207-212). Assim, através da figura da ruína, acessamos 
o olhar trágico do sujeito poético. Ao descrever a morte 
que há na vida, ao ecoar experiências de perda, esse olhar 
revela uma visão melancólica do processo histórico e civi-
lizatório humano. 

O termo melancolia, a partir de Freud, implica a no-
ção de perda e de permanência da perda. “O complexo me-
lancólico se comporta como uma ferida aberta”, dirá Freud 
em seu livro Luto e Melancolia (1917). Nele, Freud inicia 
suas reflexões comparando a melancolia ao “afeto do luto”: 

O luto, via de regra, é a reação à perda de uma pessoa 
querida ou de uma abstração que esteja no lugar dela, 
como pátria, liberdade, ideal etc. […] 
A melancolia se caracteriza por um desânimo profunda-
mente doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo 
externo, perda da capacidade de amar, inibição de toda 
atividade e um rebaixamento do sentimento de autoes-
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tima. […] o luto revela os mesmos traços, exceto um: 
falta nele a perturbação do sentimento de autoestima. 
[…]. No luto é o mundo que se tornou pobre e vazio; na 
melancolia é o próprio ego. (FREUD, 2014, p. 47).

Essa definição ajuda-nos a pensar a sensibilidade 
melancólica na poesia de Luís Quintais, a qual se delineia 
através um sujeito preso em um tempo morto. Seu olhar 
descontínuo dificulta a reconstituição do passado e invia-
biliza igualmente a projeção de um futuro. Nesse sentido, 
o tempo presente aparece como “um tempo de espera, um 
sinal onde/ o vazio se diz e se recolhe” (QUINTAIS, 2012, 
p. 56). Um tempo de profundo desencanto:

Dobrado vai em direção à vida,
o mesmo é dizer em direção à morte: 
traz um sobretudo que lhe faz vergar os ombros, 

e a aura, se de aura se pode falar, 
é a de um bicho que no solo 
se quer sumir, acabrunhado
pelo desespero ou pelo medo do desespero”
(QUINTAIS, 2006, p. 20)

O sujeito desencantado concorda em perder sua 
auréola (o que nos lembra da tópica da perda da auréola 
na poesia de Baudelaire), parecendo também consumar a 
ideia do belo como objeto perdido. Talvez daí expor o dete-
riorado, como uma possível redenção consciente dessa per-
da? Se, por um lado, não há nenhuma crença que mobiliza 
o sujeito para uma perspectiva de futuro; se ele se encontra 
estagnado; por outro lado, como expos Luís Quintais:
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A poesia é uma espécie de sobrevivência, um vestígio 
do mundo encantado num mundo profundamente de-
sencantado, qualquer coisa que vem de outro tempo 
e de outro lugar. [...] há uma certa potencialidade de 
reencantar o mundo através da poesia... Pode ser uma 
crença ilegítima, mas é a única crença que nos move 
quando escrevemos. Esse momento de crença pré-mo-
derno existe naquilo que faço. A crença é prévia a qual-
quer experiência humana, se nós não acreditarmos... 
Temos que postular algumas coisas, partir de algo pos-
tulado. Portanto, essa dimensão, essa possibilidade de 
reencantamento através da linguagem, continua. [...] há 
pessoas que estão a escrever e não acreditam nisso. E a 
pergunta que se está a fazer a seguir é, então, por que 
que se faz? E isso é muito notório. As pessoas casam-
se, mas não acreditam no casamento; têm amigos, mas 
não acreditam na amizade, não investem o suficiente 
na amizade; envolvem-se na política, mas não acredi-
tam nela, na possibilidade de transformar o mundo.” 
(QUINTAIS, 2012, p. 207-212).

Em relação a essa descrença de nosso tempo, 
numa edição do programa Café Filosófico, cujo tema foi 
Melancolia do Poder, o filósofo Vladimir Safatle (2016) 
comenta que “não somos mobilizados pela convicção, e 
sim pelo medo”. Segundo o filósofo, vivemos numa época 
de profundo desencanto e descrença no corpo social e 
político que traz não só um sentimento de vazio, mas uma 
paralisia social, pois a crença na própria imaginação e em 
sua capacidade de produzir saídas foi perdida: “o poder 
age produzindo melancolia, ele lembra constantemente a 
impotência do sujeito de agir e de transformar o corpo 
social, pois a representação do coletivo foi perdida”.
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Nesse contexto, se, por um lado a poesia de Luís 
Quintais revela um olhar desencantado e impotente, por 
outro lado, ela ilustra o quanto a linguagem poética em si é 
extremamente potente, pois ela põe a imaginação em mo-
vimento, ativando a sua força de elaborar imagens e pen-
samentos, como podemos observar no poema Fotografia: 

 
É uma imagem
de uma parede e as vulgares sombras
de fim de tarde.

Nada faz pressentir
outro sortilégio, a cor que a eternidade tem,
Uma hesitação que faz abolir a descrença.

Tudo é descrença, aqui.

Porém, polimórfica, a natureza
desdobra o pensamento
sobre o ecrã dessa parede.

O realismo é destruído
(QUINTAIS, 2017, p. 61)
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I Introdução a Rui Pires Cabral, um poeta errante

Nascido no ano de 1967, em Macedo de 
Cavaleiros, Portugal, Rui Pires Cabral é considera-
do por estudiosos um importante poeta português 
contemporâneo. Formado em História e Arqueolo-
gia pela Universidade do Porto, é também autor dos 
livros Pensão Bellinzona & outros poemas (1994), Geo-
grafia das estações (1994), A super-realidade (1995), 
Música antológica & onze cidades (1997), Praças e 
quintais (2003), Longe da aldeia (2005), Capitais da 
solidão (2006), Oráculos de cabeceira (2009) e Evasão 
e remorso (2013), todos eles reunidos na compilação 
Morada (2015). Publicou, anteriormente aos seus 
poemas, um livro de contos (1985) e, desde 1995, 
vive em Lisboa, onde atua como tradutor de inglês.

Seu trabalho com a tradução e sua íntima re-
lação com a língua inglesa influenciam diretamente 
o seu ofício como poeta, dando a Rui Pires Cabral 

Solidão e errância na poe-
sia de Rui Pires Cabral

Eulálio Marques 
Borges

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais / Fapemig
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uma dicção única, caracterizada pelas palavras grafadas em 
inglês em vários de seus poemas, como vemos em grande 
parte dos que integram Música antológica & onze cidades, 
e em “Peace Festival”, incluído na obra Longe da Aldeia. 
Para além de seu título, que se refere a um festival britâni-
co, “Peace Festival” é um bom exemplo de como os versos 
de Cabral se encontram repletos de referências externas a 
Portugal, como as menções às cidades de Warwick (Ingla-
terra) e Cardiff (País de Gales), e as citações a diferentes 
expressões culturais, como a comida mexicana, o artesana-
to nepalês, as leituras de tarô, as sedas indianas, o funk, a 
salsa e o rock céltico.  

“Peace Festival” nos permite o acesso a uma mul-
tiplicidade cultural que extrapola as barreiras geográficas 
europeias e nos transporta, ainda que dentro de um festi-
val inglês, a determinadas manifestações artísticas latino
-americanas e asiáticas. Assim, é possível depreender que 
o cosmopolitismo presente no poema, que em nenhum 
momento retrata a cultura ou a natureza portuguesas, ex-
põe um eu-lírico que busca encontrar-se em meio a inú-
meras culturas ausentes em sua terra natal. 

Esse sujeito andarilho, nômade, que se desloca de 
seu lugar de origem à procura de algo novo nos reme-
te, inicialmente, ao conceito de flâneur desenvolvido por 
Charles Baudelaire (1996, p.20), que desenhou em sua 
obra a imagem de um indivíduo que caminha pela cidade 
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moderna que o rodeia e lê não só o espaço público, mas 
também as pessoas que o habitam. Esse homem deambula 
e observa metonimicamente a metrópole em desenvolvi-
mento, tendo a capacidade de sentir-se em casa mesmo 
estando fora dela: 

A multidão é seu universo, como o ar é o dos pássaros, 
como a água, o dos peixes. Sua paixão e profissão é des-
posar a multidão. Para o perfeito flâneur, para o obser-
vador apaixonado, é um imenso júbilo fixar residência 
fora de casa, e contudo sentir-se em casa onde quer que 
se encontre; ver o mundo, estar no centro do mundo e 
permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos pequenos 
prazeres desses espíritos independentes, apaixonados, 
imparciais, que a linguagem não pode definir senão 
toscamente. O observador é um príncipe que frui por 
toda a parte o fato de estar incógnito. 

Entretanto, se observarmos de maneira mais aten-
ta, perceberemos que o conceito baudelairiano de flâneur 
se mostra insuficiente para desenvolver de forma satisfa-
tória a ideia do eu-lírico deslocado de “Peace Festival”. É 
que enquanto o flâneur possui a capacidade de sentir-se 
em casa em qualquer lugar em que esteja, os poemas de 
Rui Pires Cabral demonstram uma procura constante do 
poeta pelo novo, pelo diferente, pelo estrangeiro. Um bom 
exemplo é, mais uma vez, o livro Música antológica & onze 
cidades, que em sua primeira parte se compõe de onze poe-
mas, cada um com o nome de uma cidade, a maioria delas 
fora de Portugal: Madrid, Münster, Neuchâtel, Budapeste, 
Veneza, Salamanca, Londres, Porto, Paris e Vila Real.  
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“Vila Real” é, entre os títulos presentes nesse livro, 
o único poema que possui o nome de um lugar interiorano 
e próximo ao local de nascimento de Rui Pires Cabral. 
Aqui, a ideia de um homem insatisfeito com o mundo 
e constantemente desajustado pode ser corroborada por 
meio de um sujeito que, ao rememorar sua juventude no 
interior de Portugal, nos revela um ambiente duro e are-
noso, como vemos em: “Estamos sentados entre o xisto e a 
caruma/no chão da montanha” (CABRAL, 2015, p.121), 
e a sua predileção por artistas estrangeiros, como o com-
positor e pianista Satie, a cantora britânica Polly Jean e o 
músico estadunidense Tom Waits. Além disso, o trecho 
“Às vezes era doloroso viver atrás / das montanhas, pres-
sentíamos a distância do mundo como uma faca / e usá-
vamos o mesmo gume para dividir entre nós / as enormes 
tardes de domingo.” (Idem, Ibidem, p. 121) potencializa 
e confirma sua insatisfação por viver em um interior tão 
afastado da metrópole onde tudo acontecia, em um lugar 
onde os dias de domingo parecem se estender mais que 
o normal. O poeta, ainda que se lembre de parte de sua 
juventude, não o faz com carinho e muito menos em tom 
nostálgico.

Nesse sentido, partindo do pressuposto de que o 
eu-lírico em Rui Pires Cabral não se sente confortável em 
seu lugar de origem e, ao buscar encontrar-se em meio 
a diferentes países e culturas, continua não achando um 
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espaço que o contemple, podemos pensar não em um flâ-
neur, mas sim em um sujeito errante que procura cons-
tantemente por algo que, talvez, nunca encontre. E essas 
viagens incessantes e infrutíferas, que nunca terminam 
dentro de um ambiente satisfatório, acarretam no poeta 
o sentimento de solidão, que é, por sua vez, outro tema 
constante nos poemas de Cabral.

II O sujeito solitário da poesia de Cabral 

 De acordo com Sousa (2013), Rui Pires Cabral 
pode ser considerado um poeta sem qualidades, no sentido 
de não usar a sua poesia para esconder-se do mundo, mas 
sim buscar na realidade em que vive as inspirações para 
seus versos, o que nos mostra que o sujeito poético está, em 
seus poemas, ligado à própria figura do autor, conferindo 
à sua obra um certo teor biográfico. Assim, a procura por 
encontrar um espaço com o qual se identifique, bem como 
a solidão gerada pela decepção de seguir sentindo-se des-
locado em meio à multidão, podem ser vistas como reais e 
inerentes ao poeta português. 
 A ideia do sentir-se só em meio a milhões de pes-
soas ganha força quando pensamos que o tempo presente 
globalizado, dominado por grandes centros urbanos, por 
uma infinidade de mercadorias em exposição e pelo pre-
domínio do capital financeiro acarretou um esmaecimento 
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das relações humanas e de seus afetos e uma consequente 
superficialidade intra e interpessoal. Entretanto, ao invés 
de tomar tal realidade para si e produzir uma poesia que 
se deixe levar por visões políticas claras e diretas, como fa-
ziam os neorrealistas portugueses, Cabral opta por escrever 
uma obra que, apesar de não ser de todo irônica, se mostra 
descrente no que tange à contemporaneidade e aos víncu-
los humanos estabelecidos na contemporaneidade. Dessa 
maneira, é como se a solidão sentida pelo poeta fosse um 
sentimento sem cura aparente, uma noção que, de acordo 
com Amorim (2013, p. 192), pode ser observada em Álva-
ro de Campos, uma das facetas de Fernando Pessoa:

Em outra das facetas de Fernando Pessoa, a do poeta 
modernista Álvaro de Campos, são também diversos os 
momentos em que se nota a assunção de uma postura 
negativa em relação à sociedade, com a arte tendendo a 
ser tomada, de maneira a se inverter valores do passado, 
como uma atividade com função antissocial, antigre-
gária, em acordo com a imagem que se tem do artista. 
Campos, em vários poemas, faz de sua inaptidão para a 
ação e a integração um tema sobre o qual se imiscui a 
crítica contra o estado de coisas do mundo contempo-
râneo, a qual, frequentemente, indo mais além, chega a 
atingir a própria noção de humanidade. 
 

Essa postura negativa do poeta diante da sociedade, 
que tende a afastá-lo do convívio e transformar a sua arte 
em uma atividade antissocial, potencializa seu sentimento 
de solidão, visto em outro heterônimo de Pessoa, Bernardo 
Soares. Esse alter ego, ao refletir sobre as diferenças entre 
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os homens que possuem uma consciência de si mesmos, os 
poetas, e aqueles que não a possuem, os ditos seres de ação, 
vulgares, típicos do mundo globalizado em que vivemos, 
conclui que não lhe resta outra opção que não seja a de 
isolar-se de tudo e de todos (AMORIM, 2013).
 Ainda que não busque o isolamento (lembremos 
que parte da obra de Cabral procura encontrar-se em meio 
à multidão, ao estrangeiro), o autor da coletânea Morada 
acompanha essa tendência desacreditada ou até mesmo 
cética evidenciada nas obras de Campos e Soares. Basta 
observarmos alguns versos de “A secção dos congelados”, 
originalmente presente em Capitais da solidão, título de li-
vro que alude bem ao sentimento de vazio sentido pelo 
sujeito em meio às grandes metrópoles: “Das paredes, le-
vamos à rua uma cara / Mais fechada, e depois, na secção / 
Dos congelados, não sabemos distinguir / O que sentimos 
além do frio que represa / As coisas todas: caminhamos 
sós” (CABRAL, 2015, p. 372).
 Nessas poucas linhas, observamos a visão do poeta 
de como as pessoas, na contemporaneidade, se mostram 
pouco dispostas a socializar-se umas com as outras, apre-
sentando, em meio às ruas, feições mais sérias e menos 
simpáticas. Não apenas isso, o jogo de palavras propos-
to por Cabral, em que compara os produtos congelados e 
embutidos do supermercado com a atuação social humana 
e as relações interpessoais, constantemente gélidas, trazem 
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ao eu-lírico a ideia de ver-se sozinho em meio à multidão. 
E podemos confirmar o sentimento de solidão do sujeito 
através da estrofe final do mesmo poema:

Num privado bosque, convocamos 
Sombras que foram perdendo o nome, 
Sinais que não transportam já 
Um sentido automático de desejo 
Ou sofrimento. E contudo, à revelia
Das certezas que não quiséramos ter, 
Acabamos sempre por tornar 
Às mesmas ruas, à noite insone 
E imensa, onde nos dói descobrir, 
Na companhia dos outros, 
O quanto nos reclama a solidão  

A invocação de fantasmas, de figuras espectrais 
pertencentes ao passado, numa tentativa frustrada de sen-
tir-nos menos sós, termina por potencializar aquilo que 
muitas vezes negamos a nós mesmos: um paradoxal iso-
lamento. Outro ponto interessante a ser pensado dentro 
da obra de Rui Pires Cabral é a maneira como o poeta, 
em alguns de seus versos, se apropria do cinema. Ainda 
nas linhas iniciais de “A Secção dos Congelados”, temos: 
“Truncadas, indefinidas, passam / Na memória como fil-
mes mudos / Pequenas histórias de amor / Carnal [...]” 
(Idem, Ibidem, p. 372). Essas imagens sem som, cortadas, 
até mesmo borradas, se referem a épocas passadas em que, 
para o eu-lírico, os relacionamentos humanos não eram 
frios, mas sim quentes, amorosos. O filme, aqui, funciona 
como um objeto que rememora. 
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Entretanto, é no poema “Dentro do quarto”, ori-
ginalmente em Geografia das estações, que o diálogo en-
tre a arte do verso e a arte cinematográfica se faz mais 
evidente. Nele encontramos o filme, uma vez mais, como 
uma representação de um passado menos solitário que o 
presente, como vemos em: “O quarto fecha-se. Por vezes / 
É como os filmes que vimos / Quando as coisas ainda dei-
xavam / Um rasto doloroso na retina [...]” (Idem, Ibidem, p. 
19). Havia, antes, uma companhia para o poeta, uma com-
panhia que agora é apenas uma sombra, o que se confirma 
em: “No quarto esta noite há o que resta / Dos teus gestos 
nos meus ombros, sobre a cama. / Quanto não daria por 
ir no rumo dos barcos / Que sobem pela parede atrás dos 
teus passos.” (Idem, Ibidem, p. 19). Para além da ideia do 
filme como memória, esse poema de Rui Pires Cabral nos 
descreve um quarto fechado, provavelmente escuro, como 
uma sala de cinema ou, até mesmo, como o ambiente típi-
co dos filmes noir da primeira metade do século XX. 

A partir de tais ideias, é importante ressaltar que 
a dialética estabelecida entre cinema e poesia já pode ser 
notada em inúmeros poetas portugueses, como José Mi-
guel Silva e seu livro Movimentos no Escuro (2005). Acerca 
disso, Rosa Maria Martelo (2012, p. 12) afirma que a ela-
boração de imagens da poesia de tradição moderna e con-
temporânea é pensada a partir de uma relação de intermi-
dialidade com a imagem produzida tecnicamente, ou seja, 
a imagem do cinema. Ainda sobre o tema, a autora afirma: 
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São muitos os poemas que falam de filmes, clássicos 
ou não, do acto de filmar, das salas de projecção, das 
divas do cinema, de realizadores, e assim por diante. E 
também são muitos os exemplos de poemas que partem 
de imagens muito concretas, extraídas de obras cinema-
tográficas específicas, poemas que têm uma dimensão 
ecfrástica e descrevem planos ou sequências fílmicas 
identificáveis. 

 Assim, nos damos conta de que a poesia de Rui 
Pires Cabral, em alguns momentos, se encaixa nessa tradi-
ção moderna e contemporânea que dialoga com o cinema 
ao construir imagens por meio do diálogo com a técnica 
cinematográfica, como em “Dentro do quarto”. Porém, 
vale salientar que, ao mesmo tempo, sua obra traz à tona 
uma nova forma de relacionar poesia e cinema: nos versos 
vistos, observamos que os filmes são também memórias, 
rastros de um passado pessoal inalcançável que apenas 
potencializa a solidão do poeta em meio à multidão que 
circula no seu presente. Afinal: “O cinema é uma arte do 
passado perpétuo, no sentido de que o passado é instituí-
do como passagem. O cinema é visitação: do que eu teria 
visto ou ouvido, a ideia permanece enquanto passa.” (BA-
DIOU, 2002, p. 103).

III Algumas considerações finais  

 A partir das ideias elaboradas nesta leitura, é pos-
sível verificar como Rui Pires Cabral consegue, por meio 
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de versos que expressam errância e solidão no mundo con-
temporâneo, associar-se à tradição poética portuguesa mais 
atual ao afastar-se concomitantemente do hermetismo ca-
racterístico de poetas como Mallarmé e do neorrealismo 
da primeira metade do século passado. Isso é perceptível, 
primeiramente, pelo fato de sua poesia não possuir uma 
sintaxe truncada e de difícil acesso e, também, como afir-
mado por Sousa (2013), pela relação entre sujeito autoral 
e eu lírico em suas obras, ideia que ganha força por duas 
razões: quando pensamos no trabalho de Cabral como tra-
dutor e na influência da língua inglesa em muitas de suas 
obras e ao observarmos a presença de verbos em primeira 
pessoa, seja do singular ou do plural, dentro de seus versos. 
 Para além do afastamento das obras que pregavam 
“a morte do autor” e a transcendência da linguagem, vemos 
também que, ao retratar sua busca por um lugar com o qual 
se identifique em meio às capitais estrangeiras ou a um 
festival cosmopolita, o autor de Música antológica & onze 
cidades não o encontra e, mesmo assim, opta por não advo-
gar em sua obra por determinada visão política que aponte 
soluções para o problema da solidão em nossa contempo-
raneidade. Tal postura, que problematiza o tempo presente 
sem levantar bandeiras, o mantém distante, também, dos 
neorrealistas que lutavam contra o salazarismo português.  
 Nesse sentido, o não achar-se em lugar algum 
potencializa um vazio que habita no poeta, restando-lhe 
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tão somente a companhia de suas palavras, de seus ver-
sos. Essa ideia nos remete à teoria proposta por Jean-Luc 
Nancy (s/d, p. 32), para quem a poesia é a única coisa que 
nos sobra, único objeto com o qual podemos contar:

Eis o que eu diria: não é possível não contar com a poe-
sia. Ou: é preciso contar com a poesia. É preciso contar 
com ela em tudo o que fazemos e pensamos dever fazer, 
pelo discurso, pelo pensamento, em prosa e na <arte> 
em geral. Independentemente do que se encontrar sob 
essa palavra, e supondo mesmo que nisso não exista 
nada mais que não esteja datado, acabado, desalojado, 
aplanado, fica essa palavra. Fica uma palavra com que é 
preciso contar, pois ela exige o que lhe é devido. Pode-
mos suprimir o <poético>, o <poema> e o <poeta> sem 
muitos danos (talvez). Mas com <a poesia>, em todo 
o indeterminado do seu sentido, e apesar de toda essa 
indeterminação, nada se pode fazer. Ela está lá, e está lá 
mesmo quando a recusamos, suspeitamos dela, quando 
a detestamos. 

  A arte poética, portanto, é o que resiste em meio ao 
presente solitário e de relações frias e superficiais, é o que 
se mantém entre as companhias que existiam apenas no 
passado, que é como uma imagem truncada e borrada de 
filme, imagem inacessível que faz o eu lírico, em Rui Pires 
Cabral, sentir-se ainda mais abandonado. O paradoxo da 
solidão em meio à multidão parece não ter remédio. A 
bem da verdade, o poeta não busca solucioná-lo, uma vez 
que as tensões não se resolvem justamente por serem elas 
o impulso de seus poemas (SOUSA, 2013). Dessa forma, 
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a poesia de Cabral não tem uma função político social e 
nem experimental e, assim, ela segue errante, solitária e 
contemporânea.
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Para Luiza Neto Jorge, poeta portuguesa que 
participou de Poesia 61, a poesia é corpo, matéria, 
uma escrita corporificada que se escreve com e no 
corpo. Para tanto, o erotismo tem um papel funda-
mental na sua poética, uma vez que, a partir dele, a 
escrita se torna corpo – um corpo erotizado, que se 
constrói e se reconstrói, dando origem a novas, inces-
santes e múltiplas realidades.

Contudo, devemos acrescentar que não se 
pode pensar na obra poética de Luiza se atendo 
apenas à sua poesia autoral. Para além de uma poeta 
singular, Luiza Neto Jorge foi uma excelente tradu-
tora de poesia, ficção, teatro e música. “Quando havia 
música era sempre a Luiza”, afirma Cintra (2006, p. 
140 apud FREITAS, 2014, p. 115) – “eram dela to-
das as melhores brincadeiras com as palavras”.

Das suas traduções, destacamos a poesia tra-
duzida a partir da literatura francesa, o que pode ter 
como razão uma série de influências, seja pela sua 

“A perder de vista no senti-
do do meu corpo”: Luiza Neto 
Jorge, poeta-tradutora

Gabriela Familiar 
de Abreu Carneiro

Universidade 
Federal do Rio
de Janeiro
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formação universitária marcada pela cultura francesa ou o 
tempo que a poeta passou morando na França. Além do 
mais, a referência cultural e literária até meados do século 
XX era sobretudo francesa, principalmente em Portugal. 
Selecionamos para esta análise o poeta surrealista Paul 
Éluard e seus poemas traduzidos para o português por 
Luiza, reunidos em Poesia traduzida (2011). É a partir 
de suas traduções que propomos pensar a obra poética de 
Luiza Neto Jorge como sendo feita não apenas de seus 
poemas autorais, mas de suas traduções.

Para tanto, ao falarmos de tradução de poesia, to-
mamos como base a proposta da tradução como criação a 
partir da perspectiva de Vitor Amaral (2013, p. 13-14):

Ler como se a tradução fosse o original é escamotear 
a natureza mesma da tradução, que constitui um tipo 
específico de criação textual; um tipo cujo desafio se 
extrai do desejo do tradutor não de que a tradução seja 
o original, mas de que seja simplesmente original. Não 
se pode esquecer de que toda tradução de um texto 
literário também é um trabalho criativo, que traduzir 
literatura é escrever literatura, é criar.

Logo, “traduzir” se torna “criar”, e ler, por sua vez, 
também. O leitor, a partir de sua compreensão, cria um 
novo texto partindo de sua própria perspectiva. Luiza, 
como leitora atenta da literatura francesa, é capaz de ter 
um olhar crítico diante da literatura a que traduz – um 
olhar que vai “a perder de vista no sentido do [...] corpo”:
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1 Todas as árvores com todos os ramos com todas as folhas
2 A erva na base dos rochedos e as casas amontoadas
3 Ao longe o mar que os teus olhos banham
4 Estas imagens de um dia e outro dia
5 Os vícios as virtudes tão imperfeitos
6 A transparência dos transeuntes nas ruas do acaso
7 E as mulheres exaladas pelas tuas pesquisas obstinadas
8 As tuas ideias fixas no coração de chumbo nos  
             lábios virgens
9 Os vícios as virtudes tão imperfeitos
10 A semelhança dos olhares consentidos com os  
              olhares conquistados
11 A confusão dos corpos das fadigas dos ardores
12 A imitação das palavras das atitudes das ideias
13 Os vícios as virtudes tão imperfeitos

14 O amor é o homem inacabado.   
 ( JORGE, 2011, p. 110)
        
1 Toutes les arbres toutes leurs branches toutes leurs feuilles
2 L’herbe à la base les rochers et les maisons en masse
3 Au loin la mer que ton œil baigne
4 Ces images d’un jour après l ’autre
5 Les vices les vertus tellement imparfaits
6 La transparence des passants dans les rues de hasard
7 Et les passantes exhalées par tes recherches obstinées
8 Tes idées fixes au cœur de plomb aux lèvres vierges
9 Les vices les vertus tellement imparfaits
10 La ressemblance des regards de permission avec les  
      yeux que tu conquis
11 La confusion des corps des lassitudes des ardeurs
12 L’imitation des mots des attitudes des idées
13 Les vices les vertus tellement imparfaits

14 L’amour c’est l ’homme inachevé.   
 (ÉLUARD, 1968, p. 364)



448

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

Antes de falarmos do poema, precisamos nos deter 
no título. “A perder de vista no sentido do meu corpo” su-
gere uma série de possibilidades em que podemos envolver 
os sentidos da visão e do tato. O título por si sugere tanto 
a mistura desses dois sentidos (a perda da visão dentro do 
corpo possuidor de tato) quanto o direcionamento dessa 
transição (em direção ao corpo) e uma possível leitura de 
“sentido” como algo cheio de significado1. Logo, ver é sen-
tir, é matéria. Sentir, por sua vez, se torna ver (mas não 
como se via antes, e sim com os olhos da mente)2. E “a per-
der de vista” indica algo que se prolonga até que não mais 
vejamos – e, no poema original, podemos também ler “à 
perte de vue” sem excluir a possibilidade de que “vue” signi-
fique, além de “vista”, “visão” (como em “une perte de vue”).

E, de fato, no decorrer do poema traduzido pode-
mos ver como é trabalhada a questão sensorial, que flui 
da visão para o tato. Antes de mais nada, se observarmos 
que, no decorrer dos poemas, existe um verso que retor-
na ainda mais duas vezes (nesse caso, o verso: “os vícios 
as virtudes tão imperfeitos”, que atua como um refrão), 
e nos atentarmos para sua posição no decorrer dos dois 
poemas, podemos dividi-los em três momentos: em uma 
1 Podemos ressaltar ainda que, de acordo com Vygotsky: “O sentido 
de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela des-
perta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma formação 
dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada” 
(BARROS et al, 2009, p. 178 apud VYGOTSKY, 1934/2001b, p. 465 
– itálico meu).
2 Vale notar que a perda da “vista” não acarretaria na perda da visão.
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paisagem bucólica (v. 1-4), uma paisagem urbana (v. 6-8) 
e uma cena mais íntima (v. 10-12). Há também, no fim, 
um monóstico.

Através da passagem dessas seções podemos ob-
servar que, inicialmente, o poema é marcado pela visão. 
É através da sobreposição de imagens que o eu-lírico nos 
apresenta o cenário, composto de árvores, rochas, mar, e 
inclusive casas (o primeiro sinal humano que aparece). O 
primeiro sinal de mistura entre visão e tato se dá ao ler-
mos “o mar que os teus olhos banham” – uma ação que é 
feita pelo corpo (banhar-se), mas que aqui se atribui aos 
olhos, portadores da visão, que por sua vez é abstrata, e se 
liga à mente. Essa mistura se torna ainda mais evidente 
ao olharmos o poema original “la mer que ton œil baigne”. 
Além de observarmos que o original apresenta o substan-
tivo “olho” no singular enquanto a tradução o apresenta 
no plural, devemos notar o efeito que o poema de Paul 
Éluard acaba produzindo e que nos faz pensar se é o mar 
que banha o olho ou é o olho que banha o mar.

Quando vamos à segunda seção, observamos já 
uma certa mistura entre visão e tato ocasionada primeiro 
pela perda da visão. Desde o verso 6 com “a transparência 
dos transeuntes nas ruas do acaso”3 (aí podemos ler que as 
pessoas, opacas, vão perdendo o seu existir, e as ruas vão 

3 Podemos ainda observar a semelhança sonora entre “transparência” 
e “transeuntes” com o prefixo “trans” – que denota uma travessia, uma 
mudança (“para além de”, “através”)
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se perdendo) ou com “as mulheres exaladas” no verso 7 (e 
podemos pensar em “exalar” tanto no sentido de emanar 
algo quanto no sentido de dissipar-se) chegamos ao verso 
8 com as “ideias fixas no coração de chumbo nos lábios 
virgens”. Aqui, duas observações precisam ser feitas: di-
ferente do original (“Tes idées fixes au cœur de plomb aux 
lèvres vierges”), somos levados a, pelo menos, duas leituras: 
uma em que as ideias estão fixas no coração de chumbo e 
nos lábios virgens (ou talvez as ideias é que sejam fixas, em 
oposição a “maleáveis”), e uma em que elas estão fixas no 
coração de chumbo e que, por sua vez, está contido nos lá-
bios virgens. Outra observação a ser feita é que as “ideias” 
são de um campo diferente ao do coração e dos lábios: elas 
remetem ao pensamento, que remetem à mente. No en-
tanto, aqui elas estão atreladas a partes do corpo. Podemos 
aí ter a ideia não de que mente e corpo são indissociáveis, 
mas que ambos podem, enfim, se associar.

E lemos o verso da terceira seção: “a semelhança 
dos olhares consentidos com os olhares conquistados”, ob-
servando uma equivalência de posições diferentes. Em um 
olhar consentido há apenas o olhar, recíproco, sem apelo 
a recursos exteriores, ao passo que um olhar conquistado 
se utiliza de recursos para o obter. Também podemos en-
trever as possibilidades nas quais a semelhança dos olha-
res se trataria não apenas de dois tipos de olhar, mas de 
duas pessoas diferentes. Ou, inclusive, apenas de uma (não 
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podemos esquecer que o nome do poema é “A perder de 
vista no sentido do meu corpo”). Podemos, neste caso, nos 
perguntar se se trata dos olhos de mais alguém, ou apenas 
os do próprio eu-lírico.

Na terceira parte chegamos a um certo equilíbrio 
entre corpo e mente. O poema original nos apresenta uma 
outra perspectiva4 em que podemos associar o olhar (“re-
gards”), que se relaciona à mente, aos olhos (“yeux”), as-
sociados ao corpo. Ao chegarmos à “confusão dos corpos 
das fadigas dos ardores”, vemos que o verso agora contém 
características que, a princípio, parecem ser exclusivas do 
corpo (fadigas e ardores físicos). Contudo, uma vez que 
vimos que mente e corpo podem se atrelar, podemos pen-
sar também na fadiga e no ardor mental, de alguém que, 
por algum motivo, está cansado. Tínhamos visto que ver é 
sentir, e agora vemos que sentir também é ver. Por se asso-
ciarem, agora há “a imitação das palavras das atitudes das 
ideias”, que reforça essa associação (tanto que podemos ler 
esse verso como três elementos ou apenas um5).

Duas últimas observações devem ser feitas. Reto-
mando o verso que dividiu o poema em três seções, e, a 
partir da leitura que integra corpo e mente, uma possível 
leitura é ter “os vícios e as virtudes” como pertencendo aos 
campos do corpo e da mente, mas não respectivamente. 
4 “La ressemblance des regards de permission avec les yeux que tu 
conquis” (ÉLUARD, 1968, p. 365).
5 “As palavras das atitudes das ideias”, as palavras que pertencem às 
atitudes, estas, por sua vez, que pertencem às ideias
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Como já vimos que ambos se misturam, então podemos ler 
tanto corpo quanto mente como ambos vícios e virtudes, 
pois não é aleatório que estas palavras se encontrem no plu-
ral e que se aliterem em /v/, assim como podemos reparar 
que o poema original nos apresenta a palavra “tellement”, 
que tanto pode indicar intensidade quanto igualdade.

A outra observação é a falta de verbos no poema 
– a maioria se trata de particípios, e existem apenas dois 
verbos flexionados. Um deles se encontra no monóstico: 
“O amor é o homem inacabado” (itálico meu). Temos pelo 
verbo “ser” como algo que fala por si só, que dá uma cer-
teza e iguala elementos. Dizer que algo é é diferente de 
afirmar uma possibilidade. Novamente, temos no verso 
dois elementos: o amor e o homem. Podemos notar de 
novo que, pela mistura entre mente e corpo, e agora pelo 
verbo “ser”, tanto amor quanto homem podem se igualar. 
Ambos podem ser inacabados, e inacabados não de serem 
imperfeitos, mas simplesmente por nunca estarem acaba-
dos, como apresenta o efeito cíclico do poema (retomando 
minha afirmação ao dizer que ver é sentir; sentir, por sua 
vez, se torna ver). Podemos retirar do verso três leituras: a 
de que o amor é inacabado, assim como o homem; uma 
leitura em que o amor é como o homem, mas o homem é 
acabado, e o amor não; ou uma leitura contrária, em que 
há uma equação de igualdade a partir do verbo “ser”, e que 
seria: o amor = o homem inacabado.
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Essa noção da visão e da mente como ligadas ao 
corpo tem uma noção testemunhal, e que também se en-
contra presente na poesia autoral de Luiza Neto Jorge:

Os olhos poderiam viver
única
mente

Conhecem o ventre
à mãe
viram nascer

São atrozes
viram-se

Continuam os ócios interiores ( JORGE, 2001, p. 67)

Podemos notar como a visão se constrói nesse poe-
ma de Luiza. Trata-se de ver, mas não só. “Viver” também 
é “ver”, é um ato testemunhal (observemos que uma pala-
vra se encontra dentro da outra). Mas trata-se de vi(ver) 
uma mente só (“única/ mente”) ou uma só vez (“única/
mente”)? Longe de responder à pergunta, devemos repa-
rar, antes de mais nada, na assonância em /o/ que ocorre 
no começo do poema (“os olhos”). Ela já será propriamen-
te evocada.

Os olhos “conhecem o ventre”. Podemos perceber 
que se trata de um ato físico (conhecer é percorrer), mas 
também de um ato que ocorre a partir de dentro. É por 
isso que os olhos “conhecem [...] à mãe” (ou a reconhe-
cem), mas também “à mãe/ viram nascer”. Trata-se de um 
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ato inaugural e divisor de águas: o momento em que a 
mãe nasce é o momento em que também nasce o filho, e 
que ambos, antes um só, se separam. Os olhos que veem 
o nascimento da mãe são os olhos de quem a conhece de 
dentro, no seu mais íntimo (o seu ventre).

Esses olhos, no momento do nascimento, “viram-
se”. Podemos perceber que o verbo se repete em duas es-
trofes, e podemos pensar que nascer também é o ato inau-
gural de ver-se. Cabe pensar nas possíveis leituras que o 
verso nos traz. Podemos ler o verso como “ver” – o ato de 
os olhos se olharem, como que diante de um espelho, ou 
de duas pessoas olharem uma para a outra, percebendo já 
a separação um tanto tênue e abrupta entre mãe e filho 
–, e podemos ler também como “virar” – observando que 
os olhos podem tanto se virar de modo que não se vejam, 
ocasionando uma separação, como podem virar exata-
mente para se conectarem – e talvez seja esse rompimento 
e ligação a atrocidade (mesmo rompimento e ligação que 
ocasiona o enjambement em “única/mente”).

Se nos atentarmos para a palavra “ócios” no verso 
final, podemos notar a presença marcada do /o/ novamen-
te, trazendo um sentido de ciclicidade – reforçada inclu-
sive pela palavra “continuam”. Aqui retomamos o início 
do poema para estabelecer uma relação entre “os olhos” 
e “os ócios”. Além de ambos terem a presença marcada 
pela vogal /o/, as palavras são foneticamente semelhantes 
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(“ócios” inclusive apresenta uma relação de paronímia com 
“ossos”). Podemos também reparar que, onde se encontra 
uma palavra, a outra poderia substituir e reforçar a ideia 
do poema de olhar a partir de dentro.

