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N o ta  e s p i r a l a d a

Isto não é um ensaio. É uma tese. É um romance.
Isto não é uma tese. Não é um romance. É um ensaio.
Não acredite em nada do que eu disser. Não acredite no que acabei 

de dizer.
Prepare-se para o jogo de forças. De contrastes. De antíteses.
Tudo começou com uma semente poética: um artefato que encerrava 

uma microexplosão tentacular, gravitacional, capaz de atrair e organizar 
as mais diferentes inquietações. Todas as sementes poéticas, até mesmo as 
mais imperfeitas e as menos ambiciosas, são microbombas que contêm uma 
sucessão de voltas & torções, um ponto de partida sem ponto de chegada.

A semente a que me refiro, irreverente e desbocada, apareceu no número 
9 da revista portuguesa Águas Furtadas, lançado em maio de 2006. Trata-se do 
poema Declaração de amor ao primeiro-ministro, de António Pedro Ribeiro. 
Bastou uma única leitura para essa semente começar a germinar e liberar 
seus tentáculos. Houve arcos-encaixes concêntricos-paralelos-cruzados. Na 
segunda leitura uma trama de raiz e galhos já reunia virtualmente, numa 
constelação particular, outros poemas e poetas portugueses de minha biblio-
teca íntima. Os arcos-encaixes expuseram o choque clássico-manei rismo: 
fala-poesia versus fala-práxis. Mal sabia eu que um longo texto analítico 
começava a se formar a partir dessa microexplosão provocada em meados 
de 2006 pela Declaração de amor ao primeiro-ministro.

Já a forma na qual este estudo foi modelado — uma espiral infinita — 
ficou martelando minha mente, com golpes virtuais, muito tempo antes que 
o seu conteúdo reflexivo estivesse minimamente esboçado. Esse desenho 
sinuoso e arquetípico surgiu e se impôs enquanto eu acompanhava os ensaios 
de Octavio Paz, sobre os signos postos em rotação pela modernidade. Uma 
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espiral com início mas sem fim: metáfora da vida e do conhecimento, cujos 
maiores e mais importantes problemas são fundamentalmente insolúveis, 
visto que o sentido que eles encerram, sempre que encurralados pela razão, 
cresce ou encolhe infinitamente, escapando do nosso alcance conceitual.

Eu me preparava para começar a escrever minha tese acadêmica 
da maneira respeitosa e impessoal que o formato exige, então essa nova 
imagem veio de supetão. E ficou. Uma espiral com início mas sem fim: esse 
seria o percurso do meu pensamento durante as reflexões sobre a relação 
entre o sagrado e certas tendências da lírica portuguesa contemporânea.

Não tenho dúvida de que essa imagem brotou sem aviso, do fundo de 
minha coleção de símbolos, apenas para me motivar e provocar. A forma 
tradicional da tese acadêmica — uma equação em linha reta, do tipo a + b 
+ c = x, cujo desafio é, a partir de valores já conhecidos de antemão, revelar 
e justificar o valor de x, também já conhecido de antemão ao menos pelo 
autor da tese — sempre me intimida. Apesar de meu esforço, infelizmente 
até hoje nunca consegui cultivar o tipo de disciplina necessário para lidar 
eficazmente com esse modelo. Talvez por eu ser antes de mais nada um 
ficcionista, minha mente está sempre em ziguezague, sempre articulando 
informações de maneira espiralada, raramente em linha reta.

Enquanto a tese tradicional, mecanicista, do tipo introdução-desen-
volvimento-conclusão, parece expressar algo que já existia de modo 
definitivo antes mesmo de ser expresso, a forma espiralada impõe outra 
rotina-rotação: o que está sendo comunicado vai sendo construído durante 
o próprio ato da comunicação. Para efetivamente existir, os conceitos 
precisam antes ser escritos. As curvas do processo driblam os mecanismos-
de-controle da polícia-do-pensamento, descosturam a conversa fiada.

Tenho consciência de que a mera proposição desse método pode 
invocar a ideia de desorganização e indisciplina. Esse receio é legítimo. 
Mas é importante lembrar que, por mais que a espiral tenda a exibir certa 
elegante liberdade (se comparada com a rigorosa sobriedade da linha 
reta), seu corpo ainda é uma linha que segue rígidas normas de conduta. 
Seja ela bidimensional ou tridimensional, nada no seu comportamento é 
malemolente ou improvisado.
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Esse sistema assistemático & poliédrico, antipático ao Discurso do 
método cartesiano, assemelha-se bastante ao gênero ensaio, da maneira que 
Adorno o definiu e defendeu num ensaio célebre de 1954.

Para o pensador da Escola de Frankfurt, ao desviar das regras do jogo 
da ciência e da teoria organizadas, ao tentar eternizar o transitório, ao 
investigar os pontos cegos de seu objeto de estudo, ao coordenar os ele-
mentos da reflexão em vez de subordiná-los, “o ensaio não apenas negli-
gencia a certeza indubitável, como também renuncia ao ideal dessa certeza” 
(Adorno 2003, 30). Cinco décadas mais tarde, a espiral com início mas sem 
fim deste Axis mundi seria um ensaio geneticamente modificado, trans-
gênico: um ensaio-tese-antítese-fotossíntese.

Também para o filósofo Vilém Flusser, “o ensaio, essa forma híbrida 
entre poesia e prosa, entre filosofia e jornalismo, entre aforismo e discurso, 
entre tratado acadêmico e vulgarização, entre crítica e criticado, constitui o 
habitat apropriado para o exilado nos picos do coração (para falarmos como 
Rilke)” (Flusser 2007, 83).

Ou seja, diferente da articulação solene e legisladora da tese acadêmica, 
somente a articulação engajada e controvertida do ensaio — e do ensaio-
tese-antítese-fotossíntese — é capaz de denunciar a ciência do nosso tempo, 
mostrando que esta precisa urgentemente reformular seus fundamentos 
— a observação, a adesão ao princípio da causalidade e o apego à lógica 
matemática — a fim de incorporar a dupla noção de desejo e acaso.

Flusser sustentou essa posição durante toda a vida, do modo mais 
excêntrico, seja tratando do diabo e da religiosidade, seja falando da caixa 
preta e da poesia. Sua época foi a das grandes revoluções na cibernética, na 
física de partículas e na cosmologia. Atento ao fluxo complexo das coisas, 
o filósofo acompanhou e defendeu as muitas tentativas de reformulação 
da ciência, umas mais promissoras, outras menos, mas todas elas 
corporificadas no elegante movimento de uma espiral mental: um sistema 
complexo, não mecanicista, não determinista.

Ainda segundo o antiacadêmico Flusser, “o mundo contemporâneo 
sofre com o conflito vivido por três consciências distintas e simultâneas: a 
mágica, a histórica e a relativista” (Flusser 1983, 135). Em minha opinião, a 
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figura mais adequada para representar graficamente essa crise e as muitas 
maneiras de abordá-la é, mais uma vez, a espiral, cujo movimento nos leva 
para dentro e para fora dos três impérios em guerra, dos quais sempre 
saímos carregados de informação & conhecimento.

Esforçar-se para não pertencer integralmente a nenhuma dessas três 
lógicas existenciais, esforçar-se para superar o corte e a dor provocados pelo 
desajuste entre a matriz mágica, a histórica e a relativista, esse é, para mim, o 
esforço poético mais legítimo nos dias de hoje. O mais legítimo talvez porque 
o mais inútil. Pois o propósito que esse esforço tem em mira é sem sombra de 
dúvida o mais inalcançável de todos: a tão ansiada fusão — procurada pelos 
românticos, pelos simbolistas e pelos surrealistas — do mundo objetivo e do 
mundo subjetivo, da consciência e da inconsciência, do tempo e do espaço.

A consciência mágica surgiu na Terra junto com os primeiros seres 
humanos. Para ela o tempo é circular, tudo o que está sendo vivido neste 
exato momento já foi vivido antes e ainda será vivido infinitas vezes. Nesse 
contexto a noção de progresso é completamente absurda, pois o passado, 
o presente e o futuro, apesar de diferentes, são idênticos. Quem vive em tal 
mundo está ligado às forças secretas do destino, o destino está a serviço de 
todos e todos estão a serviço do destino. Seu vocabulário é o do mito e o da 
poesia. Sua melhor representação é a lava.

A consciência histórica surgiu há mais ou menos três mil anos. Para ela 
o tempo é linear, cada momento vivido é único e jamais se repetirá, toda 
a oportunidade perdida está perdida para sempre. Nesse contexto a noção 
de imobilidade é completamente absurda, pois o tempo é vivenciado como 
um fluxo unívoco do passado para o futuro. Quem vive em tal mundo 
está ligado às forças secretas da causalidade, a causalidade está a serviço 
de todos e todos estão a serviço da causalidade. Seu vocabulário é o da 
matemática e o da ciência. Sua melhor representação é a árvore.

A consciência relativista surgiu a mais ou menos cento e cinqüenta 
anos. Para ela o tempo não é circular nem linear mas aleatório, as expe-
riências vividas, obedecendo às regras do jogo de dados cósmico, podem 
ou não se repetir. Nesse contexto o passado e o futuro são noções comple-
tamente absurdas, pois tudo está virtualmente no presente, tudo é o 
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presente. Quem vive em tal mundo está ligado às forças secretas da proba-
bilidade, a probabilidade está a serviço de todos e todos estão a serviço da 
probabilidade. Caprichosa e volúvel, seu vocabulário é ora o da poesia ora 
o da ciência. Sua melhor representação é a nuvem1.

No campo e nas cidades, nos países ricos e nos pobres, no Oriente e no 
Ocidente, enfim, no planeta todo essas três consciências — a pré-histórica, 
a histórica e a pós-histórica — estão presentes e em frenética atividade. 
O fluxo da tríade, côncavo-convexo, é uma certeza-de-incertezas. Fios 
invisíveis-inaudíveis promovem uma aproximação-de-afastamentos nas 
galerias secretas desse triângulo-trindade. Nas regiões em que atuam ao 
mesmo tempo, enquanto a consciência mágica e a histórica enfrentam-se 
ferozmente, a consciência relativista, vivendo no burocrático clima do mais 
puro absurdo, assiste de longe à briga.

Para ela até mesmo esse confronto de três mil anos não passa de mais 
um lance no eterno jogo de dados cósmico em que não há vencedores ou 
vencidos, mas apenas jogadores & jogadas. Ou melhor, onde há jogadores 
que são simultaneamente eles mesmos e suas próprias jogadas, “jogadores 
que são apenas os funcionários da gigantesca máquina de jogar para a qual 
interessa somente as regras, não a vitória mineral, biológica ou de que 
natureza for” (idem 148).

O respeito à espiral e à poesia é parte do meu esforço para vencer, ao 
menos no âmbito deste trabalho, a dicotomia provocada por essas três 
formas de consciência. Mesmo sabendo que não existe dissertação, tese, 
ensaio ou qualquer outro tipo de reflexão acadêmica ou antiacadêmica que 
não pertença à matriz histórica (exército do qual a escrita é o oficial de 
maior patente), é preciso insistir na fuga.

Mesmo sabendo que por mais espiralado que possa ser o raciocínio 
científico ele será sempre obediente e fiel à lógica e à causalidade, é preciso 
resistir à tentação de seguir o caminho mais confortável. Mesmo correndo 
o risco de cair na vala comum reservada aos ingênuos idealizadores de 
utopias, é preciso tentar escapar do óbvio. “O fato de a cultura ter fracassado 
até os dias de hoje não é uma justificativa para que se fomente seu fracasso” 
(Adorno 1993, 37).
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A espiral propõe outra maneira de se associar as ideias geradas e 
espalhadas no fluxo do pensamento. Essas ideias não precisam neces saria-
mente vir ordenadas de maneira lógica e objetiva, simplesmente porque 
a lógica e a objetividade são ferramentas de análise postas agora sob 
suspeita. Elas continuam presentes, é claro, do contrário a linguagem esta-
ria tão desarticulada que o raciocínio desapareceria em redemoinhos de 
ambigüidade e lirismo.

Mas, uma vez sob suspeita, elas perdem os privilégios monárquicos 
e já não podem coordenar sozinhas todos os movimentos do raciocínio 
libertado, que, como nos bons poemas, não precisa mais temer a magia 
das palavras e o encantamento dos conceitos que vêm de longe. Talvez do 
inconsciente. Talvez de mais além.

A espiral propõe exatamente isso: que essa espécie muito particular de 
organização do pensamento, chamada tese acadêmica, não tente se esconder 
de sua própria crise de consciência e receba amorosamente a oferta de outra 
espécie muito particular de organização do pensamento, chamada poema2. 
A crise do discurso acadêmico, discurso-ponte que é sempre um meio para 
determinado fim, é só um dos ramos da crise do pensamento científico.

Mas felizmente também faz parte dessa crise o desejo, ah, ele mesmo, 
o desejo de auto-superação inerente a todo discurso. Por isso a tese aca-
dêmica, não importa se redigida com pouca ou muita pretensão, anseia 
atravessar as fronteiras que a delimitam e ser algo mais do que uma simples 
ponte. Ela anseia ser fim: ser bela e auto-suficiente como a mais bela elegia, 
a mais bela gravura, a mais bela sonata. Esse é o objetivo primeiro da tese-
antítese-fotossíntese: “a honestidade intelectual que não seja ela mesma 
desonestidade intelectual” (idem 69).

Na era da razão institucionalizada & instrumentalizada tendemos a 
transformar tudo o que está ao alcance de nossas mãos em um meio para 
determinado fim. A natureza, as cidades e até mesmo a mais alta faculdade 
humana, a razão, são eficientes apetrechos nos quais investimos toda a 
nossa esperança prática. São poderosas ferramentas da insensibilidade, 
úteis para manter o jogo em andamento e as regras do jogo sempre atuais, 
impedindo assim o fim da partida.
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Sociedade e indivíduo estão ligados à arbitragem-causalidade, à voz-
da-autoridade que administra a energia formante e o gesto formativo 
dentro-fora da esfera-da-ordem. A fé nos códigos lineares é baseada na 
crença de que o universo acontece em linha reta, seja do passado para o 
futuro, seja da causa para o efeito, seja em outras direções. Essa fé pressupõe 
que a vida é o eterno vir a ser, o infindável progresso rumo a. Desse modo, 
ir para é o principal comando gravado no sistema vital do ser.

Nesse sistema mecânico as mensagens puramente teóricas, enver-
gonhadas de uma possível inclinação para a função poética, emotiva ou 
metalingüística, tendem a ser mais referenciais do que nunca, buscando a 
qualquer preço algo cuja existência é impossível: a super-referencialidade3. 
Mas atualmente essa fé cega começa a vacilar em todos os campos do 
conhecimento humano, demasiado humano, revelando o abismo que há 
sob nossos pés.

O mesmo abismo que sempre esteve aí, porém camuflado por todo tipo 
de verdade provisória e ilusória, de natureza religiosa, científica, filosófica ou 
artística. Abismo-espelho que reflete as reflexões mais agudas, mostrando 
para as novas gerações, educadas pela informática e pela virtualidade do 
ciberespaço, o programa não linear que orienta a pós-História. O mundo-
enigma ou mundo-mistério ou mundo-origem é um monopólio a muitas 
vozes, umas conscientes-inconscientes, outras inconscientes-conscientes, 
todas entranhadas na função poliédrica do abismo-espelho.

Ao combinar os melhores aspectos da filosofia, da ciência e da poesia, 
a espiral-explosão-tese-antítese-fotossíntese é capaz de mostrar tudo o que 
a linguagem verbal pode se tornar quando deixa de ser mero meio para um 
fim. Esse tudo o que linguagem verbal pode se tornar é o mais novo espaço 
lógico dentro da consciência pós-histórica, espaço que nasce da tentativa 
de superação de algo bastante velho até mesmo para a História: a crise 
metodológica que está implodindo os pilares das ciências exatas.

Nesse espaço outra teoria — mais leve, mais profunda, mais libertadora, 
mais musical — vai sendo construída com o material dos diversos domínios 
vizinhos. Mais leve e profunda porque nos liberta do medo que a rotina 
acadêmica costuma transformar em companheiro permanente: o medo da 
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ignorância, o pavor da autoridade. O medo e o pavor de que haja verdades 
absolutas com as quais, de posse dos livros certos, apenas os pensadores 
mais geniais conseguem tomar contato.

Conhecimento, sabedoria, colecionismo e erudição são quatro formas 
diferentes de se armazenar e articular informação. A diferença entre elas é 
bastante sutil. Levada adiante de modo espiralado, a descrição analítica de 
poetas, poemas e relações poéticas contemporâneos tende a privilegiar mais 
o conhecimento e a sabedoria, o movimento estocástico da inteligência e 
da memória, e menos o colecionismo e a erudição.

No lúcido ensaio Contingência, ironia e solidariedade, ao refletir sobre 
a maneira como os filósofos e os cientistas mais originais estão sempre 
rearticulando novas definições do mundo, Richard Rorty descreve muito 
bem, com outras palavras, o que eu pretendo ganhar com minha abordagem 
espiralada. Sua descrição, realizada com clareza e objetividade (ou seja, em 
linha reta), mas fugindo um pouco do modelo introdução-desenvolvimento-
conclusão, apresenta muitos pontos de contato com o que já foi dito em 
outro contexto, de maneira obscura e subjetiva (em ziguezague, em linhas 
cruzadas, em círculos, em espiral), por Octavio Paz e Vilém Flusser.

Meu modo espiralado de reunir certas ideias quase antagônicas sugere 
que o poeta mexicano, o filósofo tcheco-brasileiro e o filósofo norte-ame-
ricano, diferentes em inúmeros aspectos, parecem estar de acordo que uma 
maneira simples e bastante útil de se exercitar a crítica literária é fazendo 
dela não uma descrição autoritária e exclusivista de determinado objeto 
de estudo. É fazendo dela, ao contrário, mais uma descrição num grande e 
multifacetado conjunto de descrições, mais uma flor num grande e multi-
colorido arranjo floral, mais uma voz num grande e afinado coro.

Os agentes coletivos de controle, especialistas em redundância-tau-
tologia, devem ser banidos do território-reflexão. A quem interessa sua 
con versa fiada? Ao escrever uma tese o autor não precisa necessariamente 
tentar superar e eliminar as outras teses já escritas sobre o mesmo assunto, 
como se tudo não passasse de um campeonato de pugilismo, em que o 
obje tivo fosse derrubar os adversário e permanecer o maior tempo possível 
com o cinturão de ouro.
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Uma tese de doutorado pode ser um passo à direita ou à esquerda, 
um degrau acima ou abaixo, em suma, uma pequena mudança de ponto 
de observação. Como se o observador estivesse diante de um gigantesco 
objeto incrivelmente sedutor & irregular: descrever esse objeto olhando-o 
do norte, ou do sul, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, resultará 
numa descrição bastante diferente das outras. A mudança de apenas um 
grau na posição do observador resultará numa descrição que de maneira 
alguma suplantará ou excluirá as outras. Resultará, isso sim, numa des-
crição que por si só já será valiosa, independentemente do que veio antes e 
do que vier depois.

Mas, se avaliada junto com as outras, essa mesma descrição terá mais 
valor ainda quanto menos semelhanças conceituais tiver com elas. Isso, 
desde que tais descrições não sejam pensadas apenas como uma questão 
de fidelidade fotográfica ao objeto original, porém como uma questão de 
fidelidade às leis que regem o sistema de múltiplas descrições (às leis que 
regem o sistema do arranjo floral). Cada descrição de um objeto ou de um 
acontecimento não deve ser comparada apenas com os dados da realidade, 
mas também, e principalmente, com as descrições alternativas desse mesmo 
objeto ou desse mesmo acontecimento realizadas por outros observadores.

Deixe-se arrebatar pelo jogo de forças. De contrastes. De antíteses.
O vórtice deve ser abraçado, porém o mais importante não pode ser 

esquecido: Euclides de Mileto.
Não acredite em nada do que eu disser. Não acredite no que acabei 

de dizer.
Isto não é um ensaio. É uma tese. É um romance.
Isto não é uma tese. Não é um romance. É um ensaio.
É um ensaio-romance-tese? Uma obra ficcional de não-ficção, uma 

obra reflexiva de não-reflexão? Um jogo de linguagem (Wittgenstein) no 
coração da ironia (Rorty), uma conversa poética (Flusser) querendo ser 
rizoma (Deleuze e Guattari)?
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N o t a s

1. Nos termos de Octavio Paz, no final da década de 50: “Antes do nascimento 

da consciência histórica, a forma do futuro não era terrestre nem temporal: era 

mítica e acontecia num tempo fora do tempo. O homem moderno fez com que o 

futuro descesse à Terra, enraizou-o no solo e deu-lhe uma data: converteu-o em 

História. Agora, ao perder seu sentido, a História perdeu seu império sobre o futuro 

e também sobre o presente. Ao desfigurar-se o futuro, a História cessa de justificar 

nosso presente” (Paz 122). Uma descrição um pouco mais extensa desse processo 

de reformulação da imagem do mundo começa na página 101 do mesmo livro.

2. Poema no sentido de artefato explosivo, de semente-bomba capaz de lançar 

tentáculos e conjurar estrelas. Poema no sentido de emaranhado de possibilidades, 

de agrupamento complexo. Poema no sentido de explosão, perspectiva, constelação. 

Em outras palavras, poema no sentido de sistema cuja palavra de ordem é “escrever, 

fazer rizoma, aumentar seu território por desterritorialização, entender a linha de 

fuga até o ponto em que ela cubra todo o plano de consistência em uma máquina 

abstrata” (Deleuze-Guattari 28).

3. Na imprensa, na literatura, na universidade, em toda parte onde a função 

referencial é supervalorizada, os discursos vazios e banais proliferam. Não há 

novidade na conversação. Vilém Flusser batizou esses discursos de conversa fiada, 

“pseudoarticulação da sociedade desestrutura e decaída em massa”, “coleção de 

palavras gastas, coladas umas às outras para formarem chavões que perambulam 

no meio amorfo formado pela massa de gente”, “a conversa fiada é portanto a meta 

do diabo” (Flusser 2005 a, 151).
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I n t r o d u ç ã o

A dinâmica do mundo-enigma é abstrata e aleatória. O que esse fluxo-
fluido costuma revelar ao sujeito-de-sujeitos? Simplesmente que o foco de 
todas as solidões-solidificações geométricas depende do caos-acaso. Antes 
de fazer parte de uma coletânea batizada com o mesmo título, o poema 
Declaração de amor ao primeiro-ministro, de António Pedro Ribeiro, surgiu 
no número 9 da revista Águas Furtadas. Essa foi a semente-explosão que 
deu início à dança de ramificações que constituem a presente reflexão 
sobre poesia e sagrado.

A etapa inicial do processo-pensamento foi rápida. Uma vez plantado 
em minha mente, do embrião vegetal surgiram a radícula, o caulículo e 
a gêmula, depois o hipocótilo e o epicótilo, então o poema expandiu-se 
para cima, agigantou-se, deu voltas, configurando um eixo espiralado, 
uma linha de fuga com forte poder de atração, reunindo outros poemas & 
poetas portugueses numa constelação milagrosa.

O filósofo Vilém Flusser, sempre atento às fronteiras da hermenêutica 
e aos horizontes da epistemologia, da linguagem e do sagrado, certa vez 
afirmou que “a poesia é o posto avançado do intelecto” (Flusser 2002, 57). 
Na mesma página, linhas antes, o pensador havia disparado à queima-
roupa: “A poesia é o lugar de choque do intelecto com o inarticulado. A 
poe sia é o limite do intelecto. O intelecto não pode ir além da poesia. A 
poe sia é o contato do intelecto com o mundo externo” (idem).

Partindo dessa premissa bastante atrevida, acredito que, de todas as 
formas possíveis de poesia em prosa ou verso, a poesia-ironia é a mais eficaz 
no contato imediato com o mundo externo. Sua semente-bomba explode com 
mais rapidez quando plantada em solo fértil. Dela nascem os eixos espiralados 
mais longos e articulados, a fotossíntese apressa o passo, a seiva flui.
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O ponto de partida da presente reflexão-inflexão sobre poesia e sagrado 
foi a semente-explosão — o privilegiado lugar de choque do intelecto com o 
inarticulado — oferecida por António Pedro Ribeiro. Um ponto de partida 
sem ponto de chegada. Um porto de saída sem porta de entrada. Afinal, 
ao arregimentar outros poemas & poetas numa constelação transcendente, 
a espiral desencadeada por essa semente-ironia logo começou a buscar 
outras fronteiras, outros horizontes, o infinito.