Luiza Neto Jorge, para além de uma poeta singu-
lar, nos mostra sua capacidade como exímia tradutora e, 
através de recursos semelhantes, temas, ideias e cissuras, 
nos revela como sua tradução, ao evidenciar um corpo de 
escrita, dialoga com a sua poesia e integra sua obra poética 
que destrói, reconstrói, cria e recria incessantemente várias 
ideias e realidades.
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1 Apresentação

 O encontro com o fazer artístico alheio é um 
dos motivos centrais da poética do surrealista portu-
guês Mário Cesariny, visível tanto em seu trabalho 
como pintor, escultor e desenhista, quanto em seu 
ofício escrito. Assim, ler as referências a outros ar-
tistas em sua obra implica, fundamentalmente, uma 
investigação que leve em consideração não apenas 
uma recolha de suas influências como componentes 
temáticos, mas como aspectos estruturantes de um 
trabalho que espera do leitor nada menos do que um 
encontro intensamente amoroso: a um tempo “úni-
co” (porque individual) e “múltiplo” (porque sempre 
vário, feito contra qualquer leitura totalitária e tota-
lizante).
 Lançando perguntas às obras de outros e à 
sua própria, Cesariny desenvolve um trabalho mar-
cadamente metapoético e autorreflexivo, no qual se 

Mário Cesariny: 
ler, ver, fazer

Maria Silva Prado 
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percebe um intenso exercício de leitura e de diálogo. As 
relações intertextuais na obra de Cesariny são declarações 
duma estética e duma ética, defendendo constantemente 
a necessidade de pôr-se à espera do outro, de encontrá-lo 
e de sonhá-lo, como escreve em “poema”:

em todas as ruas te encontro
em todas as ruas te perco
conheço tão bem o teu corpo
sonhei tanto a tua figura
[...]
que o meu corpo se transfigura 
e toca o seu próprio elemento
num corpo que já não é seu
num rio que desapareceu
onde um braço teu me procura
(CESARINY, 2004, p. 30).

2 Ler, ver e fazer

 Grande propagador e defensor do Surrealismo em 
Portugal, Mário Cesariny deve sua produção inicial sob o 
signo da “dissolução dos opostos” ao que André Breton e 
artistas como Louis Aragon, Paul Éluard e Robert Desnos 
publicaram na França a partir da década de 1920, reto-
mando diversas vezes práticas por eles desenvolvidas. Es-
crito em 1949 – ainda nos primeiros anos de organização 
surrealista portuguesa – “Final de um manifesto” apresen-
ta um dos protocolos inaugurais de filiação dos signatários 
lisboetas ao movimento e uma declaração de vinculação a 
determinados artistas e obras:
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A (nossa) posição surrealista decorre:
dos “Manifestos do Surrealismo” na edição Sagittaire, 
1947;
dos “Prolegómenos a Um Terceiro Manifesto do 
Surrealismo ou Não”, da mesma edição;
das declarações do Grupo em França em 1947 e 1948: 
“Rupture Inaugurale” e “À Bas les Glapisseurs de Dieu”;
das comunicações de 6 de maio deste ano, no Jardim 
Universitário de Belas-Artes, de Lisboa;
de uma vida de imaginação;
de um certo poder de repulsa e de obstinação;
da vida particular e pública de cada um dos signatários;
da obra colectiva de Segismund Freud, Mário de Sá-
Carneiro, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, 
Antonin Artaud, Heraclito, Hermes, Vladimir Ilitch  
Novalis – a loucura, a sabedoria, a magia, a poesia;
das alucinações de Raul Brandão, Gomes Leal e Ângelo 
de Lima;
do assassino de Fernando Pessoa: Ricardo Reis;
do fator Cheval;
dos picto-poemas de Brauner, Matta, Herold, Ernst, 
Duchamp, etc.

À palavra de Rimbaud: “La vraie vie est absente”, 
juntamos o axioma mágico da grande conspiração 
contra a permanência das coisas, guilhotina de amor 
sobre a infantilidade dos gestos de repouso: “No círculo 
da sua acção, todo o verbo cria o que afirma”.
Mário Cesariny, 1949.
(CESARINY, 1966, p. 155-156).

 O texto acima ecoa um procedimento que havia 
sido feito no Manifesto do Surrealismo (1924) de André 
Breton, no qual se lê que “um grande número de poetas 
poderia passar como sendo surrealistas” (BRETON, s/d, 
p. 192). Em seguida, Breton lista diversos artistas que o 
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precederam, destacando aquilo que neles interessa à sua 
revolução poética:

Swift é surrealista na maldade.
Sade é surrealista no sadismo.
Chateaubriand é surrealista no exotismo.
Constant é surrealista em política.
Hugo é surrealista quando não é tolo.
Desbordes-Valmore é surrealista em amor.
Bertrand é surrealista no passado.
Rabbe é surrealista na morte.
Poe é surrealista na aventura.
Baudelaire é surrealista na moral.
Rimbaud é surrealista na prática da vida e alhures.
Mallarmé é surrealista na confiança.
[...]
Etc. (BRETON, s/d, p. 192).

 O inventário de influências apontadas pelos dois 
grupos surrealistas pode ser compreendido em termos do 
que defende Octavio Paz em “A tradição da ruptura” para 
pensar a existência de uma “tradição moderna da poesia”. 
Em seu ensaio, o crítico mexicano propõe a modernidade 
como “uma tradição polêmica que desaloja a tradição im-
perante, seja ela qual for” (PAZ, 2013, p. 15). Como nega-
ção do passado, o moderno, “cada vez que aparece, funda 
sua própria tradição” (PAZ, 2013, p. 16). Nesse sentido, a 
ruptura torna possível não apenas recuperar do passado 
ou de culturas distantes tradições diferentes, apagando “as 
oposições entre o antigo e o contemporâneo e entre o dis-
tante e o próximo” (PAZ, 2013, p. 18), mas permite uma 
leitura nova da própria tradição.
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 Nesse sentido, ao apontar em que “é surrealista” 
cada um dos artistas elencados, André Breton não apenas 
retoma certa “linhagem” poética para com ela identificar o 
Surrealismo, mas funda um novo modo de a ler. Por meio 
dessa operação, a atitude surrealista passa a agir sobre o 
passado, alterando o significado das obras alheias em ter-
mos dos pontos de articulação e de organização propostos 
por Breton. Se a lista de Breton tem como consequência 
uma ação retroativa, a de Mário Cesariny aponta para uma 
recolha de diversos pontos de partida, numa eleição de sua 
ascendência artística. Assim, ao afirmar sua atividade ar-
tística como “decorrente” – ou consequente – das produ-
ções de outros artistas e de sua própria “vida de imagina-
ção”, assinala e cria sua própria tradição. Diz, assim, de sua 
posição não originária, mas original frente a ela, uma vez 
que funda múltiplos pontos de partida, defendendo que 
os artistas e obras listados são postos a se encontrar de 
maneiras únicas na vida particular de cada um.
 O fim que se declara na modernidade permite uma 
relação com o tempo e com o espaço diferente a cada vez 
em que se anuncia a ruptura, cindindo a linearidade cro-
nológica que liga passado, presente e futuro para anunciar 
a (quase surrealista) dissolução dos opostos, num “tempo 
arquetípico” (PAZ, 1982, p. 228) sempre presente, em que 
o passado se faz novo. Para Paz, provocaria uma “[d]upla e 
vertiginosa sensação: o que acabou de acontecer já perten-
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ce ao mundo do imensamente distante e, ao mesmo tem-
po, a antiguidade milenar está infinitamente perto” (PAZ, 
2013, p. 19). 
 A ruptura com a perspectiva de um desenrolar li-
near do tempo se dá por meio da explicitação de um ato 
de leitura no momento em que se escreve, implicando 
uma construção potencialmente em abismo – sucessão e 
retomada infinita de outros tempos e vozes presentificadas 
pelo trabalho de leitura-e-escrita empreendido pelo autor. 
Em “Final de um Manifesto”, Cesariny declara, portanto, 
sua condição de leitor formado por uma herança poética e 
a de escritor que funda essa tradição. Ainda que tenha sur-
gido como um texto coletivo dos surrealistas portugueses, 
o panfleto, ao defender a possibilidade de haver um con-
tato íntimo e particular de cada um dos signatários com 
as obras e figuras que compartilham como influências, não 
tem como intenção a fundação de uma poética coletiva, 
mas individual.
 A possibilidade de trazer ao seu próprio trabalho 
o diálogo com diferentes artistas, culturas, tempos e luga-
res, fazendo com que se encontrem por um ofício artístico 
único, pode ser considerada uma marca característica da 
poética de Cesariny, posto que as influências inventariadas 
em “Final de um manifesto” serão retomadas não apenas 
em seus textos de intervenção, mas em muitos momentos 
de sua obra, emergindo, por vezes, como o tema central 
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das composições. No recém publicado Poesia de Mário Ce-
sariny (2017), recolha de quase toda sua produção lírica, 
pode-se constatar que, de um universo de 251 poemas1 re-
colhidos por Perfecto Cuadrado, 42 textos trazem, em seus 
títulos apenas, homenagens, referências e dedicatórias no-
minais a outros artistas, como “Homenagem a Cesário Ver-
de”, “O Teatro da Crueldade: Antonin Artaud”, “À Victor 
Brauner”2, “À André Breton”3 e “Passagem de Rimbaud”. 
O incessante diálogo com outros artistas foi travado, igual-
mente, em inúmeras telas, objetos assistidos, esculturas e 
desenhos como, por exemplo, “Maldoror” (1947)4, desenho 
em homenagem à obra de Lautréamont, e “Fernando Pes-
soa Ocultista” (1957/1981)5. Para além de se manifestarem 
nas produções lírica e plástica, as interlocuções se destacam 
em suas traduções de Rimbaud, de Artaud e de Breton, e 
em seus estudos da obra de Vieira da Silva e de Arpad Sze-
nes – especialmente representados no livro Vieira da Silva / 
Arpad Szenes ou O castelo surrealista (1984) – e da literatura 
de cordel portuguesa – tendo publicado Horta de literatura 
de cordel, em 1983. Cesariny se distingue, também, como 
compilador da produção surrealista e abjeccionista em Por-
1 Excetuando-se, nesta contagem, os poemas de O virgem negra, 
reproduzido em Poesia (2017).
2 Poema escrito em francês.
3 Idem.
4 “Maldoror”, Mário Cesariny (1947), tinta-da-china sobre papel 
colado em platex, 29x24cm.
5 “Fernando Pessoa Ocultista”, Mário Cesariny (1957/81), escultura 
em bronze, 31x11x13cm.
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tugal, campo no qual se pode perceber, novamente, a inten-
sa atividade de leitura do artista.
 Para além dos títulos das obras, as referências a 
outros poetas, músicos e artistas visuais podem ser cons-
tatadas no corpo de seus poemas, os quais frequentemente 
mencionam composições alheias, ou são produzidos como 
colagens e transformações destas, formando uma intrinca-
da rede de correspondências e comunicações. O trabalho 
constante de leitura que assim se declara em sua obra faz 
com que nela se imprima um discurso crítico voltado seja 
sobre o trabalho alheio, seja sobre o seu próprio.
Assim, no poema X de Discurso sobre a reabilitação do real 
quotidiano (1952), é possível perceber a maneira como 
Cesariny produz um emaranhado de citações e de refe-
rências, ao retomar uma expressão do poema “Tenho dó 
das estrelas” de Fernando Pessoa, mencionar Rainer Maria 
Rilke e Pablo Picasso e ao converter Lautréamont em in-
terlocutor, posto a dialogar com o eu lírico:

falta por aqui uma grande razão
uma razão que não seja só uma palavra
[...]

faltas tu faltas tu
falta que te completem
ou destruam
não da maneira rilkeana vigilante mortal solícita e obrigada
[...]

falta uma grande realmente razão
apenas entrevista durante as negociações
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oclusa na operação do fuzilamento cantante
rodoviária na chama dos esforços hercúleos
morta no corpo a corpo do ismo contra ismo 
[...] 
 
falta, ó Lautréamont, não só que todo figo coma seu burro
mas que todos os burros se comam a si mesmos
[...] 
 
isso eu o espero
e o faço
junto à imagem da
criança morta
depois que Pablo Picasso devorou o seu figo 
sobre o cadáver dela
e longas filas de bandeiras esperam
devorar Picasso
que é perto da criança, ao lado da boca minha
(CESARINY, 2008, p. 85-86).

 O poema acima apresenta ao menos três formas de 
diálogo com outros artistas em simultâneo. A primeira se 
encontra na retomada de alguns versos de Pessoa, a qual 
constituirá a estrutura central do poema:

Não haverá, enfim,
Para as coisas que são
Não a morte, mas sim
Uma outra espécie de fim,
Ou uma grande razão –
Qualquer coisa assim
Como um perdão?
(PESSOA, 1985, p. 149).

 A citação instala um diálogo com esse poeta não 
apenas ao nível do tema, como da estrutura sobre a qual 



466

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

a composição se apoia, uma vez que a “falta” de “uma 
grande razão” será repetida constantemente. Um segundo 
modo de diálogo se encontra na menção a Rilke e em sua 
passagem de substantivo a adjetivo (a “maneira rilkeana”), 
a qual revela uma interpretação da obra, posto que as 
expressões que se seguem operam como uma explicação 
do que é a “maneira rilkeana”: “vigilante mortal solícita e 
obrigada”. De maneira similar, refere-se a Picasso tanto 
como homem (“depois que Pablo Picasso devorou seu 
figo”) quanto como metonímia de sua obra, uma vez que 
“Picasso” pode ser lido como equivalente a “uma tela de 
Picasso”, uma vez que os versos “longas filas de bandeiras 
esperam / devorar Picasso” o transfiguram em mais um 
objeto a ser devorado, como uma tela em um museu – 
apresentando, aí, uma possível crítica à transformação da 
arte em mercadoria e em uma experiência consumível. 
Ainda a nível de referência, os “ismos” retomados pelo eu-
lírico emergem tanto em sua dimensão político-econômica 
– o capitalismo, o fascismo, o comunismo, o socialismo – 
quanto artística – no meio português, poderíamos apontar 
o modernismo de Orpheu, o futurismo, o presencismo, 
o neorrealismo, o surrealismo, por exemplo –, fazendo 
com que os campos de discurso político e artístico 
sejam igualados por sua capacidade de “matar” a “grande 
realmente razão” no “corpo a corpo” ideológico. A terceira 
forma de diálogo toma uma dimensão quase literal, quando 
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se observa que Lautréamont é convertido em interlocutor 
do eu lírico cesarinyano por meio do uso de um vocativo 
que presentifica uma das mais importantes influências dos 
surrealistas franceses e portugueses na cena do poema. 
 Com os diferentes modos de se pôr em diálogo 
com outros artistas, Cesariny oferece ao seu leitor o convite 
a um longo aprendizado de poesia e arte, vinculando, 
estreitamente, o exercício artístico ao crítico sobre a obra 
alheia e a sua própria, localizando-a entre seus pares. Um 
dos exemplos mais marcantes da vinculação entre um 
trabalho permanentemente citacional e uma prática crítica 
por ele desenvolvida é o livro O virgem negra: Fernando 
Pessoa explicado às criancinhas naturais e estrangeiras por 
MCV (1989). Compondo uma grande paródia da obra 
pessoana, faz um exercício de corte e montagem de poemas 
e cartas do ortônimo e dos heterônimos, mesclando-os a 
seus próprios versos. Em “Fernando Pessoa Revisited – 
Uma leitura de O virgem negra, de Mário Cesariny”, Julia 
Gomes assinala que 

é válido advertir [que] não há somente textos poéticos 
em que fica clara a paródia [...], ou aqueles em que 
Cesariny realiza uma cópia ipsis litteris dos originais 
pessoanos [...]. Com efeito, apontamos outras 
possibilidades de construção: há poemas que funcionam 
como um comentário satírico de citações pessoanas, um 
que consiste numa tradução nada literal de um texto 
do autor de Mensagem, e ainda alguns que são criações 
inteiramente cesarinianas (cujo eu-lírico é, na maioria 
das vezes, o próprio Pessoa). (GOMES, 2016, p. 72).
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 Cesariny opera, portanto, uma reorganização da 
poética pessoana de acordo com sua própria atividade de 
leitor, criando uma relação a tal ponto intrincada com a 
escrita de Pessoa que, por vezes, o leitor de O virgem negra 
não sabe ao certo qual é o autor dos versos que lê, con-
fundindo o hipotexto pessoano e o hipertexto cesarinya-
no. Para conseguir transitar pelos poemas de Cesariny, é 
preciso pôr em prática, também, sua atividade de leitor da 
poesia de Pessoa.
 Ao anunciar constantemente seus exercícios de 
leitura, Cesariny emerge como um poeta crítico – de si 
e de outrem –, ligando a prática artística à crítica de arte, 
assumindo a criação poética como um espaço que se abre 
ao encontro com o outro. Tomá-lo como um artista crítico 
permite pô-lo em diálogo com Octavio Paz, para quem 
a literatura moderna se caracteriza pela “autonomia dos 
valores artísticos” (PAZ, 2013, p. 41) e pela consequen-
te possibilidade de tomar-se a si mesma como objeto de 
interesse, introduzindo com isso as noções de autossufi-
ciência e autorreferencialidade da arte. A poesia moderna 
traria, então, “a noção da crítica ‘dentro’ da criação poética” 
(PAZ, 2013, p. 41). Nesse sentido, voltando-se sobre si 
mesma e tomando-se como seu próprio objeto de inves-
tigação, instaura uma simultaneidade entre a sua prática 
e a sua crítica, fazendo com que os poemas sejam a coin-
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cidência entre o fazer poético e a consciência que reflete 
acerca deste, numa dobra autocrítica.
 No campo da poesia, recorrer a obras e poemas 
alheios pode ser percebido como uma maneira de defi-
nição de uma poética própria, sendo um modo tanto de 
ler a obra do outro quanto de encontrar o que é seu nele. 
Assim, os múltiplos diálogos que se encontram na obra 
de Cesariny podem ser tomados tanto como uma reflexão 
acerca da arte quanto como uma busca de si. Esse traba-
lho, se o lança a procurar pelo outro fora de sua obra, tem 
como campo de experimentação e estação de chegada o 
bronze bruto e a tela e a página em branco.
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Poema de geometria e de silêncio
Ângulos agudos e lisos
Entre duas linhas vive o branco.
(ANDRESEN, 2015, p. 297)

 Em “A casa do mar”, texto em prosa de So-
phia de Mello Breyner Andresen, publicado no li-
vro Histórias da terra e do mar, lê-se: “E em frente 
das janelas o mar brilha como inumeráveis espelhos 
quebrados” (ANDRESEN, 2013, p.74). O texto 
consiste na apresentação (quase cinematográfica) de 
uma casa, seus espaços interiores, objetos e arredo-
res. Se adotarmos a perspectiva de ler essa casa como 
construção alegórica da poesia, em Sophia morada, 
espaço a ser habitado, lemos a passagem citada do 
seguinte modo: de dentro da casa (dessa Casa-Texto, 
Casa-Poesia), vê-se o mar como inumeráveis espe-
lhos quebrados. Opto por destacar dois momentos 
da paráfrase que aqui realizo. Em primeiro lugar, “de 
dentro da casa”, locução que informa ao leitor a ori-

Entre uma e outra linha, 
a tela branca

Sofia Glória de 
Almeida Soares

Universidade 
Federal do Rio
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gem do olhar enunciador que apresenta os espaços no tex-
to. Olha-se, portanto, de dentro da Casa para fora, como 
se disséssemos: “A partir da poesia, observa-se o mar” ou 
ainda “Na poesia observa-se o mar”. O mar cujo brilho o 
faz semelhante a espelhos, mas espelhos quebrados, se-
gundo destaque.
 Conhecemos os desdobramentos deste fenômeno 
ótico: se determinado objeto é colocado em frente a um 
espelho, uma imagem virtual desse mesmo objeto apare-
cerá à sua frente. Se, porém, um objeto é cercado por inú-
meros espelhos quebrados, o que surge não é apenas uma 
imagem, mas múltiplas, e das mais diversas perspectivas 
possíveis. O movimento do corpo perante os espelhos dita 
as combinações, os arranjos e ângulos das imagens simul-
tâneas que surgem desse processo. Podemos falar então na 
poesia como um lugar de onde se vê as coisas como que a 
partir de espelhos quebrados, um espaço que inscreve ao 
seu redor outros espaços, uma orquestração de imagens, 
geometrias e espacialidades coexistentes.
 Voltemos um pouco ao início deste texto. O poema 
sem título presente na epígrafe, publicado em Coral, brinca 
com espaços e apresenta certos aspectos que evocam uma 
atmosfera plástica. O poema também expõe uma reflexão 
sobre sua escrita a partir de uma dinâmica que desenha 
e projeta espaços, ecoando a referida imagem do mar de 
espelhos. O termo “geometria”, presente no primeiro ver-
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so, carrega um universo de conceitos, formas, aplicações 
e operações possíveis. Esse campo lexical é expandido no 
segundo verso, que amplia e detalha o termo destacado no 
verso anterior. A interface escrita-imagem ou escrita-de-
senho está, pois colocada nesse poema como questão so-
bretudo quando lemos o último verso: “Entre duas linhas 
vive o branco.”. As duas linhas nomeadas por esse sujeito 
poético que circunscreve espaços podem ser pensadas por 
duas vias, uma mais imediata, traçar duas linhas requer a 
existência de um espaço entre elas, um espaço que permita 
diferenciá-las uma da outra, e uma segunda via, na qual 
podemos vislumbrar as duas linhas como 1- a linha da es-
crita do verso e 2- a linha do desenho, seu traçado. A liga-
ção entre escrita e artes plásticas torna-se então visível no 
poema, sendo esse aspecto híbrido e de coexistência um 
elemento apontado por Ricardo Basbaum1 (1995, p.373-
395) em “Migração das Palavras para a Imagem” como um 
dos traços marcantes do que se entende por arte moderna.
 Ainda em relação ao poema-epígrafe, as locuções 
“de geometria” e “de silêncio” apresentam uma ambigui-
dade de sentido que muito nos interessa, relembrando as 
inumeráveis imagens de um objeto em um labirinto de 
espelhos quebrados. Ambas podem fazer referência ao as-
sunto do poema, bem como sua origem. Essa ambigui-

1 O autor realiza sua afirmação com base no texto de Rosalind Krauss, 
“A escultura no campo ampliado”.
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dade encena a coexistência de leituras, não a exclusão de 
uma em favor da outra. Além disso, pode-se pensar que 
no nível da voz, o silêncio está para a fala assim como a 
página em branco está para a escrita. O que quer dizer 
que se considerarmos o silêncio como esse estágio de não-
fala, mas também espaço de possibilidades de realização 
de voz, e se considerarmos a voz como uma espécie de 
“povoamento” desse espaço, uma escrita em voz, é possí-
vel traçar um paralelo entre os campos e pensar o silêncio 
como equivalente sonoro da página em branco.
 A respeito do par silêncio / página branca, evoco 
“Que poema, de entre todos os poemas”, também publica-
do em Coral: 

Que poema, de entre todos os poemas,
Página em branco?
Um gesto que se afaste e se desligue tanto
Que atinja o golpe de sol nas janelas.

Nesta página só há angústia a destruir
Um desejo de lisura e branco,
Um arco que se curve - até que o pranto
De todas as palavras me liberte.
(ANDRESEN, 2015, p. 295)

Nota-se a articulação de temas e problematizações 
que nos remetem à obra de Mallarmé, de modo especial ao 
poema “Um lance de dados jamais abolirá o acaso”: o ques-
tionamento acerca da natureza da poesia e as possibilidades 
de criação e exploração da página em branco. A página nos 
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aparece aqui como espaço de confrontação dessa voz poéti-
ca consigo mesma, com o espaço a ser povoado por formas 
e palavras e com as possibilidades que o processo de criação 
artística apresenta. Sobre essas confrontações, observemos a 
primeira estrofe do poema, cujos dois primeiros versos evi-
denciam o que acabamos de notar – uma voz que estabelece 
com a página em branco uma interlocução: “Que poema, de 
entre todos os poemas, / Página em branco?”.
 O que ocorre aqui é de certa forma, uma voz inter-
rogando a si mesma, já que o papel em branco, a “tela”, faz 
parte de um campo lexical que direciona o leitor ao universo 
da escrita. Dito de outra forma, a identificação da voz com 
a página se dá, pois ela, a voz enunciadora, está mergulhada 
no âmbito da criação poética, do qual também faz parte a 
escrita. A página, por sua vez, está igualmente incluída nes-
se campo semântico de criação poética. O questionamento 
é da voz. É ela que se coloca frente à página para se questio-
nar: que poema?
 A voz escreve o poema na página, a página, de certa 
forma, dá voz ao poema escrito. Por essa razão talvez pos-
samos dizer até mesmo de uma voz poética frente ao espe-
lho, nesse caso, a página. Sabe-se que a poesia de Sophia 
dialoga com certa tradição grega a partir de certos aspectos 
tais como a crença na imanência das coisas, o caráter revela-
dor da poesia frente à sacralidade das coisas, a escuta atenta 
do poeta e o “emergir” do poema. Essa poesia toca então 
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em algo muito próximo ao que os antigos chamaram Musa, 
levando-nos a pensar que a página interrogada pode ser lida 
como uma espécie de oráculo, do qual se espera obter uma 
revelação poética. A esse respeito, passemos rapidamente 
por “Escrita do poema”, do livro Geografia:

Escrita do poema

A mão traça no branco das paredes
A negrura das letras
Há um silêncio grave
A mesa brilha docemente o seu polido

De certa forma
Fico alheia
(ANDRESEN, 2015, p. 573)

Além de encenar a questão da revelação poética, 
que acontece externamente ao sujeito que escreve, o poe-
ma expõe a relação entre o espaço em branco (aqui não 
mais a página, mas as paredes) e a escrita. Há também o 
elemento silêncio como participante dessa cena não ape-
nas por ser nomeado no terceiro verso, mas por ser resulta-
do do procedimento de escrita do texto. Note-se que à ex-
ceção do intervalo existente entre os dois primeiros versos, 
os intervalos entre os versos seguintes da primeira estrofe 
(2º/3º, 3º/4) criam um efeito de pausa na voz, um vazio 
provisório na enunciação. Isso acontece porque o terceiro 
e quarto versos dessa estrofe são compostos por orações 
independentes entre si, justapostas, por assim dizer, que 
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coincidem com os versos, não havendo quebra das orações 
nem dos versos. 

A primeira estrofe é a realização do poema simul-
tânea à sua descrição. Pode-se dizer que a voz que enun-
cia o processo de criação poética da primeira estrofe é a 
mesma da segunda. No entanto, a segunda estrofe não é 
expositiva, mas está voltada sobre si e seu papel na criação 
do poema. É como se a primeira estrofe apresentasse uma 
nuance mais narrativa dessa voz, e a segunda uma nuance 
mais reflexiva. Podemos nos perguntar: se a voz presente 
em ambas as estrofes é a mesma, o que nos permite dife-
renciá-las quanto ao seu tom? Muito dessa diferenciação 
ocorre graças à separação entre as estrofes, ao vazio bran-
co entre elas, bem como à conjugação dos verbos (3ª e 1ª 
pessoas do singular, na 1ª e 2ª estrofes, respectivamente).

De volta a “Que poema, de entre todos os poe-
mas”, nota-se um funcionamento cubista da linguagem 
poética na segunda estrofe, na qual palavras ou expres-
sões apresentam mais de uma possibilidade de leitura. A 
primeira ambiguidade encontra-se no verso “Nesta página 
só há angústia a destruir”, que pode ser lido como um pe-
ríodo sintaticamente finito em si mesmo (só há angústia 
a ser destruída). Nesse caso, “angústia” seria complemento 
de “destruir”. Se, porém, considerarmos que existe entre o 
primeiro e o segundo versos da primeira estrofe um en-
jambement, então “a destruir” está sintaticamente ligado 
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a “Um desejo de lisura e branco, / Um arco que se curve 
[...]”, separados apenas pela quebra do verso. Seguindo 
esse viés, “angústia” seria agente de “destruir”, verbo cujos 
complementos estão listados nos dois versos seguintes. O 
penúltimo verso do poema também joga com o mesmo 
procedimento. O sintagma “o pranto” pode aqui ser lido 
tanto como um enjambement, sendo ele (o pranto) das 
palavras, há uma relação sintaticamente expressa de posse, 
melhor dizendo, de origem do pranto: das palavras. Por 
essa via, a voz poética enuncia que o pranto das palavras 
pode libertá-la. Por outro lado, se pensarmos no pranto 
como agente do verbo “libertar”, então outra possibilidade 
surge do texto: o pranto da voz seria agente de libertação 
dessa mesma voz em relação às palavras.

Assistimos aqui à “dança” das palavras na “tela”, o 
que torna até mesmo a leitura do poema em voz alta um 
grande desafio, já que o leitor se vê permanentemente im-
pelido a realizar escolhas no momento da enunciação, o 
que não ocorre quando o poema é visto tal qual uma cola-
gem. Na “contemplação” do poema como objeto plástico, 
nenhuma das possibilidades de leitura se perde a priori, 
pois elas coexistem no jogo de espelhamento criado pela 
utilização do recurso dos enjambements. Um mar de es-
pelhos quebrados oferece várias visualizações simultâneas 
do mesmo objeto, e de modo análogo, no nível da escrita 
o enjambement equivale a certa disposição do verso que 
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quebra a continuidade da oração ou do sintagma, e cria 
por vezes uma pluralidade de leituras. Insisto na impor-
tância do procedimento citando um comentário de Jean 
Khalfa2 sobre um poema de Apollinaire: 

Antes, a poesia devia manter ao menos a possibilidade 
de um enjambement, ou seja, a possibilidade de uma 
discrepância ou hesitação da estrutura sintática exata da 
linha, que tornava possível a existência de uma dualida-
de de sentidos. Agora existem ao menos quatro com-
binações ou dimensões coexistentes que criam, como 
numa obra cubista, um objeto simultaneamente visível 
a partir de ângulos múltiplos. (KHALFA, 2001, p. 27, 
tradução livre)3

Desse modo, com um poema sem título, cujos 
contornos temáticos exigem que ele seja exatamente dessa 
maneira, que não se delimite nem mesmo com um título, 
um nome, mas que seja um poema pleno de possibilidades 
frente à página em branco, retornamos ao nosso ponto de 
partida. Um mar de espelhos quebrados, instrumento óti-
co, labirinto de imagens e espaços. Todas as possibilidades 
do poema surgidas do vazio da página branca. 

2 Trata-se do texto “Art speaking volumes”, publicado no livro The 
dialogue between painting and poetry. O poema de Apollinaire ao qual 
o autor se refere é “La chanson du mal-aimé”.
3 Before, poetry had to maintain at least the possibility of an enjambe-
ment, that is of a discrepancy or a hesitation as to the exact syntactic 
structure of the line, which opened up the possibility of a duality of 
meanings[...]. Now we have at least four combinations or coexisting 
dimensions creating, like a cubist painting, an object visible from sev-
eral angles simultaneously. (KHALFA, 2001, p. 27).
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 Publicado em 2015 pela editora Averno, In-
cipit, de Manuel de Freitas1, fornece estudos sobre al-
gumas vozes da poesia portuguesa do último século 
ao analisar seus livros inaugurais, ao mesmo tempo 
em que permite a seus leitores observar algumas das 
qualidades que Freitas valoriza como escritor, crítico 
e editor de poesia, mas também – e talvez sobretudo 
– como leitor de poesia. 
 O título do livro, que consiste na palavra 
latina que corresponde à 3 ª pessoa do singular do 
verbo incipěre (“iniciar, principiar”), pode nos indicar 
uma ideia de início de trajetória de leitura, como se o 
conjunto formado pelas vozes ali reunidas fosse uma 
espécie de “grupo iniciador/formador” do Manuel de 
1 Poeta, tradutor, crítico literário e editor nascido em 1972 no 
Vale de Santarém, Portugal. Publicou seu primeiro livro de 
poesia, Todos contentes e eu também, em 2000 e atualmente reúne 
vários livros de poesia e alguns de ensaios, como Pedacinhos de 
ossos (2012). Em 2002 organizou a antologia Poetas sem qua-
lidades. É codiretor das revistas Telhados de vidro e Cão celeste 
e dirige as editoras Averno e Paralelo W. Além disso, escreve 
sobre livros no jornal Expresso e tem colaboração dispersa em 
várias revistas literárias portuguesas.

Incipit, de Manuel 
de Freitas

Tamy de Macedo 
Pimenta

Universidade 
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Freitas enquanto leitor e escritor de poesia. Talvez por isso 
o autor deixe claro desde a nota prévia o caráter pessoal e 
subjetivo das escolhas dos livros estudados:

Foi minha intenção neste livro comentar algumas das 
mais vigorosas estreias poéticas ocorridas em Portugal 
durante o século XX. A quem possa causar estranheza a 
ausência de certos poetas maiores desse mesmo perío-
do, convém lembrar que houve falsas partidas (os casos 
de Eugénio de Andrade e de António Franco Alexan-
dre, por exemplo) e autores cuja incessante necessidade 
de reescrita (penso, sobretudo, em Carlos de Oliveira) 
desaconselharia, por si só, a sua presença neste volu-
me. Além disso, e uma vez que não frequento biblio-
tecas públicas nem gosto de pedir livros emprestados, 
socorri-me apenas dos títulos que, ao longo dos anos, 
consegui acolher na minha biblioteca pessoal. Todos os 
textos aqui reunidos foram originalmente publicados 
na revista Telhados de Vidro entre 2005 e 2015.
(FREITAS, 2015, p. 9)

 Observa-se, então, que se por um lado Freitas re-
trata-se sobre as ausências de grandes nomes como Eugé-
nio de Andrade, António Franco Alexandre e Carlos de 
Oliveira, por outro ele justifica – não sem certa dose de 
ironia – outras ausências, nem sequer nomeadas, pelo fato 
de não ter esses livros em sua “biblioteca pessoal”. O livro, 
reunião de textos anteriormente publicados em revista, 
funciona como uma colcha de retalhos em que fragmentos 
textuais, anotações e lembranças íntimas são costurados 
delineando um estranho, porém não menos interessante, 
trabalho crítico. Como nos lembram as professoras Celia 
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Pedrosa e Luciana di Leone (2008, p. 60) ao refletirem 
sobre o critério afetivo em algumas antologias de poesia 
no Brasil e na Argentina:

Podemos constatar que, sem ser um dado limitado ao 
grupo de poetas que produzem atualmente, nas últimas 
décadas o “afeto” entra de forma explícita como parâ-
metro de valor e elemento configurador de alguns cam-
pos culturais e artísticos, também em torno da crítica 
literária e do seu objeto, da historiografia literária, das 
genealogias de escritores, da relação que cada um deles 
ou a “geração” estabelece com a tradição nacional e/ou 
universal. No entanto, a retomada dessa idéia do afe-
tivo de forma crítica para o trabalho artístico pode ser 
testemunhada não apenas pela aparição revigorada da 
arte relacional, o auge das comunidades na internet, as 
redes de produção artística, mas também a focalização 
do conceito nas áreas da filosofia e da crítica, sendo que 
ele, principalmente em relação à amizade, é interessan-
te para pensar as relações comunitárias e as suas formas 
possíveis no contemporâneo. 

 Dentro desse contexto, não é surpreendente que os 
livros resenhados por Freitas sejam vistos sob um prisma 
relacional, como objetos afetivos. Escritos na 1ª pessoa do 
singular e repletos de anotações detalhadas sobre o pri-
meiro contato do poeta-crítico com as obras, os textos de 
Incipit carregam um tom assumidamente pessoal e parcial, 
o que, como salientamos logo ao início de nossa fala, nos 
possibilita entender o que nesses livros e autores interessa 
a Freitas, já que:

se o critério mostrado é o “afeto”, deveríamos tentar ler 
as sutilezas, limites e paradoxos, além das forças que 
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coloca em jogo, ao entrar na construção de antologias, 
coleções, publicações coletivas e na trama de citações na 
hora em que os poetas figuram as suas obras, seus gru-
pos e seus mecanismos de visibilidade e consagração. 
(PEDROSA; LEONE, 2008, p. 60)

 Nesse sentido, um traço constante em Incipit  (e 
não tão comum em resenhas críticas no geral) são as insis-
tentes e detalhadas descrições sobre o tamanho, a disposi-
ção das letras e cores na capa dos livros e outros pormeno-
res relativos à materialidade destes, valorizados, portanto, 
não só em seu aspecto textual/literário, mas também táctil, 
olfativo, afetivo. Como exemplo disso, uma longa reflexão 
pessoal sobre a procura de estreias poéticas pode ser lida 
no início do texto dedicado a Algures a nordeste, de A. M. 
Pires Cabral:

Não me podendo eu considerar um bibliófilo – seja 
por falta de vocação, seja por escassez de meios –, devo 
reconhecer que sempre procurei com afinco os livros 
inaugurais de poetas que me fossem caros (e o adjecti-
vo, em semelhantes buscas, tende a adquirir um penoso 
duplo sentido). Fi-lo, e faço-o, mesmo quando sei que 
o que ali vou encontrar em nada diferirá textualmente 
daquilo que já pude ler numa qualquer reedição ou obra 
reunida. Porque se trata, também, de um prazer físico, 
da vontade de sentir, com as mãos e o olhar, o modo 
como primeiramente tiveram existência gráfica aqueles 
textos, que capa mereceram, que cheiro grato ou inós-
pito os anos lhes trouxeram. Todas essas circunstâncias 
materiais – por mais que, em teoria, o não queiramos 
admitir – influem na leitura ou releitura que fazemos. 
Não é o mesmo ler O Amor em Visita na plaquette origi-
nal, integrado já em A Colher na Boca ou, por fim, numa 
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das várias edições de Poesia Toda. Perdoar-se-me-á o 
truísmo de afirmar que o texto é sempre uma circuns-
tância; não apenas no momento da sua produção, mas 
também no da sua recepção.
(FREITAS, 2015, p. 67-68)

 Desse modo, a materialidade dos livros é um ele-
mento primordial para Manuel de Freitas, que reconhece 
seu papel na produção e recepção literárias. Um livro é, 
antes de tudo, um objeto e, em todos os sentidos, deve 
trazer prazer a quem o manuseia e lê. Objetos desejan-
tes, afetivos, que, através da montagem de seu leitor-crí-
tico, compõem um estranho conjunto de estreias poéticas 
de autores por vezes tão díspares, já que, se por um lado 
encontramos nomes incontornáveis como os de Jorge de 
Sena e Herberto Helder, por outro também nos depara-
mos com nomes menos conhecidos e por vezes esquecidos 
pela crítica, tal como o de José Antônio Almeida. 
 Contudo, dentre todas as catorze vozes presentes 
em Incipit, talvez seja a de Jorge de Sena, por meio dos co-
mentários que Freitas faz sobre Perseguições, seu livro de es-
treia, a que mais ressoe. De Sena, Manuel de Freitas parece 
ter retirado três lições principais: a “necessidade de gritar 
liricamente” (FREITAS, 2015, p. 12) que leva à raiva, ao 
desconcerto e à provocação; a não-filiação a grupos, já que 
“Sena não se deixava iludir por cartilhas alheias” (FREI-
TAS, 2015, p.13); e, finalmente, a ideia de fidelidade do 
poeta para consigo mesmo. Essas lições são retomadas em 
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vários outros momentos ao longo do livro, visto que, sob 
o olhar leitor-crítico de Freitas, todos os poetas elencados 
parecem de algum modo “gritar liricamente” por meio de 
suas singularidades e forças poéticas;  a fidelidade, por sua 
vez, é igualmente destacada em António Manuel Couto 
Viana e Pedro da Silveira (este último também próximo 
a Sena por “seu temperamento insubmisso e provocador” 
(p. 23)); e o afastamento de grupos ou cartilhas literárias 
em algumas dessas vozes é sublinhado, como ocorre nos 
textos dedicados a Fernando Assis Pacheco e Armando 
Silva Carvalho. 
 Outro aspecto bastante valorizado pelo poeta-crí-
tico em vários dos textos do livro é o chamado “efeito de 
‘pobreza’, que, nas palavras de Freitas se caracteriza por 
uma “simplicidade vocabular que é, como sabemos, a mais 
árdua das conquistas poéticas e que – contextualmente 
falando – nada tem a ver com a linearidade discursiva e 
ideológica do neo-realismo” (FREITAS, 2015, p. 42). Esse 
“efeito de pobreza” se manifesta, por exemplo, no “caso 
bastante isolado de valorização do quotidiano, do banal e 
do concreto” (FREITAS, 2015, p. 50) de Fernando Assis 
Pacheco, na “límpida recusa de um hermetismo literário” 
e na “estética da banalidade” (FREITAS, 2015, p. 96) de 
Adília Lopes, e em José Miguel Silva, a quem Freitas con-
sidera “muito provavelmente, o melhor poeta português da 
minha geração” (FREITAS, 2015, p. 106). 
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 Ao se deter em poetas muitas vezes esquecidos 
pela crítica portuguesa, não deixa o poeta-crítico de res-
saltar ironicamente que “De facto, a invisibilidade é ge-
ralmente um óptimo augúrio” (FREITAS, 2015, p. 87). 
Desse modo, como não é raro nos ensaios freitianos, aos 
nomes por ele estimados opõem-se as vozes poéticas por 
ele silenciadas ou nomeadas como contrapontos negati-
vos, conforme podemos ler no fragmento que se segue:

Não é bem a questão do “cânone”, que sempre me pare-
ceu bloomianamente idiota, aquela que se coloca aqui; 
antes a náusea que se pode sentir ao ver em todo lado, 
ubíquos como deuses de aluguer, o poeta-Manuel-Ale-
gre, o baladeiro José Jorge Letria ou o “embaixador” 
Nuno Júdice – enquanto nomes como os de António 
José Forte, Ernesto Sampaio, Manuel de Castro ou 
Pedro Oom continuam votados a um quase absoluto 
silêncio. Porém, olhando para o circo em que a litera-
tura se tornou, talvez eles mesmos tivessem preferido o 
esplendor da ausência, nesta “noite em que a terra é um 
ponto em Lisboa e não tem importância que não haja 
outro lugar para estar morto, mas para viver é muito 
importante que seja um continente que nos espere” (p. 
8). (FREITAS, 2015, p. 46)

 Assim, o que interessa a esse leitor-poeta-crítico 
é uma poesia em que “Agudiza-se, de certo modo, um 
sentido de rebelião e de ‘marginalidade’, desde que enten-
damos esta última como uma deliberada recusa do circo 
literário” (FREITAS, 2015, p. 44) e, consequentemente, 
são as estreias poéticas do século XX português que me-
lhor representam esse espírito, assim como outras caracte-
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rísticas valorizadas por Freitas, que têm lugar em Incipit. 
Constituindo-se como uma espécie de livro de ensaios e 
memórias de leitura, com apontamentos literários e regis-
tros diarísticos, o livro traz relevantes notas sobre os escri-
tores analisados, mas também proporciona interessantes 
observações sobre o pensamento crítico de uma das vozes 
poéticas mais significativas de nosso século. Voz essa que, 
antes de ser de um poeta, crítico ou editor, pertence a um 
leitor atento e afetivo que abraça o livro como a um velho 
amigo de infância:

LICEU SÁ DA BANDEIRA, 1988 
para o Joaquim 

Quando somos demasiado novos 
e o tapume de sentidos e vontades 
nos obriga ao inferno real da escrita, 
pouco adianta acrescentar 
que esses passos num abismo alheio 
não interessavam sequer à ocasional 
professora de português que, entre duas 
bicas, nos falava do monóculo de Cesário.

Eu confundo tudo – até já de pronome 
mudo (e rimo). Na verdade, talvez tenha 
amado essa magra professora do liceu 
que só me leu (se é que leu) passados 
muitos anos. Mas o que importa, neste poema, 
é o susto com que chegamos às palavras 
que não temos. Enquanto a dor, apenas, 
se revela soberana e intransmissível.

Havia o Campos, Sá-Carneiro 
– descobertos por acaso na pequena 
livraria que em breve terá de sofrer 



491

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

a sombra do maior centro comercial 
de Santarém. Mas depois era o deserto. 
E em minha casa apena se liam 
(se é que liam) sonetos de primas 
pelas mesmas editados, tão incertas 
em grau quanto em talento.

Não gosto de lhe chamar destino, 
mas houve uma espécie de sorte 
nesse azar imenso (estar vivo, 
numa cidade indizivelmente bronca): 
Dois crepúsculos que a penosa biblioteca 
do liceu me fez seguir durante meses, 
deixando que a cicuta e o assombro 
se conformassem a “sons e sentidos” 
que não eram, nem poderiam ser, os meus.

Alguns desses nomes viriam talvez 
a salvar-me. Não de mim, claro, 
mas do esterco mais ou menos consensual 
dos que então se tinham como poetas. 
Eu não percebia: como pode um poeta 
não sofrer? Já disse que confundia tudo: 
a biografia e a obra, antes de mais, mas 
também, num plano diverso, a clamorosa 
insignificância em que pareciam comungar 
os malabaristas de escola, o secos 
& institucionais ou os que pelo escárnio 
e pela ruptura queriam o mesmo e assinavam. 
Provavelmente, não me estava a enganar.

Eram dos que iam realmente às escolas, 
o que ajuda a tirar dúvidas (que me desculpe 
a Sophia, que também lá foi uma tarde). 
E ou viviam disso ou sempre garantiam 
férias mais folgadas num paraíso suburbano. 
Eu preferia ficar em casa, a ler por exemplo Florbela. 
Quantos poemas dela não passei à máquina...
Esses e os outros, os que escrevia mal e tão bem 
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fui sabendo deitar fora. Tinha dezassete 
anos, vontade de morrer, maus hábitos.

Não sei se o país mudou. Eu não. 
Haverá mais estradas, menos lugar 
para o corpo e, nas letras, os do costume 
foram como se previa substituídos 
pelos mais novos de costume. “Já cansa 
a cona, caramba”, diria o Mário – 
que nunca fez exatamente parte deste 
horror quotidiano sem reabilitação possível.

Desenganem-se. Há muito pouco a reter 
disto a quem um atávico pudor nos impede 
de chamar morte. Talvez aquele primeiro 
corpo, numa praia a que não voltei 
nem voltou a anoitecer assim. Ou o diálogo 
perfeito entre uma pavana de Byrd 
e o mar de Santa Cruz. A poesia, se quisermos 
insistir no termo, começa no corpo 
(cf. Herberto Helder) para acabar num livro 
– ou em lado nenhum, que é o melhor dos destinos.

Do Liceu Sá de Bandeira até ao fim do mundo.
(FREITAS, 2003, p. 49-51)
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Poesia e pensamento:
articulações e transversalidades entre poesia (portu-
guesa moderna e contemporânea) e o campo filosófico
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Outra vez te revejo,
Com o coração mais longínquo e a alma menos minha.
(“Lisbon revisited – 1926”)

Ao voltar a Portugal, após passar grande parte 
da sua infância e adolescência na África do Sul, Fer-
nando Pessoa, pelo que expressa, não se identifica com 
o contexto literário e cultural da terra natal. Esta co-
municação, por meio da leitura e pesquisa bibliográfica, 
apresenta um projeto de pesquisa sobre o “britânico” 
Fernando Pessoa. Para tanto, investiga a sua própria 
crítica, a sua poética, fatos biográficos e estudos sobre 
esse aspecto do poeta. Parte-se da hipótese de que sua 
experiência se assemelha a um processo antropofágico 
no sentido de assimilação cultural, poética e filosófica. 

Pessoa, nascido em Lisboa, em 13 de junho de 
1888, muda-se para Durban, na África do Sul, em 1896 
e, embora haja um intervalo em que fica pouco tempo 
fora desse país, ele só regressa definitivo para Lisboa 
aos 17 anos, em 1905. Em suas próprias palavras, na 

Fernando Pessoa: o 
português que deglu-
tiu o inglês

Aurora Cardoso de 
Quadros

Universidade de 
Montes Claros
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explicação que faz no artigo intitulado “Para a compreensão 
da Mensagem”, ele diz: “fui sempre fiel, por índole, e reforça-
da ainda por educação – a minha educação é toda inglesa”. 
(PESSOA, 1979, p. 178).

No seu artigo “O Caso Mental Português”, escrito 
em 1932, Fernando Pessoa afirma: “Se fosse preciso usar uma 
só palavra para com ela definir o estado presente da mentali-
dade portuguesa, a palavra seria ‘provincianismo’” (PESSOA, 
1979, p. 142). Após o regresso, percebe-se em seus textos e 
poemas uma liberdade de pensamento e ação, em que há, 
além da forma estética, que utiliza geniais jogos com palavras, 
ideias, sentimentos e fatos, uma precedência artística original 
e de autonomia crítica, quase sempre prismática, que inclui 
um ser não acomodado, mas cuja conflituosa abulia confessa 
em “Notas íntimas”:  

O meu intenso sofrimento patriótico, o meu intenso 
desejo de melhorar o estado de Portugal, provocam em 
mim – como exprimir com que ardor, com que intensi-
dade, com que sinceridade! – mil projectos que, mesmo 
se realizáveis por um só homem, exigiriam dele uma 
característica puramente negativa em mim – força de 
vontade. Mas sofro – até os limites da loucura, juro-o – 
como se tudo eu pudesse fazer sem, no entanto, o poder 
realizar, por deficiência da vontade. (PESSOA, 1979, 
p. 13-14).

Voltando à elaboração em “O Caso Mental Por-
tuguês”, Pessoa expressa sua compreensão a respeito do 
então estágio daquele país, sendo que, aos escritores e ar-
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tistas conterrâneos, atribui uma incapacidade de elaborar 
e coordenar intelectualmente os componentes emocionais 
em uma obra. Completa ele: 

não sabem o que é a disposição das matérias, ignoram 
que um poema, por exemplo, não é mais que uma carne 
de emoção cobrindo um esqueleto de raciocínio. Ne-
nhuma capacidade de atenção e concentração, nenhu-
ma potência de esforço meditado, nenhuma faculdade 
de inibição. Escrevem ou artistam ao sabor da chamada 
«inspiração», que não é mais que um impulso comple-
xo do subconsciente que cumpre sempre submeter, por 
uma aplicação centrípeta da vontade, à transmutação 
alquímica da consciência. Produzem como Deus é ser-
vido, e Deus fica mal servido. Não sei de poeta portu-
guês de hoje que, construtivamente, seja de confiança 
para além do soneto. (PESSOA, 1979, p. 148-149) 

Percebe-se que há, no poeta e intelectual, um po-
sicionamento assumido de autodistinção e um senso de 
superioridade indiscutível, embora não os explicite em um 
cotejamento.  Na explanação sobre o provincianismo por-
tuguês, que ele divide em três camadas (o povo, a burguesia 
e a elite, ou seja, conforme ele prefere chamar, o scol), ele 
conclui que o  problema dos homens de talento é “a ausên-
cia de ideias gerais e, portanto, do espírito crítico e filosó-
fico que provém de as ter” (PESSOA, 1979, p. 148-149). 

Ao expressar sua opinião, evidencia, implicitamen-
te, a distinção entre si e os outros poetas portugueses, os 
quais são alvejados com o seguinte julgamento:  

Seria trágico, à força de deixar de ser cómico, o resul-
tado de uma investigação sobre, por exemplo, as ideias 
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dos nossos poetas célebres. Já não quero que se subme-
tesse qualquer deles ao enxovalho de lhe perguntar o 
que é a filosofia de Kant ou a teoria da evolução. Basta-
ria submetê-lo ao enxovalho maior de lhe perguntar o 
que é o ritmo (PESSOA, 1979, p. 149). 

Assim, não é apenas uma sugestão implícita o juízo 
que ele faz da inferioridade portuguesa, mas fato expresso, e 
lamentado, pelo poeta. E tendo em mente que, ao apontar 
a deficiência portuguesa ele evidencia seus dotes, percebe-se 
que Pessoa então, mesmo que não tivesse escrito em língua 
inglesa as suas primeiras obras, revela uma identidade distinta 
do intelectual em Portugal. Mas sua trajetória também apre-
senta fatos que convergem na construção de uma imagem e 
natureza realmente diferente dos personagens portugueses do 
seu tempo. Tendo convivido, durante a fase primordial de sua 
formação, na colônia britânica, o pensamento, o saber, a lín-
gua e a cultura do poeta evidenciam uma identificação com o 
componente britânico, ainda que ele não o seja, propriamen-
te, nem por nascimento nem por reconhecimento, daquele 
tronco. Talvez mais que propriamente britânica, no sentido 
de nacionalidade, sua aproximação com essa cultura se dê em 
forma de identificação metropolitana, numa dimensão uni-
versal, uma vez que, em sua visão de mundo e em sua poética, 
refletiu, “à semelhança dum poderoso espelho parabólico, as 
grandes inquietações humanas” (MOISÉS, 2008, p. 241). 

Alguns fatos tornam-se interessantes em torno desse 
núcleo. Sabe-se da multiplicidade do seu espírito, expresso 
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pela criatividade da mente e da arte da palavra. Além dis-
so, seu discurso revela um ser que atua do lugar e papel me-
tropolitanos, de avançado estágio cultural, em que se leem 
no original, entre outros, Shakespeare, Poe, Whitman, T.S. 
Eliot, e que tem na Inglaterra o centro e o modelo de vários 
campos do saber, com destaque para as inovações e propostas 
das vanguardas literárias e artísticas, que ele retoma, deglute e 
formata ao seu modo e, mais adiante, ao modo de uma língua 
portuguesa, em princípio também refletida pela sintaxe in-
glesa, conforme postula  Jorge de Sena, por exemplo, no pre-
fácio que escreve para a obra Poemas ingleses (SENA, 1974). 

 Sendo assim, talvez seu processo de heteronímia, 
diante desse estado de consciência do poeta, seja, de fato, uma 
estratégia de interlocução do ser com suas variadas faces, na 
perspectiva de que, a nosso ver, suas criações verbais desdo-
bram-se em movimentos refrativos, em que podem ser en-
trevistos elementos sugestivos de estratégias que expressam o 
próprio ser, em cuja sugestão se transforma em uma espécie 
de deglutidor do seu próprio melting pot, que caldeia leituras, 
valores, ideologia e apuro nas formas de expressão. 

Nesse contexto, ao escrever versos com substrato 
erótico, como em Antínous, Fernando Pessoa estaria “exorcis-
mando o feminino e o masculino, para justificar a castidade e 
a disponibilidade heteronímica do ortônimo e dos heterôni-
mos e dar a eles uma universalidade acima das circunstâncias 
eróticas” (SENA, 1974, p. 31). Pessoa revela-se distinto em 
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uma cidade onde se repudia aquele que, como provavelmente 
ele, talvez não conceba uma relação puramente sexual, devido 
à “delicadeza de ânimo, sem um envolvimento de afeto e pai-
xão” (SENA, 1974, p. 30). Essa elaboração de Jorge de Sena 
deixa entrever que, se o poeta escrevesse Antinous em portu-
guês, não resta dúvida do impacto que causaria, uma vez que, 
geralmente,  pode-se prever a repercussão que uma ousadia 
como essa provoca em “sociedades como a portuguesa sem-
pre espreitadoras da cama alheia”, e que induzem os castos a 
se vangloriarem do que não fazem (SENA, 1974, p. 30).

Fernando Pessoa, sendo um daqueles autores que 
têm o potencial de promover o dualismo intricado da sen-
sibilidade, que cogita entre a percepção e/ou confusão, como 
ele o quis, gera agradável e instigante tensão quando se tra-
ta da coisa sentida e/ou fingida, ambiguidade do discurso e 
da poesia. Além do seu fabuloso potencial estético, do fator 
fenomenal da psicologia dos “autores poetas”, que ele cria 
como entidades distintas de si (Fernando), definindo-os em 
biografia, personalidade, área de formação e atuação no mun-
do, há outro foco de interesse nesta proposta, que é o seu 
discurso subjacente, levando em conta o olhar diferenciado 
e os contextos em que ele se criou. E, se ele diz ser a língua 
portuguesa a sua pátria, a formulação deve ser analisada com 
cuidado, uma vez que o idioma inglês é considerado, por Jor-
ge de Sena, por exemplo, no mesmo referido prefácio, como 
sua primeira língua, com a informação de que seus textos em 
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português possuem traços e estruturas do idioma britânico, 
e seriam como que traduções desse idioma primeiro no qual 
se formou. Isso, porque a fase em que assimilou a língua e a 
cultura inglesas foi determinante para sua formação. De fato, 
mesmo para o futuro de alguém que não se equiparasse ao 
gênio do português, o condicionante cultural nesse período 
da vida seria substancialmente determinante. 

Sob um ângulo que articula poesia, discurso e con-
texto social, torna-se instigante buscar sentidos da expressão 
de Pessoa a partir das sugestões que emergem da mistura do 
discurso poético com os reflexos do ser real, em suas 
experiências de vida.

Como base teórica, uma das elaborações que acres-
centam conhecimentos ao estudo proposto está na associa-
ção que Mikhail Bakhtin, na obra Problemas da Poética de 
Dostoievsky, faz entre experiência e fantasia livre, e as noções 
do discurso sério-cômico. Entendemos, à luz da explanação de 
Jorge de Sena, no mesmo prefácio que escreve para a obra 
Poemas ingleses (PESSOA, 1974) que, ao criar os heterôni-
mos, Fernando Pessoa constrói, em Álvaro de Campos e   
Ricardo Reis, o discurso do Pessoa (ele-mesmo) que britani-
zou-se. Em Alberto Caeiro, ele constrói, de modo paródico, 
um Pessoa que “teria ficado em Portugal”, um “filósofo da 
não-filosofia”. Nesses sujeitos, podemos perscrutar os papéis 
de cada um, sendo ponto comum entre eles o paradoxo e a 
ironia. Também observamos, nesse passo, de que modo os 
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caminhos tomados pelo menino e pelo Fernando Pessoa 
adolescente na britânica África do Sul, definem os papéis do 
poeta e de seus heterônimos. 

Advém do fato de que, como o poeta morou nove 
anos e meio, entre a infância e a adolescência, na África do 
Sul,  ele como que se “britanizou” e, quando voltou a Portugal, 
a voz identificada em seus poemas e outros escritos seria a do 
dominador e, sob certo ponto de vista, ele inicialmente  não 
se identifica com o que aquilata como um provincianismo 
literário e cultural que se lhe apresenta a terra natal.  Assim, 
em seu gênio de escritor, a explicação para os heterônimos 
seria a de que ele criaria estratégias para se expressar, possi-
bilitando sugestões cosmogônicas da sua poética. No mesmo 
prefácio da obra Poemas ingleses os heterônimos, por exemplo, 
nas palavras de Sena, “Não eram e não são apenas “ficções” 
eventuais, mas “personalidades” definidas em que o poeta rea-
lizou diversas virtualidades suas, e variantes diversas de uma 
visão de mundo” (SENA, 1974, p. 21). E num contexto em 
que se sentia em maior altitude, onde o povo estava aquém 
do seu espírito, esses personagens poetas criados seriam seus 
interlocutores. Um dos recursos utilizados por ele, ao expres-
sar esse olhar crítico no retorno, é uma fina ironia, com a qual 
dá o tom à voz por trás dos versos e outros escritos. Outras 
vezes, pode-se perscrutar um tédio, uma desmotivação, como 
o fragmento 126 do guardador de livros, Bernardo Soares, no 
fragmento 126 do Livro do desassossego, anota:
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Tenho grandes estagnações. Não é que, como toda a gente, 
esteja dias sobre dias para responder num postal à carta 
urgente que me escreveram. Não é que, como ninguém, 
adie indefinidamente o fácil que me é útil, ou o útil que 
me é agradável. Há mais sutileza na minha desinteligên-
cia comigo. Estagno na mesma alma. Dá-se em mim uma 
suspensão da vontade, da emoção, do pensamento, e esta 
suspensão dura magnos dias; só a vida vegetativa da alma 
— a palavra, o gesto, o hábito — me exprimem eu para 
os outros, e, através deles, para mim. Nesses períodos da 
sombra, sou incapaz de pensar, de sentir, de querer. Não 
sei escrever mais que algarismos, ou riscos. Não sinto, e a 
morte de quem amasse far-me-ia a impressão de ter sido 
realizada numa língua estrangeira. Não posso; é como se 
dormisse e os meus gestos, as minhas palavras, os meus 
atos certos, não fossem mais que uma respiração periférica, 
instinto rítmico de um organismo qualquer.
Assim se passam dias sobre dias, nem sei dizer quanto 
da minha vida, se somasse, se não haveria passado assim. 
(PESSOA, 2015, p. 148-149) [grifos nossos]. 

O mesmo semi-heterônimo continua, sugerindo 
apresentações de imagens fictícias do ser, que se revestiria de 
outra imagem que não reflete a sua alma real:

Às vezes ocorre-me que, quando dispo esta paragem de 
mim, talvez não esteja na nudez que suponho, e haja ainda 
vestes impalpáveis a cobrir a eterna ausência da minha 
alma verdadeira; ocorre-me que pensar, sentir, querer 
também podem ser estagnações, perante um mais íntimo 
pensar, um sentir mais meu, uma vontade perdida algures 
no labirinto do que realmente sou.  Seja como for, deixo 
que seja. E ao deus, ou aos deuses, que haja, largo da mão 
o que sou, conforme a sorte manda e o acaso faz, fiel a um 
compromisso esquecido. (PESSOA, 2015, p. 149). 

 O autor busca uma distinção ideal de seu papel de 
autor ao criar os outros “eus”, mas que seriam dramatizados 
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como outras pessoas com “vida e obra”. Segundo ele, os he-
terônimos são explicáveis de vários ângulos, inclusive o psi-
quiátrico, cuja gênese é assim descrita: “a origem dos meus 
heterónimos é o fundo traço de histeria que existe em mim” 
(PESSOA, s/d, p. 154).  E a genialidade do poeta instaura-
se, quando a leitura consegue proceder a esse deslocamento 
de autoria, ultrapassagem da metáfora do “outro” que está 
por trás das pessoas, ou seja, esquecendo o autor (ele mes-
mo) e compactuando ao fazer dos autores criados uma “rea-
lidade” biográfica e faces de um prisma que refrata e reflete 
a si mesmo. Trata-se de um procedimento que realiza, não 
propriamente um pacto, mas, talvez, uma introjeção do es-
pírito.  Nas muitas reflexões  possíveis acerca do fenômeno 
da distinção entre homem e autor, o escritor cria, juntamente 
com as entidades Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto 
Caeiro, para dizer os mais célebres, alvo desta proposta, um 
raciocínio  paradoxal em que o “eu-lírico” torna-se a repre-
sentação de personagens cuja metáfora é a pretensão do real. 
Diante disso, torna-se instigante entender o ângulo filosófico 
e psicossociodiscursivo dos heterônimos. O poeta consegui-
ria se apartar das suas criaturas de modo a fazê-las distintas 
e completamente autônomas de si ou elas são faces do Pes-
soa britanizado? Haveria unidade em traços ou categorias na 
escrita dos seus heterônimos?  Seria possível identificar, em 
suas escritas, pontos comuns para além das diferenças apon-
tadas pelo poeta, identificando o que Álvaro de Campos 
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define como “Uma série de contas-entes ligadas por um/ fio 
memória” (PESSOA, 1988, p. 67)? Qual seria esse fio-me-
mória marcado como inerência do ser que se identifica com 
a cultura que adotou?  

Pelo que foi dito até aqui, a apresentação da obra de 
Fernando Pessoa, pelas sensações e significados ativados nas 
leituras, não pode deixar de abarcar os poemas ingleses, muitos 
publicados em vida. Inclusive os polêmicos Antinous (amante 
preferido de Adriano) e Epithalamium, os quais ele teria publi-
cado em Portugal, sem receios, devido ao então não domínio 
da língua inglesa pelos portugueses. Também os Sonnets, poe-
mas em inglês, que refletem a predileção do poeta. A esse res-
peito, Jorge de Sena diz que o inglês era tão natural no poeta, 
com total domínio de particularidades e filigranas, que seria 
essa sua língua “profunda” (SENA, 1974, p. 30). Alexandrino 
Severino, em sua tese defendida em 1970, afirma que os anos 
de África do Sul foram fundamentais para a formação intelec-
tual e artística do poeta (SEVERINO, 1970, p. 21). Nem foi, 
por isso, considerado um britânico por aquele povo.  Ao con-
trário, não conseguiu integrar-se nesse mundo que para ele não 
abrira as portas como membro natural ou mesmo harmônico, 
o que talvez seja sugerido pela voz de Álvaro de Campos em 
“Lisbon Revisited”: “Fecharam-me todas as portas abstratas 
e/ necessárias” (PESSOA, 1988, p. 66). Em princípio, esses são 
os sentidos e caminhos pelos quais esta proposta, prevista para 
um futuro estágio pós-doutoral, visa a percorrer.
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As aproximações realizadas pela literatura 
comparada trazem com sua metodologia uma esco-
lha de formação de cânone que alinha determina-
dos autores e constitui, do mesmo modo, as linhas 
de fronteira que a língua continuamente estabelece 
ao redor do que não é dito. Dentro de cada propos-
ta de estudo, é necessário sublinhar, está a parceria 
ético-estética que, atendendo ou não ao domínio 
do consciente, se utiliza da fala (e predominante-
mente da escrita, como regra de nosso tempo e lo-
cal) para tecer a memória. Numa perspectiva tem-
poral metodologicamente linear, reconfiguramos 
em regime contínuo nossos arquivos memoriais, 
que acreditamos pertencerem ao passado, e que 
no entanto são acessados e lidos pelos significados 
na contínua contemporaneidade, dispondo-se 
assim a abrir os caminhos do porvir. Aquilo que 
deixamos do de fora da memória, fazendo persistir 
as exigências de hegemonia de discursos velados, se 
verifica nos indícios do que está presente: um cânone 

A tradição em visita: uma breve 
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predominantemente masculinizado (que exclui de sua 
memória mulheres), branco (que exclui demais populações 
étnico-raciais), europeizante (que valida as trajetórias ar-
tísticas e intelectuais quando absorvidas pelo chamado 
“velho mundo”, excluindo assim demais territórios). 

É sabido que as estratégias de exclusão se dão não 
somente pelo real apagamento de autores ou de obras, mas 
também pela recepção dada a autores e obras que de algum 
modo sobressaíram-se do padrão. Vê-se tal procedimento, 
por exemplo, na crítica realizada à Sophia de Mello Brey-
ner Andresen, pela tradição portuguesa entre os anos 1960 
e 2000, que menciona a autora como “o poeta” e reitera 
uma perspectiva duplamente estigmatizante ao conside-
rar que sua qualidade consiste na realização de uma obra 
“completamente isenta de biografismos (...) e de toda 
aquela imediatez interjectiva, tão frequente na poesia fe-
minina” (FERREIRA apud KLOBUCKA, 2009, p. 147). 
De acordo com Anna Klobucka, tal leitura “é um sintoma 
eloquente da penetração muito lenta de uma perspectiva 
informada pela consciência crítica da diferença sexual no 
discurso da crítica literária em Portugal”. O estigma duplo 
está na delirante tautologia inerente a esta crítica: a de que 
obras de caráter biográfico são menores por estarem asso-
ciadas a autoras mulheres, e que, por sua vez, autoras mu-
lheres são menos creditáveis por se valerem de estratégias 
biográficas em suas obras. Esse tipo de estudo crítico car-
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rega uma ferramenta de grande poder para a manutenção 
dos modelos hegemônicos que permeiam a formação de 
nosso cânone: o ato de fixar no estado de exceção autores 
ou obras que não respondem à demanda de perfil do status 
quo. Como é o caso de uma autora mulher, passível de ser 
aclamada pela crítica quando supostamente não escreve 
como uma mulher, de acordo com um estabelecimento 
prévio daquilo que às mulheres é dado escrever.

O que não se diz

Na apresentação do livro Cerimónias (2017, p. 11), 
Maria Filomena Molder faz uma coletânea de palavras 
que serão seguidas para o desenvolvimento de sua obra, 
apontando entre elas uma perspectiva interessante de 
operar um estudo: “Visível e invisível, dizível e indizível 
(nunca dando vantagem ao indizível e ao invisível), coisa e 
linguagem (nunca confundindo uma com a outra)” (2017, 
p. 11). Para não dar vantagem ao indizível e ao invisível é 
necessário, como realizam as poetas Ana Martins Mar-
ques e Sophia de Mello Breyner Andresen, dedicar-se à 
produção de um texto que reflete as operações discursivas 
daquilo que se possibilitou, pelo organismo vivo da lin-
guagem, ser dito. Do mesmo modo, ao conhecer as linhas 
de fronteiras dos discursos permitidos pela repetição di-
dática da língua, dobrá-la no poema desloca os elementos 
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figurados no domínio do indizível para aquele do dizí-
vel, o que também pode ser um modo de afirmar que não 
se confunda coisa e linguagem, ainda que estejam ambas 
intimamente associadas. Para desenvolver a questão, des-
taca-se o poema 3 da série “Visitas ao lugar-comum”, de 
Ana Martins Marques (2015, p. 51):

3 
Dobrar a língua 
e ao desdobrá-la 
deixar cair 
uma a uma 
palavras 
não ditas

 Conhecer e retorcer a arquitetura da linguagem, 
investigando sua aparição e seu silêncio, é também ma-
téria e tema ao longo de toda a obra de Sophia de Mello, 
ainda que se trate de uma obra reconhecidamente hete-
rogênea. No poema Tarde (ANDRESEN, 2015, p. 326), 
do livro No tempo dividido, é notável o modo como se de-
senvolve em dois versos a metodologia de exposição do 
silêncio constitutivo dos diálogos, o que a fortuna crítica 
leitora de Sophia comumente atribui a uma perseguição 
do mistério ou do real. É certo que mistério e real são 
elementos à primeira vista bastante conflitantes para que 
se persiga num só golpe, e no entanto, na obra da poeta 
podemos encontrá-los em isotopias simultâneas, criando, 
em vez da dissonância, o contraponto.
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TARDE

O que eu queria dizer-te nesta tarde
Nada tem de comum com as gaivotas.

Numa aula realizada em junho de 2018, no Museu 
Memorial Minas Gerais Vale, em Belo Horizonte, Júlia 
de Carvalho Hansen diz que os poemas re-encenam as 
relações entre os objetos no mundo, criando lugares nos 
quais se torna possível reorganizar o modo como as coisas 
se alteram. Sendo assim, é possível dizer também que na 
poesia o diálogo estabelecido entre uma coisa e outra vem 
à tona pela via do estranhamento, o que nos leva a contac-
tar a simultaneidade do domínio do estético num gestual 
pragmático. Em “A Tarde” há a imagem das gaivotas e do 
silêncio ao qual o desejo de fala se contrapõe: a despeito da 
aparente ausência de relação entre a descrição de beleza da 
cena e as palavras que restaram à espera, os dois elementos 
foram no poema ressignificados um pelo outro. Esta práti-
ca é comentada por Silvina Rodrigues Lopes, ao comentar 
que a poesia de Sophia é “ambígua porque nela se abre um 
horizonte da presença, o da iminência ou da expectativa 
que persuade o leitor para o desconhecido, aquilo que o 
convoca na sua insubstituibilidade” (2003, p. 72).

O poeta rompe a sintaxe viciada, permeada por 
discursos hegemônicos, a medida que cria um universo de 
possibilidades dentro do qual as relações de inteireza1 en-
1 O termo advém do vocabulário de Sophia de Mello, quando, após a 
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tre as palavras e as coisas, e entre as palavras e as palavras, 
reencenam uma fala não interrompida por um imaginário 
precário, muitas vezes dominado pela simples repetição 
enclausurante da linguagem que parece possível. O uso 
coercitivo que é feito das palavras, em regime pragmático, 
é responsável por associar a determinados modos de ação 
elementos que nos foram dados a compreender e referen-
ciar de acordo com a ampla memória coletiva, que se en-
contra por sua vez ficcionalizada no imaginário. Tal regime 
é mencionado por Silvina Rodrigues Lopes (2003, p. 56):

Um poema é feito de palavras. Elas são transferidas  do 
comum para o poema, onde se tornam outras: palavras 
do falar comum, que reconhecemos como tais, e torna-
das únicas por uma fala única, pela dicção, pelo fazer do 
poema, que, ao visar nelas que elas não são, é ele próprio 
transferência do visar que as cerca de desconhecido e 
no-las devolve surpreendidas.

Mais adiante, a autora utiliza a noção de ritual para carac-
terizar a desterritorialização que o ser humano é capaz de 
provocar pelas vias das palavras, isto é, ritualística é a per-
formance de deslocar do comum o convívio engendrado 
com a enunciação linguística e fazê-la contactar a face do 
estranhamento que a poesia encena. Sendo estranho, por 
excelência, o poema guarda em si as possibilidades de fala 

revolução dos cravos, a poeta escreve o discurso “Poesia e Revolução”, 
publicado no livro O nome das coisas, que diz: “o amor positivo da vida 
busca a inteireza. Porque busca a inteireza do homem a poesia numa 
sociedade como aquela em que vivemos é necessariamente revolucio-
nária - é o não aceitar fundamental” (ANDRESEN, 1977, p. 77).
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que foram coibidas pela necessidade de repetição de um 
discurso que é sempre do outro e que, somente sendo as-
sim, parece possibilitar compreensão. “Perdida a confian-
ça na linguagem, a poesia reconstrói essa confiança pela 
interrogação da própria linguagem do mundo” (LOPES, 
2003, p. 59).

Numa mesa-redonda realizada em novembro de 
2017, na Universidade Federal de Minas Gerais, Ana 
Martins Marques rememora a noção drummondiana de 
“Claro Enigma” ao dizer que a poesia é uma instauração 
de um lugar que convive com o silêncio e o segredo. O 
silêncio do poema não cala a fala, apesar de ser capaz de 
dizer que ali habita o não-dito. De modo semelhante, do 
segredo não se extrai uma revelação, visto que o segredo 
revela o próprio segredo: o jogo dentro do qual verdade e 
inverdade não apontam para a resolução de nossos con-
flitos, mas nos redirecionam, aproximando-se do modo 
como a arquitetura ética do sentido é habitada pela lin-
guagem à qual nos habituamos.

No documentário Sophia de Mello Breyner Andre-
sen, realizado por João César Monteiro, a poeta fala sobre a 
relação entre sua vida e a poesia por ela escrita. Nesta fala, 
Sophia demarca uma descrença em biografias e aponta 
sua própria obra como sua única biografia possível. Nesse 
modo de operar uma estética associada à ética que uma 
poesia como forma de compreender a vivência requer, a 
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poeta fala sobre sua busca por “esse espírito de nudez”, que 
acompanha um olhar iniciante sobre todas as coisas: “co-
meçar a olhar desde o princípio” é preciso, diz ela, “como se 
fosse o primeiro dia do mundo”. O olhar iniciante é, por-
tanto, marca instrumental de uma poética consciente de 
participar da construção dos elementos que nela figuram. 
Não se trata, nesse caso, de coletar imagens da experiência 
vivida para tematizar estruturas do poema, mas, sobretu-
do, de utilizar o poema para alterar a ordem das imagens 
expressas, como se pode ler nos versos finais do poema 
“A forma justa”: “Por isso recomeço sem cessar a partir 
da página em branco/E este é meu ofício de poeta para 
a reconstrução do mundo” (ANDRESEN, 2015, p. 710).

Blanchot (1987, p. 29) observa que “o poeta é 
aquele que ouviu essa fala, que se fez dela o intérprete, o 
mediador, que lhe impôs o silêncio pronunciando-a”. A 
medida entre o silêncio e o poema seria, nesse sentido, a 
capacidade da escuta que a linguagem instaura de maneira 
simultaneamente inaugural e responsiva, ao apresentar de 
modo inédito os temas muito visitados. Nesse aspecto, a 
escuta se apresenta nas obras de Sophia de Mello e de Ana 
Martins como material da trama poética instaurada pela 
atenção aos usos comuns da língua. As “Visitas ao lugar-
comum”, do Livro das semelhanças (MARQUES, 2012), 
realizam esse exercício de escuta quando coletam das falas 
cotidianas expressões e frases feitas, como “dobrar a lín-
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gua” no poema mencionado, além de “quebrar o silêncio”, 
“cortar relações”, entre outras que iniciam os poemas da 
série. A distorção que as expressões correntes ganham na 
poética de Ana Martins apontam, não necessariamente 
para a apresentação de um significado que reste por trás 
delas, mas sobretudo para a possibilidade de reconstrução 
do universo do comum2 durante a prática do poema. De 
modo similar, como se reflete em Sophia, é possível diante 
da página em branco operar o ofício incessante da poesia, 
fixando em torno do silêncio, carregado pelas construções, 
as imagens, a primeira vista dissonantes, que são por elas 
implicadas.