Declaração de amor ao primeiro-ministro

Estou apaixonado pelo primeiro-ministro

por todos os primeiros-ministros

e pelos segundos

e pelos terceiros

estou apaixonado por todos os presidentes de Câmara

e de Junta

por todos os benfeitores de obra feita

por todos os que erguem e mandam erguer

estradas, pontes, casas, estádios, fontanários, salões paroquiais

estou apaixonado por todos aqueles que governam, que executam,

que decidem sem pestanejar

por todos aqueles que dão o cu pela causa pública

que se sacrificam pelo bem comum sem nada pedir em troca.

Quero votar entusiasticamente em todos eles

Afogá-los em votos

Até que se venham

em triunfo

Estou apaixonado pelo primeiro-ministro

quero vê-lo num bacanal

com todos os ministros

e todos os ministérios
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a arfar de prazer

a enrabar o défice, o orçamento,

o IVA, a inflação, a recessão

ágil e empreendedor

como um super-homem

Estou apaixonado pelo primeiro-ministro

Quero vê-lo num filme pornô.

(Ribeiro 2006, 20)

Escrever sobre as manifestações literárias contemporâneas, refletir por 
escrito sobre os livros no mesmo momento em que estão sendo lançados, 
avaliar o discurso e o percurso de diversos autores cuja consagração pode 
acontecer a qualquer hora, ou simplesmente não acontecer, para a crítica 
literária tudo isso significa flertar com o perigo1. A força centrífuga-cen trí-
peta aumenta, promovendo ações-reações inusitadas. 

Os riscos, os dilemas e os problemas que cercam essas manifestações 
literárias, não importa em que parte do mundo elas estejam ocorrendo, 
resultam da falta de distanciamento temporal — estão no mesmo momento, 
frente a frente, quase se encarando, a crítica e seu objeto —, e olhar bem de 
perto o contemporâneo, esmiuçar e julgar sua produção e seus produtores, 
é o mesmo que rondar a armadilha mais atraente, mas também a mais 
traiçoeira: o rosto-riso da Medusa.

Afinal o distanciamento temporal sempre constituiu um mecanismo de 
segurança para a análise crítica, pois o tempo esfria as paixões, neutraliza 
as transgressões, amortece as polêmicas e exerce o necessário controle de 
qualidade, descartando a grande maioria das obras e consagrando muito 
poucas. Se a análise do que está sendo produzido no momento presente 
não tem como se cercar desse eficiente mecanismo de segurança — o 
distan ciamento temporal, mecanismo que é a força maior da manutenção 
do cânone literário —, isso a transforma num empreendimento de alto 
risco. Mas também necessário.
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O que nos ensinam as reflexões transgressoras de Octavio Paz e Vilém 
Flusser, sobre poesia, é que não devemos ficar reféns dos protocolos de 
segurança. Os mecanismos-de-controle precisam ser desarmados-subju-
gados. Devemos, antes, sair da zona de conforto e investigar o desco-
nhecido. Por falta de coragem e perspicácia, noventa por certo de tudo o 
que já se escreveu na universidade e fora dela foram trivialidades, conversa 
fiada, “palavras gastas, coladas umas às outras para formarem chavões” 
(Flusser 2005 a, 151).

Adília Lopes, António Pedro Ribeiro, Gonçalo Tavares, Manuel de 
Freitas, Daniel Faria, Ana Marques Gastão, Inês Lourenço, José Miguel 
Silva, Luís Quintais, José Luís Peixoto, valter hugo mãe e Luís Serguilha são 
os doze autores cujos poemas formam o cerne deste estudo espiralado sobre 
o jogo de forças na lírica portuguesa contemporânea. Todos eles estrearam 
em livro no final do século passado: Adília Lopes estreou em meados dos 
anos 80 e os demais, no início dos anos 90. Atualmente em Portugal há em 
ativi dade centenas de bons poetas que pertencem a essa mesma geração 90. 
Sele cionar apenas doze, entre centenas, não foi trabalho fácil.

O processo seletivo contou com a ajuda de amigos daqui e de 
Portugal, exigiu a avaliação de pelo menos duas centenas de coletâneas 
de poemas e a pesquisa em jornais, revistas e antologias reais e virtuais, 
livrarias, bibliotecas e sebos. No final foram escolhidos os doze poetas 
mais relevantes da geração 90 portuguesa. Porém, apesar do cuidado e do 
esforço, não nos iludamos. Mesmo essa relevância não é garantia de que o 
talento e o prestígio desses autores sobreviverão à sua morte.

Também não existem garantias de que a obra dessa dúzia de poetas, 
obra muito pouco conhecida no Brasil, um dia ultrapassará os limites da 
Península Ibérica. Apesar do empenho das editoras, do grande interesse 
da crítica e do público lusitanos, dos prêmios recebidos e das resenhas em 
geral entusiasmadas, esses poetas continuam restritos à sua terra natal e 
estão bem longe do merecido reconhecimento internacional2.

Para a investigação literária que avalia o contemporâneo não há garan-
tias, é correto, mas a atividade crítica não é mero jogo de azar, ela não está 
baseada em simples apostas no escuro. O presente estudo espiralado apre-
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sen tará, nas próximas páginas, as evidências mais expressivas de que esse 
pequeno grupo de poetas de fato está fazendo a nova literatura portu guesa. 
Nova não só no sentido de com pouco tempo de existência, mas princi-
palmente no sentido de singular, inédita e original.

Familiares-estranhos: esse é o jogo do fluido-fluxo nas dobras do 
sujeito-de-sujeitos. Os doze poetas selecionados apresentam poéticas & 
cosmovisões muito distintas, quase excludentes. Isso, se observados de 
determinado ângulo. Do ângulo mais convencional, por exemplo. Porque 
se mudamos de posição, se passamos a observá-los de cima ou de baixo, se 
nos movemos um pouco para a esquerda ou para a direita, as semelhanças 
ficam muito mais claras e as antigas diferenças, em vez de lutarem até a 
aniquilação, somam forças, formando um novo padrão, um novo mosaico, 
um novo significado.

Por mais distintas que sejam as poéticas e as cosmovisões aqui reunidas 
— elas são realmente bastante diferentes, quando observadas do ponto 
menos privilegiado —, somente por meio da revelação das semelhanças e 
da harmonização das diferenças a obra desses autores consegue responder, 
em conjunto e no conjunto das circunstâncias, a questões muito específicas, 
próprias de seu tempo desencantado e coisificado.

A reunião dos doze poetas selecionados, a fim de facilitar a assimilação 
de sua coletiva potencialidade, pode ser reduzida às mais diversas repre-
sentações gráficas: uma constelação, uma esfera, um círculo, uma linha.

Comecemos pela linha, a representação mais simples de todas. De 
modo bastante esquemático, esquecendo momentaneamente todas as 
outras particularidades de conteúdo e forma, e levando em conta apenas 
a posição de cada poeta em relação ao discurso literal e denotativo 
empregado no dia-a-dia, esses doze poetas podem ser — e de fato foram, 
ao longo deste estudo — dispostos em linha reta.

Numa extremidade, posicionada bem perto do discurso mais literal 
possível, bem perto da prosa, está Adília Lopes. Na extremidade oposta, 
posicionado o mais distante possível do discurso literal, bem longe da 
prosa, está Luís Serguilha. E, sempre de modo muito esquemático, preen-
chendo o espaço vazio entre esses dois pontos — o da clareza e o da 



3 0

obscu ridade discursivas — estão gradativamente, do prosaísmo para o 
herme tismo, António Pedro Ribeiro, Gonçalo Tavares, Manuel de Freitas, 
Daniel Faria, Ana Marques Gastão, Inês Lourenço, José Miguel Silva, Luís 
Quintais, José Luís Peixoto e valter hugo mãe. Essa é a linha, a régua, a escala 
que, atravessando do início ao fim a presente análise da lírica portuguesa 
contem porânea, mantém unidas todas as suas partes.

No primeiro capítulo tratarei da natureza da arte poética, comparando 
as muitas e antagônicas definições dessa arte defendidas, em épocas e 
lugares diferentes, por poetas, críticos literários e filósofos da linguagem. 
O objetivo dessa comparação será encontrar a melhor definição possível 
de poesia, justamente a que, evitando todo tipo de ambigüidade ou radi-
calismo, indicará com a máxima precisão os limites do gênero literário que 
pretendo estudar.

No segundo capítulo apresentarei a noção de lírica de superfície e lírica 
subterrânea, criada principalmente a partir da leitura da obra dos poetas 
lusitanos modernos e contemporâneos.

No terceiro capítulo passarei em revista mais de cem anos de história 
da lírica portuguesa, a fim de reconhecer, nos poemas e nos autores 
contemporâneos, as inquietações e os procedimentos poéticos herdados 
de seus predecessores, herança que, mesmo sofrendo certas modificações, 
ajudou a configurar as linhas de força mais visíveis na produção da geração 
90 portuguesa.

No quarto capítulo analisarei alguns poemas exemplares dos doze 
poetas selecionados, agora organizados de acordo com a noção de lírica de 
superfície e lírica subterrânea.

No quinto capítulo, a partir principalmente da leitura da obra dos doze 
poetas selecionados, tratei da principal linha de força da lírica portuguesa 
contemporânea: o novo sentido do sagrado e do profano no mundo 
contemporâneo, sólido-líquido-gasoso, feito da convergência provisória de 
divergências instáveis. Nesse ponto ficará claro que a natureza não clássica 
dessa lírica-em-expanção-cósmica projeta sombras de incerteza quântica 
na leitura-percepção até mesmo das epifanias disfóricas.
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Barthes certa vez escreveu, ao refletir sobre os poetas modernistas 
franceses da metade do século 20, que a linguagem desses poetas “não é uma 
atitude de consciência, mas um ato de coerção”. E completou seu raciocínio 
dizendo que, devido ao processo de superação no qual estavam envolvidos, 
“para tais poetas, diferentemente do que acontece com os clássicos, é tão 
inútil falar de escritura poética quanto de sentimento poético” (Barthes 146).

Meio século depois, o teórico francês que afirmou a morte do autor se 
espantaria com o radical ato de coerção dos novos poetas portugueses — 
totalmente envolvidos em semelhante processo de superação —, para os 
quais a escritura e o sentimento poéticos extrapolaram pacificamente os 
limites do modernismo.

“Poetas demiurgos, que vão até o fim de seu desígnio e assumem a poesia, 
não como um exercício espiritual, um estado de alma ou uma tomada de 
posição, mas sim como o esplendor e o frescor de uma linguagem sonhada”. 
Assim Barthes definiu, no mesmo trecho, os poetas modernistas de seu 
tempo. Assim eu também defino os doze poetas portugueses analisados 
neste estudo em espiral, a fim de fixar a convergência-de-divergências de 
seu conhecimento assimétrico, de sua sabedoria selvagem.

N o t a s

1. Em O andar do bêbado, lançado no Brasil pela Zahar Editora, o físico Leonard 

Mlodinow argumenta que, em todas as atividades humanas, o processo causal que 

conduzirá alguém ao sucesso ou ao fracasso é pautado sempre pelo acaso, pelo 

aleatório. Isso significa que no campo literário, para um escritor ser publicado, lido 

e premiado, não bastam apenas talento & determinação. Ele precisará também de 

sorte. O mesmo vale para o critico literário que escolheu escrever a respeito da 

literatura contemporânea. Sobre esse tema espinhoso recomendo os artigos Elogio 

do acaso e Crítica é cara ou coroa, de Luiz Bras, presente na coletânea Muitas peles, 

da Terracota Editora.
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2. Literatura é arte, livro é produto. A literatura não é feita apenas pelos escritores 

e pelo público leitor. Entre os escritores e seus leitores não há apenas o produto 

chamado livro. Há ainda uma constelação de intermediários — agentes, editores, 

divulgadores, distribuidores, livreiros, jornalistas, professores e curadores — 

definindo quais obras serão publicadas e de que maneira chegarão ao público leitor, 

quais autores serão prestigiados na imprensa, nos eventos sociais e nas premiações. 

Parafraseando o antropólogo Néstor Garcia Canclini, autor de Culturas híbridas, 

lançado pela Edusp, podemos dizer que a literatura não é apenas uma questão 

de ética e estética. É preciso levar em conta o sistema econômico e político que 

a estrutura, viabiliza e legitima, hoje mais vigoroso e menos ético que a própria 

estética. Mas os intermediários não formam um clube organizado, não são uma 

corporação capaz de definir racionalmente quais autores e obras serão prestigiados 

ou sabotados. Ao contrário, formam um sistema complexo, não mecanicista, 

pautado pelo acaso. O cenário resultante, sempre imprevisível, emerge de uma 

infinidade de ações e acidentes. No mercado editorial, qualquer imagem de 

planejamento e controle mascara uma cadeia de contingências.
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1 .  Q u e  é  p o e s i a ?

Antes de partirmos para o ponto mais importante deste estudo faiscante 
— a análise da lírica dos doze poetas selecionados e de sua relação com a nova 
noção do sagrado, noção que seus poemas ajudaram a atualizar e consolidar 
—, é importante verificar qual foi o percurso seguido pela lírica portuguesa, 
do final do século 19 ao final do século 20. Da simetria-assimétrica do 
poema clássico à assimetria-simétrica do poema modernista1.

É bem provável que muitos dos dilemas e impasses que a comunidade 
literária lusitana teve que apaziguar, assimilar ou descartar nesses cem anos 
de história continuem entranhados, talvez adormecidos ou camuflados, 
na melhor produção contemporânea. Mas antes de partirmos para essa 
verificação de natureza historiográfica, é fundamental recuar mais um 
passo e tratar da própria natureza do tipo peculiar de enunciado praticado 
pela dúzia de poetas selecionada: o enunciado lírico. O poema, essa 
aproximação efêmera de afastamentos, essa mônada fractal.

Qualquer estudo — espiralado ou não — sobre a poesia tem a obri gação 
de fornecer uma boa definição de poesia, mas isso parece ser virtualmente 
impossível, porque a poesia foi e é praticada em épocas e em contextos 
culturais muito distintos, que valorizam diferentes aspectos de sua natureza. 
Então, em vez de definições realmente definitivas — que são, também por 
definição, uma fórmula universalista capaz de se adaptar com justeza a 
qualquer espécime considerado —, em geral o que temos são definições 
parciais & provisórias, que registram nosso contato com determinado 
espécime, mas talvez não valham para espécimes muito diferentes.

O fato é que a poesia, como nós a entendemos, está em toda parte, em 
toda arte: na música, na arquitetura, no teatro, no cinema, na literatura. 
Mais do que um tipo específico de texto, ela é uma qualidade.
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Poesia vem do grego poíesis (de poien: ação de fazer algo, criar, fabricar, 
transformar), pelo latim poese + -ia. Na literatura a palavra poesia virou 
sinônimo de poema, causando certa confusão (todo poema é poético?, 
todo poema encerra poesia?). Inúmeras são as definições dessa poesia 
literária, da palavra escrita, dessa qualidade impalpável capaz de, sempre 
que presente na prosa e no poema, provocar a emoção estética. Cada 
grande escritor, seja ele prosador ou poeta, tem a sua própria definição.

Para Alfredo Bosi a poesia é o nível mais alto da organização 

da matéria verbal, para Cassiano Ricardo é uma ilha cercada 

de palavras por todos os lados, para Coleridge são as melhores 

palavras na sua melhor ordem, para Dante é a ficção retórica 

posta em música, para Jules Combarieu é a irmã menor da 

música, para Goethe é a fala do infalível, para Heidegger é 

a fundação do ser mediante a palavra, para Jakobson é a 

linguagem voltada para sua própria materialidade, para John 

Crowe Ransom é nada menos do que uma desesperada 

manobra ontológica e metafísica, para Joseph Brodsky é 

a suprema forma de elocução humana, para Mallarmé é a 

expressão do sentido misterioso da existência, para Mário de 

Andrade é a arte da deformação da natureza e do homem, 

ainda para Mário de Andrade é a puçanga cujos ingredientes 

são o sentimento lírico, o senso crítico e a palavra em brasa, 

para Novalis é o autêntico real absoluto, para Madame de 

Stael a poesia é a linguagem natural de todos os cultos, para 

Octavio Paz é a linguagem em estado de pureza selvagem, 

ainda para Octavio Paz é o dizer que diz o indizível, para 

Vilém Flusser é o posto avançado do intelecto, para Schiller é 

a força que atua de maneira divina e inapreensível para além 

da consciência, para Thomas Gray são os pensamentos que 

respiram e as palavras que queimam, para Thomas Nash é 

a melhor expressão dos anjos, para Valéry é a permanente 

hesitação entre o som e o sentido, para Voltaire é o ornamento 
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da razão, para Wordsworth é a emoção recolhida em 

tranqüilidade. Todas essas definições são do tipo lírico, elas 

comovem o leitor, mas pouco definem, pouco especificam, 

além de servirem bastante bem para caracterizar certo tipo 

de prosa menos prosaica. São como a definição sugerida por 

Albert Camus para a literatura (o exercício da inteligência a 

serviço da sensibilidade nostálgica ou revoltada), expressão 

que, em vez de demarcar e restringir determinado sentido, 

apaga as marcas e amplia os nossos sentidos. Exatamente 

como fazem os bons textos literários.

(Oliveira 2008, 32)

Cristovão Tezza, no livro Entre a prosa e a poesia: Bakhtin e o forma-
lismo russo, antes de apresentar a definição do teórico da polifonia e do 
dialogismo, a seu ver a definição mais consistente de todas que há, lamenta:

Definir poesia com certo rigor é dessas tarefas que, uma vez 

colocadas, parecem condenadas a priori ao fracasso, não tanto 

pelo objeto em si, mas pelo esmagador acúmulo de História 

que obrigatoriamente se apresenta ao estudioso, acúmulo 

que exigiria um desdobramento metodológico que dificilmente 

chegaria ao fim, ou a um princípio. As escolhas teriam de ser 

tantas e tão definidas, que no máximo poderíamos chegar, 

instavelmente, a determinada poesia, ou seja, a um modelo 

que, definido, excluiria a multidão dos outros, um pecado que 

parece fazer parte da natureza das vanguardas.

(Tezza 56)2

Em seguida Tezza passa em revista as principais definições existentes, 
pouco rigorosas, muito impressionistas & intuitivas, principalmente a dos 
próprios poetas.

Borges, por exemplo, entende a poesia como algo entranhado em nós, 
mas indefinido e indefinível, como o sabor do café, a cor vermelha, o pôr-
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do-sol e o sentimento de ódio ou amor. Eliot, quase como Borges, também 
entende a poesia como algo pré-existente na cultura, como algo que o senso 
comum reconhece como tal em suas múltiplas formas e manifestações 
através da História dos povos e das culturas. Ainda para Eliot, e para 
Joseph Brodsky, Lezama Lima e Octavio Paz, a poesia é definida como algo 
misterioso, secreto, mais antigo do que a prosa e não apreensível pela razão, 
da qual é inimiga.

Valéry e Pound, coincidindo em muitos pontos com os poetas já 
citados, entendem a poesia como o ponto máximo da elocução humana, 
acima de todas as outras, principalmente da linguagem comum do dia-a-
dia. Os simbolistas, os surrealistas e os concretistas falarão da questão da 
ambigüidade. Para eles o discurso poético é ambíguo por natureza, ou seja, 
polivalente, enquanto o discurso prosaico é literal, monovalente.

A definição desses grandes poetas, analisada cuidadosamente por Tezza, 
são todas muito insatisfatórias. Como também é insatisfatória a definição 
menos impressionista e mais científica dos formalistas russos, para quem 
um livro ou um texto é uma máquina, como um automóvel, passível de ser 
desmontada e esmiuçada. “Para os formalistas, a especificação da palavra 
poética ocorre por suas características formais exclusivas (principalmente 
o ritmo e o verso) e pela contraposição à linguagem prática” (Tezza 113).

Porém, ao definir a linguagem poética por contraste direto com a 
linguagem prática, vulgar, comum, ou simplesmente prosaica, os formalistas 
não souberam o que fazer com o verso livre ou com o romance e a novela 
(a prosa estética). No final desse capítulo (O formalismo russo), depois de 
passar demoradamente pelas reflexões de Jakobson sobre o assunto, Tezza 
conclui que o rigor lógico da fundamentação formalista só fez confirmar 
& reforçar a clássica imagem da poesia — a lírica como o ponto máximo 
da elocução humana, prima do mito — defendida pelos poetas: “Mito e 
poesia, como queriam os poetas, afinal se reencontraram, agora na voz da 
ciência lingüística” (Tezza 160).

Após comparar cuidadosamente todas essas definições de poesia, 
formuladas em momentos e locais os mais diferentes, Tezza finalmente 
apresenta a definição de Bakhtin, na sua opinião, a melhor de todas. A 
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definição do pensador russo lança mão da noção de centro de valor ao lado 
da categoria de plurilingüismo, apresentada pela primeira vez por ele no 
longo ensaio O discurso no romance, finalizado em 1935.

Para Bakhtin, a definição de prosa e a de poesia, e a diferença entre 
ambas, não estão na disposição visual do texto, ou no grau de ambigüidade 
do discurso, ou no que Jakobson denominou de função poética da lingua-
gem. Elas estão na presença de muitas vozes distintas e autônomas (pluri-
lingüismo, dialogismo), no caso da prosa, e na presença de uma única voz 
solitária e autoritária (monologismo), no caso da poesia.

Dessa maneira, expressando resumidamente temos: o discurso na prosa 
é polifônico, instável e descentralizador, já o discurso na poesia é mono-
fônico, estável e centralizador. Não importa se determinado texto literário 
foi apresentado em versos ou em períodos, o que realmente importa é o 
número de vozes livres, independentes e autônomas presentes nesse texto.

Sendo assim, para Bakhtin, e também para Tezza, todos os poemas 
analisados neste estudo espiralado são poemas não porque estejam grafica-
mente apresentados em estrofes e versos, mas porque todos eles são textos 
francamente monológicos.

Para Bakhtin o discurso poético em sentido estrito pressupõe 

a mais intensa unidade de linguagem em todas as suas 

esferas: unidade que acaba por impor certos limites de 

natureza temática ao poema. Por exemplo, o fato de que a 

poesia inclina-se sempre a se mover em meio às tendências 

seculares, em contraposição à mesquinharia, aos limites 

concretos do aqui e do agora. Sim, porque se a linguagem 

abre a sua guarda à dimensão concreta do aqui e do agora, 

se ela dá autonomia a essas vozes presentes na algaravia 

social que nos cerca, se a linguagem se entrega a essas 

vozes e passa a ser objeto de avaliação e de relação com 

outros centros de valor historicamente definidos, o estilo 

poético, minado pela raiz, se esfarela em prosa, perde a 

sua auto-suficiência e sua força centralizadora, divide-se em 
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dois, relativiza-se, prosifica-se irremediavelmente. O tema 

concreto do aqui e do agora, o assunto do dia, digamos assim, 

quando entra na poesia necessariamente despersonaliza-

se, transcende-se, ultrapassa o seu limite no tempo e no 

espaço, isola-se, perde para sempre a ligação concreta com 

o momento que lhe deu origem, deixa de dialogar com ele e 

desinteressa-se pela resposta futura.

(Tezza 281)

Aí está a definição mais original de prosa e poesia que se tem notícia 
desde os formalistas russos, desde principalmente Jakobson. A definição 
de Bakhtin é francamente contrária ao que ensinam os manuais de análise 
literária atualmente em uso nos colégios e nas faculdades do mundo todo. 
A partir dela romances como Grande sertão: veredas e A paixão segundo 
GH, devido à poderosa unidade de linguagem mantida da primeira à 
última linha, passam a ser, na verdade, longos poemas. E vários poemas 
de Oswald de Andrade, Bandeira e Drummond, devido à poderosa 
autonomia do plurilingüismo, são na verdade prosa em verso. Voltando 
a Tezza pela última vez:

Consideremos dois aspectos. Primeiro, o fato de que a intui-
ção dos poetas, ao definirem a poesia, não será agora tão 
dispa ratada quanto parecia; a poesia tem, de fato, na sua 
constituição genérica, o traço do isolamento ritual, reli gioso, 
unilateral, não-dialogizado: em suma, o traço irra cional ou 
primitivo. Querer o contrário, isto é, renunciar à auto ridade 
semântica centralizada, dia lo gizar a palavra, rela tivizar a 
pró pria voz, dirigir-se à abstração da razão, prosi ficar o 
ritmo, dar a palavra ao outro e ficar em silêncio, tudo isso 
seria simplesmente destruir a dimensão poética do texto e 
transformá-lo em prosa. Em algum grau — mas não total-
mente, é claro — o modernismo brasileiro realizou cada um 
desses traços.
(Tezza 277)
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Mas a definição que fundamentará este trabalho dinâmico-extático 
não será a engenhosa definição de Bakhtin, ponto fulcral de sua original 
filosofia da linguagem. Nem a definição muitas vezes ambígua e pouco 
abrangente dos manuais em uso nos colégios e nas faculdades. Nem a 
definição exageradamente metafísica dos poetas citados por Tezza, dentre 
os quais há também importantes teóricos da literatura, como Elliot, Valéry, 
Pound e Paz.