O que diz o outro
 
Epígrafe
 
Octavio Paz escreveu:
A palavra pão, tocada pela palavra dia,
torna-se efetivamente um astro; e o sol,
por sua vez, torna-se alimento
Luminoso”
 
Paul de Man escreveu:
“Ninguém em seu perfeito juízo ficará à espera
de que as uvas em sua videira amadureçam
sob a luminosidade
da palavra dia”
(MARQUES, 2015, p. 17)

2 Nesse sentido, o comum refere-se tanto ao elemento do cotidiano 
quanto àquilo que é partilhado entre uma comunidade.
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Os poemas apresentados até aqui formulam, pela 
releitura dos lugares-comuns, a relação da literatura com 
a tradição canônica, bem como de seu suporte com a me-
mória e com a exigência de arquivos que a história impõe 
à existência da palavra escrita. Nesse sentido, O Livro das 
Semelhanças, de Ana Martins, se inicia com a série deno-
minada “Livro”, dentro da qual os elementos que separam 
em partes um livro de poesia são figurados em poemas 
intitulados como “Capa”, “Título”, “Nome do autor”, entre 
outros, até chegar ao “Epílogo” apresentado nesta seção. 
A projeção de continuidade entre as partes se vincula si-
multaneamente à referencialização metalinguística deste 
específico objeto-livro, no qual os poemas tomam mate-
rialidade quando publicados, e à presença repetitiva das 
publicações, que ao longo da história editorial consolidam 
a estrutura supracitada e desenvolvem seu significado 
poético desde os elementos paratextuais, responsáveis por 
nos levar a reconhecer os livros de poesia. Dar indícios da 
feitura do objeto em sua materialidade, justamente aquilo 
que leva o leitor a acessá-lo, pode ser também um modo 
de recriar a relação a partir da consciente presença dos 
dois pólos: o corpo que escreve e o corpo que lê. Nesse 
sentido, os elementos figurativos apontam para o ritual da 
viabilização criado em torno da literatura.

Para Blanchot, o poeta “cria um objeto de lingua-
gem, tal como o pintor não reproduz com as cores o que 
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é mas busca o ponto onde as cores dão a ser” (1987, p. 
35). Os livros, ou amplos objetos de linguagem criados 
por Ana Martins e Sophia de Mello, operam um elemento 
fundamental para a escrita literária: o tempo. Não havendo 
como reproduzir nos poemas a temporalidade involucrada 
no processo, as referências constantes a autores, versos, tó-
picas e elementos paratextuais talvez busque o ponto onde 
o tempo dá a ser a poesia e o que dela assimilamos na 
construção do imaginário. Encenar, de tal modo, a história 
e sua herança, é um exercício de aprendizado, assim como 
as “coisas que aprendemos nos poemas de amor3”, e dis-
solve a linearidade que nos separa do passado, nos fazendo 
conviver com o conjunto de autores mobilizados e assim 
presentificados na contemporaneidade.

A estrutura de “Epílogo” é análoga à de “A Pala-
vra” (ANDRESEN, 2015, p. 682), poema publicado por 
Sophia de Mello Breyner na obra de 1977, intitulada “O 
nome das coisas”:

A Palavra
 
Heráclito de Epheso diz:
‘O pior de todos os males seria
a morte da palavra’
Diz o provérbio do Malinké:
‘Um homem pode enganar-se em sua parte de alimento
Mas não pode
Enganar-se em sua parte de palavra”

3 Verso do poema  “O que já se disse do amor” (MARQUES, 2015, 
p. 107).
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Tanto “Epílogo” quanto “A palavra” trazem, pelas referên-
cias mobilizadas, a prática da citação direta que, aos mol-
des de um texto científico, fazem ressoar pela fala de ou-
tros autores a construção de uma ideia própria. A despeito 
de uma fortuna crítica preocupada em distinguir e validar 
a existência ou não de temas biográficos, os poemas saltam 
para a consciência de uma retórica realizada pela partilha 
dos significados, que investiga o modo como a experiência 
se constitui em diálogos diversos. A presença de uma ex-
periência de autoria é, portanto, constituída pelas vias de 
uma experiência de leituras e de escuta, cuja aquisição de 
significados permeia invariavelmente uma comunidade.

Todo discurso perpassa infinitamente, nesse sen-
tido, sua condição de construto, uma vez que se elabora a 
partir e mediante outros. “Como determinar nossa parte 
de palavra se todas são potencialmente nossas e nenhuma 
se deixa apreender?” (LOPES, 2012, p. 64). A citação é, 
segundo Silvina Lopes, a “marca do desespero” por portar 
num só gesto a transmissão e o caráter de intransmissibi-
lidade de um determinado texto. Em outras palavras, citar 
e referenciar autores se estabelece como gesto de dizer, via 
outrem, aquilo que se quer e, ao mesmo tempo, como a 
busca desesperada de construção da própria retórica, de 
um idioma próprio que persegue a contracorrente do dis-
curso mapeado.
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O que resta dizer
 
 No ensaio “A analogia cessa sempre” Maria Fi-
lomena Molder (2017, p. 47) comenta um trecho de A 
descoberta do mundo, de Clarice Lispector, pontuando uma 
noção pouco comum de escrita. Diz ela que “a não-palavra 
incorpora a palavra, o que é simplesmente o contrário do 
que se costuma dizer, fazendo estilhaçar o lugar comum, 
a saber, a  palavra incorpora a não palavra. Temos de nos 
haver com este enigma”. Entre muitas coisas, isso significa 
uma noção de que a literatura, além de não dar vantagem 
ao indizível, realiza o feito de buscar entre as linguagem 
em sua percepção criadora (prerrogativa das poéticas ar-
tísticas) os lugares nos quais o pensamento corporificado 
pela palavra em seu uso comum nem sempre é capaz de 
chegar. O enigma que a filósofa encontra em Clarice é si-
milar à operação muito mencionada ao longo das poéticas 
de Ana Martins Marques e Sophia de Mello Breyner, que 
pode ser pensada a partir de versos como, por exemplo, 
“a linguagem/sem cessar/arma/armadilhas” (MARQUES, 
2011, p. 31). Sophia, por sua vez, em uma fala realizada 
em 1964, dá o seguinte depoimento: “sempre a poesia foi 
para mim uma perseguição do real. Um poema foi sempre 
um círculo traçado à roda duma coisa, um círculo onde o 
pássaro do real fica preso”4. 
4 Discurso realizado em 11 de julho de 1964 durante a entrega do 
Grande Prêmio de Poesia atribuído ao Livro Sexto.
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Sabendo, portanto, das armadilhas que a lingua-
gem arma, encontramos na consonância poética lida entre 
as autoras aqui estudadas um modo como a poesia opera 
a reconstrução de um mundo que de antemão é permea-
do por palavras. O “pássaro do real” está muito além de 
uma noção objetivante que separa fidelidade e ficção, e 
se apresenta na poética de Sophia de Mello como uma 
consciência de que a língua enlaça no entorno do acon-
tecimento a sua própria roda construtiva. Nesse sentido, 
sabe-se que engendramento sintático que apreende o ser 
falante é constitutivo das linguagens em todas as suas ope-
rações, seja numa construção excludente de memória que 
opera as narrativas acadêmicas de cânone, seja nas estraté-
gias de que se vale o poeta ao colocar-se como artesão do 
tecido das linguagens. De tal modo, podemos referenciar 
a noção estabelecida por Silvina Rodrigues Lopes de “me-
mória profética” (2012, p. 54), ao saber que, conhecendo os 
artifícios da língua, a forma poema é capaz de trazer para 
o presente a reconstrução da memória.
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A fluidez do tempo impõe a noção da transi-
toriedade do mundo. A vida é mobilidade, um devir 
constante marcado pela alternância entre o ser e o 
não ser das coisas. A relação entre o ser e o tempo é 
uma questão debatida reiteradamente na poética de 
Fernando Pessoa e pode ser considerada elemento 
relevante para a compreensão do fenômeno da he-
teronímia que marca a sua obra. Pessoa imbuiu suas 
personas poéticas de atributos que as individualizam 
e identificam como entidades específicas.  Entre eles, 
destaca-se aquele que se refere ao modo como cada 
heterônimo concebe o tempo e com ele lida no uni-
verso de sua experiência poética, como propõe Fran-
cisco Fagundes, em estudo sobre a temática temporal 
em Fernando Pessoa:

Pondo de lado algumas semelhanças temáticas 
e estilísticas entre todas as entidades poéticas 
fernandinas, é possível identificar pelo menos 
três vivências distintas do tempo na poesia do 
autor da Mensagem: a utópica (Alberto Caeiro), 
onde o poeta se aproxima à inconsciência do fluir 

A vida como espaço 
breve: o tema do tempo 
nas odes de Ricardo Reis

Elisete Eustá-
quio Ferreira da 
Silva

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais



524

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

do temporal mediante a redução de tempo e espaço a 
uma unidimensionalidade física; a pessoal (Álvaro de 
Campos e Fernando Pessoa ortônimo), na qual avulta 
a recorrência de experiências suscetíveis de serem con-
sideradas autobiográficas; e a clássica (Ricardo Reis) – 
aquela em que o poeta se limita à inspiração dos clássi-
cos (...) (FAGUNDES, 1981)

 Ricardo Reis, heterônimo clássico de Fernando 
Pessoa, buscou na antiga poesia, e bastante em Horácio, 
eminente poeta latino da era de Augusto, temas abordados 
em suas odes, e os modos de debater sobre eles, embora 
ajustando-os a uma intenção discursiva própria. Entre es-
ses temas, pode-se ressaltar o tempo como um elemento 
de validade para a discussão do item: o sujeito perante a 
existência. A perspectiva que prevalece nessa abordagem 
atrela a ideia da temporalidade ao fato do dinamismo uni-
versal das coisas, como sustentado, por exemplo, na em-
blemática proposição de Heráclito de Éfeso que diz que 
“tudo se move”, ‘tudo escorre” (panta rhei). Portanto, tudo 
muda e se transmuta, sem exceção, num perene movimen-
to de transformação que tem como base a fluidez do tem-
po (REALE; ANTISERI, 2003, p. 23).

O tema da fluidez do tempo obterá nas odes de 
Reis o enfoque da vida como espaço breve, como expe-
riência definida pelo contínuo movimento que leva o ser 
ao não-ser e que institui a finitude como condição a tudo 
imanente. O fato da impermanência das coisas, instaurado 
pelo processo vida e morte, instituirá o passado como algo 
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inoperante com relação ao sujeito e às coisas; o mesmo 
se dará com o futuro, visto como mera incerteza. O que 
contará como ponto considerável da existência será o pre-
sente e será postado nele que o sujeito lírico falará de si e 
do mundo que experimenta. O eu, o aqui e o agora são, 
pois, referenciais que marcam o discurso lírico. A enuncia-
ção lírica caberá, portanto, no estreito espaço do presente, 
na brevidade do momento vivenciado pelo sujeito. Essa 
inscrição do tempo lírico no “estreito limite do presen-
te” ressalta o instante imediato como ponto de refúgio da 
existência. A lírica se põe, assim, a serviço do dia (tempo 
da enunciação) e é, portanto, efêmera. A concepção do 
presente “como espaço da vida efêmero – “que dura um 
dia” – é, pois, a visão que a lírica informa, como esclarece 
Francisco Achcar (1994, p. 40), ao citar Herman Fränkel 
quando este elucida o trato reservado à questão temporal 
nos primórdios da poesia lírica grega. Pode-se afirmar que, 
mais que pontuar o dia com seus eventos, a lírica situa 
o sujeito no fluído episódio da existência, postando-o no 
instante imediato, no presente, instância temporal de onde 
fala o sujeito lírico, abordando aquilo que o afeta como 
experiência vivencial. 

Nas odes de Reis, como nas de Horácio, metáforas 
temporais incumbem-se do papel de significar, no uni-
verso poético, a imagem da vida como um espaço breve. 
Emergem do discurso de ambos uma gama de referências 
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à existência ressaltando sua precariedade, sua condição de 
finitude. Entre elas, destacam-se as que evocarão a ideia 
da morte como destino, a transitoriedade dos bens terre-
nos e, ainda, os elementos da natureza como representa-
ções do efêmero.

A morte como destino inelutável prevalece como 
elemento determinante para a constatação do caráter ilu-
sório atribuído à vida no corpo das odes de ambos os poe-
tas. Diante da instabilidade da existência, a morte compa-
rece como o único dado sobre o qual não pairam dúvidas. 
Fora isso, tudo mais ocorrerá segundo a imprevisibilidade 
dos eventos; só o imediato redundaria em alguma ideia de 
certeza. Assim, sábio será aceitar o dinamismo do mundo, 
a impermanência de tudo com a resignação devida. Des-
sa forma, haverá menor sofrimento perante a consciência 
da falibilidade da vida. Como esclarece o pensamento es-
toico, tão caro à poesia de Reis como à de Horácio, nos 
eventos do mundo nada ocorre de maneira aleatória, mas 
conforme uma ordem preestabelecida, denominada como 
Fado ou Destino, que a tudo dispõe como é bom que seja 
(REALE; ANTISERI, 2003, p. 286). No contexto das 
odes, o Fado ou Destino é destacado em sua função de re-
gência da ordem existencial. O que se põe como trajetória 
humana ou das coisas, na verdade, é algo disposto segundo 
uma ordem determinada e precedente aos acontecimen-
tos. E nessa ordem existencial, previamente estabelecida 
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por forças transcendentes, a morte será o evento que ates-
tará a vida como espaço breve. 

A brevidade da existência será um tema acolhido 
com apreço nas odes de Ricardo Reis e assumirá em seus 
versos matizes bem próximos à poesia de Horácio. Nestes 
versos da ode IV do poeta latino, tem-se um exemplo da 
morte abordada como destino dos homens e das coisas. 
São tratadas aqui ideias relativas aos elementos da nature-
za como símbolos da efemeridade e à morte como destino 
inelutável:

Graças e Ninfas, nuas e atrevidas,
Ousam formar e dirigir seus coros:
Ano e Hora, roubadores do almo dia,
a nós todos advertem: “Não esperes
vida imortal!” Os Zéfiros o frio
suavizam: o verão que há de morrer,
mata o inverno: pomífero, porém,
Lá vem o outono a carregar seus frutos,
Virá logo a seguir, o duro inverno.
As luas céleres, então, reparam
Os danos do rigor do tempo.
Nós, porém, logo que tenhamos ido
Para onde lá se foram Padre Enéias,
o rico Tulo e Anco, enfim seremos
sombra e pó. Mas sabe lá se os deuses
aos nossos dias somarão mais dias?      

O poeta alude à morte como evento conclusivo da 
existência do homem e como condição imanente ao ci-
clo das estações da natureza. No primeiro caso, a morte 
é o destino certo e definitivo de cada ser. No segundo, é 
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também considerada algo certo, mas que adquire um ca-
ráter de finitude relativa, pois a condição cíclica das esta-
ções propõe um movimento de alternância entre a morte 
e a vida. Contudo, as reflexões horacianas sobre a morte 
“sempre lembrada” prescreverão o usufruto dos bens que o 
presente possa oferecer, como propõe a máxima do carpe 
diem (colhe o dia): “Colhe o teu dia - não o percas! – hoje.”

Por sua vez, em Reis, como sucede em Horácio, a 
morte comparecerá como elemento determinante de um 
discurso voltado para o tema da finitude. Se a vida trans-
corre na direção da morte, cada instante fugaz, espaço de 
brevidade sensível, consistirá numa antecipada experiência 
do momento da morte conclusiva:

OLHO os campos, Neera.
Campos , campos, e sofro
Já o frio da sombra
Em que não terei olhos.
A caveira ante-sinto
Que serei não sentindo.
 Ou só quanto o que ignoro
Me incógnito ministre.
E menos ao instante
Choro, que a mim futuro.
Súbdito ausente e nulo
Do universal destino. (PESSOA, 1985, p. 278)

Reis, diferentemente de Horácio, não propõe pe-
rante a questão da morte posturas existenciais que resultem 
num enfrentamento positivo do fato da brevidade da vida. 
O heterônimo de Pessoa “não tira partido da morte. Para 
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ele, o certo é viver sem se afligir “que há noite antes e após 
o pouco que duramos”. Nada tem sentido, nem a vida nem 
a morte. A morte deixa tudo indiferente” (TRINGALE, 
1995, p. 49). A consciência insistente da inevitabilidade da 
morte, a sensação objetiva da celeridade da vida, “O tempo 
passa, /Não nos diz nada. Envelhecemos.” (PESSOA, 1995, 
p. 245), não resultam em Reis em ações que intencionem 
o usufruto verdadeiramente prazeroso do momento que se 
oferece como vida. O carpe diem horaciano, exortação a que 
se colha o dia como uma dádiva, como instante para o de-
leite da vida (o usufruto dos prazeres do vinho, da festa, do 
amor), com a alegria possível, não se processa em Reis. Em-
bora também circunscrevendo a existência no curto espaço 
do momento imediato, Reis não adere a isso a ideia do usu-
fruto de seus bens como possibilidade de fruição festiva da 
vida transitória. A falibilidade da existência e a consciência 
amargurada que disso tem o sujeito interditam nele a pos-
siblidade do proveito efetivo do bem que possa existir no 
espaço da vida efêmera. O gozo dos prazeres da existência 
a serem colhidos no presente, como dispositivo de proveito 
da vida breve, adquire, em Reis, um sentido de inutilidade, 
visto reconhecer que também no gozo reflete o fato da pre-
cariedade da vida “quer gozemos, quer não gozemos, passa-
mos como o rio” (PESSOA, 1985, p. 256). 

Em Reis, aproveitar o bem que o momento possa 
oferecer é uma forma de ser mais do que de agir: todo 
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ato lhe soa inútil diante transitoriedade do mundo, já que 
sobre tudo PESA DECRETO atroz do fim certeiro (PES-
SOA, 1985, p. 282). Melhor é reconhecer e aceitar que a 
vida flui no curso contínuo do tempo que a tudo anula 
sem reservas, englobando o ser e as coisas no mesmo fato 
da morte como destino:

TUDO QUE CESSA é a morte, e a morte é nossa
Se é para nós que cessa. Aquele arbusto

Fenece, e vai com ele
Parte da minha vida.

Em tudo quanto olhei fiquei em parte
Com tudo quanto vi, se passa, passo.

Nem distingue a memória
Do que vi do que vi. (PESSOA, 1985, p. 282)

O heterônimo pessoano acredita numa ordem es-
sencial que, assim como dispõe providencialmente a natu-
reza, estrutura a vida humana, segundo o plano imutável 
do Fado. Sábio é seguir a natureza, conformando o pensa-
mento e a vontade ao que nos cabe no plano preestabele-
cido do mundo:

Nossa vontade e o nosso pensamento
São as mãos pelas quais outros nos guiam
Para onde eles querem
E nós não desejamos.  (PESSOA, 1985, p. 265)

O “não desejamos”, em Reis, complementa-se com 
a ideia do “mas aceitamos”, por não haver outra escolha. A 
mesma tendência moralizante que, em Horácio, faz rea-
lizarem-se as propostas de gozo da vida e do alcance das 



531

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

virtudes que atribuem valor e algum sentido à existência 
não tem em Reis efeito análogo. Reis é impassibilidade 
e resignação, atitudes estoicas com certeza, mas sem um 
efeito moral que resulte em posicionamentos mais otimis-
tas diante da vida. Mostra-se alheio à intenção de gestos 
que o situariam na existência como um sujeito positiva-
mente atuante. Também coloca-se alheio à virtude, pois 
não demonstra apego aos códigos de uma conduta con-
vencional. Sabe que qualquer esforço reveste-se de inuti-
lidade no espaço da “estreita vida”, que ao transcorrer tão 
rapidamente acaba por desarticular no sujeito a noção de 
si mesmo e infundir nas coisas um sentido de inutilidade. 
Relativamente ao aspecto moral em Reis, aponta Tringale 
(1995, p. 53):

Não chega a haver (em Reis) uma moral tradicional, 
porque elimina a responsabilidade pessoal, pois não 
admite a identidade de si mesmo: que quem sou e quem 
fui são sonhos diferentes, não sei de quem recordo meu pas-
sado. As coisas acontecem.
(...) Ricardo Reis afirma a inutilidade da moral e a inu-
tilidade do útil. Nada é meio para se conseguir nada, 
nada tem um fim, as sombras das árvore, sem querer 
nos amam. Tudo é inútil: o universo, a vida, a glória, a 
fama, o amor a ciência... O útil é perda, não ganho: e o 
mesmo útil para nós perdemos. 

Que a existência implica em perda, significando 
aqui o fato da impermanência de tudo o que ela abarca, 
é um dado assente na poética de Reis. O topos da efeme-
ridade ecoa em seus versos aproximando-os de temáticas 
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já debatidas na poesia clássica da antiguidade, como a que 
aborda o “poder perenizador da poesia” como meio de, até 
certo ponto, vencer o jugo do tempo implacável (ACH-
CAR, 1994).

A atribuição à obra da potencialidade de garan-
tir a memória do que é cantado, ou do nome de quem se 
incumbiu da tarefa do canto, remonta aos mais antigos 
tempos da poesia. Sugestões relativas à imortalidade aces-
sada através de uma obra estão presentes em poetas como 
Calímaco, Safo, Píndaro, atestando a existência de uma 
“tradição cultural”, voltada para a associação dos temas da 
imortalidade e da poesia, como esclarece Achcar (1994, p. 
159): “Esse tema – a poesia como fonte de perenidade – 
(...) parece ser pelo menos tão velho quanto à lírica: um 
dos títulos que um vate podia ostentar era justamente o de 
perenizador daquilo que seu canto celebrava”.  

 O caso da obra monumento, como resistência à ti-
rania do tempo, recebeu ênfase em Horácio. O poeta con-
fessa sua crença na permanência de sua obra que, por sua 
excelência, repercutiria através dos tempos, ascendendo à 
condição de imortalidade, de monumento erguido para 
alcançar a posteridade:

Erigi monumento mais perene
do que o bronze e mais alto que a real
construção das pirâmides, que nem
as chuvas erosivas, nem o forte
Aquilão, nem a série inumerável
dos anos, nem a dos tempos corrida
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poderão algum dia, derruir.
Não morrerei, de todo, parte minha
à própria morte não será sujeita...    (III, 30)

Em Ricardo Reis, o tema da obra como “monu-
mento perene” adquire outra tonalidade. Em seus versos 
insiste o mote da melancolia do tempo fugaz, o qual não 
sustenta a ocorrência de um quê de positividade como su-
cede em Horácio. Reis faz alusão à crença na durabilida-
de da obra poética. Diferentemente do ser perecível no 
fluxo do tempo, a obra é capaz de perdurar sobrevivendo 
a ele, podendo constituir-se em algo exterior à existência 
do próprio sujeito. Portanto, será um produto que se des-
prende do sujeito, alcançando a condição de sobrepujar a 
morte. Esse produto é o que poderia eternizar-se e não 
necessariamente o poeta. O poeta estará, como diz, signi-
ficado na obra, tal como o mundo que ela busca represen-
tar; ambos estarão, assim, inscritos “na placa” que gravando 
o instante o faz perdurar. Na ode em que, de forma mais 
explícita, aborda a temática da perenidade da obra, expõe 
a possibilidade da permanência da poesia, mas não a in-
clusão de um sujeito plenamente identificado neste espaço 
que caberia à obra:

SEGURO ASSENTO na coluna firme
Dos versos em que fico

Nem temo o influxo inúmero futuro
Dos tempos e do olvido.

Que a mente, quando fixa, em si contempla
Os reflexos do mundo.
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Deles se plasma torna, e à arte o mundo
Cria, que não a mente.

Assim na placa o externo instante grava
Seu ser, durando nela.  (PESSOA, 1985, p. 273)

O que fica, segundo Reis, na verdade, é a obra. O 
sujeito, apoiando-se na obra (SEGURO ASSENTO na co-
luna firme/ Dos versos em que fico...), permaneceria somen-
te por nela permanecer, assim como tudo mais o que ela 
contenha. Em outra ode, em que o topos da perenização é 
tratado, Reis faz discreta alusão à capacidade de perma-
nência da poesia, mas num ambiente discursivo em que 
não estará ausente a consciência da efemeridade da vida:

A NADA IMPLORAM tuas mãos já coisas.
Nem convencem teus lábios já parados.

No abafo subterrâneo
Da úmida imposta terra.

Só talvez o sorriso com que amavas
Te embalsama remota, e nas memórias

Te ergue qual eras, hoje
Cortiço apodrecido.

E o nome inútil que teu corpo morto
Usou, vivo, na terra, como uma alma.

Não lembra. A ode grava.
Anônimo, um sorriso. 
(PESSOA, 1985, p. 280-281)

Ao comentar o poema, considerando o tema da 
perenização nas odes horacianas, Achcar chama a aten-
ção sobre a relevância do significado do adjetivo anônimo, 
apontando aí a presença da problemática da identidade 
que marca essencialmente a poética pessoana. Sobre isso, 
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utilizando a afirmação de Sá-Carneiro sobre a existência 
de uma “novidade horaciana” em Reis, observa:

A “novidade horaciana” que Sá-Carneiro via em Ricar-
do Reis é sobretudo representada pelo adjetivo anôni-
mo, detalhe em que o analítico Pessoa está de corpo 
inteiro: a ode, com todo o seu poder de conferir pere-
nidade, não só transcende o individual, mas é incapaz 
de incluí-lo. A afirmação de perenidade, portanto, não 
deixa de ser algo disfórica: o que resta é “de ninguém” 
[...] (ACHCAR, 1994, p. 171)
 

Pode-se deduzir que o discurso de Reis, embora 
pretendendo a apropriação da experiência clássica do tem-
po e suas implicações, evidencia falhas que denunciam a 
atuação de um sujeito poético imbuído de uma concepção 
um tanto própria da temporalidade. Reis não alcança o 
que garantiria o gozo efetivo da vida breve. Aparentemen-
te impassível aceita o fato da efemeridade de tudo. “Colhe 
o momento” como ação possível diante da fugacidade da 
vida e o faz sem deleite, sem alegria. O momento para ele 
é também o instante de usufruto de uma identidade pos-
sível. Para além disso o que resta é o nada. 
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Para pensar o Outro, eu deliro ou versejo.
Pensá-LO é gozo. Então não sabes? 
INCORPÓREO É O DESEJO
(Hilda Hilst. Do desejo)

Tinha um corpo de
lua [...]
em desequilíbrio no fio da faca
no orgasmo
(Maria Teresa Horta. Os anjos)

1 Cartografia possível

 Muito embora sejam autoras que publiquem 
em contextos muito distintos, Maria Teresa Horta, 
portuguesa, e Hilda Hilst, brasileira, apresentam 
elementos comuns, com quais traçarei uma 
trajetória: desejo, erotismo e êxtase. O que vem a ser 
incorpóreo e modulador da vontade, nas palavras 
de Hilda Hilst, transmuda-se em potência criadora, 
no texto de Horta, ultrapassando os ideais de corpo 
e sexualidade para alcançar novas conotações. Ao 

Do desejo ao êxtase: 
diálogo entre Hilst 
e Horta

Fadul Moura

Universidade 
Estadual de 
Campinas
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apresentar poemas em que a dicção lírica se eleva e aponta 
para uma intensidade que dissolve os elementos no delírio 
e no orgasmo, as poetisas perfazem um caminho no qual o 
erotismo é elemento fundamental.

Tomo como ponto de partida deste trabalho duas 
epígrafes, retiradas de Do desejo (1992) e Os anjos (1983), 
respectivamente. Essas, por sua vez, serão entendidas como 
orientadoras das poéticas de Hilda Hilst e Maria Teresa Horta. 
Na primeira, o movimento do pensamento que vai do eu lírico 
para o Outro emparelha-se ao delírio ou ao ato de fazer versos. 
Do pensamento como experiência interior nasce um prazer 
sensível, mas não corporificável em objeto. Desse modo, o 
eu lírico determina a primeira tensão aqui posta em análise: 
o desejo não é algo redutível a um corpo, embora se realize 
com e pelo corpo no desenvolvimento de outros poemas. Na 
segunda, Maria Teresa Horta faz a descrição de um anjo. Nota-
se a referência ao astro “lua” como marca da grandiosidade e 
da inacessibilidade ao toque. Ainda assim, nessa tensão erótica 
entre dois corpos (“lua” e “faca”) encontra-se um locus quase 
fora do corpo, mas que prescinde de sua possiblidade, um limiar 
que é pura instabilidade para ambos. Trata-se do “orgasmo” 
como experiência interior que lança a consciência para fora 
da individualidade do corpo. Desdobrando o pensamento: há 
uma corporeidade possível naquilo que tradicionalmente é 
etéreo e inalcançável às mãos humanas no poema. Almejá-la, 
porém, não garante sua apreensão.
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Tanto no primeiro como no segundo caso em 
evidência, nota-se a presença do desejo como força 
propulsora de suas criações poéticas. Nesse sentido, 
utilizo-me da metodologia cartográfica de Rolnik (2011) 
e reitero a advertência da pesquisadora. A cartografia é 
diferente do mapa, posto que permite a visualização das 
dinâmicas às quais uma totalidade fechada e acabada 
não possibilitaria o acesso. A abordagem cartográfica 
acompanha as dinâmicas em curso, porque a ela interessa 
os movimentos e os agenciamentos do desejo. A fim de 
conceber uma cartografia das subjetividades líricas, isto 
é, um delineamento dessas vozes poéticas, esta pesquisa 
observa “[...] intensidades [que] em si mesmas não têm forma 
nem substância, a não ser através de sua efetuação em certas 
matérias cujo resultado é uma máscara [...]” (2001, p. 35). 
Destarte, Hilst e Horta manuseiam as ferramentas do 
verso e da imagem para agenciar máscaras. A intensidade 
da palavra poética de Hilda Hilst inclina o leitor à imagem-
máscara do não-corpo; a instabilidade extática refletida 
na máscara-corpo angelical de Horta, ao rebaixamento 
do que seria a extensão divina e, ainda, à tentativa de 
acesso ao ponto mais alto do prazer, o transcendente. 
Nesses dois sentidos, o leitor está diante de movimentos 
ascensionais dos eus líricos a um Outro. Tais movimentos 
desterritorializam a concepção de corpo em seu ideal 
tradicional e reinscrevem novas assinaturas do desejo.
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2 Primeira máscara: Hilst, o desejo-fantasma

 Ao falar sobre a expropriação da fantasia do 
âmbito da experiência, Agamben abre algumas reflexões 
sobre o desejo na poesia medieval e estilnovista. Para 
ele, o desejo contém a “ideia de uma inapropriabilidade 
e inexauribilidade da experiência” (2005, p. 34). Isso 
significa dizer que a condição de existência do desejo está 
ligada à incapacidade de apropriar-se do objeto e a de ser 
impossível exauri-lo. Logo, desejo e fantasia estão conexos 
por um tema comum: o fantasma. Sendo, o fantasma, mais 
que a origem do desejo, ele também é a mediação entre o 
sujeito e o objeto. A existência do fantasma condiciona a 
vontade de apropriabilidade sobre objeto desejado e, por 
sua vez, a satisfação do sujeito. A virada interpretativa de 
Agamben dá-se quando argumenta:

A descoberta medieval do amor por obra dos poetas 
provençais e estilnovistas é [...] a descoberta de que o 
amor tem como objeto não diretamente a coisa sensível, 
mas o fantasma; é, portanto, simplesmente a descoberta 
do caráter fantasmático do amor. Mas, dada a natureza 
medial da fantasia, isto significa que o fantasma é, 
também, o sujeito e não simplesmente o objeto do eros. 
[...] (2005, p. 35)

 Dizendo de outro modo: ao passo que o fantasma 
é origem de (e conexão entre) desejo e fantasia, desfaz-
se a polarização sujeito vs objeto e reinscreve-se no amor 
uma forma de realização do desejo na poesia tradicional. 
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O amor afasta a coisa sensível e encontra na própria força 
desejante a manutenção de sua existência fantasmal, a 
exemplo de D. Diniz e de Camões. A natureza medial 
da fantasia, por sua vez, desdobra-se sobre o caráter 
fantasmático do amor, e a ideia de eros cria o seu alicerce 
em si mesma.
 Com base nisso, acredito que a voz lírica de 
Hilda Hilst recupera a natureza fantasmática de eros no 
momento em que investe nele a máscara do não-corpo. 
Essa estratégia de agenciamento do desejo permite pensá-
lo em sua dimensão subjetiva – na etapa de territorialização 
dos signos poéticos para a composição do poema. Esse será 
um território, isto é, “[...] uma assinatura expressiva que faz 
emergir ritmos como qualidades próprias que, não sendo 
indicações de uma identidade, garantem a formação de 
certo domínio [...]” (ALVAREZ; PASSOS, 2009, p. 133). 
O território do desejo no poema confere à assinatura e ao 
ritmo a máscara da imagem poética, forma de legibilidade 
que se realiza no ato de dizer do próprio eu lírico. Lendo 
o poema “VIII”, verifica-se:

Se te ausentas há paredes em mim.
Friez de ruas duras
E um desvanecimento trêmulo de avencas.
Então me amas? te pões a perguntar.
Há molimentos, e nem por isso há chama.
DESEJO é um Todo lustroso de carícias
Uma boca sem forma, um Caracol de Fogo.
desejo é uma palavra com a vivez do sangue
E outra com a ferocidade de Um só Amante.
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DESEJO é Outro. Voragem que me habita.
(HILST, 2017, p. 483)

 Dividido em dois momentos, equivalentes 
ao conjunto de cinco versos cada, o poema traz um 
monólogo que pressupõe um diálogo, marcado pela 
desinência de segunda pessoa verbal. Ela sugere o 
processo de desconstrução de uma assinatura expressiva 
e a construção de outra, uma vez que a saída desse “tu” 
não aniquila a presença do sujeito lírico, mas reorganiza 
o mundo. O eu lírico instala como argumento um jogo 
entre ausência e presença. O condicional transforma-se 
na suficiência temática necessária para erguer “paredes” 
no mundo subjetivo, remetendo ao isolamento, à prisão 
da individualidade sem um outro. Como consequência da 
condicionante, uma série de elementos será listada: “friez” 
e dureza são ideias que aclimatam o abandono na primeira 
parte do poema, corroborado pelo “desvanecimento 
trêmulo das avencas”, isto é, pela fragilidade evocada.
 O sujeito lírico supõe uma indagação feita pelo “tu” 
que se afasta. Como resposta, ele informa que resta, com a 
distância, a suavidade. Na segunda parte do texto, a poetisa 
reorienta o discurso, inclinando-se para as definições 
possíveis da palavra “desejo”. A predicação oferecida 
expõe o toque (“carícias”) ao passo que também revela a 
ausência de um determinante para a “boca” desejada. O 
que interessa é o norte que a simbologia da boca aponta. 
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Não se trata apenas do campo semântico da linguagem e 
da capacidade mediadora desta, mas também da prática 
erótica. Estar “sem forma” equivale a desprendê-la da 
fixidez de uma figura para torná-la passagem, potência de 
prazer, acesso a. É nesse intervalo de desterritorialização 
da matéria corpórea a ser reconfigurada que se apresenta 
de forma mais clara o desejo-fantasma. Ele se volta para 
o próprio sujeito desejante à medida que outras imagens 
cada vez mais afastadas do corpo humano são lançadas. 
“Caracol de Fogo” traz duas simbologias: a da espiral 
que converge as coisas para o centro de si e a da potência 
criadora que acende em movimento contrário (do mais 
interno que se alastra para fora do ser).

Com “Um só Amante” e “Outro”, o que se percebe 
é que não se trata daquele com quem o eu lírico conversaria, 
mas, sim, do próprio fantasma. Recuperando o início do 
poema: o esvaziamento do espaço ressignifica o locus 
subjetivo, de sorte que o sujeito será agora morada em que 
o desejo-fantasma habita. Isto quer dizer que aquilo que 
inicialmente era alvo foi reconfigurado e transformado 
simultaneamente em “voragem”, a potência fantasmática 
no ato desejante.

3 Segunda máscara: Horta, a experiência erótica

 No início da sua argumentação, Bataille afirma 
que “l ’érotisme est l ’approbation de la vie jusque dans la mort” 
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(BATAILLE, 1995, p. 17). Nessa proposição, a vida é posta 
em evidência e elevada a um patamar superior, mesmo 
quando se está na morte. Para Bataille, o erotismo deve 
ser pensado como uma experience interieure individual. Ela 
decorre do desejo extremado em uma busca psicológica 
por um objeto que não é estranho à morte. Desse modo, 
essa experiência interior leva à passagem descontinuidade-
continuidade. Explico: a condição humana é associada 
à nostalgia da continuidade, o que por sua vez evoca a 
temporalidade pretérita da realização plena; os seres no 
presente estão em contínuo processo de busca pela reunião 
à continuidade perdida; e, por fim, o caminho capaz de 
oferecer uma porta a esse acontecimento é o erotismo. O 
último, por sua vez, é uma experiência contraditória, pois, 
ao ser possibilidade de efetivação de retorno, também é de 
morte da individualidade.
 No caso da poesia de Horta, o que se destaca é o 
fato de que o erotismo é convertido na máscara angelical 
do desejo, a qual tradicionalmente não seria lida sob a ótica 
do corpo, mas seria destinada exclusivamente ao sagrado 
(em oposto ao mundano). Segundo Bonafim, existe em 
Os anjos uma proposta de “[...] carnalizar o intangível, de 
dar sangue e calor a seres diáfanos e etéreos que, alados, 
caem em pleno chão da página, revelando o estertor do 
desejo. [...]” (2015, p. 17). Eles são evidenciados pela 
subjetividade lírica e igualmente são identificados com 
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ela, pois partilham de certa identidade corpórea. Leia-se o 
poema que a autora dedica à mãe:

Vens do sonho
tomado
da infância

quando comigo deitada nos lençóis
me abraçavas
E o orgasmo te transformava as asas
(HORTA, 1983, p. 43)

No poema, aquilo que é sonhado o é por ser desejado. 
Ele inicia com a determinação da temporalidade no 
momento presente, entretanto, que não alude diretamente 
a ele, mas a um tempo pretérito, instante em que o eu 
lírico e a mãe eram indistintas formas de vida. Isso quer 
dizer que, no âmbito desse sonho-desejo, seria possível 
inclinar-se a esse passado partilhado. Ocorre a identidade 
entre o etéreo, anjo, e o carnal, mãe, à medida que ambos 
oferecem a continuidade do ser que fala no presente. Na 
segunda estrofe, a determinação do pretérito imperfeito 
apresenta a dinâmica do tempo que se alonga e se projeta à 
frente. Refletindo o raciocínio a respeito dessa modalidade 
temporal sobre as figuras descontínuas, observa-se o 
erotismo como uma atividade peculiar. A atividade sexual 
não é pensada estritamente aos amantes, pois agora ela 
é projetada sobre mãe e filha. O “orgasmo” destacado 
aparece como fator de transformação. Nele, encontra-se o 
paralelo entre as imagens da anunciação do Anjo Gabriel 
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a Maria e o momento biológico do nascimento da filha, 
engendrando a vida pelo espelhamento entre sagrado e 
continuidade desejada.

Além disso, nota-se que os corpos dos anjos são 
indistintos de gênero, pois “São anjos / apenas / com o 
corpo dos homens // num corpo de mulher” (HORTA, 
1983, p. 20), o pressupõe o mútuo compartilhamento de 
elementos. O poema que se segue recupera a indistinção 
entre sexos:

São os anjos quem
guardam
os orgasmos

Pastores

dos rebanhos
– dos ardores
Dos odores do corpo
(HORTA, 1983, p. 54)

Horta articula a palavra poética, a fim de tornar 
os anjos sensíveis pela função que recebem na dicção do 
verso. O ato de dizer está associado ao ato de dar forma 
ao que é proferido. Destarte, a transitividade da guarda 
envolve o objeto como se fosse possível, nessa experience 
interieure, tomar posse do prazer. Os anjos portam, salvam, 
mantêm os orgasmos tal como fazem os pastores com o 
rebanho, de sorte que reproduzem a trajetória humana 
ao passo que também desenvolvem a atitude erótica do 
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ser. A evocação da semântica religiosa subverte a parábola 
bíblica, minando-a por dentro, enquanto a metáfora do 
pastor de ovelhas é cindida para dar vazão ao novo alvo 
da transitividade: “ardores” e “odores” jogam com tato e 
olfato, aproximando os sujeitos evanescentes ao objeto que 
buscam. Ao final, o que se verifica é a assinatura expressiva 
do percurso da subjetividade que se instala no corpo, posto 
que esse é lugar de inscrição e prazer.

4 Êxtase nas máscaras

 Do desejo e Os anjos são livros em que a mobilidade 
subjetiva encaminha o leitor aos agenciamentos eróticos. 
Recuperando as palavras das autoras no presente da 
enunciação lírica, Hilst diz: “Hoje, de carne e osso, 
laborioso, lascivo / Tomas-me o corpo”. Ainda no 
mesmo poema: “Extasiada, fodo contigo / Ao invés de 
ganir diante do Nada.”  (HILST, 2017, p. 478). Horta, 
por sua vez, confessa: “o meu desejo: // um anjo... // que 
me acaricie devagar o clítores, / as pernas entreabertas 
/ ao meu beijo” (HORTA, 1983, p. 55). Tais assertivas 
deslocam a cartografia para a última etapa, isto é, ao 
desejo extremado da posse, ao que desestabiliza e joga a 
consciência fora de si. No trajeto desejo-erotismo-êxtase, o 
delírio e o orgasmo anunciados nas epígrafes deste trabalho 
ganham conotações mais intensas porque se inscreveram 
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inicialmente no corpo – como apontam os versos agora 
citados – e se elevaram, transcendendo-o. Tanto a máscara 
do não-corpo como a do corpo angelical carregam em si 
a potência do êxtase. No sentido etimológico, ex- designa 
o que arrancado para fora. Há, portanto, uma força maior, 
capaz de deixar a alma absorta. Nas máscaras em questão, 
a incoporeidade do desejo apresenta a preparação para o 
estado máximo do prazer; a figura do anjo, a seu modo, 
retoma a epifania da experiência erótica.

Utilizo-me das palavras de Gabriel Albuquerque 
a respeito da poesia de Hilda Hilst, desdobrando-as sobre 
o ato de escrever poesia do desejo e de suas máscaras nas 
duas autoras:

[...] como assunto de poesia, o desejo é abstração. 
Em que pese a noção francamente moral que se tem 
do desejo (a ordem social de reprimi-lo e obscurecê-
lo), pela via estética ele cumpre outra função, pondo o 
homem frente a frente com os sentidos sem que, para 
tanto, o homem tenha que abdicar de sua faculdade 
judicativa para conceder o que o corpo lhe pede (2011, 
p. 96).

 Ser abstração exige que, no ato de realização, o 
desejo ganhe forma cartografável na assinatura expressiva 
da escrita poética. A via estética apontada pelo pesquisador 
sugere um campo no qual a forma extrema do desejo se 
inscreve, extrapolando paradoxalmente – como se vê em 
Horta – as demarcações do corpo humano e atingindo 
razão de existência: a potência de criação poética permite 
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ao desejo não ser limitado ao corpo; a mesma potência 
da palavra desenha a imagem angelical que leva ao 
gozo. Ambos os eus líricos, em relação às suas máscaras, 
encontram sentido na experiência interior que os leva para 
fora de si.
 Trago, para encerrar, novamente as palavras de 
Georges Bataille, para quem “[...] l ’érotisme est [...] le 
déséquelibre dans lequel l ’être se met lui-même en question, 
consciemment. En un sens, l ’être se perd objectivement, mais 
alors le sujet s’identifie avec l ’objet qui se perd. S’il la faut, je puis 
dire, dans l ’érotisme: JE me perds. [...]” (BATAILLE, 1995, p. 
37). Colocando-se em questão, o ser reflete sobre si mesmo 
e entra em desequilíbrio. A suspensão provocada pelo prazer 
erótico pode ser compreendida como perda das referências 
de fixação de si. Nessa condição fronteiriça da busca da 
continuidade, momentaneamente os sujeitos desejantes 
identificam-se com seus objetos de desejo, confundindo-se 
um com o outro. A experiência da continuidade, portanto, 
está atrelada à morte. Não, porém, à morte enquanto 
aniquilação, mas a morte enquanto potência de criação, pois 
“[...] o pleno funcionamento do desejo é uma verdadeira 
fabricação incansável de mundo, ou seja, o contrário de 
um caos” (ROLNIK, 2011, p. 43). Dizendo de outro modo: 
entendidos como seres que se inclinam ao êxtase, isto é, para 
a morte, os sujeitos eróticos declinam de suas condições 
primeiras de indivíduos, para, ao fim, poderem nascer.
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Guarda tu agora o que eu, subitamente, perdi
talvez para sempre – a casa e o cheiro dos livros,
a suave respiração do tempo, palavras, a verdade,
camas desfeitas algures pela manhã,
o abrigo de um corpo agitado no seu sono. Guarda-o
(Maria do Rosário Pedreira, A casa e o cheiro dos 
livros, 2007)

Introdução

A poesia lírica de Maria do Rosário Pedrei-
ra possui um canto imantado pela subjetividade do 
onírico e dos momentos de presença-ausência de seus 
sujeitos poéticos. Nesse sentido, a escrita de um es-
tudo sobre a poesia portuguesa, naquilo que se tem 
registrado de modo mais atual, faz-se necessária. Com 
o objetivo de compreender aquilo que faz de melhor: 
evidenciar o humano através das palavras.

Desse modo, a pesquisa científica em literatu-
ra, em especial na área de poesia lírica, avaliza a quali-
dade e importância dos textos, principalmente daque-
les mais atuais, como é o caso da escritora em questão.

Tessituras do poético em Maria 
do Rosário Pedreira: a visi-
tação do espaço da casa

Klleber Moreira 
de Mendonça 
Júnior

Universidade 
Estadual de 
Goiás
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O objeto dessa pesquisa é perceber como se dá a 
abordagem do espaço da casa no livro A casa e cheiro dos 
livros, da escritora citada, sendo esse um texto que se con-
figura no limiar da Modernidade – assunto tratado no pri-
meiro bloco de discussão -, e sobre como a revisão desse 
espaço no movimento fenomenológico proposto pelo teó-
rico francês Gaston Bachelard (1993), movimenta texto e 
contexto em relação ao sujeito lírico presente na obra da 
poeta – discussão essa feita no segundo bloco deste texto.

Para tanto, sob o suporte da pesquisa bibliográfica, 
utilizou-se como arcabouço teórico Hegel (1993), Staiger 
(1975) e Cohen (1974) para abordar sobre as característi-
cas do lírico na poesia; Hugo Friedrich (1991) para tratar 
sobre a relação entre Poesia e Modernidade; Ezensberger 
(2003) e Solange Fiuza (2015) quanto ao anacronismo na 
poesia atual; Collot (2015) a respeito  do sujeito lírico da 
modernidade; Octávio Paz (1993) sobre desumanização 
frente as novas criações poéticas dos atuais tempos; Ida 
Alves (2003) e Paula (2006) sobre a recente poesia portu-
guesa e a escritora estudada e, por fim, Gaston Bachelard 
(1993) sobre a fenomenologia do espaço na obra poética.

Assim, pretende-se, através da análise desenvolvi-
da neste texto, compreender melhor a poesia produzida 
atualmente como uma forma de expressão do ser humano, 
de suas paixões e de seu lugar de existência no mundo. 
Intenta-se, também, reconhecer o espaço da casa, os ecos 
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no sujeito lírico, no roteiro de sua existência diante da 
vida que não emudece no transcorrer. A intenção maior 
é absorver a frequência lírica que movimenta o texto da 
escritora.

1 A Modernidade em Maria do Rosário Pedreira

Entrever o espaço da casa sugere, no olhar lírico da 
essência do mundo e talvez dentro da certeza da moder-
nidade e suas modernidades, a decantação da intimidade 
perene do sujeito que habita o quarto a espera do outro, 
no olhar dual entre mentes capazes de ecoar a epifania 
das alteridades. Nesse roteiro, Maria do Rosário Pedreira, 
poetisa, contista e romancista portuguesa, ativa na escrita 
de poesia lírica, até onde se conhece suas publicações poé-
ticas, da década de 90 para cá, detém, dentro de suas cria-
ções, uma poesia captadora das essências dos cheiros, dos 
espaços, da linguagem dos livros, dos nomes, dos ventos, 
das árvores, das vozes imbuídas de lamento – porém, pelo 
outro, único ente capaz de completar as virtudes de seu 
sujeito lírico arguido pela melancolia da espera.

A poesia lírica é a força motriz guiadora dos sen-
tidos nas obras de Maria do Rosário Pedreira. Hegel 
(1993), na sua obra Estética, salienta que “[...] o que na 
poesia lírica domina é a sujectividade da criação espiritual, 
que se revela nas obras mais concretas” (p. 607). Assim, a 
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poesia lírica, em especial, mostra-se como lugar do sujeito 
e de sua expressão coeva às vicissitudes do mundo, ou seja, 
a obra de arte é lugar da materialização desse conteúdo 
que perambula pela alma do ser de modo tempestuoso e 
inexplicável. É esse caminho que a poesia tem a sua mo-
rada: na fantasia da palavra, na palavra poética, pois, ainda 
visitando Hegel (1993), é a fantasia o combustível capaz 
de fomentar a voz lírica da poesia.

O conceito de fantasia encontra-se a essa altura na 
revisão da ideia de Modernidade, trazida a priori, segun-
do Hugo Friedrich (1991), por Baudelaire, reconfigurada 
por Rimbaud e aprimorada, em sua plenitude, por Mallar-
mé em suas criações. Para Baudelaire, segundo Friedrich 
(1991), por exemplo, ‘[...] a fantasia é como uma elabora-
ção guiada pelo intelecto [...]” (p. 37), ou seja, ainda que 
a criação poética seja um acontecimento alavancado pelo 
trabalho imaginativo – o devaneio –, ela ainda suporta 
um lugar que lhe cabe o plausível: a linguagem. Fantasia 
e intelecto podem, aí, se mostrar como reflexo de duali-
dade antitética, contudo, ambos ressoam os  caminhos da 
“dissonância” da Modernidade. Em Maria do Rosário Pe-
dreira, embora o trabalho poético esteja, no tecido textual,  
ligado à subjetividade consciente da palavra demorada-
mente pensada*, a Modernidade situa-se nos roteiros da 
História da poesia portuguesa para além-mar, na linha de 
diálogo entre Portugal, Brasil e África.
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A leitura de Ida Alves (2003), no artigo intitulado 
“Diálogos e silêncios na poesia portuguesa: décadas de 60 
a 90”, enfoca linhas de tradição e as relações existentes, 
principalmente entre Brasil e Portugal. No entanto, o que 
chama atenção nesse texto para o nosso objeto foco é a 
menção ao que a autora se refere como o “[...] silenciar 
de vozes ou o apagamento de imagens que se revelam de 
formas oblíquas visões de mundos e culturas” (p. 83). Para 
a autora, esse modo de visualizar os contextos de produção 
tangidos pelas escritas poéticas do século passado para cá, 
cala vozes, que na sua constituição social, enquanto pro-
duto de produção literária, são pouco conhecidas e estu-
dadas pela crítica recente, porém, são vozes que instalam 
no seio da Modernidade  um modo perene de ver a lin-
guagem fincada no texto poético, como é o caso de Maria 
do Rosário Pedreira, inaugurando uma tradição dotada de 
substancialidade no modo de expressão e no fio poético da 
palavra criada. 

À exemplo do que problematiza Ida Alves (2003) 
sobre o desconhecimento dessas vozes, Maria do Rosário 
Pedreira, segundo nossas fontes, possui apenas uma dis-
sertação, que trata sobre o Lirismo Ficcional e Amoroso 
na obra da autora. Desconhecem-se outras publicações e 
registros teóricos para essa escritora. Todavia, a amalgama 
literária de Maria do Rosário Pedreira é extensa no que 
concerne à escrita infanto-juvenil, 1 romances e 4 obras 
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poéticas, à saber: Nenhum nome depois, A casa e o cheiro dos 
livros, O canto do vento no ciprestes e Poesia reunida – a qual 
possui, na composição de seu volume, um título inédito 
ainda desconhecido por essa pesquisa por questões de 
acesso. A autora também é revisora profissional de traba-
lhos literários, de crítica, além de ser compositora de fados.

Maria do Rosário Pedreira é ainda uma pedra 
intocada do que há de mais atual na literatura portuguesa. 
Sua voz mobiliza “silêncios oblíquos”, como salienta Ida 
Alves (2003) em seu texto, porém, movimenta um apelo 
quanto à sua fundação em meio a uma nova tradição, de-
nominada na leitura de Solange Fiuza Yokozawa (2015), 
sobre o texto “Poesia e Memória”, de Paulo Henriques 
Britto, de “pós-lírica”. A autora afirma que “[...] o lirismo 
ocidental vive hoje, época em que o próprio conceito de 
sujeito individual é tomado como anacronismo, sua se-
gunda crise.” (p. 44)

A leitura dessa pesquisadora também coincide 
com a ideia esboçada por Hans Magnus Ezenbersber 
(2003), no texto intitulado “A Massa Folhada do Tempo: 
meditações sobre o Anacronismo”, pois, para ele, o ana-
cronismo não sugere somente uma simples desmedida do 
tempo como o conceito dicionarizado, mas que abrange a 
“derrota do obsoleto”, ou seja, na modernidade tardia, os 
tempos do progresso (o capitalismo), o tempo conhecido 
(Khronus) e o tempo religioso (os arquétipos), estão con-
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fundidos entre si, assimilando, assim, a ideia contraditória 
de que o “eu” da modernidade deve saber produzir a qual-
quer custo; porém, o homem falha, porque por força do 
humano, o “eu” não consegue obedecer a linha do tempo.

As contradições entre os conceitos de tempo sinte-
tizam essa visão de pós-lírica. Nesse sentido, os sintomas 
caem sobre o sujeito, pois esse, ao buscar a respostas para 
as suas indagações humanas, recorre ao rito filosófico do 
questionamento pela existência, tentando assim conhecer 
a história para conhecer a si, mas assim como ainda tece 
Ezenbersber (2003), ninguém é dono da história e muito 
menos das ideologias, por isso elas podem mudar. Talvez, 
por esses roteiros o único caminho seja recorrer à memó-
ria. Para esse crítico, ela é o único elemento capaz de unir 
e distinguir todos os tempos possíveis. Desse modo, a me-
mória é o ponto “discreto” de contato entre as camadas da 
matriz do cronotopo – a massa folhada metaforizada pelo 
autor. Sob essa perspectiva, ninguém é dono do passado 
vivido sem conhecê-lo por completo, por isso, há na histó-
ria embates entre ideologias.

A memória, a lembrança do lugar vivido, a casa, 
os cheiros, a ambientação e o eu presentificado na intimi-
dade do sujeito que respira profunda e intensamente para 
continuar seguindo na existência do mundo. Em Maria do 
Rosário Pedreira, o tom dessa memória que abala mundos, 
as gestaltens internas do ser, é alinhado pela memória da 
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“Recordação”. Emil Staiger (1975), em seu livro intitulado 
Conceitos Fundamentais de Poética, dispõe que:

O poeta lírico nem torna presente algo passado, nem 
também o que acontece agora. Ambos estão igualmente 
próximos dele; mais próximos que qualquer presente. 
Ambos estão igualmente próximos dele, mais próximos 
que qualquer presente. Ele se dilui aí, quer dizer ele 
“recorda”. “Recordar dever ser o termo para a falta de 
distância entre sujeito e objeto, para um-no-outro lírico. 
(STAIGER, 1975. p. 59)

 Para o autor, o eu lírico somente consegue fruir 
se ele conseguir conectar-se às suas memórias mais pro-
fundas. Há em questão que esse teórico, à dizer, possui 
uma relação muito explicita com conceitos provenien-
tes de uma fenomenologia do romantismo. Ainda que, 
no caso de Maria do Rosário Pedreira, esses aspectos da 
tradição romântica sejam muito evidentes, são, contudo, 
numa vertente mais consciente em termos de expressão 
poética. Não é sentido um exagero caustico por parte da-
quele que enuncia. Entretanto, a constância da solidão e a 
vontade de se completar ao outro, beira ao amor da pátria 
camoniana.

Para João Guimarães

Os amantes aparecem no verão, quando os amigos partiram
para o sul à procura, deixando o lugar vago
à mesa, um bilhete entalado na porta, as plantas,
o canário, um beijo, e um livro emprestado: a memória
das suas biografias incompletas. Os amigos
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desaparecem em agosto. Consomem-nos as labaredas do sol
e os amantes que chegam ao fim da tarde
jantam e de manhã ajudam a regar as raízes das avencas
que os amigos confiaram até setembro, quando regressam

trazem saudades e um romance novo debaixo da língua.
levamum beijo, os vasos, as gaiolas e os amantes
deixam um lugar vago na memória, cabelos na almofada,
uma carta, desculpas, e um livro de cabeceira que os
amigos leem, pacientes, ocupando seu lugar à mesa.

Escolheram ser outras pessoas. E, quando dizem mar,
têm olhos subitamente azuis e fazem gestos
Que lembram o balanço das ondas junto ao porto.

Gritam todas as noites o que não ousariam murmurar
pela manhã na intimidade do quarto – porque na sua boca
remexem duas línguas e uma delas só a reconhecem
do espelho onde já viram desfilar todos os rostos.

Deixam-se coroar por um halo de luz branca
que os persegue e já os atraiçoou outras vezes.
E comportam-se como pequenos deuses efémeros, sujeitos
as conspirações de uns poucos homens que podem,
com a mesma mão, oferecer-lhes a taça de veneno –
dobram-se para merecer o seu aplauso ou a sua compaixão.

Depois o pano cai. Vão para casa. E são outras pessoas. 
(PEDREIRA, 2007, p. 19-20)

 A estrutura geral do poema da escritora lírica é 
muito peculiar e é recorrente em outros poemas de seus 
livros. Ele não possui um título – e a maioria de seus poe-
mas assim também o é –, possui apenas uma espécie de 
epigrafe-título que esboça a quem o mesmo é destinado, 
neste caso, para João Guimarães. Trata-se, porém, de um 
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homem específico para o sujeito-lírico do poema, desco-
nhecido nas primeiras linhas dele. A métrica do texto poé-
tico é do tipo livre.

 Quanto ao nível fônico, o poema não possui ri-
mas. O nível morfológico não apresenta palavras de difícil 
compreensão. No nível sintático, possui uma diversidade 
de enjembements em toda a sua composição. Essas quebras 
sintáticas no texto intensificam o sentido de procura do 
“eu” da enunciação por alguém de modo incessante.
 O primeiro e o segundo versos da primeira estrofe 
transparecem a ideia de que o eu para quem o sujeito-lí-
rico do poema fala está distante há muito tempo de sua 
companhia e de seu lugar de encontro com esse sujeito. Os 
dois próximos versos do quinteto revelarão os dois espaços 
de relevância para o sujeito enunciador dos versos: primei-
ro, a casa, registrada pela assinatura das palavras “mesa”, 
“porta”; e no segundo,  a memória, tendo seu sentido na 
parataxe aliado às palavras “canário”, “beijo” e a sentença 
“livro emprestado”. Nesse ponto, as sinestesias também 
fortificam a ideia de um relacionamento entre os dois su-
jeitos envolvidos na enunciação poética através da memó-
ria da vida de alguém na incompletude de sua existência: 
“das suas biografias incompletas”.
 Entre a segunda e terceira estrofes, o sujeito-lírico 
que fala parece aproximar-se e distanciar-se do tu, enun-
ciado entre as quebras dos versos ao narrar um fato que 
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está na sua memória, confirmado pelo uso do pronome 
“nos” para se referir a tais acontecimentos. A passagem do 
tempo e a descrição de objetos corriqueiros que fazem re-
ferência ao espaço e a pessoas conhecidas por ambos, rei-
teram essa ideia. A passagem do tempo também fortifica 
tal sentido. Assim, como afirma ainda Ida Alves (2003), 
que pela “afirmação do sujeito na experiência narrativa a 
dar conta do cotidiano e do mundo” (p. 84), faz, também, 
desse modo, justificar o tom no conteúdo dessa parte do 
texto poético.

 Porém, o sujeito lírico do poema, que aparenta ser 
um eu feminino – característica recorrente na poética de 
Maria do Rosário Pedreira –, fala da tomada de um lugar 
importante para esse tu, com quem o sujeito lírico con-
versa e aparenta amar intensamente, por outros sujeitos 
que “ela”, no presente, se relaciona. O “lugar à mesa” pos-
sui, nesse sentindo, uma simbologia bastante latente. Ele 
representa o lugar que atesta alteridade, ou seja, o “um-
no-outro lírico” da Recordação, citado por Emil Staiger 
(1975), pois é o lugar do tu diante do eu que fala no texto.
 A quarta estrofe abre um jogo metonímico apre-
sentado àquele que lê os seus versos à imagem do mar. 
O mar tem, nesse contexto, um significado de distância. 
Quanto a isso, a imagem pressupõe um saudosismo do 
sujeito lírico enunciador para com o sujeito enunciatário. 
Doses de surrealismo e impressionismo vivificam a cena. 
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As pessoas gesticulando, como mostram os versos, trans-
formam, assim, esses movimentos corporais em paisagens, 
assinalando, também, a passagem do tempo, o qual se fun-
de ao espaço do porto, espaço natural dos saudosos que 
esperam a volta de seus amados, como no antigo Camões.
 A estrofe posterior orienta a força da palavra fun-
dida com a força erótica emanada por essa na constru-
ção da imagem do poema. As palavras intensificadoras de 
sentidos sinestésicos, como os verbos e substantivos que 
indicam movimento, fazem o leitor atento sentir cada sig-
nificado dentro de si. No verso, “remexem duas línguas e 
uma delas só se reconhecem”, o sujeito lírico aponta para 
alguém que parece conhecer, pois o beijo é selo de com-
preensão primária de aceitação de um corpo pelo outro, ou 
seja, é a concretização da síntese das alteridades.

A penúltima estrofe falará sobre um acontecimen-
to incompreensível e de natureza misteriosa, cósmica, no 
sentido mais claro do contexto. Uma luz desconhecida pa-
rece perseguir os sujeitos esboçados na imagem. Ela os 
toma à força, os abduzem e os fazem encontrar com seres 
celestiais; o transcendental nesse instante é sacramenta-
do – o ato epifânico da existência conjugal. Parece que 
mesmo em meio ao lugar do desconhecido, das incertezas, 
como afirma a antítese dos dois últimos versos, os “eus” do 
poema parecem ter chegado à compreensão das verdades 
humanas, mesmo temendo-as e sabendo que o preço por 
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conhecê-las seja talvez muito caro, caso não resistam ao 
sabor da sapiência.

Ao final, no verso de fechamento, a consciência de 
ambos os sujeitos justifica, após esse encontro, a aparição 
do turbilhão de imagens colocadas no decorrer do poema. 
Nesse contexto, eles angariam a inocência original, como 
sugere o mito de criação, pois “os panos caem” e estão li-
vres da maldição. “Vão para a casa” – retornam ao espaço 
de reconciliação e confirmação da união e “são outras pes-
soas”, ou seja, pela experiência vivida entre os sujeitos. O 
poema dá vasão, sem superinterpretar, que esses eus vive-
ram todos os tempos: o do relógio (Khronus), o da memó-
ria (a recordação) e o da casa (o alicerce das alteridades – o 
eu no outro).
 A tradição, na lírica de Maria do Rosário Pedreira, 
dá sinais pela experienciação do tempo, da memória e dos 
espaços vividos pelos eus do texto, num lugar para além da 
existência comum. É o clamor da alma do sujeito que se 
evidencia diante das fendas do humanizador, a fomentar a 
inquietudes no traçar de cada verso da autora. 
 Sobre a questão da tradição e do movimento do 
sujeito na modernidade tardia relacionado ao anacronis-
mo latente reverberado pelas produções poéticas atuais 
da poesia portuguesa, a leitura de Solange Fiuza (2015), 
Ezensberger (2003) e Ida Alves (2003) assinalam que, 
as descontinuidades no fio da história, da memória e das 
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ideologias, estimulam o avultamento do sujeito lírico me-
diante a realidade aparente. Assim, o sujeito se confunde 
em diversas posições enunciativas e humanas. É o “sujeito 
lírico fora de si”, como discute Michel Collot (2013) em 
seu texto assim autointitulado sobre o movimento desse 
sujeito, que desde o surgimento da modernidade até os 
dias atuais, toma facetas diversificadas até ao impeditivo 
das intertextualidades “deslegitimadoras” de novas produ-
ções literárias. 

No poema de Maria do Rosário Pedreira, o mo-
vimento desse sujeito é reconhecido na passagem de uma 
voz poética para uma mais narrativa, depurando o sentido 
entre o eu do texto e o eu experiência vivida. Contudo, o 
espaço e as sinestesias dos cheiros são as substâncias que 
solidificam a poética da escritora. O espaço da casa é esse 
lugar principal entre a experiência pessoal, a consciência 
onírica e o tempo da existência. 

2 A poética do espaço e a consciência da casa: entre o Eu 
e o Outro

Gaston Bachelard (1993), teórico da fenomenolo-
gia, analisa em sua obra principal A Poética do Espaço, as con-
fluências da fenomenologia do espaço, versada em alguns 
parâmetros da psicologia, aproximando os diversos lugares 
da casa, a mencionar uma análise profunda que perpassa os 
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espaços do sótão ao porão, alguns espaços posteriores à casa, 
os jardins e algumas categorias temporais climáticas. Essa 
análise de Bachelard (1993) situa a bagagem do teórico em 
sintetizar criticamente como são descritos tais espaços em 
obras dos românticos aos modernos, sobre as suas formas de 
abordagens, jogos de sentido como elementos catalizadores 
da essência do poético, como afirma o próprio teórico.

A fenomenologia da qual trata Bachelard (1993) 
alia-se ao Ontológico. Esse se refere à existência do ser no 
mundo. Ele é o ser no mundo. Nesse aspecto, o teórico pen-
sa a poesia não só como um estatuto linguístico, mas tam-
bém como essência do humano, sendo assim, ela, uma voz 
que está para além das paredes concretas dos espaços. O de-
vaneio é, nessa abordagem, o selo estruturante que permite 
ao ser humano o reconhecimento de suas virtudes e paixões 
nesse mundo. O poético, por esse contexto, é o existencial. 
Logo é o verdadeiro Ontológico.

À dizer, o processo metafórico, em Bachelard 
(1993), assinala seu pensamento em três eixos que dia-
logam com a poética emanada nos escritos de Maria do 
Rosário Pedreira: a imaginação, a memória e a percepção. 
Esses três eixos apontam a coerência do fator literário, 
mas não só. Eles alinham, também, as vozes cambiantes 
de uma anima entoada sob o clamor cosmogônico dos 
momentos de presença ausência e de encontro entre os 
espaços canalizadores do tempo e da solidão.
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Nesse aspecto, a casa, em Bachelard, (1993) “[...] 
é a célula do mundo. A geometria é transcendida./Dar 
realidade à imagem ligada a uma forte realidade nos põe 
diante do sopro criador da poesia.”, pois a essência poética, 
como acentua Friedrich (1991) na introdução de seu texto 
ao retomar Baudelaire, é e foi constituidora da essência do 
primeiro ser humano. No processo de gerar metáforas, a 
poesia é o ente alimentador desse processo, porque, pelo 
sonho consegue fazer esse movimento, dando sentido a 
essência do ser no seio da fruição experienciada no hu-
mano.

A casa é um signo. E na Estrutura da Linguagem 
Poética, de Jean Cohen (1974), signo representa o valor de 
um dado linguístico no mundo. Porém, transpondo esse 
valor para casa de Bachelard (1993), essa palavra ganha 
novos rumos. Toma uma para si uma linguagem cosmo-
gônica, Universal.

[...] A casa é um instrumento de topoanálise. É um 
instrumento eficaz precisamente porque é de uso difí-
cil. Em suma, a discussão de nossas teses está colocada 
num terreno que nos é desfavorável. Com efeito a casa 
é, a primeira vista um objeto que possui geometria rí-
gida. Somos tentados a analisá-la racionalmente. Sua 
realidade primeira é visível e tangível. É feita de sólidos 
bem talhados, de vigas bem encaixadas. A linha reta 
é dominante. O fio de prumo deixou-lhe a marca de 
sua sabedoria, de seu equilíbrio. Tal objeto geométrico 
deveria resistir as metáforas que acolhem o corpo hu-
mano, a alma humana. Mas a transposição ao humano 
se faz imediatamente, desde que se tome a casa como 
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espaço de conforto e intimidade, desde de que se tome 
a casa como um espaço conforto e intimidade, como 
um espaço que deve condensar e defender a intimidade. 
Abre-se, então, fora da racionalidade, o campo do oni-
rismo. (BACHELARD, 1993, p. 228).

 Na descrição do teórico, a casa, a priori, é referen-
ciada em seu modelo físico. No entanto, isso não satisfaz 
o seu objeto de análise, pois o que lhe basta são as relações 
que esse objeto pode sediar mediante a existência huma-
na. Desse modo, a chancela das metáforas guia o processo 
de transformação do humano dentro do espaço da casa. 
Isto é, como ainda afirma o teórico, “[...] a casa remodela 
o homem”(BACHELARD, 1993). A casa se esvazia da 
razão e abre portas para o espaço dos sonhos, dentro do 
espaço de si mesma – é metalinguagem, transfiguração.
 Assim, a poética de Maria do Rosário Pedreira 
acredita-se haver um diálogo entre a poética bachelar-
diana do espaço e os seus respectivos poemas, posto que 
eles respeitam as linhas espaciais propostas em Bachelard 
(1993). O livro da escritora aqui analisado, A casa e o Chei-
ro dos livros, faz habitar a consciência da alteridade, porém 
com determinada certeza da solidão, na acepção de Ma-
ria Henriques Dias de Paula (2006), na única dissertação 
disponível para leitura até então sobre a poeta portuguesa. 
Para essa autora:

A casa permite-nos evocar as lembranças imemoriais, 
não está limitada apenas ao presente do quotidiano, mas 
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guarda também os tesouros do passado. A evocarmos 
as lembranças, adicionamos valorese não somos exac-
tos como os historiadores, somos um pouco poetas e a 
nossa emoção transforma a imagem guardada. A casa 
abriga a fantasia, protege o sonhador e permite nos so-
nharem paz. A casa é o primeiro mundo do humano e 
protege-o do exterior. (PAULA, 2006. p. 77-78).

 O excerto acima capta um pouco de tudo o que 
foi falado até aqui e na sua essência captura um pedaço 
daquilo que é a poética do espaço na escritora estudada. 
A seguir, analisar-se-á uma parte de um poema longo não 
intitulado, que fecha o livro citado para melhor compreen-
são desta discussão.

Volto à casa e demoro-me nos quartos frios do silêncio.
Esconderam os retratos dentro dos livros. E os livros
nas gavetas. E fizeram as camas para sempre de lavado.

O que aqui me fustiga é o teu nome, rente aos lábios,
mas quase sempre por dizer; e as sombras inquietas que
contra mim se amotinam atrás de cada porta, desafiando
os calendários. Sou uma máscara recortada nos vidros e

regresso para visitar um teatro vazio depois das palmas.
Os cenários estão mortos e, junto ao palco, já nenhuma luz
ilude ou alucina. Só mesmo a memória do teu nome, 
           soletrado
agora por uma outra voz, longe daqui, ou a imagem de 
             uma mão

As três primeiras estrofes do poema revelam um su-
jeito lírico que revisita o seu passado ao retornar a casa, que 
simboliza a sua união ao tu amado e distante de sua von-
tade de completude interior. No estudo de Paula (2006):
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O passado surge como chave do presente, de modo que 
traumas e questões não resolvidas costumam limitar o 
progredir dos indivíduos e, para viver em paz, o sujeito 
precisa de compreender as emoções vividas no passado, 
arriscando a que essas emoções mal resolvidas se tor-
nem em obstáculos que, ciclicamente, emergem como 
acontece com a casa natal[...] (p. 79)

Nota-se no transcorrer do poema que juntos às 
memórias do sujeito lírico, as sombras tomam conta dos 
espaços visitados pelo sujeito lírico. As lembranças são 
exaladas diante do rito da rememoração dos momentos 
vividos no interior de cada ambiente cingido pelo amor 
carimbado na memória da voz consciente da experiência 
vida no passado e no agora.

Afasto as cortinas devagar; e, atrás dos vidros, acordo
o silêncio de um muro de granito onde já não se demora 
a luz. Lembro sem querer de ti e convoco as memórias
de um quarto antigo para não repetir o que os livros
diriam sempre de outro modo. Contemplo a surda vegetação

 A reificação passado, nessa estrofe, por exemplo, 
é sugestionada pela sinestesia do toque do objeto perten-
cente àquele local em específico – a cortina. A evocação do 
passado pelo sujeito lírico é feito em tom de ode no poe-
ma, cujas rupturas sintáticas sinalizam o silêncio interior 
na contradição do turbilhão das lembranças das cenas de 
amor, reformuladas na mente do sujeito pelas sensações e 
as prosopeias criadas no tecido textual do poema através 
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da revisitação daquele espaço, denominado pelo sujeito lí-
rico como antigo.

A sabedoria é um gomo amargo que se consome junto aos 
lábios. Ainda que quisesse murmurar o teu nome, como
o sol a morder os pátios da manhã, calo-me para sempre.
Esqueço-me talvez de ti, embora secretamente.

 O último verso acima transcrito revela a ciência 
da incompletude do amor sentido pelo sujeito lírico da 
enunciação. O esquecimento é a única saída prevista pelo 
sujeito do discurso lírico, restando a ele conformar-se com 
mais um espaço para além da lembrança e da própria casa, 
o da solidão.
 Assim, a poética de Maria do Rosário Pedreira 
afirma o espaço da casa como o lugar do devaneio de-
finidor do pensamento, da memória e da identidade da 
subjetividade cambiante de sentidos, capazes de explicar 
e caracterizar o sujeito moderno perante o mundo caren-
te de alteridade. Diante dos novos tempos de incerteza e 
desumanização, como afirma Octavio Paz (1993), no livro 
A outra voz. Porém, para além dos tempos e dos espaços 
descontínuos da modernidade, o que movimenta essa ou-
tra voz, discutida pelo teórico latino, é o perdurar da poe-
sia lírica na sociedade atual. Sem ela, a verdade se cala e o 
abismo do “fim da história” é aberto em meio às certezas 
do ser consciente de sua existência. Por fim, a síntese ex-
traída dos textos poéticos de Maria do Rosário Pedreira 
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é que, ao torcer a maçaneta e entrar pela porta, a única 
poesia que cala é a do espaço, no silêncio da memória, nas 
sinestesias dos objetos, na consciência do outro, no corpo 
imóvel – a Casa. 

Considerações finais

Na saraiva dos Modernos, o espaço bachelardiano de 
Maria do Rosário Pedreira, em sua lírica, detém um caráter 
definidor do humano frente ao mundo. Esse, em sua poesia, 
espera por completude, mas tem ciência de sua solidão.

A poesia de Maria Rosário Pedreira enovela tra-
mas poéticas de espaço e lirismo da linguagem profunda 
de uma existência na solidão preenchida somente pelo al-
tar da espera pelo outro, de um ser que escreve inspirado 
na linha da ambientação dos sentidos inexplicáveis do su-
jeito que sente. 

A essa altura, como suscita Bachelard (1993), a 
única pergunta possível a se fazer é: o poeta também é um 
habitante da casa?

A casa, enquanto realização de uma linguagem 
tangida pelo onírico da busca do “um – no -outro líri-
co” é, por excelência, tautologicamente falando, o lugar da 
resposta para a pergunta. Não importa qual seja ela. Se a 
indagação existe em Maria do Rosário Pedreira, dentro 
de seus poemas, ela é respondida pela focalização da casa.
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Casa é morada, abrigo, habitat, conforto, amor, 
encontro, lembrança, memória, epifania, sinestesia, ana-
cronismo, existência, paixão, objeto, o claro, o escuro, ca-
minho, lugar, pensamento. A casa é o Universo. O alvo 
da criação. O produto da expressão, da beleza-arte. Tanto 
física como espiritual. Ela é a construção de um mundo, 
cuja linguagem dirá. A casa é o poema. É a palavra. Em 
Maria do Rosário Pedreira, a inquietude do eu.
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Em 1957 um evento de impacto mundial 
marcou definitivamente a História humana. Não foi, 
como em décadas anteriores, uma guerra de propor-
ções jamais vistas, ou massacres de populações in-
teiras perpetrados por regimes políticos, nem uma 
crise financeira global, mas sim uma conquista cien-
tífica, cujas dimensões talvez ainda não tenham sido 
apropriadamente calculadas. O satélite artificial lan-
çado pela União Soviética, Sputnik I, foi o primeiro 
objeto criado pelo homem a alcançar o espaço ex-
traterrestre. Tal feito, que seria sucedido por outros 
de igual ou maior importância, até a culminação da 
aterrissagem na Lua, foi uma das motivações para a 
escrita do livro A Condição Humana (1958), de Han-
nah Arendt, e serviu de base para o poema “A Morte, 
o Espaço, a Eternidade”, de Jorge de Sena, publicado 
no volume Metamorfoses (1963). 

Quanto à primeira, a perplexidade é registra-
da no prólogo ao livro, que se inicia com “Em 1957, 
um objeto terrestre, feito pela mão do homem, foi 
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lançado ao universo, onde durante algumas semanas girou 
em torno da Terra segundo as mesmas leis de gravitação 
que governam o movimento dos corpos celestes – o Sol, a 
Lua e as estrelas.” (ARENDT, 2004, p. 9). É justamente o 
caráter sem precedentes desse evento que a autora procura 
ressaltar, que a faz definir o objetivo da obra como “refletir 
sobre o que estamos fazendo.” (ARENDT, 2004, p. 13), 
“uma reconsideração da condição humana à luz de nossas 
mais novas experiências e nossos temores mais recentes.” 
(ARENDT, 2004, p. 13). E é precisamente esse “o que 
estamos fazendo” que ela buscará ao longo de todo o livro, 
recorrendo, para isso, às mais básicas atividades humanas: 
o labor, o trabalho e a ação. Destas, a ação será a mais alta 
e valorizada pelo fato de se dar unicamente entre os ho-
mens, na qualidade de iguais, e por meio da palavra e do 
discurso. Sendo esta, segundo a autora, a atividade emi-
nentemente política, cabe pensarmos que se esse evento 
teve bases científicas, num contexto politicamente belico-
so de Guerra Fria, suas implicações não se restringem à 
disputa de duas superpotências, nem ao âmbito de uma 
corrida tecnológica, mas abrangem as próprias relações 
entre os homens num mundo em que a política, enquanto 
o agir conjunto entre iguais que se dá por meio da palavra, 
parece estar em vias de desaparecer. 