A definição de poesia empregada neste estudo em espiral, muito mais 
sintética, porém tão legítima quanto as citadas acima, surgiu da necessidade 
de se ter à mão a noção mais clara & objetiva possível do que é a lírica e do 
que é um poema. Da mesma maneira que as demais, mas fazendo uso de 
elementos muito mais simples, a noção proposta e defendida por mim só 
se firma em contraste com a noção do que é um texto literário em prosa.

A pergunta mais óbvia que surge neste momento é: se a definição de 
Bakhtin parece resolver, de maneira lógica e científica, os impasses que as 
outras definições mais ambíguas ou impressionistas não conseguem, por 
que simplesmente não descartar todas as outras e ficar apenas com essa?

A resposta a essa pergunta é: porque na prática da análise literária a 
definição de Bakhtin, se por um lado resolve esses velhos impasses aca-
dêmicos, por outro lado também cria novos impasses, muito mais sérios 
e intrincados. As características e as marcas visíveis dos chamados centros 
de valor, por exemplo, não são algo de fácil manipulação para quem estiver 
analisando um texto literário qualquer, principalmente um texto literário 
contemporâneo, em que a ironia, a colagem, a paródia e a citação com 
freqüência criam certas ilusões sensoriais difíceis de uniformizar. Em sua 
recepção, qualquer coisa parecida com o consenso é quase impossível.

Definir se em determinado poema falam muitas vozes ou apenas 
uma — neste caso o texto deixará de ser um poema —, essa tarefa pode 
empurrar o estudante, o professor ou crítico literário para a sala escura do 
raciocínio circular gerado por premissas falsamente objetivas. Literatura 
não é uma ciência exata. As leis que regem e determinam o dialogismo não 
são tão explícitas e inquestionáveis quanto as leis da geometria ou da física 
— as de Euclides, as de Newton ou as da termodinâmica —, com as quais 
conseguimos lidar sem grandes problemas3.
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As leis que regem e determinam o dialogismo pedem, antes, a adesão 
incondicional à filosofia da linguagem proposta pelo teórico russo. Exa-
tamente como fazem todas as leis criadas pelo pensamento filosófico, cujo 
discurso é sempre um conjunto de metáforas teleológicas em contato mais 
consigo mesmas do que com o vórtice centrífugo-centrípeto que chamamos 
de realidade empírica.

Como este estudo espiralado não é sobre a polêmica provocada pelas 
ideias de Bakhtin a respeito do texto literário, tampouco sobre a perti-
nência ou não das noções clássicas de prosa e poesia, mas sobre o jogo 
de forças na lírica portuguesa contemporânea, julgo legítimo deduzir dos 
próprios poemas analisados a descrição mais adequada ao meu propósito. 
Essa descrição não é a mais elegante, nem a mais provocadora, nem a mais 
erudita. Ela não enlouquece junto com os poemas. Muito pelo contrário. 
Mantém-se à parte. Os poemas-que-são-coesia — uma explosão orgânica de 
operações comunicativas, mônada fractal, aproximação-de-afastamentos, 
convergência-de-divergências, harmonia movediça de ordem permeável, 
função poliédrica, subjetividade-objetivação da realidade pelo logos — 
ficam de um lado da fronteira; do outro lado, protegida do delírio xamânico, 
fica minha definição de poesia-coesia.

Sua simplicidade e sua franqueza chegam a ser quase simplórias. Ela 
chega bem perto da noção do senso comum, mas sem se confundir com 
essa noção-inocência. Daí a facilidade com que passa por cima de todos 
os impasses apresentados pela definição clássica, da qual deriva. Daí a 
sem-cerimônia com que atravessa todos os impasses apresentados pela 
definição bakhtiniana, que nem sequer chegam a ser formulados.

Diferentemente do que ocorre na luta de classes dos conceitos ou 
na seleção natural das ideias em busca de legitimação, minha definição 
de poesia não pretende ser a única, a melhor, a verdadeira, a universal, 
a definitiva, a mais privilegiada. Tudo o que ela pretende é ser a mais 
adequada para o problema muito específico proposto pelos doze poetas 
portugueses aqui reunidos.

Sua formulação não procura a essência da poesia nem outra utopia 
qualquer. Já estava mesmo na hora de abandonarmos a ideia falaciosa de 
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essência oculta das coisas, dentro e fora da literatura. Demanda inútil. A 
essência oculta das coisas — a verdade do mundo —, em busca da qual 
sempre estiveram, entre outros, os físicos, os metafísicos, Aristóteles, 
Newton, Bakhtin, os formalistas russos e os poetas-definidores citados, 
é uma sucessão vaporosa de sólidas aparências, uma para cada circuns-
tância líquida.

Sua formulação não essencialista está ligada, enfim, à analogia pro-
posta por Wittgenstein, e reapresentada por Richard Rorty no livro Contin-
gência, ironia e solidariedade, que associa ideias a ferramentas. As teorias 
formuladas pelos filósofos e pelos cientistas precisam ser entendidas como 
tipos diferentes de ferramenta para tipos diferentes de problema. É verda-
de que certas ferramentas teóricas envelhecem e caem de uso sempre 
que determinados problemas também envelhecem e caem de uso, porém 
muitas vezes as disputas ocorrem entre ferramentas igualmente novas com 
funções muito diferentes.

No universo dos instrumentos de metal, a chave de fenda não é melhor 
nem pior que o alicate. O segredo está em encontrarmos ou criarmos a 
ferramenta certa para o problema certo, evitando assim, por exemplo, 
desacreditar e atirar ao lixo a teoria-serrote apenas porque ela foi pouco 
eficiente ao lidar com o problema-prego, para o qual a teoria-martelo é a 
mais adequada.

Rorty suspeita dos teóricos e das teorias teleológicas, nascidas no campo 
da filosofia ou no da ciência, que privilegiam a busca pelos universais, pela 
verdade absoluta, pela essência do homem e do mundo, e descartam pelo 
caminho tudo o que é contingente & provisório.

Em seu livro — uma reflexão tão original sobre a linguagem, o indivíduo 
e a sociedade quanto às de Bakhtin, e igualmente pouco assimilada e debatida 
—, o pensador norte-americano alinha-se com Nietzsche, Freud, Heidegger 
e outros teóricos da contingência da linguagem, contra a retórica da síntese, 
da essência e do universalismo. Para ele há atualmente dois tipos de filósofo:

Há cerca de duzentos anos, a ideia de que a verdade é 

pro duzida, e não descoberta, começou a tomar conta do 
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ima ginário europeu. (...) Mais ou menos na mesma época, 

os poetas românticos vinham mostrando o que acontece 

quando já não se pensa na arte como imitação, porém como 

uma autocriação do artista. Eles reivindicaram para a arte o 

lugar tradicionalmente ocupado na cultura pela religião e pela 

filosofia: o mesmo lugar que o iluminismo havia reivindicado 

para a ciência. (...) Agora essas duas tendência uniram 

forças e alcançaram a hegemonia cultural. Para a maioria 

dos intelectuais contemporâneos, as questões dos fins em 

oposição aos meios — a respeito de como alguém pode 

dar sentido a sua vida ou à vida de sua comunidade — são 

questões para a arte ou a política, ou ambas, e não para a 

religião, a filosofia ou a ciência. Esse desdobramento levou a 

uma cisão no interior da filosofia. Alguns filósofos mantiveram-

se fiéis ao iluminismo e continuaram a se identificar com a 

causa da ciência. Eles veem a antiga luta entre a ciência e 

a religião, a razão e a irracionalidade, como um processo 

ainda em andamento que agora assumiu a forma de uma luta 

entre a razão e todas as forças intraculturais que pensam 

na verdade como algo construído, e não encontrado. Esses 

filósofos consideram que a ciência é a atividade humana 

paradigmática e insistem que a ciência natural descobre a 

verdade em vez de criá-la. Eles encaram a expressão criar 

a verdade como meramente metafórica e totalmente enga-

nosa. Pensam na política e na arte como esferas em que 

a ideia de verdade fica deslocada. Outros filósofos, perce-

bendo que o mundo descrito pelas ciências físicas não ensi-

na nenhuma lição moral e não oferece conforto espiritual 

algum, concluíram que a ciência não passa de uma serva da 

tecno logia. Esses filósofos alinham-se com o utopista político 

e com o artista inovador.

(Rorty 2007, 25)
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Rorty alinha-se com o segundo tipo de filósofo, para quem a verdade 
não pode ser dada, não pode existir independentemente da mente humana, 
afinal as linguagens são construídas, e não descobertas, e a verdade é 
uma propriedade das entidades lingüísticas, das frases e dos períodos 
gramaticais. Uma propriedade ora domesticada ora selvagem, emergente, 
capaz de brotar de milhares de ações involuntárias coordenadas pelo acaso. 
Também me alinho com esse tipo de filósofo, porque, semelhante a Rorty, 
também vejo “a ciência como mais uma das atividades humanas, e não 
como o veículo graças ao qual os seres humanos finalmente deparam com 
uma realidade não humana concreta” (Rorty 2007, 26).

Definições provisórias

Definir é determinar a extensão ou os limites de algo. É limitar, 
demarcar, explicar o significado, dar a conhecer de maneira exata, expor 
com precisão, indicar o verdadeiro sentido. É enunciar os atributos 
essenciais e específicos de determinada coisa, de modo que a tornemos 
inconfundível com outra.

A definição que os próprios poetas fazem de poesia é sempre muito 
problemática, porque eles não trabalham com números ou equações, eles 
cultivam a ambigüidade e as figuras de linguagem, por isso raramente 
estão interessados em definir algo da maneira como fazem os matemáticos 
e os físicos, ou os cientistas da linguagem, como os formalistas russos 
ou Bakhtin. Exatidão, clareza e precisão não fazem parte do universo da 
fantasia, que é o universo próprio dos poetas. Então, quando esse universo 
invade o da lógica, tudo fica meio impreciso e indefinido.

A maioria das definições em arte e literatura, elaboradas pelos 
próprios artistas, é restrita demais, é sectária demais. Contaminadas pela 
liberdade poética, elas beneficiam apenas a escola artística ou literária 
que as cunharam e sempre excluem as escolas dissidentes. Quando não 
são restritas demais (como a descrição de poesia dos formalistas e a de 
Bakhtin, que acolhem muita coisa que devia ser desprezada e deixam de 



4 4

fora muita coisa que devia ser acolhida) elas são amplas demais, ou seja, 
são tão abertas que acabam englobando tudo (como a descrição de poesia 
de Borges, a de Brodsky e a de Paz, que servem muito bem também para o 
cinema, o teatro e a música de qualidade). A melhor definição é a que não 
exclui nada que não deva ser excluído e não inclui nada que não deva ser 
incluído, é a que dá pouca liberdade para as exceções.

Que é poesia? Que é prosa? Para diminuir a margem de erro e esta-
belecer as coordenadas mínimas e o repertório básico que permitirão que 
todos, poetas e cientistas, falem momentaneamente a mesma língua, a 
partir de minha longa relação com a lírica brasileira e universal — relação 
teórica & prática: lendo e também escrevendo poemas, que costumo 
assinar como Valerio Oliveira — e a partir dos poemas dos doze autores 
aqui analisados cheguei às seguintes definições:

Poesia é a qualidade presente em certos artefatos culturais, capaz 
de despertar o sentimento do belo e provocar o encantamento estético.

Poema é o texto composto em versos e estrofes.

Prosa é o texto composto em orações, períodos e parágrafos.

O poema é feito de linhas breves, a prosa é feita de linhas longas.

Como eu disse antes, essas descrições, apresentadas pela primeira 
vez num manual para escritores em início de carreira, intitulado A oficina 
do escritor, não são as mais elegantes, nem as mais provocadoras, nem as 
mais eruditas. Mas são as mais adequadas ao meu propósito de analisar o 
jogo de forças na lírica portuguesa contemporânea. Sua simplicidade e sua 
franqueza chegam a ser quase inocentes. Distantes do delírio xamânico, 
elas chegam bem perto da noção do senso comum, mas sem se confundir 
com esta. Daí a facilidade com que passam por cima de todos os impasses 
apresentados pela definição clássica de poesia, da qual derivam. Daí a sem-
cerimônia com que atravessam o cipoal de impasses apresentados pela 
definição bakhtiniana, que agora nem sequer chegam a ser formulados.
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(Antes de prosseguirmos, uma observação que me parece pertinente: 
no caso da lírica, se cinco por cento de todos os poemas já escritos não 
abrissem mão da quebra das frases, ou quebra sintagmática, estratégia mais 
conhecida com o pomposo nome de enjambement, daria até para dizer que 
“o poema é a prosa com enjambement”).

Trata-se de definições provisórias, estrategicamente elaboradas a 
serviço da coerência interna do presente estudo nascido de uma semente-
bomba. Diferentemente da maioria das definições apresentadas nos 
inúmeros manuais e nos incontáveis compêndios de criação literária e de 
história da literatura consultados, estas são breves, objetivas & abrangentes. 
Não excluem nada que não deva ser excluído. Não acolhem nada que não 
deva ser acolhido.

Observem que a definição de poesia — que não se confunde com a de 
poema — nos permite buscar essa qualidade em todas as artes. Ou seja, 
ela nos permite falar da poesia que há nos bons poemas, nos bons contos, 
na boa arquitetura, na boa música, no bom cinema, no bom teatro, na 
boa escultura…

O fato de o vocábulo poesia ser usado como sinônimo de poema sempre 
provoca imprecisão, distorção e desordem. É difícil não sentir a alfinetada 
do contra-senso, nas ocasiões em que o mau poema ou a má coletânea 
de poemas são taxados de má poesia. Mas isso acontece todo dia em toda 
parte e já não tenho certeza se vale o esforço ficar cultivando semelhantes 
preciosismos. De qualquer forma, tentarei fazer uso apenas da primeira 
acepção dessa palavra (poesia = qualidade estética).

De que maneira a poesia explode em certos textos literários? Da 
seguinte maneira:

Em literatura, a poesia brota do atrito entre a estrutura física 

do texto e o conjunto de imagens expressas por esse texto, 

ou seja, ela brota da fricção entre, de um lado, o som e o 

desenho do enunciado (ritmo e disposição gráfica do texto) 

e, de outro, o sentido do enunciado (imagem verbal). Isso 

vale para as peças em prosa ou em verso. A imagem poética 
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é a associação inesperada e surpreendente de duas outras 

imagens mais ou menos distantes, mais ou menos banais. 

Essa associação se dá ora pela condensação das duas 

imagens em uma só ora pelo deslocamento violento das 

partes que as constituem. Exatamente como nos sonhos. 

Ao aproximar as palavras ou as ideias que normalmente não 

perten cem ao mesmo campo retórico, essa infração semân-

tica, esse desrespeito ao código do idioma cria a faísca que 

desperta o fascínio poético. Se a prosa de ficção e o poema 

precisam estar carregados de poesia, caso queiram ser consi-

derados obras literárias, então a única característica que os 

distingue e define não é mais a maior (no poema) ou a menor 

(na ficção) intensidade lírica, não é mais a presença ou a 

ausência do metro fixo e da rima, ou de outros elementos 

antes exclusivos do poema: a aliteração, a assonância, a 

repetição, o refrão, a peculiaridade tipográfica, a inesperada 

dispo sição do texto na página branca. Muito do que até há 

pouco tempo se escreveu sobre a arte do poema hoje também 

vale para a prosa. Um exemplo: as categorias popularizadas 

por Pound, que classificava os poemas em melopaicos, fano-

paicos e logopaicos, atualmente se prestam muito bem para 

inúmeros textos em prosa. Afinal a musicalidade (melopéia), 

o fluxo da imaginação visual (fanopéia) e o jogo de ideias 

(logopéia) estão bastante presentes na ficção moderna e  

na contemporânea.

(Oliveira 2008, 35)

O triunfo do sagrado4

Os deuses são criações humanas projetadas para explicar certos 
fenô menos naturais intrigantes. A literatura também. Estudos sobre o 
comportamento do homo sapiens, baseados na teoria da evolução de 
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Darwin, atestam que a religião é um dos componentes universais de nossa 
estrutura psíquica. Esses estudos apresentam o ser humano, do mais pri-
mitivo ao mais civilizado, como universalmente propenso à criação de 
deuses, mitos, sacrifícios, rituais e experiências místicas. Projetar dimen-
sões paralelas regidas por leis naturais fisicamente impossíveis é uma de 
nossas necessidades simbólicas primárias.

A moderna percepção da religião como forma de cultura 

presta bastante atenção ao contexto em que a dinâmica do 

religioso se manifesta, pois compreende que a religião é um 

componente humano universal pronto a adaptar-se a vários 

contextos, pronto a auxiliar na formação das mais diferentes 

culturas. (...) O Deus judaico-cristão, por exemplo, reflete-

se no projeto do homem ocidental, tendo sido concebido na 

Europa e proposto (muitas vezes à força) a outros povos, 

expandindo-se ao que se convencionou chamar de Novo 

Mundo. Sua revelação, ligada à Bíblia e comentada ao 

longo dos séculos, fez triunfar a concepção linear do tempo 

e da História (muitas religiões adotam a concepção cíclica 

do tempo) na qual as ações humanas, nesse contexto 

teleológico, auxiliam na construção do mundo futuro, do 

mundo livre das limitações e dos males que nos perturbam.

(Cruz 2004, 38)

Do caos ao cosmo, o ser humano se interroga constantemente sobre a 
origem de tudo, inclusive do bem e do mal, sobre o fundamento e o sentido 
de suas ações, sobre a possibilidade ou não de vida após a morte. Para superar 
as barreiras do tempo e do espaço, para ultrapassar os condicionamentos e 
as contingências, temos forjado há milênios as entidades sobrenaturais que 
estão na origem e na base de tudo o que existe.

Por meio de metáforas, sinestesias, símbolos, fórmulas, encantamentos, 
profecias e orações — ou seja, por meio da poesia — forçamos o contato com 
as realidades invisíveis idealizadas para dar sentido a nossa vida profana. 
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Na origem de nossa raça já havia poesia na magia e na religião, já havia 
magia e religião na poesia5. Essa simbiose super-resistente ao tempo só veio 
a ser ameaçada recentemente, pelos primeiros urros da eficiente máquina a 
vapor e pelo bafo quente das caldeiras e das chaminés industriais. A técnica 
pôs sob suspeita o sentido e a função tradicionais da religião: a salvação 
espiritual dos homens.

A paixão mais perversa dos tempos modernos nasceu do encontro 
da organização racional na rotina religiosa com a divisão do trabalho na 
produção capitalista. Como resultado desse encontro, o sagrado perdeu 
sua esfericidade no momento em que suas articulações foram desmontadas 
pela produção em massa de ídolos concretos & abstratos (desmanche que 
sofreu novo impulso com a tevê e a internet). A epifania, desarticulada e 
replicada ad infinitum nas linhas de montagem, perdeu suas dimensões 
flexíveis tanto para o homem comum quanto para o sacerdote e, é claro, 
para a elite esclarecida que este sempre serviu com extrema dedicação.

A produção em larga escala de ideias e objetos padronizados, derivados 
das revelações e dos mitos arcaicos — produção levada a cabo por meio das 
linhas de montagem —, massificou e achatou a delicada esfera do sagrado. 
O fordismo e o taylorismo enrijeceram mais ainda os tendões que ligam 
os seres humanos à experiência mística, tendões que, no Ocidente, nunca 
tiveram muita flexibilidade sob as cúpulas do Vaticano.

(Parêntese importante: não à toa, Flusser esbravejou: “As igrejas 
tradicionais, nas quais o diabo age poderosamente, prometem aos seus 
fiéis a conversa fiada como superação da morte. O céu dos cristãos e o dos 
judeus é conversa fiada pura” (Flusser 2005 a, 154). Não à toa, Octavio Paz 
alertou em meados da década de 50: “A experiência do divino é mais antiga, 
imediata e original que todas as concepções religiosas. Não se esgota na 
noção de um Deus pessoal, tampouco na de muitos: todas as deidades 
emergem do divino e regressam a ele” (Paz 108). Vale dizer, no contexto 
atual, que todas as deidades emergem da poesia e regressam a ela.)

Essa seqüência de eventos veio confirmar o que todo poeta e todo 
artista já sabiam: que a experiência do sagrado foi, é e sempre será da esfera 
dos fenômenos domésticos, privados, artesanais e subjetivos, jamais da 



4 9

esfera das relações públicas e dos sistemas de produção em massa. A rotina 
industrial, ao invadir e conquistar as catedrais, as sinagogas, as mesquitas, 
os templos e os santuários, espantou a poesia da religião. Mas não espantou 
a religião da poesia. Nem poderia6.

Para as pessoas educadas na tradição iluminista e indiferentes à moral 
cristã e à retórica das religiões instituídas, a poesia é o último reduto do 
sagrado. Desde que o método científico, a revolução industrial e a filosofia 
existencialista puseram abaixo qualquer possibilidade de existência de 
Deus ou de deuses, a poesia, para o indivíduo culto, transformou-se na 
única fonte aceitável do gozo místico. Mesmo o mais racional & materialista 
dos homens não se satisfaz apenas com a existência profana. Resistente à 
hipocrisia dos sacerdotes profissionais e à manipulação da fé, a necessidade 
de se vincular a algo maior e mais profundo faz com que esse homem se 
volte para a arte.

Por meio da poesia (axis mundi virtual) o mistério da criação 

do cosmo e dos seres vivos é constantemente representado 

e reapresentado. Quer se manifeste nas artes plásticas, na 

músi ca ou na literatura, para o indivíduo cético e materialista 

da era tecnológica só a poesia é capaz de proporcionar as 

indes critíveis epifanias até há pouco exclusivas do fenômeno 

reli gioso. O sagrado, nas mãos totalitárias da Igreja e de 

outras instituições que banalizam o sobrenatural, tornou-se 

algo anódino e burocrático. O sagrado, nos templos do mun-

do capitalista, não passa de uma mercadoria como outra 

qual quer. Tornou-se pura racionalidade comercial.

(Oliveira 2008, 45)

As religiões institucionalizadas, com suas hierarquias e seus códigos 
rígidos, são a maior defesa contra a verdadeira experiência religiosa, 
sempre maleável & individual, incompatível com a linha de montagem que 
é a vida pública nos centros do poder. São a parte mais resistente — os 
tijolos — do muro altíssimo que as escrituras enrijecidas e os sermões ao 
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vivo ou pela tevê juram que se romperá no momento de nossa morte. Para 
os leitores dos mestres da suspeita — Marx, Darwin, Nietzsche e Freud7 
—, as religiões institucionalizadas assassinam o sagrado não só no templo, 
mas também na praça pública, na sala de jantar, no quarto do casal, no 
quarto das crianças, no ateliê do artista, na mesa do escritor, ou seja, onde 
quer que esse sentimento ameace se manifestar.

Mas no âmbito da literatura o poeta de hoje é o xamã da era industrial, 
é o único indivíduo capaz de revelar aos poucos iniciados o sagrado da 
poesia e a poesia do sagrado. Revelação que, para acontecer, precisa ser 
intermediada por sacerdotes céticos, por criadores conscientes de que suas 
verdades são todas provisórias e seu altar não é de mármore e ouro, mas 
de ritmo, imagens, correspondências e subdivisões prismáticas de ideias.

Os poemas genuínos — explosões orgânicas de operações comu ni-
cativas, mônadas fractais, aproximação-de-afastamentos, convergência-
de-divergências, monopólio a muitas vozes —, mesmo quando tratam 
apenas dos fatos do cotidiano, revelam que os fatos da poesia não são 
os mesmos da experiência cotidiana. Também revelam, por meio de 
metáforas, sinestesias, símbolos, fórmulas, encantamentos, profecias e 
orações renovados, que agora, com a falência das religiões instituídas, a 
integração do indivíduo na totalidade do mundo só pode acontecer com o 
auxílio da linguagem poética. Dupla jornada de trabalho: os poemas agora 
têm de tratar das antigas questões da poesia e, de quebra, discorrer sobre a 
origem de tudo, inclusive do bem e do mal, sobre o fundamento e o sentido 
das ações humanas, sobre a possibilidade ou não de vida após a morte.