Ao constatar a enormidade do lançamento da 
Sputnik, Arendt ressalta que as reações mais efusivas ten-
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diam a ver nessa conquista um primeiro passo para a li-
bertação do homem da Terra. A ideia de que este planeta 
é uma prisão e, futuramente, o ser humano será capaz de 
libertar-se dela é, segundo a autora, única na história da 
Humanidade. Por mais que o cristianismo tenha pregado 
que este mundo é um “vale de lágrimas” e a vida terrena 
não passa de um estágio para a vida verdadeira além da 
morte, por mais que as religiões num geral tenham lida-
do com a questão de outra forma de vida que não esta, 
o fato é que em nenhum outro momento da História os 
homens viram o planeta como uma prisão e tenham sen-
tido um desejo concreto de evadir-se dele. Tal questiona-
mento envolve, invariavelmente, a problemática levanta-
da pelas ciências modernas, que vai desde “a tentativa de 
criar a vida numa proveta” (ARENDT, 2004, p. 10) até o 
desenvolvimento das armas atômicas, que apresentam a 
possibilidade real de extinguir a vida humana do planeta. 
Esta problemática se dá pelo fato de que “O motivo pelo 
qual talvez seja prudente duvidar do julgamento político 
de cientistas enquanto cientistas” é “precisamente o fato 
de que habitam um mundo no qual as palavras perderam 
o seu poder. E tudo o que os homens fazem, sabem ou 
experimentam só tem sentido na medida em que pode ser 
discutido”. (ARENDT, 2004, p. 12)

 Ressalto este último período, no qual a autora pos-
tula o que será um dos pontos norteadores de A Condição 
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Humana (1958). Nesse caso, a proposta da obra, “refletir 
sobre o que estamos fazendo”, é investigar em que medida, 
naquelas dadas circunstâncias do século XX, a condição 
humana, que envolve invariavelmente o fato de todos ha-
bitarem um mundo comum, a Terra, pode vir a ser alterada 
a partir do momento em que as relações humanas que se 
dão através da palavra, e que constituem a base de uma 
política verdadeira, parecem estar desaparecendo. 

Quanto ao poema de Jorge de Sena, presente numa 
seção do volume Metamorfoses (1963), de mesmo nome, e 
caracterizada por uma sequência de poemas postos ao lado 
de obras visuais, pinturas, estátuas, edificações, fotografias, 
estabelecendo um diálogo ecfrástico com elas, vemos que ele 
forma par com uma imagem da mesma Sputnik I, apesar 
de não se referir diretamente a ela em nenhum verso, fato 
curioso mas não incomum na sequência de poemas do livro. 

No entanto, o que realmente chama a atenção é 
que, à diferença de todos os demais poemas, este dialoga 
com uma imagem não artística. De fato, o satélite está mais 
para um produto do progresso científico e tecnológico do 
que para uma obra de arte, como as outras presentes no li-
vro, e a sua colocação como termo da sequência de poemas 
visuais se mostra um tanto instigante. Acaso Sena teria es-
colhido esta imagem apenas para ilustrar a perspectiva que 
embasa “A Morte, o Espaço, a Eternidade”, não pensando 
no estabelecimento de nenhuma relação efetiva entre a 
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foto e o poema? Ou então seu foco estava na arte foto-
gráfica que captou o satélite e não no objeto propriamente 
dito? Nenhuma destas hipóteses parece convincente, até 
porque mesmo nos poemas em que a fotografia salta ao 
primeiro plano, como em “O Dançarino de Brunei”, o ser 
fotografado ainda é artístico, performa uma dança. Daí 
que seja caso de pensarmos na possibilidade de o Sputnik 
I integrar o rol das obras de arte elencadas pelo poeta. 
Sendo obra tão digna de poema como “A Cadeira Amare-
la” de Van Gogh ou o “Três de Maio” de Goya porque “fei-
ta pela mão do homem”, o Sputnik parece sugerir que os 
produtos da ciência não são tão distantes assim dos produ-
tos da arte, porque há um elemento que os une: o homem, 
ou melhor, a ação humana. Homens capazes de erguer o 
Mosteiro de Alcobaça, esculpir uma gazela, pintar uma 
cena de fuzilamento e construir uma nave espacial. E é a 
capacidade humana de estar sempre se ultrapassando que 
leva Sena a afirmar: “De morte natural nunca ninguém 
morreu/Não foi para morrer que nós nascemos”, os versos 
que abrem “A Morte, o Espaço, a Eternidade”. 

A princípio, poderíamos pensar que a posição de 
Sena frente ao lançamento do satélite parece contrapor-se 
à de Arendt, principalmente pelo que ele afirma no pos-
fácio a Metamorfoses, quando diz que o Sputnik simboliza 
“a evasão a essa condição de ‘bicho da terra tão pequeno’” 
(SENA, 1988, p. 157), retomando um dos famosos versos 
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de Camões. No entanto, o espanto e a admiração não es-
tão ausentes em Arendt, mas são seguidos de uma descon-
fiança em relação à euforia propagada sem uma reflexão 
sobre a importância do evento. E o poema de Sena é jus-
tamente uma meditação a respeito da condição humana e 
das suas potencialidades. Ele é a conquista do espaço (ou 
o que ela inspira) transformada em linguagem, possível, 
assim, de ser experienciada pelos homens em seu sentido 
mais íntimo. Retomando o texto de Arendt, “tudo o que 
os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido 
na medida em que pode ser discutido”, o poema seniano é 
precisamente a palavra que torna possível a discussão en-
tre os homens, a reflexão necessária para indagar a respeito 
da condição humana e seus desdobramentos. 

Desse modo, nós temos, de um lado, a proposta 
arendtiana do seu livro A Condição Humana, que recupe-
rará o valor da ação enquanto atividade eminentemente 
política, porque se dá entre iguais e por meio da palavra, e 
de outro as Metamorfoses senianas que meditam a respeito 
da possibilidade da palavra de dar vida e sentido à Histó-
ria, por meio da dinâmica incessante da linguagem em sua 
ânsia de dizer e transformar o mundo. Tal transformação 
passa, invariavelmente, pela noção seniana de testemunho 
que é justamente a transformação do mundo através poe-
sia. Daí a nossa proposta de estabelecer um diálogo entre 
ambos os autores a fim de investigar em que medida suas 
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obras podem suscitar reflexões a respeito da poesia e da po-
lítica nas circunstâncias sociais e históricas que os rodeavam. 

Assim que, para entendermos melhor como esse 
diálogo pode se estabelecer, faz-se necessário ter em conta 
as definições dos próprios autores a respeito dos conceitos 
que propõem. No caso de Jorge de Sena, a sua poesia é 
marcada pelo testemunho e pela metamorfose. O primeiro 
foi explicitado no prefácio ao volume de poemas intitula-
do Poesia-I (1961), que reúne os cinco primeiros livros de 
poesia publicados pelo autor, entre as décadas de 1940 e 
1950, em que se diz: 

Como um processo testemunhal sempre entendi a 
poesia, cuja melhor arte consistirá em dar expressão 
ao que o mundo (o dentro e o fora) nos vai revelando, 
não apenas de outros mundos simultânea e idealmente 
possíveis, mas, principalmente, de outros que a nossa 
vontade de dignidade humana deseja convocar a que o 
sejam de facto. (SENA, 1977, p. 26)

Ao passo que o segundo foi exposto no posfácio 
a Metamorfoses (1963), obra de importância fulcral para a 
produção seniana, no qual aparece:

E acontece que o homem – se pode viver e criar abs-
tracções – é pelo rosto e pelos seus gestos, e pelo que ele, 
com o olhar transfigura, que podemos, interrogativa-
mente, incertamente, inquietamente, angustiadamente, 
conhecer-lhe a vida. E, se não fora a poesia olhando 
a História, nenhuma vida em verdade conheceríamos, 
nem a nossa própria. Não adianta muito, concordarei, 
este saber, e é mais do que prudente recusá-lo. Mas 
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são precisamente as “metamorfoses” o que nos permite 
olhar a cabeça de Medusa. (SENA, 1988, p. 157)

Já no caso de Hannah Arendt é justamente um 
desses termos, que ela recupera da tradição política grega, 
que aqui abordamos. Trata-se do conceito de ação, exposto 
em A Condição Humana (1958). Neste, temos que:

A ação, única atividade que se exerce diretamente en-
tre os homens sem a mediação das coisas ou da maté-
ria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao 
fato de que homens, e não o Homem, vivem na Terra 
e habitam o mundo. (...) A pluralidade é a condição da 
ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto 
é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a 
qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a 
existir. (ARENDT, 2004, p. 16)

 A ação é a mais alta das atividades humanas, 
superando o trabalho e o labor (também definidos e 
analisados nessa mesma obra), porque é a mais política, 
a que não depende de nada além da convivência entre 
homens iguais e é realizada por meio da palavra e do 
discurso. Mais do que isso, como nota a autora, a ação é in-
dissociável da dupla qualidade de ser-se humano: a singu-
laridade em meio à pluralidade. Nenhum homem é igual 
ao outro e mesmo assim todos somos humanos e não há 
como viver isolado da convivência humana sem que haja 
consequências para a nossa saúde mental e psicológica. 

Dado isso, poderíamos dizer que o testemunho 
seniano responde à ação arendtiana na medida em que, 
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como o poeta nos diz em seu prefácio ao Poesia-I: “o con-
vívio das ‘testemunhas’ é a única maneira de ultrapassar os 
tribunais de excepção que os grupos e os interesses criados 
constituem” (SENA, 1977, p.29)1 e é precisamente essa 
percepção de que não há uma testemunha, mas várias, que 
se comunicam e contribuem com a sua voz, que se relacio-
na à ação, que se dá entre iguais e por meio da palavra. As 
testemunhas senianas podem ser vistas como os homens de 
ação que agem em conjunto. Aliás, nas palavras da autora,

Agir, no sentido mais geral do termo, significa tomar 
iniciativa, iniciar (como indica a palavra grega archein, 
“começar”, “ser o primeiro” e, em alguns casos, “gover-
nar”), imprimir movimento a alguma coisa (que é o 
significado original do termo latino agere). (ARENDT, 
2004, p. 190)

Assim, aqueles que agem são aqueles que iniciam 
novos processos, que iniciam (diríamos que podem trans-
formar o mundo?), já que “O fato de que o homem é capaz 
de agir significa que se pode esperar dele o inesperado, 
que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável” 
(ARENDT, 2004, p. 191). 

Parece-nos que, isso posto, os nossos questiona-
mentos acerca da inserção do Sputnik em Metamorfoses 
se esclarecem na medida em que olhamos para as ima-
1 Interessante notar que esta afirmação vem entre dois travessões, no 
meio de uma justificação do poeta a respeito dos poemas que traduziu, 
como reflexo do seu interesse “em quanta poesia se escreveu no mun-
do”. Seriam essas testemunhas em convívio os próprios poetas que se 
leem e se traduzem? 
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gens e os poemas como produtos de um novo processo, de 
um movimento iniciado, seja pelo pintores Van Gogh ou 
Goya, sejam pelos construtores do mosteiro de Alcobaça 
ou da mesquita de Córdova, sejam pelos construtores do 
satélite e, da mesma maneira, pelo poeta que se debruçou 
sobre essas imagens e delas extrai as suas meditações. As-
sim, não parece distante da proposta de Arendt os versos 
de “A Morte, o Espaço, a Eternidade” que dizem “Para 
emergir nascemos. Contra tudo e além/ de quanto seja o 
ser-se sempre o mesmo/ que nasce e morre, nasce e morre, 
acaba/ como uma espécie extinta de outras eras” (SENA, 
1988, p. 135). Tais versos reforçam a proposta central do 
poema, a de se recusar a uma aceitação passiva da morte. 
Pelo contrário, neste poema o que ressalta é a luta cons-
tante do homem contra a morte, entendida também como 
esquecimento. É disso que nos falam os versos: 

Não foi para morrermos que falámos, 
que descobrimos a ternura e o fogo,
e a pintura, a escrita, a doce música.
Não foi para morrer que nós sonhámos
ser imortais, ter alma, reviver, 
ou que sonhámos deuses que por nós
fossem mais imortais que sonharíamos.
(SENA, 1988, p. 135)

E é o que encontramos em Arendt na sua defesa 
da ação como atividade essencialmente humana quando 
ela nos diz que 



584

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

Fluindo na direção da morte, a vida do homem arras-
taria consigo, inevitavelmente, todas as coisas humanas 
para a ruína e a destruição, se não fosse a faculdade hu-
mana de interrompê-las e iniciar algo novo, faculdade 
inerente à ação como perene advertência de que os ho-
mens, embora devam morrer, não nascem para morrer, 
mas para começar. (ARENDT, 2004, p. 258)

A capacidade humana de agir, iniciar novos proces-
sos, é correspondente da sua atuação enquanto testemunha 
poética, aquela que não se pode negar a dizer, sob o risco 
de, com essa recusa, relegar ao esquecimento aqueles que 
não puderam dizer por si, como nos diz Sena em seu 
“Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya”. No 
entanto, o ato testemunhal não se dá simplesmente no 
dizer, mas por meio da metamorfose que transforma o fato 
em linguagem viva, contínua, incessante. É precisamente 
isto o que vemos ao final do volume Metamorfoses, com os 
“Sonetos a Afrodite Anadiómena”. Tais poemas, construí-
dos a partir de uma língua “nova”, retratam o movimento 
incessante da linguagem na sua ânsia de dizer, flagram, 
de certa forma, essa transformação contínua, sendo os 
poemas cristalizações momentâneas de um processo in-
terminável. E, sendo a História “o livro de histórias da 
humanidade, com muitos atores e narradores, mas sem 
autores tangíveis” (ARENDT, 2004, p. 197), resultado da 
ação, que não conhece um fim, é necessário que esta se 
concretize nos registros passíveis de serem transmitidos às 
novas testemunhas. Aí temos um dos principais pontos de 
encontro entre Sena e Arendt, que nos diz: 
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Para que se tornem coisas mundanas, isto é, feitos, fa-
tos, eventos e organizações de pensamentos ou ideias, 
devem primeiro ser vistos, ouvidos e lembrados, e em 
seguida transformados, “coisificados”, por assim dizer – 
em ditos poéticos, na página escrita ou no livro impres-
so, em pintura ou escultura, em algum tipo de registro, 
documento ou monumento. (...) Sem a lembrança e 
sem a reificação de que a lembrança necessita para sua 
própria realização – e que realmente a tornam, como 
afirmavam os gregos, a mãe de todas as artes – as ativi-
dades vivas da ação, do discurso e do pensamento per-
deria sua realidade ao fim de cada processo e desapare-
ceriam como se nunca houvessem existido. (ARENDT, 
2004, p. 106-107)

A Poesia que olha a História e, por isso, é nosso 
escudo contra o olhar paralisante da Medusa, que nos per-
mite conhecer a vida. Ela seria, nesse caso, a união dialé-
tica entre a mobilidade incessante da metamorfose (e da 
ação) e o registro concreto que permite a recordação, que 
salva os testemunhos do esquecimento. 
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1 Apresentação do(s) rosto(s): a multiplici-
dade vertiginosa como gênese

 Arriscar uma incursão pela poesia de Her-
berto Helder que parta da autobiografia romanceada 
de Apresentação do rosto, livro apreendido pela censu-
ra em 1968 e posteriormente excluído da obra pelo 
autor, pode ser um modo de lançar-se problemati-
camente em uma emboscada e corroborar o gesto 
criminal que “comete” o poema, fundando-o e, ao 
mesmo tempo, fendendo-o ao trazer à tona o silên-
cio que lhe é subjacente1. É também se arriscando 
no viés problemático reclamado por este livro que 
se marca em ausência na produção de Herberto que 
Diana Pimentel articula uma revisão crítica que en-
ceta as ressonâncias de Apresentação do rosto (1968) 
em Photomaton & vox (1979), livro que, juntamente 

1 Cf.: FREITAS, M. de. Uma espécie de crime: Apresentação do 
rosto de Herberto Helder. Lisboa: & Etc, 2000.
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com Os passos em volta (1963), pode ser lido como ars poéti-
ca do texto helderiano (DAL FARRA apud PIMENTEL, 
2016, p. 78). Neste sentido, a caminhada pelas ranhuras 
biografáveis de Apresentação do rosto em Photomaton & vox 
aqui iniciada estabelece-se sempre de-vagar (HELDER, 
1996, p. 51), como adverte-nos o poeta, mas sem deixar de 
ter como horizonte a relação entre vida e obra na qual “(...) 
um retrato de autor (photomaton) a uma visão de autoria 
em acto, centrando-se mais nas condições do processo li-
bertário ao qual Herberto Helder chama criar um estilo, 
um idioma (voz, vox), ou seja, centrando-se nas condições 
de manifestação da língua singular, única, desta poesia.” 
(MARTELO, 2016, p. 34).

Talvez essa forte semelhança que a poética Her-
berto estabelece com o cinema – e que permite uma ple-
tora de articulações entre a sua poesia e a sétima arte – seja 
um caminho prolífico para um possível cotejo com Orfeu, 
pois se “a técnica do cinema, em seus modos esferográficos 
de fazer e celebrar”, consiste em uma “nomeação física que 
arranca a decadência em nós esparsa das imagens naturais 
e transmite, em disciplina e cortejo, o prodígio e o prestí-
gio dos objetos em torno movidos por um inebriamento 
cerimonial” (HELDER, 1998, p. 7), ela em grande medi-
da se aproxima do encantamento mágico promovido pela 
lira do poeta Trácio, pelo qual se estabelece um “acordo 
simpático entre a música inerente à paisagem e a música 
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feita pelo homem na natureza” (SEGAL, 1989, p. 7). Des-
sa forma, não é difícil encontrar, por exemplo, em um livro 
como O bebedor nocturno (1968), no qual “um idioma im-
provável” enquanto espaço ancestral se funda pela própria 
“desunião dos idiomas” (HELDER, 1968, p. 9) das mais 
diversas culturas possíveis, traços dessa voz que reúne em 
uníssono os ritmos que dão vida aos seres tocados por essa 
canção anímica, como no “Hino órfico à noite”:

Cantarei a criadora dos homens e deuses — cantarei 
            a Noite.
Noite, fonte universal.
Ó forte divindade ardendo com as estrelas, Sol negro,
invadida pela paz e o tranquilo e múltiplo sono,
ó Felicidade e Encantamento, Rainha das vigílias, Mãe 
                           do sonho,
e Consoladora, onde as misérias repousam as
   campânulas de sangue,
ó Embalador, Cavaleira, Luz Negra, Amiga Geral,
ó Incompleta, alternadamente terrestre e celeste,
ó Arredondada no meio das forças tenebrosas,
leve afastando a luz da casa dos mortos e de novo te 
    afastando tu própria.
(...)
(HELDER, 1968, p. 95)

Os mistérios órficos, como se sabe, estão intrin-
secamente ligados a um conjunto mais amplo de práticas 
culturais relacionadas à necessidade humana de inscrever-
se nos ritmos cósmicos e, através da experiência empírica 
que eles proporcionam (a luminosidade do dia, a escuri-
dão da noite, as estações do ano, etc), “anular o tempo” 
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pelo ingresso nos ciclos sob os quais eles se estabelecem 
(ELIADE, 1992, p. 97-98). Assim, no cenário cosmo-
gônico-escatológico do “Hino órfico à noite” onde a força 
divina manifesta-se integralmente na natureza reunindo 
luz e trevas, dia e noite, sono e vigília, o canto de Orfeu 
surge como uma possibilidade de associação do homem a 
este poder que rege os ritmos de vida e morte e demonstra 
na figura do poeta sob uma perspectiva que é tanto ima-
nente quanto transcendente, como observa Charles Segal:

O poeta pode ver sua forma especial de linguagem como 
meio de participação simpática e identificação com as 
lutas e processos da vida contra a morte, ou como um 
meio privilegiado para ver essa luta à distância. Por 
um lado, o poeta é um sofredor pessoal cuja canção 
em si é a participação literal e simbólica nos processos 
de perda, morte e renovação na natureza. Por outro, o 
poeta se identifica com as leis impessoais da natureza; 
Sua música é eterna, reflete os padrões atemporais do 
mundo antes mesmo de sua própria vida emocional e, 
de fato, pode servir de pano de fundo para a turbulência 
da vida emocional individual 2 (SEGAL, 1989, p. 7).

Partir desta condição dupla do poeta para refletir 
sobre a imagem construída a partir dele, ou, mais especifi-
2 “The poet can view his special form of language as a means of sym-
pathetic participation in and identification with the struggles and 
processes of life against death, or as a privileged medium for viewing 
that struggle at a distance. On the one hand the poet is a personal suf-
ferer whose song itself is both the literal and symbolic participation 
in the processes of loss, death, and renewal in nature. On the other 
hand the poet identifies himself with the impersonal laws of nature; 
his song is eternal, reflects the timeless patterns of the world rather 
than his own emotional life, and indeed may serve as a foil to the 
turbulence of individual emotional life”. Tradução nossa.
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camente, nos termos colocados por Svetlana Boym (1991, 
p. 2), na personagem poeta enquanto elemento de uma cul-
tura, parece ser uma via interessante para compreender a 
permanência do diálogo intenso e frequente entre mito 
de Orfeu na arte ao longo do tempo, pois, se por um lado, 
aquela primeira ruptura com a natureza somente fez ex-
pandir-se tornando o homem um ser da técnica por exce-
lência, por outro, a experiência sensível da natureza que a 
poesia ainda abriga suscita o poeta Trácio como, de fato, a 
própria encarnação da poesia (SEGAL, 1989). 

Não se busca aqui estabelecer uma identidade cla-
ra entre poeta e poesia, mas de pensar que há algo da na-
tureza do mito que atravessa tanto a poesia quanto o mito 
cultural do poeta, uma vez que neste último fundem-se, 
de modo pouco determinável, uma biografia pessoal e uma 
persona literária que “performatizam(-se)” na primeira3 
(BOYM, 1991, p. 2). Poemas anteriores ao “Hino órfico à 
noite” já demonstravam que a poesia de HH, desde logo, 
buscava entoar algo que outrora passara pela lira de Orfeu. 
A crítica, por sua vez, não apenas tornou notória a seme-
lhança, como deu corpo à fama de poeta obscuro com a qual 
Herberto tanto jogou ao longo da obra. 

O famoso ensaio de António Ramos Rosa, Her-
berto Helder – Poeta órfico, sob este aspecto, pontua: “seus 
3 “A reconsideration of the relationship between a literary persona, a 
biographical person, and a cultural personage will help me to elabo-
rate cultural mythologies of the life of a modern poet and the connec-
tions between the making of poetry and the making of self.”
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temas se transcendem para um só tema ou num só acto 
de transcensão para o originário, para este ponto de ex-
trema violência em que se anulam os contrários e onde a 
eternidade se revela no instante” (RAMOS ROSA, 1962, 
p. 155). Mesmo se tratando de uma análise que interpela 
a obra de Herberto ainda nos seus primeiros poemas, os 
apontamentos que Ramos Rosa nela tece não deixam de 
ser pertinentes à toda produção que se seguiu a partir daí, 
entretanto, ela fia-se na recorrência dos temas suscitados 
pelas duas poéticas em detrimento da relevante semelhan-
ça da própria composição poética em si, como lembra Ruy 
Belo: “A linguagem de Herberto Helder, no entanto, não 
repousa muito nas habituais palavras-chave e, se ficarmos 
na enumeração delas é pouco, teorizar a partir delas é ar-
riscado” (BELO, 2002, p. 189).

É sob esta perspectiva mais radical, portanto, que 
se sugere pensar Orfeu em Herberto: não somente pela 
similitude dos temas evocados em ambos os cantos, pela 
poder encantatório ou pela obscuridade que seus versos 
mobilizam, mas principalmente pela relação entre poeta e 
poesia que neles engendra-se, sobretudo, em nome deste 
(re)nascimento constante do mundo feito na obra. O pri-
meiro aspecto a ser observado neste processo situa-se, en-
tão, na gênese potencialmente contida no elã que, ao sair 
da lira, enche de melodia as árvores e de mobilidade as pe-
dras, que ao gerar o nome, insurge frente ao que até então 
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é apenas terror. Este seria o princípio mágico da fé que o 
mito engendra positivamente e que, segundo Blumenberg, 
é também esteio desta conciliação entre o nomeador e a 
coisa nomeada sob o qual tanto a narrativa bíblica quanto 
a ciência se fundam. Ao contrário da imutabilidade das 
escrituras sagradas e do utilitarismo dado à nomeação pela 
ciência, entretanto, o mito, no bojo da experiência sen-
sível do homem no mundo, é tão sujeito à recriações e 
reformulações quanto demandam as próprias épocas que 
o originam e que se sucedem em regime de constantes 
transformações4 (BLUMENBERG, 1985, p .35). 

Neste sentido, a atividade poética enquanto cria-
dora do mito concentraria, sob uma forma discursiva 
imemorial, uma expressão absolutamente única, porque 
vinculada a uma contingência – novamente, com Boym 
(1991) – de caráter não-verbal e não escrito. O poema/mito 
é sempre novo, mas sempre o mesmo; consequentemen-
te, criar um Estilo, como já anunciavam Os passos em volta 
(1963), é sempre o exercício meticuloso e voluntário da 
4 “(…) that makes ages that are characterized by high rates of change 
of their system-conditions eager for new myths, for remythicizations, 
but also ill adapted for giving themselves what they desire. For noth-
ing permits them to believe what they would very much like to believe 
-that the world has always been or has once before been the way it 
now promises or threatens to become. 
All trust in the worold begins with names, in connection with which 
stories can be told. This state of affairs is involved in the biblical story 
of the begigning, with the giving of names in Paradise. But it is also 
involved in the faith that underlies all magic and that is still charac-
teristic of the beginnings of science (…)”.
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loucura. Não é aleatório que o (guião) de Photomaton & 
vox, aponte, neste caminho:

O modo de praticar as obsessões é o seguinte: fazê-las 
alcançar a unidade de uma obsessão mestra, constituí
-las em mito básico. Porque é necessário considerar o 
mito como uma forma concreta e orgânica, uma forma 
de vida, nunca uma formulação mental ou ideológica. 
O mito corresponde a experiências íntimas e simulta-
neamente objectivas. O poder de tornar as obsessões 
que são experiências enérgicas do mundo exterior e 
interior, em formas tendentes a dispor-se numa forma 
fundamental, isto é, o acto por excelência poético. Dele 
deriva uma imagem pessoal do mundo, uma imagem 
radical, intuitiva, uma Weltanschauung, com a ordem 
interna de uma cosmogonia. (HELDER, 1995, p. 141)

Por isso, certamente, à Poesia toda helderiana, lê-
se, em equivalência, Ou o poema contínuo, “o ‘poema’ toma 
o lugar da ‘poesia’ ou está por ela” (GUSMÃO, 2009, p. 
131)5. Insistir, reiterada e incisivamente, na organicida-
de de um poema que é também a poesia/obra, seja pelas 
obsessões da saturação máxima dos sentidos possíveis de 
palavras fundamentais (HELDER, 2016, p. 14-15) para 
a construção de um Estilo, um mito básico, seja pela re-
formulação constante da obra ao longo de suas recolhas 
(MARTELO, 2016, p. 30), é, sem dúvidas, um traço fun-
damental da escrita de Herberto.
  É assim que, segundo Manuel Gusmão, é possí-
vel acrescentar à primeira formulação da obra como Poesia 
5 E vale acrescentar, em continuidade ao apontamento de Gusmão, que 
aos últimos Poemas completos (2014), como extensão, para além do que 
está fechado, terminado, completo, sucederam os Poemas canhotos (2015).
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toda Ou o poema contínuo, uma segunda, Herberto Helder 
Ou o poema contínuo, uma vez que “‘Herberto Helder’ emi-
gra da sua condição de nome de autor (que reenvia para 
um indivíduo humano concreto) para a condição de texto, 
de fragmento textual de um título. ” (GUSMÃO, 2009, 
p. 131). Tal figuração do poeta caracteriza – de modo tão 
inusitado e literal quanto a letra helderiana reivindica –   a 
reflexão levantada por Lawrence Lipking sobre a carrei-
ra do poeta orientar-se pela intenção de “dar forma à sua 
vida na arte” (LIPKING, 1984, p. viii).

2 Faca cravada, poeta despedaçado: a experiência 
contingente do tempo como morte

Avançando acerca da relação entre o mito do poeta 
e o poema enquanto mito, cabe abordar, novamente, em que 
consistiria a apresentação do rosto do poeta no poema con-
tínuo. Para tanto, retoma-se o excerto final de (a paisagem 
é um ponto de vista), talvez um dos mais representativos 
metatextos que tracejam a poética deambulatória de Pho-
tomaton & vox, no qual se estabelece, sob o tom da ironia 
ferina e da impiedade hilária reconhecidamente helderia-
nas, um “estado da arte” das relações entre arte e nature-
za. Após assegurada “aristotelicamente a arte de imitar6 a 
natureza” e alguns eventos que a sucederam – a “expulsão 
da natureza pela arte”, as “meditações sobre a gravidade”, 
6 Grifo nosso.
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o “divertimento singularmente demoníaco” da psicanálise 
e Rimbaud com seu “Le bateau ivre” – tem-se, agora, a 
apresentação:

E há ainda a apresentação, novo estilo de desavença. 
Pois vai a gente apresentar o que está presente? A au-
sência é que deveria apresentar-se, pois tarda na ausên-
cia. Aqui fala-se de uma estratégia inabitual. Forçoso 
seria desentranhá-los da obscuridade, aos obscuros, aos 
ausentes. Apresentá-los. (...) (HELDER, 1995, p. 63)

Os obscuros, estes que “acabaram de chegar da au-
sência” e que devem ser apresentados... Quem são? O tex-
to, ele mesmo obscuro assim como o poeta que roga pra si 
a obscuridade, não deixa certo ao leitor de quem se trata. 
Entretanto, caso lancemo-nos no jogo de obsessões que se 
conjugam em Photomaton & vox, caso partilhemos tam-
bém desta loucura que se propõe como demoníaco júbilo da 
poesia (HELDER, 2016, p.15), podemos vislumbrar uma 
resposta. Em outro excerto, agora de “(a carta do silêncio)” 
– e não seria “(a carta do silêncio)” uma apresentação de 
Apresentação do rosto? – lê-se:

Vejo o suicídio de Trakl, Sá-Carneiro, Hart Crane, Syl-
via Plath, Celan.
O outronímico7 ilumina, com a reserva do oposto, o 
que foi dito para relevo do silêncio oferecido por umas 
quantas palavras em voz rítmica, modulações sensíveis, 
o estímulo entre os testículos e a garganta, com os olhos 
radiosos por cima.
Radicalmente, a mudez personifica o duplo.

7 Expressão que Herberto utiliza, mais de uma vez, para referir-se a 
Fernando Pessoa.
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Os próprios espelhos, não sei de que modo apresenta-
rão as pupilas luciferinas de Gerorg; Sá-Carneiro com 
as veias luzindo de estricnina; Sylvia e as queimaduras 
dos eletrochoques por dentro da cabeça; os outros, de 
pulmões fechados pela água.
Não apresentam nada, nada, só um clarão que vem cen-
tripetamente das periferias obscuras e salta ao meio: 
o meio é nosso rosto urdido a expensas da ausência e 
exemplo fraternos.
Essa mesma luz engole-nos, e um dia, olhando, não ve-
remos o rosto.
Tudo isto executado numa espécie de expansão conclu-
siva do recuo, pacto com o limite do afastamento: um 
espelho eletrocutado (HELDER, 1995, p. 173-174)

Não seria absurdo pensar, assim, que aquilo que o 
poeta apresenta de si é a morte: este corpo atento, aberto “à 
suspeita de que quando escrevemos [o poeta escreve] algo 
vai acontecer” (HELDER, 1990, p. 29), é, juntamente com 
toda a matéria e os afetos que lhe permeiam, tomado por 
esse clarão do qual surge o poema. A imagem do espelho 
eletrocutado suscitada na passagem de “(a carta do silên-
cio)” é, no mínimo, curiosa. Nele ocorre uma experiência 
não muito bem definida que envolve a luminescência e a 
obscuridade, o contato e o distanciamento dos corpos en-
volvidos no fenômeno. É notável também como, em HH, 
o espelho é imagem recorrente e jamais associada ao senso 
comum do objeto refletor de imagens – já o prefácio/poe-
ma de A colher na boca (1961) anuncia: “(...) – E de tudo os 
espelhos são a invenção mais impura.” (HELDER, p. 3).

Neste sentido, um livro que parece intimamente li-
gado a O bebedor nocturno é Ouolof (1997): nomeadamente, 
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um conjunto de poemas mudados para o português que se 
inicia com uma versão ferozmente parcialíssima – e, por pou-
co, homônima – do poeta e tradutor Zbigniew Herbert e 
ressoa o canto ancestral outrora emitido no livro de 68, aqui 
com evocações dos Maias e cantos dos Índios Caxinauás, 
da Amazônia. Há, contudo, um lugar decisivo e determi-
nante na linguagem de Ouolof em que se instaura a mor-
te do poeta. Nele apresentam-se, pela ausência, poetas nos 
quais a morte, o suicídio ou a autodestruição são, para além 
de elementos biográficos notórios, temas centrais de suas 
obras, como Rainer Maria Rilke, Marina Tsvetaeva, Mal-
colm Lowry e Jean Cocteau. Tendo em vista a leitura que se 
pretende fazer de Orfeu neste texto, este último parece ser 
particularmente interessante, pois, para além da concepção 
de correspondência direta entre poesia e cinema compar-
tilhada entre o poeta/realizador8 e o realizador/poeta, é o 
Orfeu (1950) de Cocteau que o liga a Herberto em Ouolof. 

Na trilogia órfica de Cocteau – O sangue de um poe-
ta (1930), Orfeu de (1950) e O testamento de Orfeu (1960) 
– é possível identificar tanto a figura do anjo, quanto a do 
espelho como tônicas que, em certa medida, modulam o 
diálogo entre os filmes. À luz das considerações de Blan-
chot (1987) e Segal (1989) sobre o mito, tais imagens tor-
nam-se ainda mais significativas se, por exemplo, sob per-

8 A denominação lusa para o ofício que no Brasil designamos por 
cineasta torna ainda mais explícita a sua relação com o poeta enquanto 
fazedor
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sonagem do anjo empregam-se as ideias de inspiração, desejo 
ou amor e sob as recorrências do espelho, respectivamente, 
a ideia de arte ou obra9. Especificamente em Orfeu a trama 
inicia-se com Orfeu presenciando a morte de Cégèste, poe-
ta que era também uma espécie de “adversário literário” e 
ingressando, a partir daí em uma convivência íntima com a 
Morte – aqui tão viva quanto os outros personagens. Esta 
parece, como os demais que reconhecem a grandiosidade de 
Orfeu, cobiçar o poeta e para tê-lo consigo no outro mun-
do, associa-se a ninguém menos que Heurtebise, anjo da 
guarda de Orfeu. Firmado o pacto entre a inspiração divina 
do anjo e a Morte, resta apenas encontrar o lugar, o cen-
tro fixo (BLANCHOT, 1987) que atrairá o olhar de Orfeu 
para a Morte. O espelho, aqui, tão impuro quanto o conce-
be Herberto, muito antes de refletir a imagem do poeta o 
comunica com o além, e após a confissão, em segredo, de 
Heurtebise – “Os espelhos são portas pelas quais a Morte 
vai e vem” – Orfeu passa a dispor da habilidade de habitar 
os dois mundos, dos vivos e dos mortos.

3. Orfeu: inatualíssimo, moderno

A imagem do poeta em uma relação confusa com 
o espelho, onde ora depara-se com sua própria imagem, 
9 Dando um passo além, este ponto poderia ser ainda mais explorado 
no que diz respeito ao caráter contíguo ininterrupto que a triangula-
ção de Segal (1989) identifica no mito de Orfeu, uma vez considerada 
a trilogia de Cocteau também como uma triangulação na qual o poeta 
percorre, em seu ofício, as dimensões do amor, da arte e da morte.
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ora com a imagem – figural, corpórea, presente – da morte, 
não deixa de remeter-nos ao mito de Narciso. Se em seus 
Diários, Miguel Torga já especulava sobre o veio narcísico 
que, desde a imbricação romântica entre vida arte, torna-
va o espelhamento poeta/poema ainda mais complexo10, 
a especulação de HH sob a perspectiva do mito cultural 
do poeta levantada por Boym (1991) tende a conduzir-se 
cada vez mais para a indeterminabilidade destes liames.

Tanto Narciso quanto Orfeu, em busca da infi-
nitude que completaria seu desejo – o outro – incorrem 
na desmesura heroica que anula a possibilidade de inser-
ção no infinito e dilacera a própria unidade de seus cor-
pos. A despeito do silêncio gerado pelo que a morte cala 
inapelavelmente, alguma forma de vida perpetua-se – esta 
sim, infinitamente, seja sob o canto emitido pela cabeça 
de Orfeu, seja sob as ressonâncias da voz “desencarnada” 
de Eco – ainda que de modo fragmentário. Curiosamente, 
é também sob a visada da fragmentação que Pedro Eiras 
identifica a condição moderna do sujeito na poesia. Em 
HH, o poema constituiria, pois, um corpo de linguagem 
que, na articulação fragmento-todo instauraria uma tota-
lidade sempre a-se-fazer: “a totalidade não é anterior ao 
discurso nem actualiza simplesmente qualquer modelo 
holístico, religioso ou místico, mesmo se o texto trabalha, 

10 “Espelho de cada Narciso, o poema, o quadro, a estátua ou a sinfonia 
testemunham sobretudo o deslumbramento do dono. E quase sempre 
duram também só o tempo dessa satisfação”. (TORGA, 1978, p. 68)
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como hipotextos, materiais verbais religiosos, além de tex-
tos de tradições poéticas grosso modo marginais à civili-
zação européia (...)” (EIRAS, 2005, p.).

Este aspecto enceta uma reflexão sobre a atualida-
de do mito de Orfeu e, em especial, sobre a possibilidade 
de elaboração teórica acerca de uma poética órfica da qual 
o poema contínuo certamente faria parte: a despeito da con-
tingência finita do poeta, a poesia é potencialmente infini-
ta, logo, se para que esta última se realize, ainda que pela 
perda substancial implicada no signo, é necessária a morte 
da experiência – o silêncio do poeta – a ele cabe morrer a 
cada novo poema, em nome do poema em devir. Assim, a 
morte encenada no poema engendra também uma deman-
da ontológica intimamente ligada à experiência do tempo 
e da temporalidade que toma forma no discurso poético e 
que, como lembrou Lipking (1984), é, em grande medida, 
o lastro pelo qual o poeta constrói (-se) (n) a obra.

O aprofundamento desta questão, bem como o de 
outras neste texto apenas de modo introdutório delinea-
das – a criação poética enquanto potência infinita e a nega-
tividade que a partir dela engendram-se, reciprocamente, 
os princípios de morte, fragmentação e infnitude – permiti-
ria o desenvolvimento de uma leitura mais acurada sobre a 
atualidade do mito de Orfeu no cenário da poesia moder-
na e contemporânea. Arriscando mais um passo em volta 
da emboscada que se insinuou ao longo desta especulação 
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e, como Herberto, exigindo do leitor cumplicidade crimi-
nal, sugere-se, a partir da conclusão que aqui se inicia, um 
(re)começo inspirado por Ouolof no qual se perscrutaria a 
possibilidade de leitura do mito de Orfeu como o mito do 
poeta moderno.
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1 Introdução

A segunda metade do século XVIII, na Ale-
manha, foi literariamente pródiga, já que não só viu 
nascer e se extinguir o Sturm und drang, considerado 
um dos mais influentes pré-romantismos da litera-
tura europeia, como também originou, a partir de 
1798, o Früromantik, movimento que tem início com 
a reunião de escritores e filósofos que propunham 
uma nova maneira de pensar não apenas a literatura, 
como também a filosofia e a arte. A partir dessa reu-
nião tem origem aquele que ficou conhecido como 
Círculo de Jena, cujas obras são decisivamente in-
fluenciadas pela filosofia do Eu, de Fichte, pela filo-
sofia da natureza e da arte, de Schelling, e pela noção 
de crítica, profundamente pensada e sistematizada 
por Kant em seus trabalhos mais relevantes, como 
a Crítica da razão pura, a Crítica da razão prática e 
a Crítica da faculdade do juízo. Os principais repre-
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sentantes desse grupo foram os irmãos August e Friedri-
ch Schlegel, e seu amigo Novalis, pseudônimo de Georg 
Friedrich Philipp von Hardenberg. 

 O que diferencia Novalis, como escritor e poeta, 
segundo Scheel (2010), é que ele não vai vivenciar grandes 
aventuras e sua obra é muito mais o resultado de uma de-
dicada e atenta atividade do espírito do que, de fato, uma 
vivência do corpo, já que ele coloca em pauta, seja em seus 
romances, poemas ou fragmentos, discussões muito mais fi-
losóficas do que práticas, muito mais reflexivas do que ativas.

Suas principais obras literárias e poéticas, aque-
las em função das quais se destacou como um dos mais 
originais autores do período, foram os poemas que com-
põem seus Hinos à noite (1800), a novela Os discípulos em 
saïs (1797) e o romance Heinrich von ofterdingen (1800). 
Na esfera da crítica e teoria, Novalis publica, em 1798, 
no primeiro número da revista Athenaeum1, que era diri-
gida pelo seu amigo Friedrich Schlegel, uma coletânea de 
fragmentos que será chamada de Blüthenstaub (Pólen). A 
coletânea de fragmentos recebe o nome de Pólen, pois, de 
acordo com Lacoue-Labarthe e Nancy (1978), a forma do 
fragmento é uma dispersão das ideias, não uma dissemi-
nação, essa dispersão está ligada à semeadura e às futuras 
colheitas, imagem que se liga à de Pólen. Para o estudo que 
1 A revista Athenaeum surge como o principal veículo precursor das 
ideias dos primeiros românticos. Nela encontra-se as obras e as prin-
cipais concepções dos membros do movimento, além de algumas de 
suas produções literárias, críticas e filosóficas.
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desenvolvemos aqui, utilizaremos da tradução de Pólen de 
Rubens Rodrigues Torres Filho (2009) para a Coleção 
Biblioteca Pólen, dirigida por ele para a editora Iluminu-
ras. É importante ressaltar, que como apontado por Scheel 
(2010), Rubens Rodrigues Torres Filhos tem uma forma-
ção filosófica radicada na tradição do pensamento alemão, 
sendo ele um dos maiores estudiosos de Fichte no país, 
o que lhe confere profundo conhecimento e autoridade 
sobre esse momento histórico, filosófico e literário.

Em sua Tábua Bibliográfica2 Pessoa escreve que nas-
ceu em Lisboa, em 1888. Foi educado na África do Sul e na 
Universidade do Cabo de Boa Esperança. O próprio Pessoa 
nesse texto aponta que suas obras se dividem em obras or-
tônimas e heterônimas. Seus principais heterônimos foram 
Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos.

Pessoa publica, segundo Martins (2014) centenas 
de poemas e textos em prosa de diferentes gêneros, alguns 
em inglês e outros em português. Além da publicação 
de um pequeno livro de poemas. Além disso, tem-se um 
enorme conjunto de textos inéditos presente no espólio, 
que segundo Martins (2014), será ao longo de décadas 
uma fonte de textos novos: “Nele se contêm os materiais 
de uma obra por vir, por escrever, e os resultados de uma 
reflexão torrencial, múltipla e constante, sobre literatura, 

2 Utilizamos a tábua bibliográfica presente em: PESSOA, F. Teoria da 
heteronímia. Edição de Fernando Cabral Martins e Richard Zenith. 
Porto: Assírio & Alvim, 2012.



606

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

ciência, filosofia, religião, política” (MARTINS, 2014, p. 
9). Esses textos deram origem ao Livro do desassossego, que 
Martins (2014) considera a obra-prima de Pessoa.

Essa foi uma obra inacabada que foi concebida e 
elaborada por mais de 20 anos (desde pelo menos 19123). 
É considerada um work in progress, uma obra em anda-
mento, sem fim. Se constitui de um conjunto de cerca de 
500 textos, trechos ou fragmentos e ocupa majoritaria-
mente os cinco primeiros envelopes do espólio de Fer-
nando Pessoa na Biblioteca Nacional de Portugal. Pizarro 
(2014) aponta que falta no livro uma unidade psicológica 
e um universo estilístico fechado, e por isso se trata de 
um work in progress. Por ser uma obra em processo, seu 
autor não estabeleceu uma ordem acabada, então sua or-
ganização depende da interpretação dos editores. Pessoa 
publicou em vida 12 trechos do Livro, por essa razão, suas 
edições são póstumas. 

Pizarro (2014) ressalta que para refletir sobre o Li-
vro, passamos pela mediação dos editores da obra, que não 
apenas estabelecem o texto, como muitas vezes chegam a 
ter que emendá-lo: “de uma caoticidade textual empíri-
ca, embora condicionada pela intenção expressa de Pes-
soa (quando existe), os editores fizeram um livro.” (LOU-
RENÇO, 1986, p. 84). Por se tratar de um work in progress 
as edições do Livro vão passar pela interpretação do edi-
3 Pessoa publica na revista A Águia em agosto de 1913 o fragmento 
“Floresta do Alheamento”.
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tor: “O verdadeiro e definitivo Livro do desassossego nunca 
existiu, e não existirá jamais. As edições que circulam, em 
português ou em outras línguas, não têm nenhuma ga-
rantia autoral, são da responsabilidade de seus editores.” 
(PERRONE-MOISÉS, 2001, p. 293).

No presente trabalho, optamos por utilizar a edição 
crítica de Jerónimo Pizarro em razão da edição contar com di-
versas notas explicativas sobre a escolha de determinados ter-
mos e sua comparação com os textos encontrados no espólio. 

O diálogo entre os fragmentos de Novalis e os frag-
mentos do Livro do desassossego é possível principalmente 
por sua aproximação formal, como ressalta Souza: 

A elaboração e a escrita do projeto do desassossego de-
monstram a fragmentação da consciência, da indivi-
dualidade, fragmentação marcada no próprio fluxo do 
texto, um texto fragmentado em busca de um autor. Há 
todo um jogo estético envolvido na estruturação desta 
escrita que atravessa a construção da própria subjetivi-
dade moderna, que pode ser relacionada com a dialética 
entre o fragmento e a totalidade, questão tão central no 
romantismo alemão. (2016, p. 69)

Dessa forma, procuramos analisar primeiramente 
como o gênero do fragmento literário é construído pelos 
primeiros românticos alemães, em especial Novalis. Em 
seguida, analisamos um fragmento de Novalis e um frag-
mento do Livro do desassossego de maneira a refletir como a 
forma do fragmento literário desenvolvida por Novalis se 
assemelha e se distancia do fragmento pessoano. 
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2 O fragmento como gênero

É importante ressaltar que existem três concepções 
de fragmento, a primeira é a que o texto não é completado 
pelo autor por se tratar de um esboço, de um rascunho; 
a segunda é um pedaço de uma obra, uma ruína, a obra 
se perdeu por algum motivo; e a terceira, o fragmento 
como gênero textual, forma que se concretizará com o 
romantismo alemão.

A necessidade de libertação dos românticos não 
cabia mais nas formas de expressão e nos modelos de 
composição até então existente:

Desse impasse entre o desejo de representar, de dar 
forma ao mundo esteticamente, com liberdade e furor, 
e as restrições das formas clássicas de expressão sur-
ge aquela que seria, ao menos na Alemanha, a grande 
forma de expressão, de realização artística, crítica ou li-
terária do primeiro romantismo: o fragmento literário 
(SCHEEL, 2010, p. 55).

Esse gênero, ao mesmo tempo em que se constitui 
de uma extrema concisão, apresenta uma profunda inten-
sidade, que concede uma abertura maior para a reflexão, 
além de uma ambiguidade e de uma polissemia que fazem 
parte do ideal poético-criador romântico: “Os primeiros 
românticos queriam ser sintéticos. Escrevendo em frag-
mentos, exigiam que os lêssemos de modo distinto do ha-
bitual. Não se contentavam com os leitores já prontos do 
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presente. Pretendiam criar seus próprios leitores futuros.” 
(DUARTE, 2011, p. 119).

 Por essa razão, o gênero do fragmento literário, de 
acordo com Scheel (2010), é o suporte no qual vai se mani-
festar a abertura da poesia para o pensamento, a crítica e a 
teoria, “é o suporte em que se manifesta o encontro entre a 
criação – poiesis – e investigação filosófica, entre crítica e arte” 
(SCHEEL, 2010, p. 64). A linguagem do fragmento será 
marcada pela linguagem poética, por figuras como a metá-
fora e a comparação: “A metáfora guia-nos à compreensão 
do fragmento como uma síntese perfeita, uma manifestação 
potencializada do pensamento que depende de sua própria 
concisão, de sua inviolável imediatez, de sua completa pon-
tualidade para germinar” (SCHEEL, 2010, p. 64).

Esse gênero coloca em discussão o fato de que a 
noção de total completude de um texto, de um todo per-
feito e acabado, é um fantasma, um texto não pode dizer 
tudo. A própria linguagem não consegue expressar tudo. 
Por se tratar de uma totalidade relativa esse gênero vai 
relativizar o próprio conceito de acabado e inacabado. 
Duarte (2011) reflete que com o fragmento os românticos 
colocam o leitor para refletir, o que relativiza a própria 
ideia de perfeição das obras em geral, de maneira que ne-
nhuma obra, para os primeiros românticos, pode encer-
rar a completude totalmente em si mesma. “O fragmento 
romântico [...] inscreve sua pluralidade como epígrafe da 
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obra total, infinita.”4 (LACOUE-LABARTHE; NAN-
CY, 1978, p. 69, tradução nossa)

Para compreender um fragmento é necessário uma 
reflexão muito maior e mais intensa sobre a crítica do que 
a que existia até então. No fragmento não temos desen-
volvidas situações de causa e efeito, e sim uma reflexão, 
que aparece como uma possibilidade, “o fragmento é qua-
se sempre uma janela que se abre” (BARRENTO, 2010, 
p. 73). Ou seja, é um pedaço que se constrói por meio 
do processo de leitura como um todo, possui “uma lógica 
interna própria, conta com o leitor e as potencialidades 
comunicativas do silêncio.” (BARRENTO, 2010, p. 70). 
O leitor deve refletir sobre o texto crítico da mesma ma-
neira que reflete sobre o poético, portanto, o trabalho com 
a linguagem da crítica deve ser o mesmo que o do texto li-
terário: “para os primeiros românticos alemães, a expressão 
do absoluto poético tem que passar por uma forma como 
a do fragmento, “órgão do infinito” em moldes aparente-
mente finitos e limitados, mas na verdade abertos e sem 
margens.” (BARRENTO, 2010, p. 64)

A forma do fragmento, segundo Barrento (2010), 
irá fascinar toda a modernidade, pois, o romantismo ale-
mão coloca o fragmento como “intrinsecamente moderno 
– ou, [...] a modernidade intrinsecamente fragmentária.” 

4 “Le fragmente romantique [...] inscrit as pluralité comme exergue de 
l’oeuvre totale, infinite.” (LACOUE-LABARTHE; NANCY, 1978, 
p. 69).
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(BARRENTO, 2010, p. 63). Barrento (2010) reflete ain-
da que o fragmento irá influencia a literatura moderna de 
maneira geral. Por essa razão entendemos que o desenvol-
vimento do fragmento como gênero será de fundamental 
importância para a literatura posterior ao romantismo.
  
3 O fragmento como gênero em Novalis e no Livro do 

desassossego

Em razão dessa influência que o fragmento ro-
mântico irá exercer sobre a literatura posterior, procura-
mos refletir, a partir da análise dos seguintes fragmentos 
de Novalis e Pessoa, como ambos se aproximam e se dis-
tanciam a partir de sua forma e também da maneira como 
refletem sobre a linguagem e o fazer poético:

Nossa linguagem é, seja mecânica, atomística, ou dinâ-
mica. A linguagem genuinamente poética deve porém 
ser organicamente viva. Quão frequentemente senti-
mos a pobreza de palavras, para atingir várias ideias de 
um só golpe. (NOVALIS, 2009, p. 73-74)

Que de Infernos e Purgatorios e Paraisos tenho em 
mim – e quem me conhece um gesto descuidando a 
vida... a mim tão calmo e tão placido?

Não escrevo em portuguez. Escrevo eu mes-
mo. (PESSOA, 2010, p. 684)

A primeira afirmação de Novalis nesse fragmen-
to é que a linguagem “é”, não importa a forma que ela 
esteja, o uso do verbo “ser” mostra que:“a linguagem [...] 
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é significativa não importando o seu uso, mesmo quando 
usada em seu sentido cotidiano, mecânico, como meio de 
comunicação, ela ainda continua sendo significativa, pois 
depende de uma interpretação para sua compreensão” 
(TRIGO, 2017, p. 86).

Novalis constrói a imagem da linguagem poética 
como algo vivo, orgânico, essa imagem traz o significa-
do de que a linguagem poética é viva por ser construída 
por meio de símbolos que demandam uma interpretação 
e uma reflexão por parte do leitor, que sempre pode des-
cobrir novos significados por meio da linguagem, fazendo 
com que ela seja sempre viva. No final do fragmento, te-
mos uma reflexão sobre a dificuldade de utilizar a lingua-
gem para “atingir várias ideias”, o quanto as palavras por 
si só são pobres, e por isso, demandam um trabalho para 
“atingir várias ideias de um só golpe.” Essa linguagem viva, 
dá também um caráter mais místico à língua, diferente do 
caráter objetivo que ela tem no cotidiano. 

Podemos perceber que o fragmento pessoano tam-
bém constrói seu significado por meio de imagens poéti-
cas, assim como o de Novalis, a imagem do eu que traz 
em si “Infernos e Purgatórios e Paraísos”, ou seja, o bem 
e o mal, pode ser associada a própria linguagem simbó-
lica, que pode conter dentro de si, apesar de não parecer, 
reflexões profundas e muitas vezes até mesmo paradoxais, 
como o Paraíso e o Inferno. O fragmento termina com 
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uma reflexão sobre a escrita: “Não escrevo em português. 
Escrevo eu mesmo”. Isso nos leva a reflexão de Novalis de 
que a linguagem poética deve ser organicamente viva, essa 
linguagem no Livro não é o português, o código em que o 
fragmento é escrito, é o próprio eu desse fragmento, e com 
esse eu temos suas contradições, que estão dentro dele e 
que se refletem na própria linguagem. O que esse eu escre-
ve apesar de ser na língua portuguesa, apesar de utilizar do 
código linguístico, carrega seus traços, e principalmente, 
sua problemática interna. Isso torna a linguagem poética 
parte do próprio autor, e tão orgânica e viva como ele. 

Pessoa reflete que essa linguagem se torna viva por 
meio das contradições que existem dentro do eu poético: 
“Pessoa escreveu-se, escreveu o seu século e escreveu-nos 
a nós até os infernos e paraísos que habitam um, mesmo 
que sejamos, como Pessoa, descrentes.” (ZENITH, 2011, 
p. 28). Essa organicidade faz parte da escrita literária, isso 
a diferencia da escrita cotidiana, ser viva é, de acordo com 
Guerreiro (2004) um dos principais objetivos da escri-
ta literária. A obra literária torna a linguagem algo vivo. 
Podemos perceber que a contradição do eu é evidenciada 
pelo uso das imagens do “Inferno” do “Purgatório” e do 
“Paraíso” que na mitologia cristã simbolizam o bem (Pa-
raíso), o mal (inferno) e o purgatório como o meio termo 
entre o bem e o mal, o arrependimento, a busca pelo Pa-
raíso. Temos também essa imagem do eu que não escreve 
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num código linguístico e sim em si mesmo, o que vivifica 
a linguagem, a aproxima de sua organicidade, enquanto o 
código a torna algo mais científico.

Barrento (2010) aponta que o fragmento român-
tico é um símbolo de que o todo não pode ser repre-
sentado, dessa mesma maneira, o Livro é um não-livro, 
ele não representa uma totalidade fechada e acabada. O 
fragmento de Novalis “amplifica o que enuncia a partir 
de uma imagem ou de um conceito: como a semente a 
germinar” (BARRENTO, 2010, p. 74). Da mesma ma-
neira temos nesse fragmento do Livro a imagem do eu 
contraditório e da poesia não ser escrita pelo código e sim 
pelo eu, abarcando toda essa contrariedade. 

Podemos perceber que o fragmento analisado do 
Livro do desassossego se assemelha também formalmente 
ao fragmento de Novalis, uma vez que ambos utilizam 
de imagens para construir um significado que é obtido 
pela reflexão, o que lhes confere característica de poesia. 
Procuramos observar como essa aproximação não apenas 
das ideias como também da forma se realizam, em muitos 
momentos, nos fragmentos de Novalis e de Pessoa. En-
tendemos que ao utilizar da linguagem poética para teo-
rizar e criticar a própria literatura os fragmentos tanto de 
Novalis quanto de Pessoa diluem as fronteiras não apenas 
entre gêneros literários, como também entre a teoria, a crí-
tica e a poesia. 
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1 Introdução

O mesmo Álvaro de Campos que escreve 
Ode marítima escreve também Ode triunfal. Entre 
um poema e outro dista uma imprecisa distância 
temporal (Ode triunfal – 6/1914 e Ode marítima – 
1915?). Mas, ainda que a diferença entre datas de 
escrita fosse de um dia, um é anterior ao outro. E este 
fato é de natureza relevante, pois, pela data em que 
foram escritos, pelos aspectos abordados, pela forma 
– estes poemas estão em profunda correlação.

Em Ode triunfal há uma espécie incomum 
de flanerie. Há a necessidade, a todo o momento, de 
o sujeito poético situar-se diante da modernidade 
(“À dolorosa luz das grandes lâmpadas eléctricas da 
fábrica/Tenho febre e escrevo./Escrevo rangendo os 
dentes, fera para a beleza disto,/Para a beleza disto 
totalmente desconhecida dos antigos” (PESSOA, 
2003, p. 306). O que no início do poema parece um 
verdadeiro entusiasmo (um elogio a esta beleza nova 
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desconhecida dos antigos) passa para uma visão ácida e 
em alguns momentos até mesmo irônica do processo de 
industrialização técnica. Como nos fragmentos abaixo:

A maravilhosa beleza das corrupções políticas,  
Deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos,  
Agressões políticas nas ruas, (...) (PESSOA, 2003, p. 
307)

Notícias desmentidas dos jornais,  
Artigos políticos insinceramente sinceros, (...) 
(PESSOA, 2003, p. 307)

Eh-lá grandes desastres de comboios!  
Eh-lá desabamentos de galerias de minas!  
Eh-lá naufrágios deliciosos dos grandes 
transatlânticos! (PESSOA, 2003, p. 310)

Este teor crítico não se satisfaz somente com a 
modernidade das máquinas, da tecnologia, mas também 
se volta crítico para o modo de vida burguês: (“Das 
burguesinhas, mãe e filha geralmente,/Que andam na rua 
com um fim qualquer;/A graça feminil e falsa dos pederastas 
que passam, lentos;/E toda a gente simplesmente elegante 
que passeia e se mostra/E afinal tem alma lá dentro!” 
(PESSOA, 2003, p. 307)). A presença de um ponto de 
exclamação na frase acaba dando ideia de questionamento 
por parte do eu poética da presença ou não de alma dentro 
das ‘burguesinhas’. O reforço na afirmação expressa a 
necessidade de deixar clara uma existência que é duvidosa. 

Entretanto, o propósito aqui é pensar de forma 
mais específica o poema Ode marítima. Ainda assim, esta 
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digressão não foi inútil, pois como mencionado no começo 
deste artigo, os dois poemas possuem pontos de encontro. 
A forma construída com estrofes regulares e versos 
decassílabos (com algumas alternâncias com hexassílabos) 
é semelhante, o uso de linguagem onomatopaica e de 
expressões próprias da oralidade (“Ó rodas, ó engrenagens, 
r-r-r-r-r-r-r eterno!” (PESSOA, 2003, p. 306); “Ahò-ò-
ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò-ò - yy... /Schooner a Ahò-ò-ò-ò-ò-ò-
ò-ò-ò-ò-ò - yy...” (PESSOA, 2003, p. 320)). A presença 
de vocábulos e até mesmo de frases em língua estrangeira 
(“Ah, como eu desejaria ser o souteneur disto tudo!” 
(PESSOA, 2003, p. 307); “Notícias passez à-la-caisse, 
grandes crimes” (PESSOA, 2003, p. 307); “Fifteen men 
on the Dead Man’s Chest./Yo-ho ho and a bottle of rum!” 
(PESSOA, 2003, p. 324)).
 A abordagem de Ode triunfal não é interessante 
apenas para focalizar as semelhanças entre os dois poemas 
e sim para ressaltar o teor complementar de uma ode com a 
outra. Enquanto em Ode triunfal há toda uma preocupação 
voltada para a exterioridade, para a engrenagem social das 
fábricas; em Ode marítima há um retorno ao interior numa 
espécie de confissão feita no divã (daí a fundada razão de 
abordagens psicanalíticas desse poema).

2 Crise, identificação e aceitação

Toda genealogia se perde nas águas tépidas de um 
líquido amniótico, esse banho estelar primitivo 
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onde cintilam as estrelas com as quais, mais tarde, se 
fabricam mapas do céu, depois topografias luminosas 
nas quais desponta e se aponta a Estrela do pastor 
– que meu pai foi o primeiro a me ensinar – entre 
as constelações diversas. O desejo de viagem tem 
sua confusa origem nessa água lustral, tépida, ele se 
alimenta estranhamente dessa superfície metafísica e 
dessa ontologia germinativa. (ONFRAY, 1959, p. 9)1

 O poema (deste momento em diante abordaremos 
somente o texto de Ode Marítima) representa uma viagem. 
Não um passeio qualquer, mas A Viagem em busca da 
autonomia do ser, em busca de autoconhecimento, em 
busca de realmente ser, da individualização – e não se trata 
de algo totalmente prazeroso, há momentos de insatisfação 
(“Como um começar a enjoar, mas no espírito./E dentro de 
mim um volante começa a girar, lentamente.” (PESSOA, 
2003, p. 315). 

O sujeito poético sofre uma crise e precisa retornar 
ao estado uterino (“Sozinho, no cais deserto, a esta manhã 
de Verão,/Olho pro lado da barra, olho pro Indefinido,/
Olho e contenta-me ver” (...). (PESSOA, 2003, p. 314)), 
pois é realizado pela memória (“memória de cais afastados 
(...)”. (PESSOA, 2003. p. 315) buscando da libertação, para 
que possa enfim navegar por águas diferentes daquelas 
encontradas no ventre.

1 A escolha desta epígrafe se deu pela valorização nela de elementos 
que também serão importantes para a interpretação do poema “Ode 
Marítima”: o importante papel da figura paterna e a relação entre 
viagem e a vivência no útero materno.
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 A volta (ou a saída desta vivência intrauterina) 
a este estado anterior é difícil de ser traduzido por se tratar 
de um momento em que o indivíduo não está dotado 
de fala, de códigos culturais. Essa experiência não pode 
ser transmitida, precisa ser vivida. Só a vivência gravará 
indelevelmente no interior do ser essas memórias, acessíveis 
sim, porém intraduzíveis (“E – sinto-o em mim como o 
meu sangue –/Inconscientemente simbólico, terrivelmente/
Ameaçador de significações metafísicas/Que perturbam 
em mim quem eu fui...” (PESSOA, 2003, p. 315)).
 O poeta relaciona esta passagem com objetos e 
situações próprias da realidade, cotidiana em que ele vive. 
A metáfora utilizada é a da navegação. Para simbolizar o 
útero materno há a utilização do cais (“Ah, todo o cais é 
uma saudade de pedra!” (PESSOA, 2003, p. 315)). O cais 
de pedra é uma cópia artificial (“O cais Absoluto por cujo 
modelo inconscientemente imitado” (PESSOA, 2003, p. 
316); “Os nossos cais de pedra atual sobre água verdadeira” 
(PESSOA, 2003, p. 316)) do Cais verdadeiro (o poeta 
diferencia o Cais verdadeiro – o útero – grafando-o com 
inicial maiúscula – “Não é ponte entre qualquer cais e O 
Cais!” (PESSOA, 2003, p. 316)).
 A partida, momento estressante, de angústia. O 
medo ancestral da alma errante que uma vez embarcada 
encontra a instabilidade e o descontrole da vida (- O medo 
ancestral de se afastar e partir,/O misterioso receio ancestral 



622

Tamanha Poesia • v. 4, n. 7 • jan.-jun./2019 • ISSN 2525-7900

à Chegada e ao Novo – /E todo o nosso corpo angustiado 
sente (PESSOA, 2003, p. 317)). Após este momento 
crucial da existência,  humana surge o vazio. “E só fica 
um grande vácuo dentro de nós,/Uma oca saciedade de 
minutos marítimos” (PESSOA, 2003, p. 317). São ocasiões 
em que só restaram dentro de cada ser como lembrança, 
como memória de um instante pleno de felicidade.

Ah o Grande Cais donde partimos em Navios-Nações!
O Grande Cais Anterior, eterno e divino!
De que porto? Em que águas? E por que penso eu isto?
Grande Cais como os outros cais, mas o Único. 
(PESSOA, 2003, p. 316)

Deste grande Cais partem todos os navegantes 
deste também grande mar que é a vida. E surge a primeira 
das três grandes perguntas que são feitas, respondidas e 
constantemente atualizadas enquanto se vive – ‘De onde 
venho?’. Todos os navios vieram deste cais Único. E “Todos 
estes navios assim comovem-me como se fossem outra 
coisa/E não apenas navios, indo e vindo”. Estes objetos 
artificiais (navio) representam as pessoas, os navegantes, e 
mais que isso, companheiros de viagem.
 Dentre esses companheiros de viagem, o mais 
importante, o próprio pai (ou alguém que assume esta 
função). Este que partiu e que ainda assim é lembrado. A 
lembrança e a própria relação com o pai é importantíssima 
para o desenvolvimento da psique humana. A figura 
paterna é ao mesmo tempo a geradora da crise e o impulso 
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para que o sujeito poético percorra o caminho necessário 
de autoconhecimento e aceitação.

Ah, os paquetes, as viagens, o não-se-saber-o-paradeiro  
De Fulano-de-tal, marítimo, nosso conhecido!  
Ah, a glória de se saber que um homem que andava conosco  
Morreu afogado ao pé duma ilha do Pacífico!  
Nós que andamos com ele vamos falar nisso a todos,  
Com um orgulho legítimo, com uma confiança invisível  
Em que tudo isso tenha um sentido mais belo e mais vasto  
Que apenas o ter-se perdido o barco onde ele ia  
E ele ter ido ao fundo por lhe ter entrado água pros pulmões! 
(PESSOA, 2003, p. 319)

É a memória deste Fulano-de-tal (marítimo, nosso 
conhecido – o Fulano apresenta inicial maiúscula devido a 
sua importância) que faz com que o engenheiro (homem 
das máquinas) avance de encontro ao mar violento e 
imprevisível. A busca do simples é também a busca do 
natural, das origens do ser. A saudade do passado, da 
ausência de pacto social. O desejo de ter somente veleiros 
à vista revela este retorno ao passado.

E eu, que amo a civilização moderna, eu que beijo com 
             a alma as
 máquinas,
Eu o engenheiro, eu o civilizado, eu o educado no 
               estrangeiro,
Gostaria de ter outra vez ao pé da minha vista só 
      veleiros e barcos
de madeira, (...) (PESSOA, 2003, p. 319)

A partida do Fulano de tal, o não-se-saber-o-
paradeiro desta figura tão importante, impulsiona o eu 
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poético a encontrar um substituto. Este é apresentado 
como o marinheiro inglês Jim Burns – personagem 
masculina que surge como substituto da figura paterna. 
Após o desaparecimento da figura inicial, o sujeito poético 
será guiado por esta nova figura.

Tu, marinheiro inglês, Jim Burns meu amigo, foste tu  
Que me ensinaste esse grito antiquíssimo, inglês,  
Que tão venenosamente resume  
Para as almas complexas como a minha  
O chamamento confuso das águas, (PESSOA, 2003, 
p. 319)

É a figura inicial do Fulano de Tal e a de Jim 
Burns que farão com que o poema homenageie os homens 
do mar (“Eu vos saúdo, eu vos saúdo, eu vos saúdo!” 
(PESSOA, 2003, p. 322)). Estes exemplos que retirarão 
o sujeito poético do estado inerte em que se encontrava 
e o lançará ao mar nesta viagem essencial para encontrar 
sua identidade. Durante o trajeto ele se encontrará com 
um elemento esquecido dentro de si mesmo (elemento 
que teve que ser esquecidos por exigência do próprio 
pacto social, do aprendizado cultural, do traje civilizado): 
o selvagem. 

Quero ir convosco, quero ir convosco,  (...)
Fugir convosco à civilização!  
Perder convosco a noção da moral!  
Sentir mudar-se no longe a minha humanidade!  
Beber convosco em mares do Sul  
Novas selvajarias, novas balbúrdias da alma,  
Novos fogos centrais no meu vulcânico espírito!  
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Ir convosco, despir de mim - ah! põe-te daqui pra fora! -  
O meu traje de civilizado, a minha brandura de ações,  
Meu medo inato das cadeias,  
Minha pacífica vida,  
A minha vida sentada, estática, regrada e revista! 
(PESSOA, 2003, p. 322) 

O estado de selvageria torna-se mais forte no 
momento em que a criança ainda não possui identidade, 
subjetividade. Logo após a separação da relação dual com 
a mãe se dá o processo de identificação com o pai – o ser 
ainda não está livre. O que pode ser identificado na estrofe 
abaixo:

Ah piratas, piratas, piratas! 
Piratas, amai-me e odiai-me! 
Misturai-me convosco, piratas! 
 
Vossa fúria, vossa crueldade como falam ao sangue 
Dum corpo de mulher que foi meu outrora e cujo cio 
          sobrevive!

Os piratas (pais) são aqueles que saqueiam 
(roubam), que se utilizam da força para 
tomar este corpo feminino. Este corpo 
de mulher é o corpo desejado pelo sujeito 
poético (“cujo cio sobrevive”). Enquanto 
prevalece este desejo, o ser não consegue 
separar-se completamente da mãe. O desejo 
de misturar-se com os piratas (pais) precisa 
ser mais forte para que ocorra a identificação 
e separação do útero materno.  

Eu queria ser um bicho representativo de todos os 
             vossos gestos, 
Um bicho que cravasse dentes nas amuradas, nas quilhas, 
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Que comesse mastros, bebesse sangue e alcatrão nos 
          conveses, 
Trincasse velas, remos, cordame e poleame, 
Serpente do mar feminina e monstruosa cevando-se 
      nos crimes! 

A identidade se dá num processo de mistura com a 
figura paterna – um desejo de ser o outro (“Eu queria ser um 
bicho representativo de todos vossos gestos”). O ato de “beber 
sangue e alcatrão nos conveses” é um ato do marinheiro Jim 
Burns (substituto do pai, figura paterna para o eu poético). A 
Serpente do mar grafada com a inicial maiúscula é o próprio 
falo – objeto desejado pela mãe. Identificar-se com o pai é 
tornar-se simbolicamente um detentor do falo. O estágio 
posterior é essencial na formação da identidade.

É neste ponto crucial que surge o segundo problema 
da viagem – a volta. A partida, saída da inércia, gera um 
sentimento de medo, de estresse diante do novo. Todavia, 
o movimento também gera uma inércia e agora há o 
encantamento (o canto da sereia presente na Odisseia de 
Homero) do alto mar – e já não há o desejo forte de voltar. 

Arre! por não poder agir de acordo com o meu delírio!    
Arre! por andar sempre agarrado às saias da civilização!    
Por andar com a douceur des moeurs às costas, como 
       um fardo de rendas!    
Moços de esquina - todos nós o somos - do 
          humanitarismo moderno!
Estupores de tísicos, de neurastênicos, de linfáticos,  
Sem coragem para ser gente com violência e audácia,  
(...) (PESSOA, 2003, p. 325)
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É exatamente neste ponto da viagem que surge o 
delírio. Aqui há o embate entre o viajante (que viaja por 
um objetivo específico e que deve voltar) e o errante (se 
perde no eterno viajar). A passagem do texto selecionada 
abaixo, muitos pesquisadores a analisam como uma 
espécie de algolagnia passiva por parte do sujeito poético. 
Ainda que este tipo de análise possua fundamento, há 
outras possibilidades de leitura. O fragmento abaixo pode 
também caracterizar o desejo do sujeito em manter-
se na relação dual com a mãe ou então no estágio de 
identificação com o pai (sendo o ser assim, “desfeito em 
pedaços conscientes”).

Ah, torturai-me,  
Rasgai-me e abri-me!  
Desfeito em pedaços conscientes  
Entornai-me sobre os conveses,  
Espalhai-me nos mares, deixai-me  
Nas praias ávidas das ilhas! (PESSOA, 2003, p. 328)

É no contato com o pai (Fulano-de-Tal – nota-
se que no início há a negação do nome do pai – há um 
reconhecimento da figura paterna – por isso as iniciais 
maiúsculas -, entretanto este ser não recebe um nome – nom 
du père – a lei) e, de forma mais intensa, com o substituto 
do pai ( Jim Burns) que o sujeito irá encontrar o caminho 
de retorno, de encontro da identidade, da subjetividade. 
É assim que ele se dá conta de que “Não poder viajar pra 
o passado, para aquela casa e aquela afeição,/E ficar lá 
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sempre, sempre criança e sempre contente!” (PESSOA, 
2003, p. 331). E surge o eterno sentimento de vazio: “Mas 
tudo isto foi o Passado, lanterna a uma esquina de rua 
velha./Pensar isto faz frio, faz fome duma cousa que se 
não pode obter”.  (PESSOA, 2003, p. 331). Esta transição 
da relação dual com a mãe, da identificação com o pai e 
do conseguinte reconhecimento do Nome do Pai (nom 
du père – da Lei – “A voz Absoluta, a Voz Sem Boca”) é 
apresentada no fragmento a seguir:

Mas a minha imaginação recusa-se a acompanhar-me.    
Um calafrio arrepia-me.  
E de repente, mais de repente do que da outra vez, de 
          mais longe, de mais fundo,  
De repente - oh pavor por todas as minhas veias! -,   
Oh frio repentino da porta para o Mistério  
que se abriu dentro de mim e deixou entrar uma 
         corrente de ar!  
Lembro-me de Deus, do Transcendental da vida, e de 
               repente   
A velha voz do marinheiro inglês Jim Barris com 
        quem eu falava,   
Tornada voz das ternuras misteriosas dentro de mim,   
das pequenas coisas de regaço de mãe e de fita de 
         cabelo de irmã,  
Mas estupendamente vinda de além da aparência das 
                coisas,  
A Voz surda e remota tornada A Voz Absoluta, a Voz  
                Sem Boca, (...)
(PESSOA, 2003, p. 332)

O reconhecimento desta Voz Absoluta, da Lei, 
que torna possível que o viajante abandone a condição 
de errante e retorne para o estado civilizado, social e 
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cultural. O reconhecimento, por parte da mãe, do pai 
como representante da lei, faz com que o filho também o 
reconheça como tal. Assim, é rompido o elo simbólico que 
une o filho ao útero. O falo também é restituído ao seu 
lugar de algo distinto da criança. A castração simboliza a 
formação da tríade (pai, mãe e criança). É assim que “Larga 
do cais, cresce o sol, ergue-se ouro,/ Luzem os telhados dos 
edifícios do cais,/ Todo o lado de cá da cidade brilha.../ 
Parte, deixa-me torna-te” (PESSOA, 2003, p. 335). O 
eu poético percorre o círculo e volta a seu estado inicial 
de técnico e reconhece ainda mais forte o vácuo presente 
no interior de seu ser. E é este vazio, este sentimento de 
incompletude que faz com que o ser construa elementos 
abstratos como a cultura, a arte, edifícios, tecnologia... A 
aceitação se dá na complexa relação pactual do ser com 
sua angústia. O prazer inicial do estado intrauterino 
proporcionado por aquela “casa de afeição”, da criança 
contente, agora, é só uma lembrança...