N o t a s

1. A metáfora do movimento pendular, oscilando da simetria para a assimetria 

e vice-versa, foi empregada pela primeira vez por Ernst Robert Curtius, em 

Literatura européia e Idade Média latina (São Paulo, Edusp e Hucitec, 1994), ao 
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sugerir que na história da arte duas grandes tendências se alternam regularmente: 

classicismo e maneirismo.

2. Luigi Pareyson, em seu primoroso estudo Os problemas da estética, mostra que 

o pecado de confundir dois conceitos bem distintos, o de estética e o de poética, 

não foi exclusivo das vanguardas. “Estética tem caráter filosófico e especulativo 

enquanto poética tem caráter programático e operativo” (Pareyson 15).

3. Para os filósofos pragmáticos, por exemplo, os conceitos usados para descrever 

os eventos mentais são diferentes dos usados para descrever os eventos físicos. 

O mundo físico e as equações matemáticas usadas para medi-lo são elementos 

materiais e elementos abstratos que as pessoas compartilham entre si. A relação 

traçada entre eles baseia-se no consenso e na concordância. A situação muda 

quando as pessoas decidem tratar do mundo mental, pois não faz sentido tentar 

buscar a concordância última para o que seriam os padrões da racionalidade ou 

os da irracionalidade, uma vez que não podemos escapar dos nossos próprios 

padrões mentais para interpretar os dos outros. Essa importante discussão sobre 

o êxito da objetividade ao lidar com as leis que regem o mundo físico e o fracasso 

da objetividade ao lidar com as leis que regem o mundo psicológico produziu 

centenas de livros, entre eles os Ensaios sobre a verdade, coletânea de textos de 

Donald Davidson organizada por Paulo Ghiraldeli (São Paulo, Unimarco, 2005), 

Verdade e progresso, de Richard Rorty (São Paulo, Manole, 2005), e as Redescrições 

da psicanálise: ensaios pragmáticos, coletânea organizada por Jurandir Freire Costa 

(Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1994).

4. “Sagrado é o que é segregado do rotineiro e do usual, passando a manifestar de 

maneira forte certos aspectos do macrocosmo. Opõe-se ao profano, literalmente 

o que está diante do templo (sendo o templo o lugar próprio do sagrado), que 

manifesta apenas a opacidade de nossa existência. Essa dupla indica com fre qüên-

cia a divisão entre as atividades dos clérigos e as dos leigos. Fala-se de sagrado 

também com referência ao mistério que guia nossa existência, e do respeito devido 

a ele.” (Cruz 2004, 84)
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5. Em seu breve livro Na madrugada das formas poéticas, Segismundo Spina trata 

da poesia primitiva, de caráter coletivo, anterior à escrita, subordinada à música e 

às vezes à coreografia, salientando, porém, que ao lado da poesia mágico-religiosa 

coexistia a poesia profana, circunstancial, independente do canto ritual.

6. Em 1965, Vilém Flusser escreveu: “A literatura, seja ela filosófica ou não, é o lugar 

no qual se articula o senso da realidade. E senso da realidade é, sob certos aspectos, 

sinônimo de religiosidade. Durante a época pré-cristã o real era a natureza, e as 

religiões pré-cristãs acreditam nas forças da natureza que divinizam. Durante a 

Idade Média o real era o transcendente, que é o Deus do cristianismo. Mas a partir 

do século 15 o real se problematiza. A natureza é posta em dúvida, e perde-se a 

fé no transcendente. Com efeito, nossa situação é caracterizada pela sensação do 

irreal e pela procura de um senso novo de realidade. Portanto, pela procura de 

uma nova religiosidade” (Flusser 2002, 13). É importante ressalvar que essa nova 

religiosidade, esse senso único de realidade não é articulado apenas na literatura, 

ela é a poesia na potência máxima, quer se manifeste na forma de poemas, quer se 

manifeste na forma de pinturas, filmes, peças de teatro etc.

7. Para Darwin a religião é uma estratégia tribal de sobrevivência, em outras 

palavras, um dos muitos recursos que determinadas populações utilizam para 

contornar as adversidades da vida. Marx e Freud, por outro lado, vêm a religião 

em termos de projeção & alienação. Marx a entende como o reflexo invertido e a 

justificativa do sistema de produção que expropria dos trabalhadores o produto 

de seu trabalho, enquanto Freud a vê como a manifestação neurótica de práticas 

universais. Para Marx a religião aparece como o consolo e o bálsamo para uma 

situação da qual o proletariado não pode sair, e essa impossibilidade é também 

reforçada pela ideologia: pelas máximas e pelos argumentos da classe dominante 

que invertem a realidade e apresentam a alienação econômica como algo natural 

e desejado por Deus. Para Freud a religião, uma forma de neurose obsessiva 

universal, não é propriamente um erro passível de correção dentro da mesma forma 

de raciocínio, e sim uma ilusão: ela é fruto de um delírio da psique, que projeta na 

realidade os fantasmas de seus próprios recalques. Segundo Nietzsche, as religiões 

costumam acabar quando todas as proposições míticas que formam sua base são 
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sistematizadas pelo intelecto e pelo rigor da ciência, ou seja, quando o sentimento 

do mito desaparece dando lugar à busca de seus fundamentos históricos. Esse é 

apenas o resumo do capítulo sobre os mestres da suspeita, de A persistência dos 

deuses, de Eduardo Rodrigues da Cruz.
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2 .  L í r i c a  d e  s u p e r f í c i e  e  l í r i c a  s u b t e r r â n e a

Ritmo-e-ritual podem ou não figurar na mesma dimensão-matriz 
secular-sagrada. Os poetas contemporâneos trazem em si os sinais indis-
cutíveis da santidade civil, mesmo que não saibam, mesmo que não queiram 
saber. Para escrever sobre esses beatos profanos e suas sementes-bombas é 
preciso deixar de lado o traje anti-radiação e se deixar contaminar pela 
perigosa energia que exalam. Engana-se quem acredita que a aura desa-
pareceu totalmente da literatura. Na era da reprodutibilidade técnica e da 
realidade virtual, a aura fragmentou-se na linha de montagem e se espalhou 
por todas as cópias sem sofrer o menor enfraquecimento.

Para conhecer intimamente as manifestações da santidade civil, o traje 
anti-radiação jamais deve ser vestido, principalmente num texto acadêmico. 
Se por um lado ele protege o pesquisador da força centrífuga-centrípeta 
da poesia, por outro ele impede qualquer manifestação de originalidade 
reflexiva. Pesquisadores acadêmicos, quando insistem em analisar a poesia 
contemporânea com o auxílio apenas do método científico — o traje anti-
radiação que os cursos de pós-graduação exigem —, experimentam o gás 
paralisante da banalidade. Ficam confinados na monótona estatística e não 
conseguem dizer a respeito de um poema nada de muito relevante1.

Vivemos na época das grandes investigações, vivemos no tempo 
das grandes navegações existenciais, sejam elas mágicas, históricas ou 
relativistas. Em verdade, o que procuramos é a fusão ou a superação 
dessas três consciências conflitantes. Na história da humanidade nunca 
o mergulho foi tão profundo, estamos tocando o âmago da crueldade e 
do desespero, fomos fundo na medula da matéria, do tempo e do espaço. 
No entanto, o macrocosmo e o microcosmo devassados defendem-se da 
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curiosidade da ciência e da insistência da filosofia escondendo-se atrás de 
dissimulados espelhos.

Com o auxílio de equipamentos e de raciocínios poderosíssimos, esta-
mos bisbilhotando o muito pequeno e o muito grande em busca da essên-
cia das coisas, das leis fundamentais do universo. Mas curiosamente tudo 
o que encontramos até agora se assemelha muito com o que Alice encon-
trou primeiro no País das Maravilhas e depois no País do Espelho: poeira, 
fantasia, ironia, reflexos enganadores e muita, muitíssima poesia. Paro-
diando a poeta Muriel Rukeyser, posso afirmar que o universo não é feito 
de átomos, mas de versos.

Versos concêntricos, versos paralelos, versos cruzados… É exatamente 
isso que o leitor do presente estudo encontrará nas próximas páginas de seu 
trajeto espiralado: a poeira, a fantasia, a ironia, os reflexos enganadores e a 
poesia de Adília Lopes, António Pedro Ribeiro, Gonçalo Tavares, Manuel 
de Freitas, Daniel Faria, Ana Marques Gastão, Inês Lourenço, José Miguel 
Silva, Luís Quintais, José Luís Peixoto, valter hugo mãe e Luís Serguilha. 
Os doze autores cuja estreia literária ocorreu na virada do século, e cujos 
poemas constituem o cerne deste estudo-vórtice sobre o jogo de forças na 
lírica portuguesa contemporânea, produziram o que de melhor se publicou 
em Portugal no período que vai do final do século passado ao início deste.

Porém, considerando a maleabilidade e a elasticidade do tema esta-
be lecido, tratar de algo tão vasto como a lírica portuguesa contem porânea 
muitas vezes é o mesmo que tentar prender com mãos firmes certo volume 
de água ou ar. O vórtice se dispersará se faltar habilidade ao teórico. O que 
planejamos aprisionar escapará entre os dedos, dividindo-se e espirrando 
para todos os lados. Por isso, antes de iniciar a análise, é importante aprisionar 
todos os poetas e todos os poemas da lírica portuguesa contemporânea 
numa figura geométrica tridimensional simples e facilmente reconhecível, 
a fim de evitar que escorreguem para fora de nosso campo de visão.

Uma vez encerrados nessa figura tridimensional, ocupando nela as 
mais diferentes posições — nos pontos extremos estão os poemas de Adília 
Lopes e os de Luís Serguilha —, os nossos doze poetas e todos os seus 
poemas formarão uma interessante constelação. Uma constelação artificial 
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& arbitrária, sim, porém nítida o suficiente para nos revelar certas linhas 
de força, certas relações que do contrário continuariam invisíveis para o 
crítico literário sem traje anti-radiação.

Posicionados nos extremos de nossa figura tridimensional, os poemas 
de Adília Lopes agora pertencem ao que chamaremos de lírica portuguesa 
contemporânea de superfície e os de Luís Serguilha agora pertencem ao que 
chamaremos de lírica portuguesa contemporânea subterrânea.

Então que figura geométrica tridimensional seria a mais conveniente 
para receber os poetas e os poemas da lírica portuguesa contemporânea? 
Certamente a esfera. Não uma esfera qualquer, mas uma esfera com quali-
dades muito peculiares. Como poderia acontecer com todo o vasto campo 
do conhecimento humano, o campo da literatura portuguesa passa a ser, 
por definição, uma esfera sem centro, de superfície fechada porém infinita, 
carregada — como insinuou Vilém Flusser em seus escritos — de magia, 
história e relatividade.

Por que isso? Simples. O campo da literatura portuguesa passa a ser, 
por definição, uma esfera sem centro, de superfície fechada mas infinita 
porque, quando assim visualizado, suas linhas de força ficam bem mais 
claras para o teórico sem traje anti-radiação. Como conseqüência dessa 
visualização estratégica, cada unidade literária — escritor ou obra —, ao 
ocupar uma posição definida nesse espaço tridimensional, ou está muito 
próximo do centro inexistente, ou na superfície fechada mas infinita, ou 
em algum ponto entre essas duas regiões virtuais.

Projetam-se então certas sutilezas de raciocínio: um é o sistema de 
aparência-da-essência, outro muito diferente é o de essência-da-aparência. 
A certa distância existe uma estrela que lembraria bastante o nosso sol, 
se não fosse feita apenas de signos e conceitos. Uma estrela de relativa 
grandeza, da qual a esfera da literatura portuguesa recebe um pouco de 
luz & calor. Orbitando essa flamejante bola produtora de conotações e 
denotações, aí está nossa pequena esfera de tensões infinitesimais.

Observemos mais de perto essa esfera-arsenal povoada de sementes-
bombas. Em sua superfície fechada, região quente e luminosa, estão espa-
lhadas todas as obras em prosa e em verso que tratam das questões corri-
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queiras, das escaramuças cotidianas, dos pequenos conflitos domésticos e 
coletivos. No centro inexistente de nossa esfera, região fria e escura, estão 
condensadas as obras que tratam exclusivamente das questões puramente 
ontológicas e abstratas. Entre a superfície e o centro estão espalhadas as 
demais obras, de acordo com a temperatura e a luminosidade de cada uma: 
quanto mais quente e luminosa mais próxima da superfície, quanto mais 
fria e obscura mais próxima do centro.

A lírica de superfície, apesar de toda a autoconsciência conquistada ao 
longo dos últimos duzentos anos, ainda acredita no poder que a literatura 
supos tamente tem de representar objetivamente os fatos e os fenômenos 
do mundo-fora-da-linguagem. Para ela a superfície de um poema é de 
vidro transparente. A lírica subterrânea não acredita nesse poder, pois 
está consciente de que os versos não representam nada que esteja fora 
da linguagem. Ao menos não de maneira objetiva. Para ela os versos são 
môna das fractais capazes de representar apenas a própria insuficiência, sua 
limi tada capacidade figurativa. A superfície de um poema, para ela, é um 
imenso vitral.

A lírica de superfície lida de quatro maneiras com os fatos e os fenô-
menos do cotidiano: de maneira violenta, delicada, irônica ou melan-
cólica. O nascimento e a morte dos indivíduos, por exemplo, podem ser 
representados ora como algo ofensivo e perfurante, ora sublime e espan-
toso, ora grotesco e absurdo, ora patético e sem propósito. Já a lírica 
subter rânea raramente lida com os fatos e os fenômenos familiares, com os 
encon tros e os desencontros do cotidiano. Sua especialidade é o mergulho 
no estranho e no desconhecido, no movimento que está acima, atrás, nas 
late rais e abaixo do disciplinado mundo burocrático e industrial.

A superfície da esfera literária é quente e luminosa porque recebe o 
rotineiro calor e a conservadora luz de nossos hábitos e costumes, desde os 
mais grosseiros e mecânicos até os mais comoventes e singelos. O núcleo é frio 
e escuro porque está totalmente afastado dessa trivial e vulgar fonte de calor e 
luz. As forças que o animam e comovem são de outra ordem, elas estão além e 
aquém do protocolar vaivém do cidadão médio, do homem de sensibilidade 
embotada, do sujeito enfraquecido física, moral e espiritualmente.
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Adília Lopes, António Pedro Ribeiro, Gonçalo Tavares e Manuel de 
Freitas, seguindo o caminho aberto por Cesário Verde e ampliado por 
Álvaro de Campos, são exemplos de poetas contemporâneos portugueses 
cujos poemas encontram-se na delicada superfície infinita, ou muito 
próximo dela. Seus poemas são crônicas da vida privada, curiosos retratos 
dos anseios e das decepções do cotidiano lusitano. Neles estão presentes, 
de maneiras diferentes, os mesmos temas: a rotina doméstica, a fragilidade 
do amor romântico, o indivíduo ameaçado pela efervescente metrópole, a 
denúncia social, a infância perdida, a pequenez e a estupidez humanas, a 
intrínseca solidão dos seres e das coisas, e, é claro, a redentora literatura.

Como eu disse, as táticas de abordagem desses temas são pelo menos 
quatro, todas elas ricas em simpatia & carisma. Quatro procedimentos 
que, sem jamais perder a coerência referencial do idioma, se revezam 
equilibradamente nos poetas citados: aqui o insulto e a agressão, ali a 
delicada contemplação do sublime, acolá o humor demolidor e a vingativa 
ironia, mais adiante a exagerada lamentação.

No outro extremo, contrastando com tudo isso, está o melhor poeta da 
língua portuguesa atualmente em atividade: o veterano Herberto Helder, 
cujos poemas encontram-se no xamânico núcleo inexistente, ou muito 
próximo dele. Helder e os poetas contemporâneos que o acompanham 
— entre os da geração 90 lusitana destacamos José Luís Peixoto, valter 
hugo mãe e Luís Serguilha — não praticam a crônica nem o pitoresco, 
mas a fragmentação da linguagem, a transmutação alquímica do verbo e o 
mergulho no oceano subjetivo. Para o leitor pouco acostumado com certas 
manifestações abstratas do pensamento lógico, o alto grau de antipatia e 
frieza desses poemas deve-se exclusivamente ao seu hermetismo e à sua 
propensão atávica ao estilhaçamento do discurso.

Já os poemas de Daniel Faria, Ana Marques Gastão, Inês Lourenço, 
José Miguel Silva e Luís Quintais não estão nas proximidades da superfície 
fechada mas infinita, tampouco nas imediações do núcleo inexistente, mas 
espalhados pelo amplo espaço que separa essas duas regiões antagônicas.

A característica principal do poema de superfície é a forte inclinação 
para a prosa. Ao mesmo tempo em que planeja desvelar, mais do que 
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simplesmente descrever, paisagens passionais e indescritíveis, o poema 
de superfície também se obriga a contar, relatar, narrar tudo o que 
está ocorrendo nessa paisagem tornada subitamente outra, nesse palco 
em que se desenrolam diálogos e ações de folhetim. Já a característica 
principal do poema subterrâneo é seu violento afastamento da prosa e 
sua corrida determinada em direção às cavernas mais profundas e escuras 
da linguagem.

De que maneira a superfície e o subterrâneo se relacionam com os 
gêneros literários? De maneira complexa. A taxonomia clássica entrou em 
crise várias décadas atrás.

Falar em gêneros literários tornou-se algo muito problemático no 
mundo contemporâneo. As vanguardas do século 20 esforçaram-se em 
tempo integral, com absoluto sucesso, para diluir as fronteiras que sepa-
ravam a literatura lírica da literatura dramática e ambas da literatura épica. 
O resultado foram os romances, as novelas, os contos, as elegias, as epo-
péias e os dramas com características híbridas.

Em certos casos a prosa trocou a clareza pela ambigüidade e a 
objetividade pela obscuridade próprias da lírica, como na obra de Joyce, 
Virginia Woolf, Faulkner, Guimarães Rosa, Clarice Lispector e outros 
modernistas célebres pelo subjetivismo. Seguindo no sentido contrário, 
a lírica abandonou o metro fixo e a rima e passou a namorar o prosaico 
e o pitoresco da crônica, da anedota e da prosa de ficção, como em 
certos poemas de Maiakovski, Álvaro de Campos, Oswald de Andrade, 
Drummond, Bandeira e outros. Em ambos os casos não há mais apenas a 
prosa ou a poesia, há agora a proesia2.

Em potência a proesia encerra em si duas formulações, dois mundos, 
dois modos de representar literariamente os atos e os atores da divina 
comédia humana: o da prosa contaminada pela eloqüência lírica (Ulisses, 
Galáxias, A paixão segundo GH, Catatau) e o do poema penetrado pelo 
punhal da prosa (A plenos pulmões, Ode marítima, Vou-me embora pra 
Pasárgada, A máquina do mundo).

Sendo a principal característica da lírica de superfície a forte inclinação 
para o gênero épico, é natural que as categorias narrativas — o narrador, as 
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personagens, o enredo, o tempo e o espaço —, antes aceitas como exclusivas, 
por exemplo, do romance e do conto, estejam agora também no corpo do 
poema. A lírica subterrânea, ao contrário, segue fiel na trilha do subjetivo 
e do impreciso, avessa a tudo o que possa soar prosaico. Em Portugal essa 
lírica valeu-se não só das técnicas e dos temas da poética surrealista como 
também das técnicas e dos temas da poética concretista.

Mas é incorreto pensar que, apenas porque a lírica subterrânea se recusa 
a lidar com os dados imediatos dos sentidos e com o comportamento social 
padronizado, ela esteja mais carregada de sinais do sagrado do que a lírica 
de superfície. Esse é um erro grosseiro de interpretação. A boa lírica de 
superfície não é nem um pouco superficial. Muito pelo contrário. Ela está 
tão carregada de sinais do sagrado quanto a boa lírica subterrânea.

Ambas representam os pólos necessários, de igual intensidade mas com 
os sinais trocados, do mesmo fenômeno sensorial. Na representação mítica 
do oroboro, uma lírica é a boca e a outra é a cauda. Na cultura helênica 
uma é o dionisíaco e a outra é o apolíneo. No zen-budismo a superfície é o 
yin e o subterrâneo é o yang. Nos astuciosos jogos de perspectiva de certas 
gravuras de Escher, uma é o teto e a outra é o piso, e vice-versa.

N o t a s

1. A estatística é o coração e o cérebro do método científico. Quando Heidegger 

afirma que “a ciência não pensa” (Nunes 19) ou quando Flusser diz que “a física 

moderna é conversa fiada” (Flusser 2002, 44), suspeito que ambos têm em mente a 

ortodoxia do método científico do jeito que é exercitado pelo pesquisador pouco 

criativo. Num dos aforismos das Minima moralia há uma descrição muito boa 

desse tipo de pesquisador para quem “a má vontade de pensar se transforma na 

incapacidade de pensar” (Adorno 1993, 108).
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2. Em O teatro épico (ver bibliografia), o crítico Anatol Rosenfeld apresenta a teoria 

clássica dos três gêneros literários — épico, lírico e dramático —, descrevendo em 

detalhes seus traços estilísticos essenciais. A respeito da saborosa noção de proesia 

há um breve ensaio em A oficina do escritor, intitulado Os dois lados do círculo.
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3. Formação da lírica portuguesa contemporânea

Lírica e níveis de consciência

Engana-se quem acredita que a História acontece em linha reta ou em 
forma de árvore, seu fluxo não configura um eixo fibroso ou uma hierarquia 
militar. A forma que os fios da História vão definindo ao longo do tempo 
é um sistema complexo, descentralizado & descentralizador: o rizoma, do 
modo como foi descrito por Gilles Deleuze e Félix Guattari na introdução 
de Mil platôs. “O pensamento não é arborescente e o cérebro não é uma 
matéria enraizada nem ramificada” (Deleuze-Guattari 34). Tampouco a 
História, eu acrescentaria.

Ignorantes de sua verdadeira constituição antifundacionista (rizoma), 
o que os livros de História apresentam é um tipo peculiar de narrativa 
épica, uma trama artificialmente harmonizada, uma ficção esquematizada 
num tabuleiro de xadrez. O presente capítulo tentará sabotar os pontos 
estratégicos dessa constituição rígida e totalitária, a favor de uma con-
junção rizomorfa, vale dizer, mais maleável. O eixo fibroso da História da 
literatura portuguesa não será totalmente descartado — essa linha reta, 
esse tronco super-ramificado é uma cosmovisão sólida demais para ser 
subvertida tão facilmente —, mas terá os alicerces danificados. Serão ações 
de guerrilha, disparos silenciosos de projeteis experimentais. Contra-ata-
ques subterrâneos. Está preparado?

A noção de lírica de superfície e de lírica subterrânea pode ser 
aproximada, de maneira muito proveitosa, dos três níveis de consciência 
propostos por Vilém Flusser, ao tratar da crise dos valores religiosos, 
políticos e filosóficos do nosso tempo. Do mesmo modo que um tipo 
de consciência — mágica, histórica ou relativista, tanto faz — pode se 
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sobrepor a outro, sem que isso signifique automaticamente progresso inte-
lectual ou ganho espiritual, numa dada fatia de tempo a passagem da lírica 
de superfície para a subterrânea, ou vice-versa, apesar de representar um 
movimento intelectual e espiritual por vezes violento, não significa obriga-
toriamente evolução ou incremento. Não há nenhuma possibilidade de 
teleologia nessa situação (Flusser 1983).

A lírica de superfície e a subterrânea são forças antagônicas que, para 
continuarem existindo, dependem do perene equilíbrio que sempre as 
acompanhou. Nenhuma das duas pode prevalecer qualitativamente sobre 
a outra, caso contrário isso levaria ambas, e os matizes que as unem, à 
completa extinção.

Há três mil anos a consciência histórica não evoluiu a partir 

da consciência mágica, da mesma maneira que há cento e 

cinqüenta anos a consciência relativista não evoluiu a partir 

da consciência histórica. As novas consciências, apesar de 

terem surgido muito lentamente, surgiram sempre da ruptura 

com a situação já existente. A fronteira entre os três modelos 

de consciência não é clara, ocorrendo na maior parte do 

tempo a sobreposição de dois ou até mesmo dos três modelos 

possíveis. Mas, uma vez que os ingredientes contraditórios 

não se anulam nem se combinam, essa sobreposição jamais 

é pacífica. No mundo ocidental o cristianismo, doutrina 

progressista e teleológica, é o maior exemplo da torturada 

simbiose entre a consciência mágica e a histórica.