Depois o navio a caminho da barra, pequeno e preto  
Depois ponto vago no horizonte (ó minha angústia!),  
Ponto cada vez mais vago no horizonte....  
Nada depois, e só eu e a minha tristeza,  
E a grande cidade agora cheia de sol  
E a hora real e nua como um cais já sem navios,  
E o giro lento do guindaste que, como um compasso 
           que gira,  
Traça um semicírculo de não sei que emoção  
No silêncio comovido da minh’alma...  (PESSOA, 
2003, p. 335)
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Um deus lisérgico 

Ele viu, a muitas noites de distância      o Rosto 
saturado de furos ígneos     absorvido 
em sua própria velocidade 
ressaca silenciosa     um rosto precipitado 
para dentro 
noutro lado do que é visto nas formas: 
lacunas, parêntesis desapossados, duas tensões 
de parte a parte da figura 
[...] Ele viu o Rosto 
e toda a leveza ameaçadora era tragada 
pelo núcleo       essa primeira sutura 
no remoinho da carne 
sobre os níveis primários      temperaturas vagarosas 
[...] ele viu o Rosto       com seus buracos vertiginosos 
concentração 
de um feixe de linhas brutais        centripetamente 
o Rosto a respirar dentro dele 
como as malhas dos pulmões onde saltava 
o oxigénio selvático (HELDER, 2014, p. 252-
253).

           Na leitura destes versos de “Um deus lisérgi-
co”, pertencente ao livro Cinco canções lacunares, notório 
fica o arrostar helderiano com uma instância que orbita 
por sua poética e avulta como mote em momentos cru-

Helder, desfazer o rosto, 
tornar-se outro
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ciais, a saber, o rosto, ou como preferem nomear Deleuze & 
Guattari, a “rostidade”. A necessidade de que se hajam rostos 
delimitados em nossos espaços sociais, da qual se origina a 
individuação dos seres, diz de uma disposição dos feixes de 
poder que atuam segundo as marcações e organizações que 
um rosto permite operar. Não é que o rosto seja o foco princi-
pal de atuação dos poderes que incidem sobre um indivíduo, 
ou mesmo sua explicação central; o fato é que para certos 
agenciamentos de poder a produção do rosto mostra-se in-
dispensável. Neste âmbito, ao menos três funções destacam-
se no rosto: ele distingue e qualifica em seu vetor individuan-
te, desempenha um papel social em seu caráter socializante 
e garante a comunicabilidade entre os indivíduos, ou num 
mesmo indivíduo, segundo sua atuação relacional (diálogo 
entre um ethos interior e um papel social). Contudo, se nos é 
possível circunscrever a era cristã como recorte histórico no 
qual se dá a insurgência privilegiada do rosto e de sua funcio-
nalidade, nas sociedades primitivas, por sua vez, talvez poucas 
operações de linguagem alicerçavam-se nele, dado o predo-
mínio de uma semiótica coletiva e corpórea, não significante 
e não subjetiva, de matérias de expressão diversificadas. Ao 
invés de centralizar-se no rosto, o engendramento dos signos 
e sua polivocidade passava pelas dobras, pelos volumes do 
corpo em suas ligações com os espaços exteriores. 
           Tal hipótese é aventada da seguinte maneira. O ros-
to, por excelência, é o rosto do homem branco, invenção 
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ocidental instaurada com o rosto de Cristo (ano zero). Im-
pulsionou-se, neste momento específico, mas também em 
outras datas marcantes um amplo desmoronamento das 
semióticas primitivas, polívocas, heterogêneas, dotadas 
de substâncias e formas de expressão variadas, em favor 
de uma semiótica de significância e de subjetivação: “Ele 
viu, a muitas noites de distância o Rosto”, na demarcação 
deste acontecimento feita por Helder. Este nosso regime 
moderno de signos, o mesmo do capitalismo, atinge um 
estado de efetuação no qual a significância e a subjetivação 
se prolongam uma por meio da outra, de modo que a ros-
tidade, ou o sistema muro branco - buraco negro conquis-
ta toda sua extensão. Ao se eleger o rosto de Cristo, isto 
é, o homem branco exemplar, os desvios impostos logo a 
seguir são os raciais, a saber, os homens de “categorias in-
feriores”, os negros, os amarelos, os índios, que deverão ser 
cristianizados, rostificados, adstringidos pelo paradigma. 
Por este ponto de vista conduzido pelo racismo, propa-
gador de partículas uniformizadoras, qualquer singulari-
dade que venha de fora é desconsiderada, abolida: impos-
sibilita-se a apreensão de tudo aquilo que vem do Outro, 
daquilo que não se deixa identificar facilmente (que é de 
ordem desviante) e reconhece-se apenas o Mesmo.  
           Afora o enquadramento representativo cristão, te-
ríamos acesso, em produções artísticas/culturais dos povos 
indígenas, africanos, asiáticos, por exemplo, a cabeças sem 
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rosto, ou nas quais este se encontra borrado, desfigurado (a 
representação da face, na iconografia oriental, africana ou 
ameríndia não possui propriamente a identidade de um 
rosto, sendo esta específica ao ocidente e seus processos de 
subjetivação). Não por acaso, Herberto Helder, na parte 
III do “Poemacto” tece seu elogio ao ator mirando-se nas 
experimentações com a cabeça, que por passarem por de-
vires e formas animais encontram-se para além da focali-
zação no rosto: “O actor acende a boca. Depois, os cabelos. 
/ Finge as suas caras nas poças interiores. / O actor põe e 
tira a cabeça / de búfalo. / De veado. / De rinoceronte. / 
Põe flores nos cornos” (HELDER, 2014, p. 114). 
Ao se fabricar um rosto, não é só a cabeça (superfície mul-
tidimensional de acoplagem), mas todo o corpo que perde 
consideravelmente sua potência plurívoca, devido a uma 
ação que os descodificou e os sobrecodificou a partir do 
desenho encerrado do rosto, da rostificação (a cabeça e 
seus elementos é rostificada ao mesmo tempo em que o 
corpo por completo o é). Para nós, ocidentalizados/civili-
zados, dirigir-se a uma cabeça sem rosto é como voltar-se 
a ninguém, pois o lugar no qual alojamos o enunciatário 
de uma mensagem qualquer foi desterritorializado, arras-
tando consigo a possibilidade de uma relação dialógica. 
O rosto é quem oferta esse lugar/moldura que o senti-
do demanda, de tal forma que parece mesmo não haver 
sentido sem rosto, já que nos habituamos a um “rosto do 
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sentido” (dado que a cabeça, mesmo a dos humanos, não 
é necessariamente um rosto, infere-se que este é fabrica-
do na humanidade, mas por uma urgência, sobretudo co-
municacional, que não pertence a todos os homens). Não 
obstante, o fato é que, no decorrer de uma vida, possuímos 
não somente um, mas múltiplos rostos, visto que o rosto 
não é nem um desenho acabado sobre a pele, nem advém 
como expressão estática de nossa interioridade. Ele é um 
complexo de equilíbrio móvel, flexível, que se firma, por 
vezes, numa forma ou outra de subjetividade. Na pontual 
formulação de José Gil, “cada um de nós tem o rosto que 
merece” (GIL, 1997, p. 166), ou, dito de outra maneira, 
cada rosto mostra paragens de processos de subjetivação 
nos quais estamos envolvidos, marcas das tramas de poder 
às quais somos submetidos.              
           Contudo, por quem, ou de que forma se dá a cria-
ção de um rosto? Em quais circunstâncias essa operação é 
desencadeada, já que ela não aparece em todas as forma-
ções sociais? Na formulação deuleze-guattariana, o rosto 
é antecedido e criado por uma espécie de máquina abstra-
ta, a rostidade, constituída pelo complexo chamado muro 
branco-buraco negro. Todo rosto materializado possui o 
seu muro branco, quer dizer, sua superfície de inscrição 
que é como uma tela onde são projetados e produzidos 
signos, zona desértica que é a condição para se desenro-
lar a significância e suas redundâncias: dimensão na qual 
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“toda a leveza ameaçadora era tragada / pelo núcleo essa 
primeira sutura / no remoinho da carne” (H.H). Por outro 
lado, temos o buraco negro, os olhos, correlacionados aos 
processos de subjetivação, ou seja, as cavidades vivas onde 
a subjetividade aloja sua consciência, sua apreensão visual 
do mundo: “ele viu o Rosto com seus buracos vertigino-
sos / concentração / de um feixe de linhas brutais” (H.H). 
Com efeito, a máquina da rostidade alicerça-se e nutre 
dois vetores interrelacionados, um de geração de signos e 
outro de produção de subjetividade. Tal máquina é a pro-
dução social de rostos, uma política que em seu funciona-
mento realiza a rostificação do corpo por inteiro, cravando 
neste determinadas paisagens que serão sua apresentação 
para o mundo. Essa operação é tão bem articulada que 
a desterritorialização do corpo acarreta uma codificação 
pelo rosto, ou ainda, a desconstrução das coordenadas cor-
porais habituais implica já a formação de uma paisagem 
específica: um reencampamento contínuo, por meio da 
redundância entre rosto e paisagem, daquilo que busca fugir 
à rostificação. Revela-se uma semiótica mista, de estratos 
em sobreposição, e a rostificação monta um dispositivo 
que cruza exterioridade e interioridade (se é que assim po-
demos distinguir) na formatação dos indivíduos. Levando 
em conta este cruzamento, percebe-se que um rosto apre-
sentado não é um simples revestimento exterior a alguém 
que fala, sente ou pensa. 
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           Numa situação de comunicação qualquer, a presença 
do significante na linguagem erra indeterminada, até certo 
ponto, quando o ouvinte não pode conduzir sua recepção 
pelas nuances do rosto daquele que está a falar, não capta 
suas diferentes expressões ao longo da fala pela via facial 
(quem desvia o rosto/olhar costuma provocar atritos, de-
sengates no curso de uma conversa). Aquele que se põe a fa-
lar (ocupando os mais variados papeis sociais) enuncia uma 
língua cujos traços significantes são vinculados a feições 
específicas do rosto. Por isso, a subjetividade e suas paixões/
intelecções vagariam esvaziadas se os rostos não assumis-
sem a posição de ressonância para as sensações/pensamen-
tos, conformando-os a uma realidade estabelecida, selecio-
nando aquelas/aqueles que fazem ou não sentido: como diz 
a imagem helderiana, “o rosto dirigido já não para o seu 
próprio reflexo / irradiante mas a absorção do poder difun-
dido / para um novo impulso centrífugo / diálogo daqui 
para lá cerrada conversa / entre forma e formas sem fen-
das comunicação / ininterrupta” (HELDER, 2014, p. 290). 
O reconhecimento e a centralização das significações são 
possíveis graças à superfície de inscrição (muro branco) dos 
significantes da fala que reenviam para o buraco negro do 
olhar. O rosto do sentido é o que, numa ocasião discursiva 
entre um locutor e um interlocutor, se dispõe como condi-
ção a priori do diálogo, fazendo com que haja compreensão 
mútua dos termos, mediante ainda ao reconhecimento no 
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outro de qualquer coisa que não é proferida na mensagem, 
mas que é indispensável a sua recepção: um rosto daquilo 
que é enunciado, o rosto do sentido, o porta-voz. Há aí a 
identificação de que o outro é dotado de um suporte para o 
entendimento (ou não) do que é dito na própria manifes-
tação do seu rosto para um “eu” – evento intersubjetivo que 
é sinalizado por H.H no poema “O amor em visita”, de A 
colher na boca: “- Eu devo rasgar minha face para que a tua 
face / se encha de um minuto sobrenatural, / devo murchar 
cada coisa do mundo / até que sejas o incêndio da minha 
voz” (HELDER, 2014, p. 25). 
           Neste instante, oportuno se faz mais um questiona-
mento elementar: mas afinal, o que é o rosto de um outro 
para mim? Ou ainda, o que é meu próprio rosto? Talvez, 
para cada um de nós, o lugar que mais diz respeito à ideia 
de um “eu” é aquele de onde olhamos e ouvimos as coisas 
e a nós mesmos. O complexo sensorial constituído pelos 
olhos, boca, ouvido e nariz, pela sua disposição simétrica 
e frontal, forma um centro difusor e receptador dos fluxos 
de comunicação. Durante o ato de nos voltarmos a um 
rosto quando falamos, pode-se revelar a sua formação em 
diversas camadas e sua profundidade (ou buraco negro), 
ao mesmo tempo em que ele se dispõe como superfície de 
inscrição ou tela. Nosso rosto, área singular de entradas e 
saídas, é destinatário da enunciação de um outro, ampara-
nos de uma fala e também deixa-a penetrar em regiões 
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inconscientes. No que concerne ao nosso rosto visto por 
nós mesmos, do interior, logo de início observa-se que ele 
não se encontra em parte alguma do espaço, não o enxer-
gamos quando olhamos ou realizamos qualquer ação loca-
lizada na face. Entretanto, temos a impressão de que nosso 
“eu” se aloja na interioridade, por detrás da parte interior 
do rosto que, da mesma forma, não vemos, mas que de 
algum modo pressentimos. De certa maneira, habitamos 
permanentemente o entre-lugar formado pela passagem 
do exterior (ao qual pertencem percepções fugazes e frag-
mentárias do rosto) ao interior, ou vice-versa: “paisagem 
que eu crio fora com meu / movimento, / ou beleza acerba 
de um rosto já sem fronteiras” (HELDER, 2014, p. 313). 
           Tomando estes fluxos e contrafluxos em jogo nos 
rostos por outro prisma, observa-se que há uma troca de 
investimentos de desejo, de uma diversidade de forças. A 
relação de espelhamento, de projeção se faz também por 
uma osmose afetiva, levando em conta que a emissão de 
signos (com entonações de voz, olhares que enunciam) 
carrega consigo partículas de afectos que são propagadas e 
apreendidas em seu caráter molecular, sutilmente. Abertu-
ra para o trânsito e foco de indução de forças/signos, nosso 
rosto adquirido nos é significado, mormente, pelos rostos 
dos outros, indiretamente, por meio de ínfimas percepções 
refratadas por eles. No entanto, da mesma maneira que 
sem os outros não teríamos rosto, nosso rosto é refém do 
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processo de significância e de subjetivação que o sistema 
buraco negro-muro branco dos rostos dos outros condu-
zem em nós. Nesta esteira, o evento “ser visto por alguém” 
não se traduz em “ser visto de fora”, mas ser visto até o 
interior, para além do obstáculo da pele, rumo ao âmago, o 
que realça a condição do rosto como a grande entrada do 
corpo, capaz de codificar/rostificar toda a extensão deste. 
           Tendo em vista que não vemos nosso próprio rosto, 
mas a partir dele vemos a paisagem, uma gama de rela-
ções é traçada entre ambos, isto é, correspondências, pro-
longamentos, semelhanças e redundâncias (que rosto não 
nos remete a uma paisagem qualquer, e vice-versa?). Essa 
reciprocidade se dá por meio de um dinamismo: ora a se-
gunda projeta-se sobre o primeiro, fazendo deste sua tela 
de inscrição (a paisagem adentra o rosto e nele se inscreve, 
podendo chegar até seu espaço interior), ora o primeiro se 
lança sobre a segunda com seu aparato muro branco-bu-
raco negro. A porosidade do rosto, que permite a entrada 
da paisagem, admite, entre outros, a penetração do olhar 
do outro, o que pode provocar em nós desarranjos de dife-
rentes ordens: é como se a face perdesse sua qualidade de 
anteparo protetor, esfacelasse com a irrupção do olhar do 
outro que invade nossa interioridade. 
           Por outro viés, se numa relação especular não temos 
uma imagem direta de nós, conquistamos a oportunida-
de de espalhar traços do nosso rosto para fora, nos rostos 
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alheios e na paisagem, possibilitando uma espécie de geo-
grafia das forças (afectos) nesta interação/exteriorização. 
Há, neste sentido, o ensejo para uma cartografia através do 
poema (este mesmo não seria uma paisagem?), na medida 
em que rosto e paisagem são territórios dinâmicos cujas 
articulações interessam e são investidas pela poética – é o 
que mostra Helder em Photomaton & Vox:       

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. [...] Aquilo que lhe firma a existência 
situa-se nas condições do desejo: o movimento entre 
nascença e morte (HELDER, 2013, p. 133).

           Dada a hipótese acerca da máquina de rostida-
de (produtora de um complexo de captura espalhado pelo 
largo âmbito da linguagem) aproximamo-nos da inclina-
ção própria às produções de subjetividade no capitalismo 
contemporâneo, da fabricação de rostos que respondam a 
demandas caras a determinados jogos de poder. Neste ce-
nário, urge a necessidade de se desrostificar, de se desalinhar 
os traços de rosto que herdamos ou que nos são impingi-
dos. No caso helderiano aqui mapeado, escreve-se com o 
intento de se perder o rosto, para abrir mão de um lugar a 
priori demarcado e atribuído (uma identidade, um estatu-
to, uma função) tendo como horizonte o tornar-se outros. 
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Na sintonia desta potência, cedendo caminho até para o 
desejo de desaparecer, os versos sinalizam ser indispensá-
vel escaparmos aos rostos rígidos que nos são disponíveis 
hoje, impregnantes, significantes. Em prol das forças do 
corpo, e contra a subjetivação do rosto, assistimos aqui e ali 
performatizações escriturais/corporais insurgentes em tal 
poética: “É o rosto fendido e a claridade / Arrancada / ao 
interior mais forte / da imagem. / Constelação de sangue, / 
o halo de um orifício nocturno” (HELDER, 2014, p. 326). 
           Sim, a rostidade constitui-se como uma política, bem 
como a destituição do rosto o é. Desfazê-la é embarcar em 
devires clandestinos que vazam o muro do significante e 
nos lançam para fora do buraco negro da subjetividade, 
possíveis a partir de uma investigação sobre os traços que 
alicerçam a rostificação incidente em cada um de nós. Na 
concepção helderiana, se as linhas do rosto nos chegam do 
mundo, linhas e mundo podem ser reconfiguradas, sobre-
tudo na via do poema:   

o mundo com rosto de poema,
numa fuga, rapto ou fulgor,
um feixe de energia que se pensa como mundo,
a força de uma acção no imaginário. Toda a atenção,
o tempo todo, a vida. (HELDER, 2013, p. 132). 

Mas desfazer o rosto não é uma empreitada simples, mui-
to menos segura, já que tangenciamos a loucura em seu 
caráter abismal, destrutivo: como sinaliza alguns processos 
esquizo, a perda do sentido do próprio rosto e do rosto dos 
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outros pode implicar na privação do sentido da paisagem, 
da linguagem em suas significações comunicacionais or-
ganizadas pelo rosto. Fugir às redundâncias que dobram o 
rosto sobre a paisagem sob o signo do idêntico é descobrir 
que, na verdade, por detrás de cada rosto se apresentam 
mundos estrangeiros, inexplorados. Presente em cada pai-
sagem pode estar um rosto por vir, inesperado, ou melhor, 
uma desrostificação: rosto e paisagem/mundo podem se 
amalgamar, se suplementar, evocar mutuamente seus re-
levos, contornos singulares, no entanto, sem se sobrepo-
rem numa fusão homogeneizadora, resvalando o mortal, 
como está posto, por fim, no livro Os brancos arquipélagos, 
de Herberto Helder: 

a dor de ter um rosto a tremer
no mundo, entre planos de noite e planos
de luz parados sobre a agonia, 
águas de Deus correm numa paisagem
geral e obsessiva, e no terror de uma brancura explosiva,
a morte ao alto, fixa. (HELDER, 2014, p. 269). 

* O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico   e 
Tecnológico. 
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Por que falar do poema de Herberto Helder? 
Nesse conjunto de ecos e dissonâncias a que damos 
o nome “época”, podemos dizer que fala muito ao 
nosso tempo o poema escrito por esse autor ao longo 
de sua vida. Assim, é interessante que aproveitemos 
boas desculpas para conversar com esse poema. Se 
o pretexto da conversa for a situação da poesia por-
tuguesa desde Fernando Pessoa, aproximadamente, 
teremos aí uma justificativa bastante válida. Na pers-
pectiva da inquietação experimental e política, há, 
sem dúvida, muita matéria para investigação na poe-
sia de Portugal do século XX ao XXI embora tam-
bém haja o contrário1. O poema de Herberto pode 
ser visto, dentre outras maneiras, como uma zona 
de concentração de práticas do que pode interessar 
numa perspectiva política, experimental. 
1 Em uma obra como a Antologia da poesia portuguesa contem-
porânea (COSTA E SILVA; BUENO, 1999), tanto uma ten-
dência mais experimental e inquieta, dialogando com a tradição 
moderna, mas olhando para questões mais recentes, como o que 
há de imobilismo tradicional e decoroso na poesia portuguesa 
mais ou menos recente.

Para fora, o poema 
[de Herberto Helder]

Saulo de Araújo 
Lemos

Universidade 
Estadual do 
Ceará
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Para uma observação abrangente e intensificada de 
tal poema, não há uma edição disponível de todos os poe-
mas que seu autor publicou; o que há é sua longa antologia 
pessoal, um recorte, em termos de escolha e reescritura, fei-
to em vários momentos da vida do autor e finalizado pouco 
antes de sua morte. É ela que utilizaremos; mais especi-
ficamente, materializada na edição portuguesa dos Poemas 
completos de 2014. A forma convidada a esta fala, focada 
na textura que Herberto dá a seu poema nos últimos anos 
em que viveu, é uma face ou foto da forma não-fixa de um 
poema que continuamente é e não é um duplo de Herberto.

O poema referido se compõe de textos com as-
suntos ou pontos de vista dispersos, descentrados, fre-
quentemente sem ideia central perceptível, com algo da 
multiplicidade micrométrica das obras de António Lobo 
Antunes, de Marília Gabriela Llansol, do Mallarmé de 
Un coup de dés. Emaranhadas nesse feitio, algumas ques-
tões parecem ser observáveis livro a livro, como o conflito 
entre a expectativa de uma ordem sobre tudo (simbolizada 
num rosto, uma mão, um tudo qualquer ou o próprio poe-
ma) e a desordem da multiplicidade, da incoerência e da 
diversidade, que é jogo, desejo, paixão, gozo, perturbação; 
também podem ser destacadas as complexidades da expe-
riência sob a interferência da morte; percebe-se também a 
exploração de detalhes mínimos da paisagem interior ou 
exterior (sentimentos incompreensíveis, materiais orgâni-
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cos indiferenciados, fenômenos físicos dispersos, de modo 
que, com muita frequência, nem na caracterização do eu, 
nem na percepção do outro, há uma delineação individua-
lizada do corpo; este, em contrapartida, está disperso, dis-
seminado, escorrendo percepção afora, o que é também 
um aviso, uma política: o corpo está mesmo é onde não 
sentimos, no corpo alheio, e talvez principalmente aí.

O poema de Herberto não parece se dividir em 
fases nitidamente distintas, ao menos na maneira como 
se observa quanto à obra de muitos poetas, inclusive con-
temporâneos a ele. No caso, é como se, ao longo dos anos, 
um conjunto de especificidades de escrita se mantivesse 
enquanto recebia variações mínimas ou circunstanciais de 
detalhes a partir da retomada de elementos e discussões 
e problemas. Essa possibilidade de compreensão pode se 
associar a uma percepção da modernidade, desde a metade 
os finais do século XIX, como contínuo retorno, por tempo 
indeterminado, aos impasses irresolvidos da modernidade 
(no caso, os projetos utópicos, a subjetividade, a relação 
com o meio, a relação com a linguagem, com a contem-
poraneidade, o cruzamento das perspectivas individual e 
comunitária de porvir e devir, as fronteiras do humano 
com outros reinos e consigo mesmo, nas suas cisões in-
ternas que são também sua potência)2. De modernidades 
2 Com essa formulação, está se pensando em todas as discussões em 
torno do tema da modernidade sem modernização, que toca o mun-
do contemporâneo de um modo geral (não apenas em suas zonas 
econômicas periféricas – se isso ainda houver em estado “puro”) e 
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sem modernizacão, chegamos talvez à uma pós-moderni-
dade sem pós-modernização3, e o poema de Herberto nos 
sugere exatamente isso, e não como um lamento trágico, 
mas como um acinte debochado, divertidamente inuma-
no, extra-humano, pondo em questão as percepções crista-
lizadas que ele às vezes parece criar para si e para o mundo.

Assim, aquele poema dá pistas falsas ao leitor: sugere 
em diversos momentos, uma estabilidade, uma certeza e 
uma definição que não oferece de fato; isso, ao menos de A 
colher na boca a Lugar, primeiras obras registradas em seus 
poemas completos. O ponto de vista interior, no poema de 
Herberto, apesar de eventuais afirmações de centralidade, é 

pode ser rastreada em autores como Sarlo (2003), Canclini (1989) ou 
Jameson (1997) ou mesmo no impasse-agora desencavado no passado 
que descreve Benjamin (1994, p. 229-230).
3 Entrevistado para a extinta revista Inimigo rumor, Helder afirma: 
“não sou moderno, eu”, no sentido específico de que ele vê na mod-
ernidade “uma cultura alimentada pelo racionalismo, a investigação, o 
utilitarismo” (HELDER, 2001, p. 193); entretanto, a crítica do autor 
está bem próxima de toda uma tradição moderna desconfiada quanto 
à racionalidade e à consciência (Nietzsche, Freud). Vale acrescentar 
uma observação que, correndo algum risco de reducionismo, se situa 
num princípio de multiplicidade como desnível potencializador de 
práticas: “talvez, um meio de avaliar as obras da modernidade: seu 
valor viria de sua duplicidade. É necessário entender por aí que elas 
têm sempre duas margens” (BARTHES, 2014, p. 14): “uma margem 
sábia, conforme, plagiária (trata-se de copiar a língua em seu estado 
canônico, tal como fixado pela escola, o bom uso, a literatura, a cul-
tura), e uma outra margem, móvel, vazia (apta a tomar quaisquer con-
tornos), que não é mais que o lugar de seu efeito: lá onde se entrevê a 
morte da linguagem” (BARTHES, 2014, p. 13, tradução nossa). “[…] 
e vejo minha boca aberta contra minha própria boca” (HELDER, 
2014, p. 169).
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descentrado, sem eixo, assimétrico e informe. Como se fosse 
uma zona de exílio ou de vagabundagem4, uma casa sem 
paredes. Há uma observação do entorno em escala micro 
na qual parecem se confundir verdade, ficção, comunidade e 
individualidade. Um espaço de inquietude, desejo, apreen-
são e suscetibilidade. O dentro, a interioridade, no poema 
de Herberto, está, de certa forma, fora. Isso pode remeter 
a Maurice Blanchot, que, partindo de Kafka, vê a literatu-
ra moderna pelo signo do fora, do exílio e da errância (cf. 
2012, p. 63-101). A literatura, assim, seria aquilo que ruma 
a si mesma desviando-se de si, consumação pela errância. 
Mesmo considerando que a ideia de interioridade, análoga 
à de sentido oculto ou revelação essencial, é muito frequen-
te no poema de Herberto5, e razoavelmente já estudada a 
seu respeito, o foco desta fala será naquilo que essa interio-
ridade, ou mesmo do que a cerca, tem de exterioridade, de 
dissipação, abertura e contaminação pelo mundo, perspec-
tiva também encontrada na bibliografia do português6, mas 
que parece mais produtiva.

Na tentativa de captar e construir essa observação, 
é necessário pensar o mecanismo de imagens que o poema 
4 Pensando o poema como vagabundagem por uma analogia com a 
leitura sem destino, como um gozo por si mesmo, defendida na “Ideia 
do estudo” de Giorgio Agamben (2013, p. 44).
5 Vide, ao menos parcialmente, abordagens como as de Dal Farra, 
que naquele poema identifica o “reduto de imagens primordiais” 
(1986, p. 281).
6 Vide Farra (1986), Maffei (2017), Guedes (2010), Jesus (2014), 
Leal (2008) etc.
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contínuo compõe. De modo geral, elas passeiam, como dito 
acima, por assuntos distintos e dispersos na mesma oração, 
no mesmo texto, ou se fazem por aproximações de entida-
des subjetivas disparatadas do ponto de vista dos discursos 
cotidianos, além dos limites da discursividade lógica; como 
no romance A lua quem vem da Ásia, do brasileiro Campos 
de Carvalho, a lógica é eliminada por pelo discurso da ima-
gem mal ele começa. Por exemplo, a bicicleta do poeta, no 
primeiro texto de “Cinco canções lacunares” (publicado por 
Herberto em 1968), parece ironizar e desvalorizar a como 
imagem simbolização coagulada: “Lá vai a bicicleta do poe-
ta em direção / ao símbolo, por um dia de verão / exemplar. 
[…] / lá vai o poeta em direção aos seus / sinais. Dá a pata / 
como os outros animais” (HELDER, 2014, p. 243). 

A poesia toda, os poemas completos em vista, são 
imagens como interstícios entre imagens (conforme a lei-
tura de Michel Foucault (2001, p. 546-567) para a obra 
literária de Blanchot), jogo errático de fora-dentro, corpo 
desorganizado em que diversas de partes, cabeça, mão, sexo, 
rosto, boca e ânus se indiferenciam e misturam suas pecu-
liaridades, contaminando-se mutuamente por elas. Daí, tal-
vez, que um dos aspectos mais recorrentes da imagem no 
poema de Herberto é a impressão de uma percepção que 
iria além de suas possibilidades cotidianas. É nessa linha de 
conversa que se ressalta um caráter visionário naquele poe-
ma (cf. MAFFEI, 2017; FARRA, 1986; GUEDES, 2010).
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O corpo desorgânico da imagem se faz sobretu-
do com a imagem do corpo. Embora o corpo aí prevale-
ça sobre todos os outros assuntos, ele não é puro símbolo 
de interioridade, ou não em uma perspectiva fechada. 
É como se palavras e expressões correntes (rosto, mão 
e outras partes do corpo humano, laranja, mulher, ouro 
etc.) dessem nome não ao que são corriqueiramente, mas 
a subjetivações transcorpóreas, ainda que materiais e ener-
géticas Para Gilles Deleuze e Félix Guattari, a palavra 
“heceidade” (derivada talvez – eles não explicam – do dêi-
tico latino ecce) é mais urgente que a ideia de indivíduo, 
porque aponta com mais nitidez o que a desordem hete-
rogênea deste costuma esconder: a ação subjetiva concen-
trada, a ação/prática entre sujeitos em lugar de unidades 
cujo perímetro parece sempre poroso; “um corpo não se 
define pela forma que o determina”, mas pelos movimen-
tos e velocidades da matéria e dos afetos que o atravessam 
(DELEUZE; GUATTARI, 2013, p. 318).

Para Georges Bataille, em A experiência interior 
(2014), a interioridade se mobiliza antes pelos estados 
intuitivos que pela construção de estruturas mentais ra-
cionalizadas, na perspectiva de uma experiência sensorial 
e afetiva no horizonte de um misticismo não capturado 
por uma autoridade divina. Pensando em Henri Bergson 
(2001), pensando no papel sedutor e eventualmente per-
turbador do mito ritualizado, é possível ver na intuição o 
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componente psíquico que se abre a interferências aciden-
tais do entorno ou mesmo da própria mente, no exercício 
emocional do conflito, da incerteza e do ato de se posicio-
nar, conforme afetos diversos, diante de uma comunidade: 
o mundo, que nesse aspecto é ilimitado, repleto de dobras 
de espaço-tempo ou de confusão entre partículas e ondas. 
Eventualmente, ou em certos recortes, a interioridade se dá 
como corpo descontínuo; contudo, pesquisá-la na perspec-
tiva do fora é buscar não apenas o que a alimenta, mas o que 
ela regurgita ou rasura como dádiva ao meio-ambiente. Es-
ses dois tipos de atividade, absorver e dar, reagir e agir, são 
beneficiados pela vontade de não ver neles uma mera dico-
tomia, mas uma máquina complexa que precisa de ambos 
para ser entendida como (e também para produzir) potên-
cia de questionamento e recusa como modo de afirmação.

Intensos e marcantes podem ser os sentimentos da 
alegria, do desejo e do gozo. No poema que estamos lendo 
aqui, são com frequência mais fortes que a morte (mesmo 
que esta esteja sempre rondando), e sabem alimentar per-
plexidades ao passo que também as dissipam. O penúltimo 
poema de “A faca não corta o fogo” (HELDER, 2014, p. 
617) opina que a morte devora tudo, mesmo a gaya scien-
za à moda nietzscheana, mas informa em seguida: na noi-
te abundante, o ar está redivivo. O humano está cercado e 
atravessado por um mundo inumano, estranho a suas moti-
vações e princípios. O inumano é a única casa disponível, e 
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é nele que o humano se faz, como mutação, como acidente, 
como insistente diferença, como gesto de ir indo, ajuda-
do pelo próprio humano ao passo que estorvado por ele, 
ajudado pelo próprio inumano ao passo que estorvado por 
ele. A gaia ciência não se sobrepõe à morte nem é infalível 
contra aquela, mas tampouco o inverso seria válido; entre 
ambas, haveria a não-síntese que há entre os heterônimos 
de Pessoa ou pelo menos entre os personagens de Fiódor 
Dostoiévski, de acordo com os conhecidos comentários de 
Mikhail Bakhtin para a obra do autor russo (1981).

Ao descrever uma paisagem e falando do “júbilo 
imediato de ver apenas isso”, em um dos poemas de Ser-
vidões, livro de 2010, a voz do poema acrescenta: “E nem 
um instante me ocorrer que a força dessas coisas é apenas 
um instante da força da sua morte, e que essas mortes uma 
a uma são a minha própria morte somada erradamente” 
(HELDER, 2014, p. 686). O poema é o fato de recusar 
ao humano a condição fatal de “ser para a morte” (ou seja, 
de que tudo nele ou dele necessariamente morre), confor-
me a ressalva de Blanchot contra a máxima heideggeriana 
expressa entre essas aspas (2012, p. 203)7. A vida venceu 
7 “Que haja algo como uma dupla morte, ou seja, dois modos de se 
relacionar com a morte, um que se gosta de chamar autêntico e o 
outro inautêntico, essa afirmação de Rilke, que repercutiu na filosofia, 
apenas exprime o desdobramento no interior do qual um tal aconteci-
mento se retira como que para preservar o vazio de seu segredo. Inev-
itável, mas inacessível; certa, mas inapreensível; aquilo que dá sentido, 
o nada como poder de negar, a força do negativo, o fim a partir do qual 
o homem é decisão de ser sem ser, é o risco que rejeita o ser, é história, 
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enquanto existiu, e isso se deve também a uma desativa-
ção do funcionamento tradicional do eu, a um convite a 
pensar diferente, talvez com o corpo tenso e irritadiço de 
hoje – o mundo todo, com frequência, é uma monóto-
na periferia. Quanto menos consciência individual de si, 
quanto mais coletividade múltipla se é, menos consciência 
da morte, menos ela existe. Sem que isso seja de fato uma 
precaução efetiva contra ela, ou contra o que há de morte 
nas tantas misérias à espreita, existe aí o ato de estar diante 
de uma paisagem, fora, como algo que insiste na aposta de 
se ofertar para uma partilha qualquer.

A visão “centrífuga” (palavra que aparece em diver-
sas ocasiões) do poema de Herberto auxilia a que se evite 
uma mera leitura tradicionalizadora; haveria, como alter-

é verdade, a morte como o extremo poder, como minha possibilidade 
mais própria – mas também a morte que jamais me acontece, à qual eu 
jamais posso dizer Sim, com a qual não há relação autêntica possível, 
que eludo precisamente quando creio dominá-la por uma aceitação 
resoluta, posto que então eu desvio do que faz dela o essencialmente 
inautêntico e o essencialmente inessencial: sob essa perspectiva, a 
morte não admite um ‘ser para a morte’, ela não tem a firmeza que 
sustentaria tal relação, ela é de fato o que não acontece a ninguém, 
a incerteza e a indecisão do que não acontece jamais, em que não 
posso pensar a sério, pois ela não tem seriedade, ela é sua própria 
impostura, a pulverização, a consumação vazia – não o termo, mas o 
interminável, não a morte própria, mas a morte qualquer, não a morte 
verdadeira, mas, como diz Kafka, ‘o riso debochado de seu erro capital” 
(BLANCHOT, 2012, p. 202-203). O desacordo essencial entre os 
dois aspectos inseparáveis da morte aí descrito parece exemplificar a 
tendência moderna ao desnível entre decoro e subversão, consciência 
e inconsciência, desnível que une esses pares de diferença, mas está 
também fora deles, observada por Barthes (op. cit.). 
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nativa, uma deturpação dos indícios tradicionais do poema 
por uma intempestividade do agora, algo pensável numa 
aproximação entre Nietzsche (2005, p. 67-178) e Benjamin 
(op. cit.): a experiência como uma percepção informe do 
tempo, que toca a linguagem e dela resvala, e que nos traz a 
única coisa que podemos recuperar do passado: seus impas-
ses. Ou, para pensar com Raul Antelo, o poema centrífugo 
se materializa no ato de uma antropofagia que não aniquila, 
que absorve a alteridade sem apagá-la, conforme o impulso 
vital que tenta representar o irrepresentável, que tenta ensi-
nar o que não se consegue aprender (cf. 2001, p. 261-276). 
Adiamento, porvir, tensão mantida, expectativa de olhar dis-
traído, mas tenso, mas entusiasmado. 

O poema de Herberto parece se situar fora de uma 
interioridade que por acaso veja o mundo como um mero e 
castrador fantasma, num prenúncio de recusa ao clichê trá-
gico eurocêntrico da literatura portuguesa. Um poema pron-
to, mesmo que involuntariamente, para zombar do clichê da 
visão trágica e chorosa da existência típico de certa tendência 
lírica luso-brasileira. Não que aí se trate a experiência sen-
sorial ou linguística como uma leviandade ingênua. Aque-
le poema sabe que a vida pode ser pesada e atravancada; a 
questão é que há aí uma atitude distinta, talvez mais produ-
tiva, ou, na pior das hipóteses, incomum, com uma potência 
específica para interferir no que há de movimento produtor 
de singularidades e nuanças partilhadas no comum.
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Na indiferenciação dentro-fora, há um fora que 
prevalece como desorganização, heterogeneidade e de-
sarticulação da subjetividade, o que de nenhum modo 
implicaria em sua castração, mas num modo especial 
de afirmá-la, ou melhor, de torná-la uma prática. Essa 
questão toca o conceito de inconsciente para o filósofo 
e psicanalista francês Félix Guattari (1988): para ele, o 
inconsciente, o além-consciência, o fora que atravessa a 
subjetividade sem que ela o instrumentalize, não estaria 
numa inteligência alheia, todo-poderosa e arbitrária, e 
muito menos encerrado na mente humana ou na lingua-
gem que ela produz; o inconsciente, para Guattari é o que 
se espraia no entorno e se produz quando se manifesta. Há 
um corpo que se estende entre o dentro e o fora de modo 
indefinido, vital, potente, político. O fora, no poema de 
Herberto, conduz a interioridade como um regente inter-
preta uma partitura musical, o próprio “canto” de que esse 
poema tanto fala.
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