(Idem 150)

O filósofo tcheco-brasileiro notou bem a estratégia de emaranhamento 
ideológico. A Igreja católica reuniu no seu corpo doutrinário parte da 
magia do mito e parte da razão iluminista. Rejeitando a noção de eterno 
retor no, ela até hoje propõe que o universo é a obra de um imenso sujeito 
trans cendente e, como conseqüência desse ato criador consciente, o mundo 
deve ser vivido como uma magnífica tendência-rumo-a-determinado-fim.



6 5

A razão desse movimento histórico, dessa ação revestida de teatralidade 
— o fluxo do tempo segue do passado para o futuro de maneira trágica, 
para uns, e dramática, para outros —, é aproximar as pessoas da salvação 
eterna. Sempre que a Igreja encontra a camada da sociedade que vive 
plenamente inserida no mundo mágico, seus funcionários e burocratas 
procuram obstinadamente, se for preciso com o uso da força, arrancar essa 
camada mítica de sua existência pré-histórica e inseri-la na História. Isso 
durante muito tempo foi chamado de processo civilizatório.

Na primeira formulação da consciência histórica, a História era 
sobretudo a história da salvação da alma. “Nessa etapa o homem enxerga o 
mundo como criação, isto é, como obra de uma inteligência transcendente, 
e a realidade é então vivenciada como conseqüência desse ato criador que 
se desdobra em sucessivos estádios rumo ao fim determinado por Deus” 
(idem 141).

Essa jornada poderia muito bem ser a viagem da escuridão para a 
luz, ou, no caso da lírica, da superfície infinita — mas fechada — para o 
inexistente e profundo centro do subterrâneo. Somente com os primeiros 
cientistas gregos e mais efetivamente a partir do Renascimento europeu a 
consciência histórica foi elaborando outras e mais genuínas possibilidades, 
até distanciar-se totalmente da consciência mágica. Afastamento que, como 
é sabido, cobrou de muita gente a sanidade, quando não a própria vida.

É desse ângulo que procurarei analisar o processo de formação da 
lírica portuguesa contemporânea a partir da Geração Coimbrã. Entre os 
ensinamentos que todo rompimento cultural proporciona, o mais signi fi-
cativo é o que demonstra que não há discurso solto no vazio. Todo dis curso, 
qualquer discurso, por mais aberto ou fechado que seja, está atrelado a um 
tipo de consciência ou a outro.

Mas a lírica portuguesa contemporânea mais relevante, seja ela de 
superfície ou subterrânea, responde muito mal a esse imperativo a que toda 
linguagem é obrigada a se submeter. Essa lírica atravessa o modelo mágico, 
o histórico e o relativista arrancando nacos de cada um deles, costurando 
imagens e sentidos contraditórios, relativizando a magia, historicizando a 
relatividade, enfeitiçando a História. Um fato novo na literatura lusitana: 
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ela faz isso aparentemente sem sofrer qualquer tipo de crise de consciência. 
Faz isso renovando o sentido da palavra ironia.

De certa maneira essa lírica finalmente vinga a memória de nossos 
ancestrais. Dos homens e mulheres que, atados a duas realidades — a da 
magia e a da História — e ainda ignorantes a respeito do surgimento e 
da ascensão da consciência relativista, queimaram, arderam, agonizaram 
junto com suas ideias subversivas, na fogueira dos conflitos mal resolvidos.

A Geração de 70 e a poética realista

Em meados do século 19, os últimos momentos do romantismo em 
Portugal encontram a sociedade em séria crise social & política. É visível 
a distância entre o progresso técnico e material — o desenvolvimento da 
rede ferroviária e de outros meios de comunicação, facilitando as relações 
econômicas internas, sobretudo em benefício da burguesia agrícola e 
financeira — e o ralo progresso social e cultural, cujo atraso produz reflexos 
perceptíveis nas instituições lusitanas.

A consciência dessa distância leva os novos intelectuais portugueses, 
particularmente os conhecedores do desenvolvimento cultural europeu — 
entre esses, principalmente os formados na Universidade de Coimbra —, a 
manifestar seu descontentamento e seu desdém pela literatura acadêmica 
estabelecida. Essa literatura, antes vigorosa, cristalizou-se em tédio. Típica 
do ultra-romantismo, muito acomodada, para não dizer ultrapassada, ela 
não responde mais às grandes questões do seu tempo.

A formação da nova geração ocorre no momento em que, já instituído 
o sistema liberal em Portugal, “começa a se espalhar pelo território nacio-
nal, de maneira mais nítida, a percepção das realizações que ficaram pelo 
caminho, das contradições, dos fracassos e desajustes das novas insti-
tuições, se comparados com a noção de progresso que chega da Europa 
desenvolvida” (Saraiva 848).

A consciência dessas contradições e dessas tensões sociais — todas 
resultantes da crescente proletarização de uma vasta camada da população 



6 7

e da formação de grupos elitistas, tendência oposta à da constituição de 
uma sociedade dominada pela classe média — fortalece o desejo-furor de 
intervenção nas artes e nas letras. Certas teorias filosóficas e científicas, 
como o evolucionismo de Darwin (A origem das espécies foi publicada em 
1859), o positivismo de Comte, o determinismo de Taine, o socialismo 
de Proudhon, os estudos de Bernard, os de Renan e a dialética de Hegel 
influenciam decisivamente a sensibilidade faiscante dessa geração. É 
preciso intervir de forma revolucionária nas várias esferas da vida nacional.

Na cena literária portuguesa o confronto de gerações e tendências 
antagônicas reproduz no plano da estética o mal-estar que já vem se 
propagando no plano da política. Já em 1863 João de Deus critica o elogio 
de Castilho ao Dom Jaime, de Tomás Ribeiro. Em 1865 dá-se a primeira 
grande manifestação dos novos ideais, com a Questão Coimbrã. Nesse ano 
é publicado o primeiro folheto de Antero de Quental , Bom senso e bom 
gosto, em resposta ao antiquado Antônio Feliciano de Castilho, que, em 
posfácio ao Poema da mocidade, de Pinheiro Chagas, censurou os moços 
de Coimbra, a quem faltariam “bom senso e bom gosto”.

As solicitações materiais e ideológicas da Revolução Industrial e das 
teorias positivistas, solicitações importadas dos países desenvolvidos, são 
o ringue no qual Antero e Castilho se enfrentam. As vaidades ganham um 
contorno bastante nítido, enquanto o pêndulo de Ernst Robert Curtius 
oscila novamente de um polo a outro.

Tempos depois da polêmica os antigos estudantes voltam a se reunir, 
agora em Lisboa, e formam o grupo do Cenáculo. Em 1871 realizam-se as 
Conferências Democráticas do Cassino Lisbonense, lideradas por Antero, 
com o objetivo de levar à população os debates do grupo e contribuir para 
a reforma da sociedade portuguesa. Nesse ponto da árvore diacrônica o 
realismo na literatura já está oficialmente definido.

A poesia do realismo português está, da mesma maneira 

que a poesia do restante da Europa nessa época, ligada à 

concepção da poesia como forma de intervenção na socie-

dade. Daí que ela seja panfletária, combativa e doutri nária, 
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como por exemplo a poesia do Antero de Quental das Odes 

modernas (1865), que, talvez por não ser plenamente realista, 

também apresenta certo tom abstrato, filosófico, místico e 

por vezes intimista. A poesia do realismo português é marca-

damente revolucionária, ao contrário da grande maioria da 

produção anterior, que se limitava ao vago sentimento de 

combatividade próprio dos românticos.

(Moisés 205)

Com a aproximação do fim do século 19, a otimista visão do futuro 
e a confiança no progresso da gloriosa humanidade começam a esboroar. 
Uma sombra assombra nossos heróis. Surge o sentimento de cansaço, de 
decadência, de tédio civilizatório, que afeta muitos dos grupos intelectuais 
europeus. A prosa naturalista evolui e fenece seguindo a tortuosa evolução 
espiritual do Ocidente.

A descrença na religião, na ciência, no progresso e na suposta capa-
cidade ilimitada do espírito humano força os poetas a procurar compen-
sação na fruição dos aspectos ligados mais à sensibilidade e à consciência 
individuais. Ocorre um mergulho íntimo na própria e intrans ferível per-
cepção da realidade. Mergulho incapaz de abolir a lamen tação e a angústia 
— o espírito quer se libertar — registradas em versos célebres, como os do 
soneto Redenção, de Antero:

Vozes do mar, das árvores, do vento,

quando às vezes, num sonho doloroso,

me embala o vosso canto poderoso,

eu julgo igual ao meu vosso tormento.

Verbo crepuscular e íntimo alento

das coisas mudas, salmo misterioso,

não serás tu, queixume vaporoso,

o suspiro do Mundo e o seu lamento?
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Um espírito habita a imensidade:

uma ânsia cruel de liberdade

agita e abala as formas fugitivas.

E eu compreendo a vossa língua estranha,

vozes do mar, da selva, da montanha,

almas irmãs da minha, almas cativas!

(Quental 103)

Por mais que o poeta acene aqui e ali com breves raios de luz e 
esperança, o grito inquisidor e angustiado, faminto de conhecimento e 
libertação sempre volta a dominar sua poesia-geometria. Quando esse 
grito-polígono começa a se expressar por meio da lírica de superfície? 
Na passagem do romantismo para o realismo em Portugal, trinta e cinco 
anos antes da proclamação dessa República que já vem sendo aclamada 
e reclamada há décadas. No artigo Arte e verdade, publicado em 1865 
(mesmo ano da publicação de Bom senso e bom gosto), Antero escreve:

A arte é a coisa santa da humanidade. Entre o sentimento 

religioso, apaixonado mas confuso e ilusório, e a ciência, 

luminosa e segura mas fria, há essa região serena e clara 

onde a transparência do ar consente aos olhos do espírito 

perceber, na correção inteira de suas linhas, a forma purís-

sima da Verdade, sem que por isso o coração bata com 

menos força, sem que por isso deixe de crer, de amar, de ser 

vivo. É esse o domínio eterno da arte.

(Idem 122)

Tentando reconciliar a religião e a ciência, tentando acabar com a 
velha rivalidade entre as duas poderosas formas de conhecimento, aí está a 
poesia-geometria. Sua raiz multifacetada alimenta uma árvore que anseia se 
desprender do chão. No final do curto artigo, a exclamação profundamente 
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emocional: “A arte é a verdade feita vida!” Esse edificante modo de encarar 
a arte e a literatura só podia ser proposto por alguém que, para não ser 
dilacerado pelas forças contrárias de dois mundos antagônicos, é obrigado 
a forjar — infelizmente apenas em sua mente desconcertada — a síntese 
absoluta & pacificadora. Para Antero, “o grande abraço místico do visível e 
do invisível” produz a harmonia da estética.

O visível e o invisível

O conflito entre esses dois mundos, entre os modelos da física e os 
da metafísica, não é novo na história da humanidade. Ele não surgiu em 
Portugal no século 19. Ele surgiu na Grécia do século 6 antes de Cristo, 
com Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Xenófanes, Heráclito, 
Parmênides, Zenão, Empédocles e outros pensadores que, trocando as 
antigas construções religiosas e mitológicas pelas investigações científicas 
e filosóficas, procuraram compreender o mundo sem a insatisfatória inter-
venção dos deuses.

Esses homens queriam integrar os dados da experiência sensível num 
modelo racional e mensurável (as palavras átomo e cosmo surgiram nessa 
época). Desde então o mundo nunca mais foi o mesmo. Para o bem e para 
o mal: muitos desses pensadores foram perseguidos, acusados de atentar 
contra os dogmas da religião instituída. Essa inquisitorial estratégia de defesa 
tornou-se rotineira nos séculos seguintes sempre que o choque entre a reflexão 
científica e as convicções religiosas ameaçou a estabilidade do Estado.

Ao longo de trinta anos de ininterrupta produção poética, Antero 
passa do arrebatamento juvenil, marcado pelo sentimentalismo em relação 
à mulher, ao amor, à natureza e a Deus, para a aguda crise de consciência 
que conduz ao banco dos réus sua enraizada fé católica. Crise-labirinto 
provocada pelo socialismo, pela ciência e pela filosofia de seu tempo, 
unidos em favor da reformulação da sociedade e do próprio homem.

Mas a tentativa de reconciliar a religião e a ciência, comunicada apaixo-
nadamente no artigo Arte e verdade, não passa de artifício, não é mais do 



7 1

que a expressão do impulso mais imperioso nesse momento: o desejo de 
dar sentido à vida por meio da fusão de dois sistemas incompatíveis, “o da 
inteligência e o do coração” (Quental 125).

É certo que Antero não é o único escritor a ser torturado pela dúvida, 
a ter a consciência oscilando entre o sistema proposto pela religião e o 
sistema proposto pela ciência (crise que ao longo do tempo feriu tanto 
cientistas quanto sacerdotes). Não, ele não é o primeiro nem o último. 
Também não é o primeiro nem o último homem a tentar enfraquecer as 
dores dessa crise por meio da arbitrária e sempre insatisfatória conjunção 
dos dois sistemas.

Porém na história da literatura portuguesa Antero é o primeiro e o 
melhor exemplo, só igualado por Pessoa e seus heterônimos, de escritor que, 
com versos de angustiado questionamento — “Interrogo o infinito e às vezes 
choro. / Mas, estendendo as mãos no vácuo, adoro / e aspiro unicamente 
à liberdade” (idem 101) —, sabe lidar de maneira profundamente poética 
com os dogmas tanto da ciência quanto da religião.

Ao refletir sobre tais dogmas, na desesperada busca da conciliação, 
ele reveste seus poemas e sua prosa de sedutora sacralidade. Filho de 
seu tempo, é certo que o escritor não encontra os meios de arrancar de 
sua produção literária as impurezas da ciência e da religião, muitas vezes 
também as da política, para ficar apenas com o metal nobre da poesia, 
metal transformado agora em algo mais profundo & transcendente do que 
os rituais da Igreja ou do laboratório.

O suicídio é o preço da árvore que almeja ser transformada. É o preço 
que Antero terá que pagar por não conseguir se satisfazer apenas com a 
poesia-explosão, melhor dizendo, apenas com o sagrado rizoma da lírica. 
É o preço que terá que pagar por não ter encontrado na adversidade pro-
vocativa dos versos a manifestação intrínseca de cada bom poema, e 
somente isso. Manifestação muitas vezes conhecida como epifania, que 
hoje, para ocorrer, não depende mais das palavras de ordem positivistas 
ou místicas, decretadas para justificar certas categorias do real ou de seu 
contrário, do que está para além do real.

O que pensava Eça de Queirós dessa febre extrema? O que pensava da 
pulsão-metamorfose que trespassava a década, problematizando a socie-



7 2

dade e a política, as obras e os autores? Para ele, seu companheiro de guer-
rilha ideológica era ao mesmo tempo gênio e santo (Oscar Lopes 45). Será 
desse modo, mitificada, rodeada da aura do mistério e da santidade, que a 
figura de Antero passará para a posteridade.

Apesar de todo o ceticismo dessa aura mágica, sua morte violenta, 
teatral em muitos sentidos, é a reprodução em pequena escala da violenta 
morte do Cristo. Separar o que pertence ao folclore do que pertence à 
verdadeira biografia não é atividade fácil. A verdade — verdade? — é que 
Antero, preso entre o mundo antigo e o mundo moderno, fragmentou-
se e reproduziu na vida, na arte e na própria morte certos modelos do 
engajamento cristão.

Hoje, depois de décadas e décadas de distanciamento crítico, sabemos 
que tanto a religião quanto a ciência não são duas formas de ver o mundo, 
são antes duas formas de aceitar o mundo. Ambas dão explicações cate-
góricas sobre o universo e seus fenômenos naturais intrigantes, explicações 
cujo principal objetivo é reconfortar os que sabem que vão morrer. Porém 
o indivíduo comum, incapaz dos grandes voos reflexivos, não tem acesso 
a suas raízes profundas e a suas equações fundamentais. Impedido inte-
lectualmente de compreender os pressupostos dos sutis paradoxos, ao 
indivíduo comum cabe apenas escolher uma dessas duas formas — religião 
ou ciência — e seguir as suas prescrições sem hesitar.

É claro que Antero, refém desse antagonismo novo (o rigor do método 
científico era relativamente jovem na Península Ibérica, se comparado 
ao rigor da doutrina católica), não tinha como raciocinar assim, não 
tinha como perceber que, se a religião é pura ideologia, a sua estimulante 
ciência também é. As duas apresentam o universo como algo estável e 
hierarquizado, de arquitetura segura e eterna, tanto faz se fundada na 
ideia de Deus ou do Big Bang. Indiferentes ao teorema da incompletude 
de Gödel e ao princípio da incerteza de Heisenberg, as duas explicam 
sem que a explicação, seja lá qual for seu conteúdo, traga a satisfação 
plena e duradoura.

Usada como corda no cabo-de-guerra entre o passado aparentemente 
equilibrado e harmonioso e a modernidade desequilibrada e desarmoniosa, 
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a consciência poética de Antero, dividida entre a luz e a sombra, deixou 
para a posteridade muitos poemas luminosos & sombrios1. Sua composição 
reproduz o conflito entre certas tendências filosoficamente antagônicas, 
como, por exemplo, o espiritualismo de Hegel e o materialismo de Marx 
— dois sistemas monistas, que veem na filosofia uma forma organizada e 
organizadora de pensar —, o pessimismo de Schopenhauer, o irracionalismo 
de Nietzsche e a aporética de Hartmann — três sistemas pluralistas que 
vêem na filosofia uma forma fragmentária e fragmentadora de pensar.

Qual dessas tendências é a mais diurna e qual é a mais noturna? Qual 
delas é a mais profundamente apolínea e qual é a mais dionisíaca? Responder 
essas perguntas demandaria com certeza outro estudo muito mais longo 
e espiralado que este. (Mais importante que investir na quadratura das 
respostas talvez fosse investir na circularidade das perguntas.)

A nova tecnologia e a nova política do final do século 19, nutridas pelo 
combativo alimento do Iluminismo, oferecem aos homens de boa vontade 
do mundo civilizado a novíssima utopia: felicidade, fartura e conforto não 
mais no céu, mas aqui na terra. Mas Antero e outros intelectuais engajados 
na reforma da sociedade, apesar de leitores atentos da transgressora filo-
sofia alemã, não ouvem seu alerta. Não percebem a sombra da agressão 
pri mitiva que o discurso da ciência já encobre nessa época. Não percebem 
que os argumentos da razão, sempre em busca do fortalecimento dos laços 
sociais por meio da igualdade democrática, também são os argumentos da 
segre gação, da desigualdade e do totalitarismo.

As ideologias que prometem a felicidade por meio do progresso 
tecnológico veiculam a louca esperança de livrar o ser humano de seus 
sofrimentos. De que maneira? Por meio da nova Providência. O paraíso 
terrestre repousa agora sobre a certeza científica, em constante evolução. 
Para continuarem sobrevivendo, as velhas e equivocadas respostas da 
crença religiosa têm então que se metamorfosear e começar a parasitar 
a nova política e a nova tecnologia. É o que fazem. Mostram ao mundo 
que não há nada pior do que a aliança entre o fanatismo religioso e a 
ciência. “Essa será a origem de todos os fundamentalismos irracionais que, 
armados até os dentes com o melhor que a técnica pôde produzir, em breve 
sacudirão o século 20, enchendo-o de horror e fúria” (Nadeau 112).
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Antero vence literariamente, mas sucumbe emocionalmente por não 
perceber que contra o mal-estar da civilização não há remédio duradouro. A 
religião e a ciência oferecem respostas, é certo, mas apenas certas respostas 
coerentes com determinado sistema de crenças. Diante do mistério da 
morte, o poder que essas respostas têm de tranqüilizar e reconfortar é mais 
intenso quanto mais resistente é a fé — isso mesmo, a fé — depositada 
nesse ou naquele sistema de crenças.

Como não é da essência da poesia apontar para algo que esteja fora dela, 
seja para a felicidade social, seja para o paraíso cristão, as obras poéticas, 
ocupadas demais apenas em provocar o orgasmo estético por meio da 
música, da pintura ou do drama, jamais exigiram, exigem ou exigirão 
explícita ou implicitamente a fé incondicional de seus admiradores, como 
fazem a religião e a ciência. Ezra Pound salientou muito bem: “a imanência 
é o corpo e a mente da poesia” (Pound 47).

Não há nada que impeça a poesia de invadir o território das outras 
instituições e se apropriar de suas verdades. Sua autonomia é poderosa, e 
mais avassaladora ela se torna quanto menos fé é exigida de seus praticantes 
e de seus apreciadores. A religião, a ciência, a política e a filosofia já tiveram 
muitos bens seqüestrados e reinterpretados por pintores, compositores e 
escritores. Antero intui bem a força transubstanciadora da poesia, mas 
subestima sua amplitude. Do contrário perceberia que no teste de DNA de 
qualquer obra-prima não há nada que acuse a ascendência direta proposta 
por ele: de um lado Deus, do outro a razão.

A hesitação entre o sagrado consagrado e a razão profana, duas gran des 
tendências de sentido oposto, deixa marcas irônicas na unidade espiritual 
desse poeta atormentado. Até mesmo a escolha da forma literária mais 
apro priada sofre certa interferência dessa incerteza-torvelinho que nunca 
foi exclusiva do século 19. A aspiração racionalista do pensador e do refor-
mador social, aspiração de contornos diurnos-solares, e o mergulho do 
pro feta e do místico na correnteza do inconsciente, mergulho de contornos 
noturnos-lunares, cruzam e se interpenetram, gerando vez ou outra resul-
ta dos resplandecentes de natureza não-racionalista ou, ao contrário, resul-
tados sombrios cultivados no barro luminoso da consciência.
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Quando ocorrem, e raramente ocorrem, a unidade, a harmonia, a 
sín tese, enfim, a conjunção conciliadora é apenas epidérmica. Abaixo da 
equi librada superfície, a dúvida e a melancolia deslocam e remodelam os 
alicerces da forma, como anotou Carlos Felipe Moisés no prefácio da reu-
nião de poemas & artigos de Antero de Quental:

É revelador observar que o monismo ideológico do primeiro 

Antero, o poeta da linguagem hiperbólica e do tom declamatório, 

convive com (e se expressa por meio de) variadas formas 

poemáticas: odes, quadras, composições desiguais, metros 

vários, estrofação irre gular e até… sonetos. Já o pluralismo 

ideo lógico da se gunda fase adota, de modo sistemático e 

sintomático, uma única forma versificatória: o soneto decas-

silábico. É imediato perceber que, na passagem de um 

momento para outro, as formas da expressão se incumbem de 

dizer, com muita propriedade, o que as formas do conteúdo na 

verdade disfarçam. A variedade de formas da primeira etapa 

denuncia a presença de dúvidas e hesitações que a adesão 

a supostas verdades universais mal consegue encobrir. Isso, 

somado à ênfase declamatória e ao tom empolgado, deixa 

trair justamente a incerteza e o ceticismo que subjazem à 

verdade da superfície. O monismo formal da segunda etapa, 

representado na eleição do soneto como expressão exclusiva, 

constitui o esforço derradeiro da consciência que se recusa 

a aceitar a dispersão e o relativismo, vale dizer, a falência da 

filosofia como sistema fechado. Aturdido, em estado terrível 

de espírito, o poeta busca apegar-se a essa imagem coesa e 

unificada do universo, o microcosmo exemplar que é a singela 

arquitetura silogística do soneto.

(Idem 151)

Toda ideologia, para sobreviver, é obrigada a prometer mais do que 
poderá cumprir. Não há ideologia sem utopia, não há utopia sem ilusão. 
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Antero foi o primeiro poeta português a sofrer não só de maneira retórica 
(penso no desconcerto humanista de Camões), mas também na carne, a 
pressão dessas duas promessas antagônicas & excludentes, a da religião e a 
da ciência, pressão que irá abalar todas as instituições do século 20.

A mais abrangente, vigorosa e duradoura tentativa de reunião desses 
dois territórios divergentes ocorrerá entre as duas guerras mundiais, na 
França, com o movimento surrealista. Obviamente, para Breton, Aragon, 
Péret e os demais integrantes dessa escola de vanguarda, não se tratará mais 
de fundir a esfera da religião e a da ciência, obsoletas em todos os sentidos, 
mas sim a do sagrado extraoficial, de natureza xamânica, e a do recém-
criado método psicanalítico, de natureza alquímica.

Seu projeto poético e filosófico, ao propor a liberdade plena do sujeito, 
irá se apoiar no tripé formado pela linguagem (o automatismo psíquico), 
pelo amor (o erotismo) e pela natureza (o mundo sensorial). Não serão 
poucas as fontes mágicas e esotéricas do surrealismo, que ao mesmo tempo 
rechaçará o catolicismo, o judaísmo e todas as crenças dogmáticas. “Trata-
se de encontrar, sob a carapaça de séculos de cultura, a vida pura, nua, crua, 
dilacerada; trata-se de harmonizar o inconsciente de uma cidade com o 
inconsciente dos homens” (Nadeau 64)

Mas avançamos rápido demais no tempo. Em nome da clareza devemos 
retornar ao final do século 19 lusitano.

Os Vencidos da Vida

Estamos em 1887, a apenas quatro anos do suicídio de Antero. Em 
Portugal a Geração de 70 reúne-se agora como o frustrado grupo dos 
Vencidos da Vida, consciente de seu fracasso em renovar a vida cultural do 
país. A geração de escritores que surge em seguida intervém em grau ainda 
menor nas questões públicas (Oscar Lopes 125). No restante da Europa 
desenvolve-se a nova concepção da lírica como arte para iniciados, como 
esfera particular regida por códigos próprios e quase inacessíveis, distintos 
dos que regem a realidade cotidiana.
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O artista separa-se da vida comum & vulgar, isola-se na torre de marfim. 
Esse corte violento, confirmado pela doutrina simbolista da arte pela arte, 
que na França teve o seu manifesto em 1886, assinala definitivamente o fim 
do romantismo e o declínio do realismo, ao afastar o escritor do mundo, do 
público, da vida pequena, quebrando o elo comunicativo que sempre foi o 
melhor atributo dos autores românticos e realistas.

Rizomorfo, o enxame do hermetismo místico espalha-se, contaminando 
devagar mentes e obras. A receptividade é ainda pequena para essa corrente 
estética que sente ojeriza ao conservadorismo do grande público. A teoria da 
arte pela arte só no fim do século consegue se impor. Em 1889 o lançamento 
das revistas Boêmia Nova e Os Insubmissos marca a chegada do simbolismo 
e do esteticismo a Portugal.

Os poetas da Geração de 70 combatem o romantismo com discursos 
e poemas encharcados de romantismo. “O modo apaixonado e furioso 
com que tentam realizar sua revolução é na prática o elogio ao exaltado 
e irrefletido idealismo romântico” (Oscar Lopes 127). Mas no momento 
em que Antero, Gomes Leal, Guerra Junqueiro e tantos outros vão pondo 
em circulação solenes e ruidosas palavras de ordem com inicial maiúscula 
— Ideia Nova, Revolução, Futuro, Verdade, Beleza —, a fim de jogar no 
lixo a velharia católica, monárquica e romântica, um poeta solitário, que 
por temperamento se mantém longe da vida social literária e à margem 
do processo oficial de renovação, vai realizando sozinho e sem crise de 
consciência a tranqüila renovação.

A modernidade começa a acenar

No mesmo ano, 1887, em que se forma o grupo dos Vencidos da Vida, 
é publicado O livro de Cesário Verde, do poeta quase desconhecido, falecido 
no ano anterior. Durante toda sua existência Cesário escreveu apenas 
quarenta poemas, boa parte dos quais divulgada na imprensa. Vamos 
voltar um pouco no tempo, para observar o poeta trabalhando.
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Cesário Verde, acompanhando a cena literária a curta distân-

cia, vai compondo sem pressa os seus poemas, nos quais 

registra o que vê e sente, e não os ideais esquemáticos 

des sa geração a qual pertence quase que por casualidade 

cro  nológica. Enquanto os demais atacam o romantismo ser -

vindo-se de recursos retóricos e ideológicos em última ins-

tância românticos, Cesário realiza o mesmo ataque, mas sem 

alarde, de dentro para fora, com fina ironia e excêntrica lin-

guagem nova.

(Moisés 208)

Sua poesia-ironia de superfície é a do pintor figurativo ou do jornalista 
apaixonado pelo mundo concreto, que deambula pela cidade ou pelo campo 
e descreve de modo vivo e exato as suas impressões. Essa objetividade 
antilírica, porém, é avessa à frieza analítica. Ela não impede a expressão, 
embora discreta, de ideias e sentimentos que definem o homem situado 
no tempo e no espaço: o respeito pela vida prática e pela ciência positiva 
de sua época, a confiança no progresso e na arte, a solidariedade com os 
humildes, eternas vítimas da injustiça social.

Seus versos não sugerem jamais uma poesia de gabi nete, 

em que o silêncio de paredes forradas permite ao poeta 

engajar-se em rimas perfeitas, elaboradas placi damente com 

o objetivo de alcançar um receituário prévio de harmonia 

e equilíbrio. Ao contrário, seu obje tivo é o de capturar um 

mundo dinâmico, em crise e em transformação. Sendo sua 

lírica, por conseguinte, também ela, produto dos sentidos de 

um homem moderno vivenciando quer a diversidade de sons 

da cidade cosmo polita em que trabalha, quer o caos presente 

em seu contingente humano, quer a dúvida face ao rumo e 

ao destino da sociedade em que vive, bem como face ao seu 

próprio destino.

(Verde 38)
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Na miscelânea das ruas de Lisboa está a matéria-prima que o olhar 
seletivo de Cesário recolherá sem discriminar o ordinário do nobre, o 
maltrapilho do elegante. Nesse processo de reavaliação temática, figuras 
miúdas & vulgares invadem o reduto da alta literatura, promovidas agora 
à posição de protagonistas. Assuntos antes considerados impróprios às 
refinadas retinas da lírica passam a merecer total atenção, a exemplo do que 
ocorre em Baudelaire e outros simbolistas. A crueza do cotidiano, ao flertar 
com a informalidade da prosa, escapa à força gravitacional da banalidade, 
do beletrismo ou da afetação por meio do sofisticado manejo poético2. As 
estrofes iniciais de Num bairro moderno evidenciam isso:

Dez horas da manhã; os transparentes

matizam uma casa apalaçada;

pelos jardins estancam-se os nascentes,

e fere a vista, com brancuras quentes,

a larga rua macadamizada.

Rez-de-chaussée repousam sossegados,

abriram-se nalguns as persianas,

e dum ou doutro, em quartos estucados,

ou entre a rama dos papéis pintados,

reluzem, num almoço, as porcelanas.

Como é saudável ter o seu aconchego

e a sua vida fácil! Eu descia,

sem muita pressa, para o meu emprego,

aonde agora quase sempre chego

com as tonturas duma apoplexia.

(…)

(Verde 72)
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A ele interessam as condições desumanas de trabalho. Sua sensibilidade 
se comove com o sofrimento, as doenças, a pobreza e a humilhação a que 
estão condenados os mais fracos, seja na cidade ou no campo. As tensões 
na sociedade dividida, ao lado da exaltação do vigor do trabalhador e da 
condenação do egoísmo e da frieza dos poderosos, sem esquecer a figura 
estranha da mulher-metrópole, essas são as principais questões presentes 
na obra de Cesário Verde.

 Ao manter seu olhar dirigido sempre para fora, Cesário cristaliza 
a presença do sujeito lírico que vivencia e traduz suas impressões no 
momento mesmo em que estas mobilizam sua atenção, imobilizando sua 
sensibilidade e transformando o poema numa cuidadosa vivência do aqui-
agora. Para Cesário o ato de pensar se confunde com o de perceber, por 
meio dos sensores menos pomposos dos sentidos, todos os pormenores 
salientes ou ocultos da realidade pedestre.

Pensar é captar de maneira crítica as impressões que os objetos deixam 
no observador. Por isso seus poemas investigam minuciosamente o mundo 
por meio dos cinco-sentidos-sugadores e refletem, em seguida, as várias 
impressões sensoriais que o exterior decalca no interior do sujeito poético. 
Ou seja, o mundo exterior é registrado e apreendido pelo mundo interior, 
que o interpreta e recria com grande nitidez, numa atitude de captação 
do real pelos cinco-sentidos-sugadores, com a predominância dos dados 
da visão: a cor-diluição, a luz-refração, a silhueta-concretude, as texturas-
poros e o movimento-pêndulo. Isso se dá principalmente nos poemas 
deambulatórios, como Num bairro moderno, de 1877, e em O sentimento 
dum ocidental, de 1880.

Nesses poemas e em todos os outros de Cesário o conceito de poesia de 
superfície já não é algo indefinido ou em formação, como acontece com os 
poemas de Antero. Esse conceito manifesta-se agora, pela primeira vez na 
literatura portuguesa, de modo pleno & vigoroso. A antiga fronteira entre 
a prosa e a poesia já não tem mais tanta utilidade. Os versos de Cesário são 
e não são versos, são e não são linhas de prosa.

Tudo é tão claro, literal e direto, sem firulas ou arabescos, que nem 
mesmo o decassílabo, o dodecassílabo ou a rima conseguem quebrar essa 
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impressão — provocada principalmente pelas descrições — de que se trata 
de certo tipo pouco comum de poema: o poema-prosa. A proesia.

Nas nossas ruas, ao anoitecer,

há tal soturnidade, há tal melancolia,

que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia

despertam-me o desejo absurdo de sofrer.

O céu parece baixo e de neblina,

o gás extravasado enjoa-me, perturba;

e os edifícios, com as chaminés, e a turba

toldam-me duma cor monótona e londrina.

Batem os carros de aluguer, ao fundo,

levando à via férrea os que se vão. Felizes!

Ocorrem-me em revista exposições, países:

Madri, Paris, Berlim, São Petesburgo, o mundo!

(…)

(Verde 95)

O lirismo narrativo dessas estrofes iniciais de O sentimento dum ocidental 
não é metafísico nem emotivo, é jornalístico e, para os padrões da época, 
quase impessoal. Nelas a lírica de superfície se revela, pela primeira vez no 
século 19 lusitano, em toda a sua magnitude. Nelas a representação literária 
da cidade surge colada à realidade da mesma forma intensa que só costuma 
acontecer com os contos e os romances realistas. É o triunfo, mais do que da 
prosa sobre o verso, do casamento pouco comum da prosa e do verso. Em 
outros poemas esse casamento contemplará também o mundo rural.

De que maneira a supremacia exercida pela cidade sobre o campo é 
representada? O poeta reordena esses dois espaços de modo contrastante? 
Costuma-se dizer que, ao contrário de outros autores, o campo não tem 
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para Cesário o aspecto bucólico-paradisíaco suscetível de muitos devaneios 
líricos. O campo agora é o espaço real, concreto e autêntico, é o espaço-
vitalidade que oferece uma lição de vida multifacetada (por exemplo, os 
lavradores são retratados no trabalho diário, vegetais e pragas não são 
deixados de fora, o estrume e a irrigação da terra também entram no 
enquadramento), que ele transmite com objetividade & realismo.

Trata-se da visão concreta do campo e não da abstração da natureza 
típica dos românticos e até mesmo dos outros realistas. O novo bucolismo-
concretude resulta da experiência terra-a-terra e se afasta da idealização 
espiritualista que pouco depois Guerra Junqueiro irá expressar nos poemas 
de Os simples (1892) e Eça de Queirós no romance A cidade e as serras (1901).

Em contrapartida, na cidade o ambiente físico, cheio de divergências, 
revela ruas esburacadas, palacetes habitados por burgueses ociosos, cortiços 
cinzentos e imundos nos quais mora uma fauna enfezada e tuberculosa. 
O poeta andarilho registra tudo. Deambulando pelos dois espaços — 
labirinto-urbe e paisagem-gleba — ele encontra dois tipos de mulher, 
cada qual articulado com seu local de origem. A cidade maldita surge 
associada à mulher fatal, frígida, frívola, calculista, destrutiva, dominadora 
e insensível. Em contraste com essa fêmea predadora, no campo surge a 
mulher frágil, terna, ingênua e despretensiosa. (Verde 43)

A observação das situações do cotidiano é o ponto de partida desses 
poemas de superfície. Aqui é o mundo real, rotineiro e banal que é cons-
tan temente retratado e analisado, servindo de suporte às imagens e às 
inquietações do poeta. O sujeito lírico criado por Cesário Verde está atento 
ao que escorre ao seu lado, ao que derrapa à sua volta. O que para outro 
transeunte seria mera banalidade é, na perspectiva desse novo sujeito 
lírico, parte do grande mosaico do real.

Assim, voltados para o campo ou para a cidade, a poesia de Cesário 
expressa a visão de quem baixou ao nível da realidade pedestre, a visão do 
poeta que se desfez da antiga aura e do antigo mito românticos do poeta 
como ser de eleição, aristocraticamente situado acima da realidade comum.

Carlos Felipe Moisés observa que Cesário não tenta exorcizar os fan-
tasmas antigos, não foge do romantismo com ataques furiosos e apaixo-
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nadamente românticos, mas enfrenta-o com naturalidade, adotando-lhe 
os temas e os motivos convencionais, para destruir os clichês e raspar com 
ironia certeira a camada de afetação e teatralidade que os recobre.

A espécie muito particular de subjetividade que permeia a maioria 
de seus poemas é a subjetividade de superfície, solar, que abdica do 
sentimentalismo grandiloqüente para tornar-se natural, tranqüila e 
objetiva. Fato raro na tradição lírica portuguesa, o eu poético de Cesário 
não se interessa pelo passado ou pela memória. Ele parece não saber o que 
é a famigerada saudade, sempre voltado que está para o instante presente, 
para o instante que se desenrola agora.

Cesário vagueia sua ansiedade em dispersão labiríntica, 

pelos becos da cidade ou pelos atalhos do campo, e por isso 

sua voz se faz pedestre, também no sentido de que expressa 

o ponto de vista móvel e itinerante, que segue mais ou menos 

aleatoriamente os múltiplos estímulos do mundo exterior. 

Lírica deambulatória, na feliz expressão de David Mourão-

Ferreira, e poesia de transeunte, como observou Jacinto 

do Prado Coelho, é imediato surpreender nesses aspectos 

não só o correspondente literário da pintura ao vivo dos 

impressionistas, mas também o prenúncio da tendência à dis-

persão e à despersonalização, característica de boa parte da 

poesia moderna.

(Moisés 217)

O decadentismo-simbolismo

O jogo de forças adquire múltiplas formas delgadas que se espelham. 
A publicação, em 1889, das revistas Boêmia Nova e Os Insubmissos, 
órgãos do simbolismo português, e do livro Oaristos, no ano seguinte, 
pode ser considerada o marco inicial da época contemporânea da lite-
ratura lusitana (Guimarães 1992, 19). Essa época abrange uma grande 
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variedade de tendências e práticas literárias por vezes opostas, muitas vezes 
entrecruzadas, freqüentemente originadas de outros pontos da Europa.

A revolta simbolista está ligada ideologicamente ao episódio do 
Ultimato — esse golpe, ocorrido em janeiro de 1890, provocou grande 
comoção & indignação em todo o país —, em que Portugal cedeu às 
exigências da Inglaterra e com isso teve seu domínio na África diminuído. 
Também está ligada à decadência do regime liberal-conservador da 
Regeneração. A visão-obsessão simbolista apresenta pontos em comum 
com o irracionalismo e o pessimismo de Schopenhauer (O mundo como 
vontade e representação, publicado em 1819, décadas depois começa a 
influenciar a elite intelectual da sociedade portuguesa), o intuicionismo de 
Bergson e o monismo de Hartmann.

A evolução do realismo-naturalismo na direção do decadentismo — 
da superfície ao subterrâneo — é marcada literariamente pela expressão 
da intensidade das sensações, pela sugestão do fluxo do inconsciente e dos 
instintos, por certas ligações metafísicas, pela morbidez e pelas imagens-
sondagens extravagantes. Pensar significa pensar-se. A atenção dada 
pelos realistas à realidade exterior é agora substituída pelo mergulho na 
percepção individual e na vivência íntima da realidade subjetiva.

O episódio do Ultimato incendeia as sensibilidades. A partir de 1890 
o decadentismo-simbolismo estende-se sobre Portugal invadindo as duas 
primeiras décadas do século 20. A influência de intelectuais e poetas 
franceses, principalmente de Baudelaire, Verlaine, Mallarmé e Rimbaud, 
manifesta-se em certos procedimentos de estilo adotados e repetidos pelos 
portugueses. Esse movimento acaba por influenciar, em diferentes graus e 
por vezes simultaneamente, vários escritores, entre eles Fialho de Almeida 
e Eugênio de Castro.

A lírica-rizoma abandona a superfície da realidade objetiva e inicia 
sua jornada em direção ao centro da sensibilidade poética. Segundo Nelly 
Novaes Coelho, por meio de versos fulgurantes, coloridos, luxuriosos e 
sinestésicos, nesse momento o poeta simbolista, repudiando a vulgaridade 
e cultivando o raro e o requintado, passa a inventar a realidade dentro de 
sua própria consciência.
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O homem descobre, após a euforia das conquistas 

científico-positivistas, que o esquematismo lógico e 

claro com que a ciência procura explicar a realidade 

não consegue eliminar os mistérios, os paradoxos e as 

inquietudes que vivem na alma humana. Nesse momento, 

paralelamente ao reinado do positivismo, que durará até 

o final da Primeira Guerra Mundial, começa o reinado da 

intuição, do sonho, do mistério, da beleza espiritual.

(Coelho 1980, 194)

A ruptura-vórtice prende-se não apenas a simples questões de estética, 
mas ao abandono da velha postura cultural. O papel da arte e do artista 
na sociedade durante o período realista e, antes disso, durante o período 
romântico é desprezado. Assim, se para os românticos e os realistas a arte 
e a literatura eram formas legítimas de intervenção no mundo, sendo o 
artista e o escritor partes da sociedade, para os simbolistas a finalidade da 
arte e da lírica é a própria arte e a própria lírica, e o artista e o poeta são 
sujeitos à parte, isolados do resto da sociedade pelo ideal da arte pela arte.

Esse ideal transgressor define a vida. A primazia dada à sofisticação do 
verso — visto, em sua potencialidade musical & rítmica, como a matéria 
fundamental da lírica —, a expressão metafórica incomum e surpreendente 
pela sua estranheza, pela escolha deliberada de termos eruditos ou fora de 
uso, essas são as marcas dessa literatura subterrânea assinalada também 
pelo spleen de Baudelaire, pelo sentimento de tédio e degeneração e pelo 
deleite na sua fruição.

“O simbolismo leva gradativamente o intelectual lusitano a afastar-se do 
sensualismo impressionista, reação elitizada que surgiu dentro da poética 
naturalista, e a adquirir o ponto de vista irracionalista e espiritualista” 
(Júnior e Paschoalin 127). Pela qualidade extática e pela musicalidade dos 
versos o mais genuíno representante do simbolismo português é Camilo 
Pessanha. Mas seus poemas serão reunidos em livro apenas em 1920, com 
o belo título de Clepsidra.
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(Ah, o reducionismo da História em linha reta… Desaparecem o 
ziguezague e os cruzamentos, volatilizam as entradas-e-saídas aleatórias. O 
entrechoque tentacular de eventos tridimensionais perde a profundidade, 
planifica-se. Páginas atrás eu avisei que neste capítulo o eixo fibroso da 
História da literatura portuguesa não seria totalmente descartado. Isso 
seria radical demais num estudo já excessivamente espiralado. Paciência, 
caro leitor. Não desanime. Continue seguindo a linha reta, monocórdia. 
Ela é um resumo-colagem de outras linhas, de outros autores — são 
professores e enciclopedistas de origem variada, do tipo árvore, muito mais 
lineares que eu.)

A par do movimento simbolista, que se assume como vanguarda, o 
final do século 19 e o início do século 20 português veem a continuação 
de certa literatura fortemente enraizada na estética romântica. São 
tronco e galhos de pulsão historiográfica. As correntes neo-românticas 
atravessam a implantação da República, manifestando-se no gosto arbo-
rescente pelo pitoresco e pela investigação etnográfica. Essa tentativa de 
recuperar os valores representativos do espírito nacional corresponde ao 
ideal de lusitanismo.

O gosto romântico reflete-se ainda em poetas descentralizados (excên-
tricos) que, pela assimilação de outras tendências poéticas e pelo caráter 
individualizado de sua obra, são considerados brilhos excepcionais. Esse é 
o caso, por exemplo, de António Nobre, autor influenciado pelo simbolismo 
e pelo decadentismo, cuja obra, fortemente ligada ao mundo português 
e principalmente às raízes rurais do norte do país, renova a retórica 
romântica, da qual chega a escapar pela coloquialidade e simplicidade 
de seus poemas. “A poesia, em Antônio Nobre, liberta-se do espartilho 
formalista e conservador, que constitui a força mais atuante em toda a 
literatura portuguesa, e ganha esse à-vontade próprio de quem obedece 
apenas ao pulsar da emoção” (Guimarães 1992, 46).

Agradeço ao portal História da Literatura Portuguesa, recém-desa-
tivado, por me informar que o fim do otimismo científico & político que 
caracterizou os séculos 18 e 19 provocou a exaustão — porém não a extinção 
completa — das concepções românticas da arte e também das realistas, 
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tanto em Portugal quanto no restante do mundo ocidental, promovendo 
importantes transformações culturais e sociais.

O descrédito no positivismo e no radicalismo da razão iluminista 
ocorre agora pela exaltação das forças individuais e até mesmo irracionais 
do ser humano, e pela fé no progresso espiritual da humanidade. Instaura-
se uma nova crise ideológica e artística, o pêndulo de Curtius começa a se 
deslocar novamente. A sociedade da técnica, cada vez mais industrializada 
e mecanizada, apresenta pontos de grande vulnerabilidade. Períodos de 
euforia-expansão, resultantes em parte da formação dos impérios coloniais, 
alternam-se com períodos de conflito e perturbação social, provocados 
pelas revoltas proletárias, sindicalistas e socialistas (Simões 78).

A corrente saudosista da literatura portuguesa deve muito à mili-
tância do poeta Teixeira de Pascoaes, que, através da revista A Águia e 
do grupo da Renascença Portuguesa, estende seu ideário a uma influente 
confraria de intelectuais. Enquanto temática literária, o saudosismo é 
uma força agregadora-desagregadora. É certo que essa força-farsa não 
constitui uma verdadeira ruptura com a literatura praticada antes. Porém 
ela se afasta da corrente romântica e realista na medida em que procura 
fundamentar, filosófica ou miticamente, a nostalgia como elemento defi-
ni dor da natureza lusitana.

O esforço teórico em torno do motivo da saudade, tópico mais ou 
menos recorrente na literatura portuguesa, deixará marcas em autores 
e correntes posteriores. O passado não passa, o passado flui & reflui. 
Fernando Pessoa, também colaborador de A Águia, não foge de seu enlace 
visceral. Mas em sua obra inicial a mitologia da saudade se apresenta com 
uma postura mais revolucionária, para logo em seguida se afastar3.

A par da persistência de certas tendências neo-românticas ou afinadas 
com o realismo, uma torção-revolução surge nas bordas da espiral lírica. 
Velocidade e caos. Na evolução da literatura portuguesa o primeiro gran-
de movimento de ruptura, após o simbolismo, antecâmara de todas as 
vanguardas do século 20 (Coelho 1980, 203), é o modernismo do grupo 
formado em torno da revista Orpheu, que em 1915 assinala a abertura ao 
cosmopolitismo e às vanguardas européias, principalmente ao cubismo e 
ao futurismo.
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A ruptura modernista e o triunfo do pensamento irracional

O grupo da revista Orpheu quer escandalizar. Seus irreverentes estra-
tegistas estão atentos à evolução geral do mundo ocidental, evolução que 
culmina com o desastre da Primeira Grande Guerra e origina o sentimento-
névoa mais ou menos generalizado de descrença-desânimo-insegurança em 
relação ao futuro posto sob a custódia do racionalismo progressista.

O grupo também está atento ao trabalho dos pensadores da época, 
que desenvolvem sistemas de pensamento que reforçam esse sentimento-
névoa: a filosofia de Nietzsche, proclamando a morte de Deus e dos valores 
morais burgueses; a psicanálise de Freud, demonstrando a força dos 
instintos; o anti-racionalismo de Bergson, rejeitando qualquer aquisição 
de conhecimento por meio da ciência, e mais tarde a teoria especial da 
relatividade de Einstein, pondo em xeque os princípios básicos que regeram 
a física durante séculos.

Nas artes e nas Letras, a noção de efemeridade e fragmen-
tação do indivíduo e do mundo levou os artistas e os poe-
tas portugueses a questionar os modos de per cepção e 
representação da realidade. Mas não fez isso por conta pró-
pria ou desvinculado do resto da Europa. Fez isso na esteira 
de movimentos como o expressionismo, o dadaísmo, o cubis-
mo, o imagismo e mais tarde o sur rea lismo e os vários experi-
mentalismos que foram se multi plicando por toda parte. Na 
literatura internacional, um momento importante dessa onda 
de rupturas com a concepção tradicional do roman tismo e do 
realismo é a obra de Joyce, que toma como espinha dorsal 
da percepção da realidade os fluxos e influxos intuitivos, 
subjetivos, míticos e metalingüísticos da mente humana. 
Outros autores, como Virginia Woolf, Proust, Pirandello, 
Apollinaire, Pound, Maiakovski e Kafka, contribuem igual-
mente, de diferentes formas, para o novo e diferente en ten di-
mento da criação artística.
(Rosa 109)
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Atento a tudo isso, o grupo formado em torno da Orpheu constitui a 
primeira manifestação, no século 20 português, do modernismo cosmo-
polita europeu4. Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros 
e Amadeo de Souza-Cardoso mantêm contato direto com as vanguardas 
estrangeiras e importam a atitude iconoclasta e provocativa dessas 
correntes. Os guerrilheiros de Lisboa pretendem com isso o aniquilamento 
das instituições e das formas de arte ligadas à cultura burguesa, romântica 
e simbolista.

Agradeço novamente ao portal História da Literatura Portuguesa, 
recém-desativado, por me informar que o radicalismo-alarido do grupo-
ironia manifesta uma grande diversidade de gosto e referências excêntricas 
— o esoterismo, a astrologia, a cabala, a irreverência da linguagem, a 
subversão da ordem e da lógica discursiva tradicionais —, com o objetivo 
de escandalizar a sonolenta sociedade.

“Fernando Pessoa é tido atualmente como o maior poeta português 
depois de Camões, e a criação dos heterônimos é o marco decisivo na 
ruptura com a tradição romântica da literatura como a expressão de um 
indi víduo uno, ou como a expressão direta de uma emoção” (Martinho 43). 
Dos vários heterônimos, Álvaro de Campos é o mais conectado ao presente, 
ao tempo-velocidade, às mudanças tecnológicas do frenético-maravilhoso-
cruel século 20. Ligando-se à poética futurista, em sua lírica ficam claras 
as transformações da sociedade moderna, o desenvolvimento da cultura 
da máquina e a pressão que essas transformações e esse desenvolvimento 
exercem sobre os indivíduos.

Eh-lá-hô! Repetindo o feito de Cesário Verde décadas antes, Álvaro de 
Campos é o poeta que, no século 20 português, eleva a lírica de superfície ao 
ponto mais alto5. Os versos que comprovam isso são infinitos. Praticamente 
todos os seus poemas são narrativos & dissertativos na mesma medida: 
eles contam histórias e refletem sobre os fatos da vida sem se perderem no 
labirinto do hermetismo. Eh-lá-hô! Sem desaparecerem no torvelinho do 
inconsciente pré-lingüístico, sem se curvarem ao ritmo mecânico do metro 
fixo e da rima.

Tudo neles é claro e transparente, como nas melhores crônicas:
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Na casa defronte de mim e dos meus sonhos,
que felicidade há sempre!

Moram aí pessoas que desconheço, que já vi mas não vi.
São felizes, porque não sou eu.

As crianças, que brincam às sacadas altas,
vivem entre vasos de flores,
sem dúvida, eternamente.

As vozes, que sobem do interior do doméstico,
cantam sempre, sem dúvida.
Sim, devem cantar.

Quando há festa cá fora, há festa lá dentro.
Assim tem que ser onde tudo se ajusta —
o homem à Natureza, porque a cidade é Natureza.

Que grande felicidade não ser eu!

Mas os outros não sentirão assim também?
Quais outros? Não há outros.
O que os outros sentem é uma casa com a janela fechada,
ou, quando se abre,
é para as crianças brincarem na varanda de grades,
entre os vasos de flores que nunca vi quais eram.

Os outros nunca sentem.
Quem sente somos nós,
sim, todos nós.
Até eu, que neste momento já não estou sentindo nada.

Nada! Não sei…
Um nada que dói…

(Campos 122)
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A sensibilidade desse poeta, irritadiça e agressiva, é essencialmente 
urbana e cosmopolita, e seu olhar pragmático e furioso está afinado com 
os estímulos visuais, sonoros e olfativos de Lisboa.

Na linha de Walt Whitman, ele é o homem metafísico-multifacetado-
multidimensional, ao mesmo tempo engenheiro, poeta sensacionista 
e cidadão cordial. Sua noção de tempo, espaço e sujeito parece ser 
constituída pela soma de múltiplos efeitos-defeitos. Pela convergência-
de-divergências emanada de sua subjetividade veloz e narcisista. Boa 
parte de suas intersecções híbridas busca dar conta da efemeridade dos 
acontecimentos, da rápida e constante superação das pequenas fatias do 
tempo, da substituição do momento presente pelo momento seguinte.

Alexandre Montaury observa que, apesar desse fluxo subjetivo excessivo 
— ou talvez por isso mesmo —, a Lisboa de Álvaro de Campos, para ficar 
no seu tema predileto, parece mais objetiva do que subjetiva. Isso porque 
ela é a cidade-personagem que o poeta-peregrino revisita insistentemente, 
mas intimamente nunca consegue reencontrar. “Os elementos integrados 
que compõem a totalidade dessa cidade perderam a identidade e o contorno, 
e se transformaram em muitas mágoas revisitadas que habitam o sujeito 
estilhaçado em face da metrópole sem memória” (Montaury 2002).

Como aconteceu com seu conterrâneo e mestre, Cesário Verde, outro 
notável captador da essência lisboeta, Álvaro de Campos se transubstancia 
nos aspectos de sua cidade, a ponto de não sabermos mais o que é dele 
e o que é da cidade. “É a imagem de certo exterior em que o interior foi 
nele impresso, em que o fluxo subjetivo foi gravado com vigor, como uma 
pegada feroz e profunda” (Guimarães 1992, 111).

A experiência moderna define-se pelo despedaçamento gravitacional. 
A subjetividade é uma tempestade de poeira, e os poemas de Álvaro de 
Campos garantem que já não há mais como reaver a antiga unidade, a 
velha singularidade perdida. Agora um são muitos. É chegado o tempo de 
o sujeito-de-sujeitos abrirem mão definitivamente da utopia do centro. A 
fantasia do cerne e da inteireza do eu acabou.

Presente, passado e futuro equivalem-se: nem mesmo a infância esca-
pa ao estilhaçamento. Montaury sugere que a subjetividade vertiginosa 
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desconhece o desencontro consigo mesma e já não é capaz de organizar 
o mundo. O ato esfacelado de revisitar a cidade-da-infância ou a infância-
da-cidade já não é suficiente para a recuperação total das imagens que 
compuseram o cenário da vida tranqüila & colorida.

Agora o enfrentamento entre os elementos transitórios e 

os elementos perenes, esse enfrentamento surge como 

subs tância primeira da realidade que se tenta esboçar. 

A realidade introspectiva e a realidade externa têm, para 

Álvaro de Campos, o mesmo estatuto e, por serem forças 

opostas que estão em constante litígio, dividem a atenção 

e o senso crítico do poeta, cada qual exigindo sua lealdade. 

O esfumaçamento do tempo e das referências pelas quais 

o tempo pode ser sentido e compreendido implica no esfu-

maçamento do sujeito lírico.

(Martinho 73)

Desse processo de desmontagem de si mesmo e da linha do tempo na qual 
a biografia do sujeito está registrada surge a única verdade irre futável: na era 
da máquina e da velocidade todas as certezas estão e serão desfiguradas, todas 
as imagens que o indivíduo constrói a partir da falsa noção de integridade 
são e serão falsas e obscuras. Mas há muita lucidez nesse discurso sobre o 
esfacelamento, lucidez que se revela, em primeiro lugar, no coloquialismo da 
própria organização lírica que evita mimetizar o esfacelamento por meio da 
fragmentação hermética (dadaísta ou surrealista).

Ser muitos-em-um é ultrapassar a consciência do todo, é perscrutar 
por muitas vias coletivas o vazio e o nada do ser-só. Na perspicaz sugestão 
de Teresa Cristina Cerdeira da Silva, é experimentar a sensação dolorosa de 
partir-se em infinitos cacos sem a possibilidade de um dia vir a recompor o 
vaso, por serem os cacos muito mais do que o próprio vaso, porque o todo não 
é a soma das partes, porque o eu íntegro e completo é pura ficção (Silva 1999).

Na base dessa sensação de multiplicidade estão os fatos-artefatos mais 
assombrosos, que prometem agitar todo o século: as descobertas de Freud 
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sobre a natureza humana e as de Einstein sobre a natureza do universo, o 
vôo do 14-Bis e o triunfo sombrio das modernas máquinas de guerra, a 
Revolução Russa e a criação da URSS, o cinema e a televisão, entre outros. 

Em Álvaro de Campos, o burburinho metropolitano, miniatura do 
burburinho planetário, é lido e relido de relance, e liberado das amarras 
referenciais para que possa transportar-se para o império retumbante da 
linguagem de superfície. A perspectiva-olhar do sujeito em crise, do eu 
dilacerado, perde-se no diagrama-árvore de mil máscaras multiplicadas 
e muito familiares, íntimas até, mas estrangeiras (Montaury 2002). São 
familiares-estranhos.

A metrópole desse poeta peripatético está para sempre perdida, 
nada é capaz de recuperá-la? Certamente. “Aí ele é estrangeiro, como 
é estrangeiro em toda parte” (Guimarães 1992, 113). É como se nada, 
nem mesmo o esforço sobre-humano da memória-chá-com-madeleines 
pudesse convocar o passado. Desse modo sua percepção se decompõe em 
fragmentos que não recompõem uma identidade única, porque a magia do 
espelho se transfigurou ao se partir em mil cacos: flutuando ao entardecer, 
lascas do espelho, da cidade e do sujeito (Montaury 2002). Lascas triunfais 
que ecoam infinitamente os acordes da Ode triunfal:

Ó ferro, ó aço, ó alumínio, ó chapas de ferro ondulado!

Ó cais, ó portos, ó comboios, ó guindastes, ó rebocadores!

Eh-lá grandes desastres de comboios!

Eh-lá desabamentos de galerias de minas!

Eh-lá naufrágios deliciosos dos grandes transatlânticos!

Eh-lá-hô revoluções aqui, ali, acolá,

alterações de constituições, guerras, tratados, invasões,

ruído, injustiças, violências, e talvez para breve o fim,

a grande invasão dos bárbaros amarelos pela Europa,

e outro sol no novo horizonte!

(…)

(Campos 78)
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Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e Almada Negreiros são os 
autores que maior influência exercerão no grupo que em breve dará início 
ao segundo modernismo português. “Influência tão vigorosa que mesmo 
os defensores da originalidade em arte, entre eles José Régio, se sentirão 
no dever de alertar os novos modernistas para o perigo que essa exagerada 
fascinação representava” (Martinho 56).

Psicologia e misticismo

A revista Presença começa a circular em março de 1927. Para os histo-
ria dores, é o início da segunda fase modernista na literatura portuguesa, 
após a revolução do grupo da Orpheu, e sob sua sagrada influência órfica. 
Fundada em Coimbra por José Régio, João Gaspar Simões, Edmundo de 
Bettencourt e Branquinho da Fonseca, a revista combate o academismo 
que caracteriza a maior parte da produção literária da época e defende a 
arte política e socialmente descomprometida.

A sondagem psicológica e o individualismo místico são, mais do que os 
fatos sociais e a realidade concreta, a preocupação primeira desses poetas 
e prosadores. Uma das maiores contribuições do grupo da Presença para 
a cultura de seu tempo é a reabilitação dos escritores do grupo da Orpheu 
— eh-lá-hô —, cujo espírito transgressor não teve grande repercussão 
no momento em que sua própria revista foi lançada6. A divulgação de 
tendências inovadoras contemporâneas, originárias do restante da Europa 
e do continente americano, também faz parte do programa presencista. 
Fronteiras e horizontes não representam mais qualquer interdição cultural.

No entanto, a par dessas vanguardas mais ou menos desligadas da 
intervenção sociopolítica, é preciso não esquecer que a tradição realista-
naturalista persiste, embora com outras tonalidades. Na União Soviética 
o regime de Stalin institui como estética oficial o famigerado realismo 
socialista, preconizando os modelos e os objetivos artísticos e literários 
mais nobres para a sociedade. O papel do artista e do escritor no processo 
histórico é definido pelo Estado, de acordo com a doutrina do materialismo 
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dialético de Marx e Engels. (Agradeço ao portal História da Literatura 
Portuguesa, recém-desativado, por essa e outras sínteses-em-linha-reta.)

Do lado de cá do muro ideológico, em meados de 1929 tem início a 
Grande Depressão. A quebra da bolsa de Nova York acaba com a euforia dos 
Anos Loucos. Essa recessão econômica se estenderá pela década seguinte, 
causando o colapso na produção industrial, as altas taxas de desemprego 
e a queda drástica do produto interno bruto de diversos países. Os efeitos 
da Grande Depressão, sentidos no mundo todo, provocarão grandes 
mudanças na política econômica de todas as nações envolvidas.

A denúncia da alienação

Contra o presencismo e o fascismo, no final do anos 30 surge o neo-
realismo. A nova pragmática-poética expressa o homem-como-ser-social 
e denuncia a exploração capitalista dos desfavorecidos. Nos Estados 
Unidos a temática social também se expande nessa época, elegendo para 
protagonista os humilhados e ofendidos. “Na Europa, com os grandes 
conflitos (a guerra civil espanhola e a Segunda Guerra Mundial), muitos 
intelectuais assumem a postura de denúncia e intervenção, por vezes 
revolucionária, da qual um dos exemplos mais influentes é Bertolt Brecht, 
criador do teatro épico” (Portal HLP).

No Brasil prospera a corrente regionalista de José Lins do Rego, Rachel 
de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos e outros, afinadíssima com 
o neo-realismo internacional. Em Portugal, em pleno regime salazarista, 
contra a arte oficial ligada à ideologia do Estado Novo desenvolve-se a arte-
de-contestação. É preciso narrar a sociedade para a sociedade. Na obra de 
certos escritores, essa preocupação social convive dialeticamente com as 
técnicas e as poéticas das vanguardas.

Caminhando ao lado da consciência-materialismo, persistem na lite-
ratura-conflito de meados do século 20 outras tendências literárias, umas 
objetivistas, outras subjetivistas. Há até certa tendência ligada à vertente 
regional mais rasteira, que procura retratar o pitoresco misturando natu-
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ralismo e romantismo. Porém o predomínio é mesmo da cosmovisão mais 
engajada, do interesse pela luta de classes no meio rural e industrial.

O neo-realismo ortodoxo — tendência que já vinha sendo anunciada 
há uma década, com a publicação em 1930 do romance A selva, de Ferreira 
de Castro — inicia-se oficialmente em Portugal com o romance Gaibéus, 
de Alves Redol, lançado em 1939. Surge como reação ao movimento da 
Presença, criticado pelo seu distanciamento da realidade política e social 
do país.

O novo grupo é avesso às vanguardas herméticas e à doutrina da 
arte pela arte. Seus militantes combatem a alienação politica, lançam 
várias revistas e a coleção Novo cancioneiro, investindo na literatura de 
intervenção social, cultivando a linguagem despojada e evitando todo tipo 
de beletrismo.

O neo-realismo afirma-se a partir do grupo de jovens inte-

lectuais de Vila Franca de Xira, que desde meados da década 

de trinta já se manifestava na teoria e na prática literárias. 

A influência da nova corrente literária fortalecida por autores 

como Carlos de Oliveira, José Cardoso Pires, Augusto 

Abe laira e Vergílio Ferreira se faz em todos os campos do 

pensamento. A prosa e a poesia neo-realistas querem dar voz 

a certas preocupações sociais e políticas, querem também 

investigar e denunciar a alienação, daí trabalharem princi-

palmente com os conflitos decorrentes da luta de classes 

à luz do marxismo e se preocuparem com a denúncia da 

exploração do homem pelo homem.

(Simões 173)

Mas, por vezes, o desejo de retratar a crueza dos conflitos sociais 
redunda, em seus textos-manifestos, em algo próximo do panfleto ou 
do simples documentário. As estratégias e as simplificações da técnica 
jornalística ou cinematográfica são incorporadas para que a comunicação 
com o grande público não seja comprometida de maneira alguma.
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A doutrina da arte pela arte sempre foi considerada alienada & 
elitista pelos militantes da ação politicamente engajada. Mas a ânsia de se 
contrapor ao esteticismo faz com que “certas produções do movimento 
neo-realista enfatizem às vezes unilateralmente o conteúdo das obras, 
não levando em consideração que todo conteúdo é sempre indissociável 
da forma artística” (Júnior e Paschoalin 157). Como resultado, essas obras 
perdem logo o vigor, enfraquecendo inclusive a própria denúncia social 
que pretendem veicular.

A indústria cultural

A partir desse momento as regras clássicas do jogo dinâmico e extático 
da tensão infinitesimal chamada vulgarmente de poesia começam a 
mudar. Incompletude (Gödel) e incerteza (Heisenberg) atacam. As várias 
tendências artísticas e literárias divergentes e até mesmo contraditórias 
começam a se mesclar, ficando muito difícil determinar qual direção as 
linhas de força da criação poética estão seguindo.

A julgar pela diversidade de visões de mundo que a literatura nos 
oferece nesse momento, também se torna muito difícil determinar qual 
ideal humanista está sendo proposto, no plano intelectual, pela soma 
dessas diversas tendências. “Mas no plano da vida prática há um único 
modelo de Homem que se mantém nítido e prontamente reconhecível em 
nosso panorama social, é o modelo idealizado que a sociedade de consumo 
oferece aos cidadãos, através dos meios de comunicação de massa: 
imprensa, televisão, cinema, rádio, publicidade.” (Coelho 1980, 204)

A Segunda Guerra Mundial foi uma experiência de morte espiritual. 
Após os campos de concentração nazistas e a detonação das duas bombas 
atômicas, uma série de movimentos filosóficos e artísticos abraça o 
niilis mo. Tudo é nada. O desengano, a náusea e a angústia tornam-se o 
sentimento geral, alimentado pelo absurdo da existência humana face à 
indigência espiritual da sociedade de consumo 7. Na era pós-Hiroshima, 
iniciada no dia em que a primeira bomba atômica sobrepujou o brilho do 
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sol, passamos a conviver pela primeira vez na História com a perspectiva 
de nossa extinção como espécie. Palavras de Arthur Koestler.

O sentimento de desastre iminente de certa maneira justifica a into-
xicação neo-narcisista-pós-hedonista que devagar vai se tornando o único 
bálsamo espiritual dessa sociedade ególatra. A arte e a literatura, sempre 
ligadas à condição humana, estão atentas a esse estado de coisas. Para além 
do existencialismo de Heidegger, Sartre e Camus, a Europa propaga outras 
experiências igualmente influentes: o teatro do absurdo de Artaud, Beckett 
e Ionesco, e mais tarde o nouveau roman francês.

Porém as influências estéticas & filosóficas estrangeiras chegam a 
Portugal tardiamente ou enfraquecidas pela censura direta do Estado Novo 
ou pela autocensura dos próprios intelectuais. A consciência cada vez maior 
do fosso que separa a vida portuguesa da vida nos outros países, a crescente 
crise econômica e social e a trágica experiência da guerra colonial, tudo 
isso acaba provocando o descontentamento geral, e conseqüentemente os 
movimentos de contestação.

A desconstrução da linguagem e do sujeito lírico

Ecoando muito tempo depois os dois manifestos de Breton — o 
Pri meiro, de 1924, e o Segundo, de 1929 —, o surrealismo chega tarde a 
Por tugal, como quase todas as importações poéticas dos intelectuais 
portugueses. Em meio à grande corrente neo-realista e aos presencistas 
retar datários, e reagindo violentamente contra as duas tendências, no final 
de 1947 é constituído o Grupo Surrealista de Lisboa, o primeiro dos agru-
pamentos portugueses formados na seqüência do surrealismo francês, 
cujo apogeu ocorreu no entre-guerras. Dele participam Mario Cesariny, 
Alexandre O’Neill, Antonio Pedro e outros. Pouco depois Cesariny afasta-
se dessa formação original e vai encabeçar um novo grupo, mais radical 
e insubordinado, denominado Os Surrealistas ou Grupo Dissidente, com 
Antônio Maria Lisboa, Pedro Oom e outros (MF Marinho 1987, 57).
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O momento histórico vivido pelo país no fim dos anos 40 e no início 
dos 50, com o recrudescimento da repressão fascista e os primeiros 
sinais da crise política e econômica do colonialismo — crise que levará à 
derrocada o regime de Salazar —, incentiva a visão maniqueísma. Tudo é 
preto ou branco. Para os surrealistas, o sectarismo neo-realista e a ditadura 
da ordem-e-disciplina militar representam formas equivalentes de tirania, 
só aparentemente opostas.

Mário Cesariny, Pedro Oom e os outros poetas-demiurgos do grupo 
combatem, em seus poemas e em suas polêmicas, esse realismo engajado, 
estreito e dogmático. Ao mesmo tempo reabilitam o que chamam de o real 
cotidiano. O que seria isso? Uma experiência mais revolucionária e contun-
dente do que a realidade dos neo-realistas. Uma realidade-força, que jamais 
poderia ser confundida com a trivialidade-fraqueza do dia-a-dia 8.

Devido à diversidade de temperamento lírico dos rebeldes filiados ao 
primeiro e ao segundo grupo, na opinião da crítica o único grande surrealista 
português é Mário Cesariny. O autor de Corpo visível e Pena capital é o 
único a levar realmente a sério a proposta de Breton, segundo a qual é 
preciso não apenas mudar a arte mas também mudar a vida e a sociedade. 
É claro que essa mudança radical só poderá ser realizada com sucesso se 
a viagem ao coração da lírica subterrânea, empreendida por Cesariny nos 
seus textos-incêndios, coincidir com a viagem da sensibilidade delirante ao 
âmago-musgo dos hábitos & costumes do homem comum.

Como essa fantasia está muito longe de acontecer, afinal não há nada 
mais distante dos labirintos do subterrâneo do que o senso comum dos 
muitos milhões de homens e mulheres comuns — cedo ou tarde todo poeta, 
surrealista ou não, acaba descobrindo isso —, o desejo de fundir a arte e a vida 
continua até hoje irrealizado. As cores e o brilho resplan decentes dessa utopia-
miragem até já simularam as características de uma façanha consumada, 
porém ainda assim foram as cores e o brilho de uma utopia-miragem.

Basta refletirmos sobre os versos iniciais de qualquer poema de 
Cesariny, como, por exemplo, do sucinto e maravilhoso You are welcome to 
Elsinore, para percebermos que a arte e a vida são instâncias que se tocam, 
porém apenas nos versos, não na própria vida-realidade:
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Entre nós e as palavras há metal fumegante

entre nós e as palavras há hélices que andam

hélices que podem nos dar a morte, nos violar, tirar

do mais fundo de nós o mais útil segredo

Entre nós e as palavras há perfis ardentes

espaços cheios de gente de costas

altas flores venenosas, portas por abrir

e escadas e ponteiros e chaminés e crianças sentadas

à espera do seu tempo e do seu precipício

(…)

(Cesariny 2005, 48)

A arte e a vida estão separadas pelo metal fumegante e pelas hélices 
andarilhas. Não resta dúvida de que essa noção da lírica como experiência 
prática e mística, noção que retoma a poética de Rimbaud, é altamente 
romântica. “Mas esse romantismo de raiz é compensado pela vertente 
mais satírica do surrealismo português, votada ao humor, à ironia e ao 
nonsense” (Reis 128). Os poemas de Cesariny são às vezes sublimes, às 
vezes divertidíssimos, outras vezes as duas coisas ao mesmo tempo.

É seu objetivo promover a utopia-comédia: a dissolução das pola-
ri dades-miragens, a conversão do múltiplo num uno irredutível a nada. 
Cesariny é, por exemplo, um dos poetas que leva Fernando Pessoa mais a 
sério e menos a sério, ao estabelecer com o monstro sagrado da literatura 
universal um espantoso e sarcástico diálogo intertextual.

Ao lado de tópicos tipicamente surrealistas — o sonho, o absurdo, o 
inconsciente, o erotismo, o humor negro, o suicídio —, de origem fran-
cesa, a obra de Cesariny não esconde a influência da lírica de superfície 
portuguesa anterior, principalmente do realismo urbano de Cesário Verde 
e do desvario futurista de Álvaro de Campos.
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Essa mistura de referências & experiências produz poemas, narrativas, 
manifestos, ensaios e polêmicas de alta densidade, irascíveis e retumbantes. 
Que repetem, todavia, o roteiro original dos anos 20 e 30, na França. Apesar 
do esforço de Cesariny, o surrealismo português, historicamente fora de 
hora e lugar, não é um legítimo movimento de vanguarda. O surrealismo 
luso, de segunda ordem, surge longe do contexto-alfa realmente transgressor 
do movimento francês.

Peter Bürger, na Teoria da vanguarda, demonstra como as vanguardas 
deixaram de estar na vanguarda a partir do instante em que suas obras 
começaram a ser assimiladas pela instituição artística contra a qual se 
dirigiam. Os exercícios de escrita automática, os objetos encontrados ao 
acaso, os sonhos provocados e os cadáveres delicados, por exemplo, na sua 
origem não eram entendidos como produções artísticas, mas como parte 
de uma prática vital emancipadora que bombardeava todas as instituições 
burguesas, inclusive a artística.

No momento em que esses procedimentos foram incorporados pela 
arte e pela literatura, o surrealismo deixou de ser o surrealismo. Bürger nos 
recorda que em sua origem os objetos surrealistas e, antes destes, os ready-
made de Duchamp não eram considerados obras de arte, mas manifestações 
contra o conceito clássico de arte, aceito desde a Renascença. Manifestações 
contra a noção de arte como criação individual de obras singulares.

No caso dos ready-made, o sentido de sua provocação 

não residia na totalidade de forma e conteúdo dos objetos 

indi viduais que Duchamp assinava, mas unicamente na 

oposição entre objetos produzidos em série, de um lado, e 

assi natura e inserção num museu, do outro. É evidente que 

esse tipo de provocação não pode ser repetido quando se 

bem entende. A provocação depende da natureza de seu 

objetivo: nesse caso, abalar a ideia clássica de que a arte 

é criada por indivíduos. Porém, uma vez que uma roda de 

bici  cleta ou um urinol é assinado e aceito nas galerias e 

nos museus, a provocação perde o sentido e se transforma 
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em seu contrário: em obra de arte. Quando os artistas de 

hoje assinam e exibem, nas galerias dos quatro cantos do 

planeta, os objetos mais banais tirados do cotidiano, é claro 

que já não estão mais denunciando o mercado artístico, 

mas se submetendo a ele. Já não estão mais criticando o 

conceito de autoria e originalidade — como faziam dadaístas 

e surrealistas —, mas reafirmando-o. A razão disso está no 

fracasso da intenção vanguardista de superar o conceito 

burguês de arte, de refundir a arte na prática vital. Depois 

que o protesto dos integrantes das vanguardas contra a 

instituição artística passou a ser considerado arte, a posterior 

atitude de protesto desses mesmos integrantes e dos novos 

vanguardistas (baseada na de seus antecessores) já nasce 

muito parecida com as falsificações mais caricatas.

(Bürger 110)

Mesmo não sendo verdadeiramente de vanguarda, a lírica surrealista 
portuguesa ainda assim é, em larga escala, o reduto privilegiado da 
intertextualidade, procedimento literário que aponta diretamente para o 
make it new de Pound, e para as colagens e as paráfrases de Joyce (Coelho 
1980, 319). Esse diálogo com os diversos textos-contextos do passado, 
além de ser um dos métodos de composição mais atuais & fascinantes, é a 
forma que a fala do subterrâneo encontra de interagir com a superfície da 
lírica, porém sem abandonar os obscuros domínios do centro-sem-centro 
da linguagem.

Seus adeptos não parecem realmente interessados em lançar mais 
um ismo, mais uma escola poética. Eles pretendem, isso sim, reescrever-
reinventar, passar a limpo toda a literatura portuguesa, a fim de revolver 
as entranhas também dos ascendentes. Apesar de seus integrantes não 
se sentirem muito à vontade com isso — outra escola poética! —, em 
Portugal o surrealismo é considerado por muitos o último dos movimentos 
organizados como escola, segundo um programa bem definido8.
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Posteriormente, a ação coletiva vai desaparecendo. Apesar de certos 
movimentos assinaláveis (o da Poesia 61, por exemplo), a afirmação indi-
vidual torna-se a tendência dominante. Autores saídos da Presença, do 
neo-realismo, do surrealismo ou de outras poéticas agora cruzam refe-
rências e recebem influências sem que seja detectável a coesão típica das 
escolas. “Mesmo os que integram o movimento pós-modernista são, pela 
própria natureza problemática desse novo conceito, casos que permitem e 
até exigem a análise individual” (Portal HLP).

Nessa época a censura do Estado Novo afeta bastante as condições 
de produção e difusão da literatura portuguesa. A literatura militante, 
as narrativas e os versos de combate político, da mesma maneira que as 
instituições que se opõem ao regime salazarista, ingressam na clandestinidade. 
A ficção, a lírica, o teatro e mais particularmente o jorna lismo, que atinge 
uma parcela maior da população, evitam a denúncia direta. As críticas 
e as referências políticas desfavoráveis são muitas vezes disfarçadas, ou 
formuladas por meio de metáforas mais ou menos reconhecíveis.

A alquimia do verbo

Após a cristalização do movimento surrealista, no cenário português 
nenhum novo movimento com as características de uma escola poética 
volta a se formar. Os poetas, apesar de continuarem se reunindo para 
ler seus textos e discutir as novas ideias, agora trabalham isoladamente. 
Entre os escritores dessa geração está o nome maior da lírica subterrânea: 
Herberto Helder, poeta-xamã que elevou o hermetismo e a fragmentação 
discursiva ao ponto máximo, exatamente como tempos atrás Álvaro de 
Campos fez com a clareza e a objetividade da lírica de superfície.

Avesso a grupos, a homenagens oficiais e à vida social literária, “Helder 
persegue com intensa vontade o instante edênico, o instante pré-babélico, 
o instante em que as palavras e os objetos por elas designados eram a 
mesma coisa, o mesmo eu” (Marinho 1982, 125). Essa obsessão pela utopia 
perdida o leva diretamente aos braços do hermetismo alquímico de Hermes 
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Trismegisto. Os versos iniciais de um de seus principais poemas, intitulado 
O corpo o luxo a obra e publicado em 1978, revelam que a linguagem 
subterrânea, fechada e oculta, é a pedra filosofal desse poeta para quem, no 
âmbito dos valores simbólicos, todo poema é o corpo da transformação, da 
transmutação, da metamorfose.

Em certas estações obsessivas,

                                                    insondáveis

pela doçura e a desordem, eu vi

                                                    sobre

o barulho dos buracos terrestres

                                                    as caras

engolfadas fulgurando até ao sangue, sua teia

de ossos fechada

por membranas que respiram com luz

própria.

O luxo do espaço é um talento da árvore,

a arte do mundo úmido.

                                         Por dentro da terra

o ouro cresce

em cadeia. Vi

a massa arterial das casas

contorcendo-se

                          no fundo

da luz,

onde o dia faz uma ressaca onde

gira a noite com seu tronco de planetas.

(…)

(Helder 89)
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Herberto Helder é desses raros poetas cuja obra completa, escrita ao 
longo de muitas décadas, parece consistir num longo e único metapoema. 
Seus inúmeros livros em prosa e em verso são uma massa dinâmica, 
borbulhante e luminosa, em permanente e caudalosa evolução, sempre se 
reorganizando, constantemente se deglutindo e se vomitando. “A energia 
que anima essa obra é desmedida, porque provém integralmente do mundo 
desmedido” (Marinho 1982, 112). Energia-escritura gerada pelos mitos 
universais das mais diversas culturas: o mito da terra, do céu, da infância, 
do nascimento, da morte, da transcendência, do cosmo. As imagens criadas 
por Helder são múltiplas e inesperadas, sub-reptícias e ritmadas.

A ambigüidade tece uma camisa-de-força que, em vez de aprisionar, 
liberta a inteligência-matriz. Situada no cruzamento da exaltação surrealista 
com o experimentalismo concretista, a lírica de Herberto Helder equilibra 
de forma espantosa a fantasia exacerbada e o poder de improvisação da 
loucura, tendência forte entre os surrealistas, com a vigorosa consciência 
da linguagem poética dos concretistas.

A principal característica de sua obra é a disciplinada simetria entre a 
contenção (a procura da palavra certeira e a exigente seleção de imagens) 
e o desregramento do fluxo discursivo (a escrita automática). Simetria-
assimetria racional-intuitiva, que fortalece a imaginação subterrânea e 
interrompe a sujeição à estrutura sintática tradicional, comprometida pelas 
muitas décadas de lírica descritiva & narrativa.

De acordo com seus comentaristas, a poética de Helder tem sido 
sempre “a da metamorfose unificadora e da transmutação alquímica” 
(Monteiro 133). A sua poética é “a da totalidade, é a simbiose absoluta 
entre todos os seres, é o corpo no qual ocorre a unificação de tudo o que 
está disperso” (Marinho 1987, 282). Lírica imersa no delírio xamânico, a 
sociedade coisificada não lhe interessa. Não há dúvida de que o surrealismo 
e o concretismo têm uma grande importância na criação de seu discurso 
muito particular. Mas cedo Herberto Helder soube escapar das armadilhas 
dos agrupamentos literários, por meio da mais coerente marginalidade. 
Seu isolamento é o húmus de sua obra10.

A lírica de Herberto Helder provoca a ilusão de que a sensibilidade 
se cristaliza num emaranhado de encantamentos atemporais, sempre que 
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o leitor tenta desvendar sua fórmula mágica por meio apenas da razão 
prática. Esse aspecto está ligado à tendência geral do surrealismo em criar 
múltiplos mantras-enigmas que rejeitam uma única significação-monolito, 
pois isso aprisionaria a mônada fractal. Para Pierre Reverdy: “A imagem é 
a criação pura do espírito. Ela não pode nascer de uma comparação, mas 
da aproximação de duas realidades mais ou menos afastadas. Quanto mais 
as relações entre as duas realidades aproximadas forem longínquas e justas, 
tanto mais forte será a imagem, mais força emotiva e realidade poética ela 
terá” (Marinho 1987, 138).

Essa aproximação de opostos é a procura do imprevisto, a rendição ao 
poder dos contrários. É o signo da diferença que cada imagem realiza em 
relação ao equilíbrio da mônada fractal. Panta rei os potamós: tudo flui feito 
um rio (Heráclito de Éfeso).  Sempre atenta a esse devir — à violência da 
linguagem e à sua disponibilidade, à palavra e ao seu ato, à loucura e à razão 
—, a sensibilidade de Helder, por meio do cruzamento do surrealismo com 
o concretismo, promete e realiza a verdadeira modernidade poética.

Helder não só descarta a métrica, a rima e os demais ele-

mentos constituintes das formas clássicas da poesia, como 

também bane do seu trabalho as associações lógicas e a 

coerência aristotélico-cartesiana. No seu jardim grotesco, 

o poeta lusitano vem, desde O amor em visita (1958), culti-

vando somente os nexos descabidos e as incongruências 

sintáticas e semânticas. São justamente esses nexos e essas 

incongruências que nos atraem de imediato, que prendem a 

nossa atenção, por configurarem a única camada palpável 

(“o nível do significado” mencionado por Fátima Lourenço em 

seu estudo sobre o poeta) de poemas como O corpo o luxo 

a obra e de tantos outros. Essa camada, cujo cimento não é 

o mesmo da escrita automática, por incorporar as sucessivas 

revisões e correções do texto proibidas na técnica da escrita 

automática, apesar disso também é composta unicamente de 

imagens (na concepção de Pierre Reverdy). Ou seja, trata-se, 
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no jargão surrealista, da aproximação quase fortuita de duas 

ou mais realidades razoavelmente distanciadas. Versos como 

“Vi / a massa arterial das casas / contorcendo-se / no fundo / 

da luz” ou “E o golpe que me abre desde a uretra / à garganta 

/ brilha / como o abismo venoso da terra”, característicos de 

Helder, são junções de realidades lingüísticas mais ou menos 

distantes (casas não têm massa arterial, a luz não possui 

fundo, golpes e abismos não brilham), cuja conexão range e 

chia, como quando introduzimos a chave errada na fechadura 

errada. Mas essa aproximação de termos originários de 

esferas distintas, de palavras semanticamente incompatíveis, 

produz outro fenômeno curioso: os termos de domínios 

afastados acusam a ausência das palavras corretas, sem valor 

poético, que deveriam estar ocupando o seu lugar de direito. 

Ou, como diz mais uma vez Fátima Lourenço: “A combinação 

se torna poética no nível lingüístico devido à seleção: no caso, 

ela instaura o impossível lógico, inesperado e incongruente, 

mas transfigurador. A palavra escolhida carreia para a frase 

resultante as conotações abafadas de outras palavras que 

poderiam ter sido preferidas (e seriam poeticamente possíveis 

nos contextos adequados), mas acabaram virtualmente 

postas de lado, como alternativas rejeitadas”.

(Guimarães 1989, 163)

Os desastres da guerra

Após a Segunda Guerra Mundial os países europeus começam a con-
ceder a independência a seus territórios na Ásia e na África. Menos Por-
tugal. A unidade secular não pode ser desfeita. Com o objetivo de defender 
o que os dirigentes portugueses chamam de território nacional, em 1961 
tem início a Guerra do Ultramar. Mas o combate aos movimentos de 
independência surgidos nas colônias de Angola, Moçambique e Guiné-
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Bissau logo se torna um empreendimento fracassado, que vai pouco a 
pouco arruinando moralmente a sociedade e a cultura lusitanas11.

Entre 1961 e 1974 são enviados sucessivos, e cada vez maiores, 
contingentes de soldados para o continente africano. Boa parte da 
intelligentsia portuguesa não consegue escapar da ultrajante convocação. 
Na África, a guerra ocorre principalmente na floresta, onde as forças do 
Estado Novo enfrentam os movimentos armados que praticam a tática 
da guerrilha. “As três frentes de guerra — Angola, Moçambique e Guiné-
Bissau — provocam fortes abalos nas finanças do Estado, desgastando 
simultaneamente as forças armadas, o Governo e a sociedade, ao mesmo 
tempo em que isolam cada vez mais Portugal no panorama político 
mundial” (Monteiro 152).

O jornalista e poeta Fernando Assis Pacheco, que combateu em 
Angola de 1963 a 1965, foi um dos primeiros autores portugueses a 
expressar em versos a guerra colonial. Cuidar dos vivos, seu livro de estréia, 
publicado em 1963 na coleção Cancioneiro Vértice, traz poemas intensos, 
marcados pelo prazer de existir e pela vivência da paixão e do amor. Sua 
lírica incandescente filtra os dissabores e ilumina os cantos sombrios da 
existência, privilegiando assim o lado solar da realidade.

Porém onde há luz há escuridão. Tanto no livro de estréia quanto 
na coletânea seguinte, Viagens na minha guerra, de 1972, também está 
presente o lado lunar da existência. Há neles a sombra que vai invadindo a 
juventude, o amor e a esperança, e se revela nos poemas como um manto 
que abafa o cotidiano principalmente dos jovens. Amplia-se nesses livros a 
atmosfera-melancolia cheia de violência, associada à experiência da guerra 
que corrói a sociedade, os afetos e o próprio tecido lírico.

A sua poesia tem o ritmo, o tom narrativo e coloquial, a sábia 

utilização de adjetivos e advérbios, a luminosa e dificílima 

simplicidade comuns à escrita da sua profissão dominante: 

o jornalismo. Parece-me isso visível desde sempre. Isto é, e 

paradoxalmente, desde antes ainda de o Assis militar nessa 

profissão dominante. O que significa ter sido, primeiro, a sua 
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escrita poética a influenciar a jornalística e, depois, a escrita 

jornalística a influenciar a poética.

(José Carlos de Vasconcelos em Pacheco 8)

No final de Cuidar dos vivos está a seção intitulada Versos que o autor 
mandou de Nambuangongo ao editor, composta de parte da correspondência 
que Assis Pacheco mantinha na época com o pai. Nessa seção encontramos 
o poeta-jornalista ora cercado, ora em fuga, ora palmilhando o terreno 
traiçoeiro da guerra em Angola.

Terreno de onde envia cartas-poemas-notícias dos combates, 

denunciando “o silêncio aflito e suicida” e “o pavor colado à 

garganta”, fugindo dos “tiros junto à noite cega” e do “rio de 

sons e cheiros que não corre para o paraíso”, e vomitando 

o veneno “que me envenena sem matar”. De lá, da frente 

de combate, o poeta em “linhas de angústia e solidão” lança 

“o fraco apelo pela vida” do “coração posto de joelhos”, 

anunciando a plenos pulmões a expansão das coordenadas 

do cerco cruel e insano que começou em Portugal, na velha e 

vigiada Coimbra, e se alargou, ganhando contornos até então 

desconhecidos em Angola.

(Monteiro 155)

Para driblar a censura e disfarçar a ambientação angolana, em vários 
poemas Assis Pacheco faz uso de nomes e fatos vietnamitas, aproximando 
habilmente os dois conflitos militares. Aliás, vários poetas de sua geração 
lançam mão do mesmo expediente: para falar de Angola sem correr o 
risco de ser preso, passam a falar do Vietnã ou de Hiroshima, inserindo 
sutilmente a guerra colonial portuguesa nas entrelinhas, tornando-a uni-
versal ao aproximá-la dos grandes conflitos internacionais.

Discurso versus discurso: desmascarando o discurso oficial por 
meio da ironia, o discurso lírico de Assis Pacheco explicita o momento 
histórico, denunciando o sistema perverso que está na origem dessa guerra 
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já perdida. A força irônica desse poeta mais do eu do que do nós funciona 
também como um antídoto contra o mal-estar íntimo. É o emplastro que 
alivia os sintomas do sentimento de desagregação interna. Sentimento de 
que seus poemas são testemunha eloqüente & destemida.

O jogo perspicaz de palavras desmonta o discurso oficial, a narração 
de eventos patéticos e irracionais expõe o ridículo da ação político-militar, 
o desespero e o luto dos mortos-vivos falam mais alto que a censura, enfim, 
na lírica de Assis Pacheco a paródia e a ironia são instrumentos cortantes 
a serviço da denúncia. Seus melhores poemas ecoam, nesse aspecto, a 
atitude dionisíaca e os versos-em-transe de autores como Mário Cesariny 
e Alexandre O’Neill.

A investigação formalista

Faz tempo que a lingüística, associada à teoria literária e à historiografia, 
vem influenciando a reflexão em torno do texto literário. Também o estru-
turalismo e a semiótica — novas hermenêuticas de base quase religiosa — 
são aplicados ao estudo do texto enquanto universo autônomo, imanente, 
anterior a sua ligação com qualquer realidade extrínseca. A teoria-religião 
tenta se transformar em teoria-ciência.

Com isso procura-se determinar, antes de mais nada, quais os 
elementos e quais as relações possíveis de se estabelecer entre eles, que 
definem a formação do sentido do texto. A partir do estruturalismo e da 
semiótica novas correntes e novas concepções, como o conceito da obra 
aberta e a teoria da recepção, chamam a atenção para o fenômeno literário 
enquanto tecido de relações múltiplas, estabelecidas pelos elementos do 
texto conectados entre si, e entre estes e o leitor, com todas as condicionantes 
da experiência e do conhecimento que o leitor transporta.

O período das grandes polêmicas — romantismo contra classicismo, 
realismo contra romantismo, modernismo contra realismo — parece estar 
chegando ao fim. Caracterizada pelo hibridismo de estilos & linguagens, 
a lírica dos anos 60 segue várias direções. Ela caminha ora para a reno-
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vação do lirismo mais tradicional, com Ruy Belo, por exemplo, ora para 
o surrealismo transcendente, que, para além da alquimia do verbo de 
Rimbaud e Breton, se confunde com a utopia fundadora, pré-babélica, 
como na obra de Herberto Helder.

Porém essas duas tendências da lírica dos anos 60 não são as únicas. O 
cenário se diversifica ainda mais com as bolhas formalistas fecundadas pela 
teoria literária. Os múltiplos experimentalismos que o grupo Poesia 61 traz 
para o palco das Letras portuguesas, em sua luta contra as tendências mais 
retóricas e convencionais, enriquece a explosão orgânica das operações 
comunicativas12.

Contra o senso comum, a ênfase-Jakobson na construção formal. 
Os anos 60 — das graves crises da Guerra Fria, da Guerra do Vietnã e da 
corrida espacial — são um período-espiral de intenso questionamento 
dos modos da expressão literária. Questionamento que ocupou muito es-
paço na poética de tendência experimental, subterrânea. Não por acaso 
esse surto-de-desconstrução explode em 1961, ano em que tem início, em 
Angola, a guerra colonial que terminará em 1974, com a perda do império 
por tuguês de ultramar.

O mais forte movimento experimental dessa época, bastante influen-
ciado pelo concretismo brasileiro, é iniciado pelo grupo acadêmico Poesia 
61, com a publicação de cinco plaquetas de Gastão Cruz (A morte percutiva), 
Fiama Hasse Pais Brandão (Morfismos), Luiza Neto Jorge (Quarta dimensão), 
Casimiro de Brito (Canto adolescente) e Maria Teresa Horta (Tatuagem). 
“Deixando em segundo plano o significado, o grupo desloca o centro da 
criação poética para o próprio significante e para as suas possibilidades 
concretas, que estabelecem com os cinco sentidos do leitor uma relação 
mais imediata e duradoura, em perpétua atualização” (Reis 187).

O poeta-engenheiro já não escreve, constrói. São exploradas agora as 
potencialidades da morfologia e da sintaxe visual. A distribuição gráfica 
das palavras na página branca procura criar novos planos de sentido. O 
novo programa poético prescreve ainda a livre associação com outros 
meios de expressão artística (pintura, fotografia, publicidade e cinema).
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Vários integrantes do grupo Poesia 61 também chegam a manifestar 
preocupações sociais. Mas esse interesse pelos conflitos de classe e 
pela situação dos menos favorecidos não chega a predominar sobre o 
esteticismo apolítico próprio de qualquer experimentalismo. É um interesse 
epidérmico. A arte dos principais poetas experimentais portugueses dessa 
época — incluindo E.M. de Melo e Castro, Ana Hatherly e Salette Tavares 
— circula bem longe dos leitores não especializados.

(Um parêntese: também continua sendo praticado por vários autores 
experimentais o poema-em-prosa, com versos claros e linguagem colo-
quial, característico da lírica de superfície. Exemplo disso são as mordazes-
delgadas-metalingüísticas Estruturas poéticas, de Ana Hatherly, publicadas 
em 1967. Porém, no projeto iniciado pelo grupo Poesia 61, esses poemas 
figuram mais como exercícios descompromissados. Não são peças signi-
ficativas para o fortalecimento da poética do significante.)

Na contramão da superfície do poema-em-prosa, a Poética de Salette 
Tavares, publicada em 1957, mergulha no paradigma comum perseguido 
por todos esses poetas:

Espelho mudo lugar reflete

 o todo que me é dentro.

Espelho cego lugar repete

 a voz que me é centro.

Espelho mundo lugar intenso

 nos braços já, te prendo.

Espelho nego lugar suspenso

 em vidro só, relendo.

(Simões 278)

Duas realidades estão em conflito: a interna, do discurso literário, e a 
externa, do mundo fora do texto. A noção de representação dos fenômenos 
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da realidade externa, os efeitos fonéticos e a própria organização gráfica do 
texto são matéria de desconstrução-reconstrução — primeiro pelos poetas, 
mais tarde pelos leitores. À semelhança do alquimista, o poeta é agora o 
sofisticado manipulador de palavras e sinais gráficos, substância-fluxo 
explorada de maneira lúdica nas suas possibilidades semânticas e fonéticas, 
e nas relações que ambas podem estabelecer entre si (Portal HLP) 12.

Nos dois números da antologia Poesia Experimental, obra coletiva 
de E.M. de Melo e Castro, Ana Hatherly e Salette Tavares, entre outros, 
assimetrias múltiplas fazem da experiência onírico-psicológica o espelho 
cego da razão. Ainda nos anos 60 é preciso destacar o nome de António 
Ramos Rosa, cuja escrita questiona os limites ilimitados da própria criação 
poética e do dizível-indizível (Portal HLP).

Em maio de 1968 várias greves estudantis irrompem nas universidades 
e nas escolas de ensino secundário em Paris. A revolta iniciada por 
estudantes logo ganha a adesão de trabalhadores e se espalha pela França e 
posteriormente para outros países. A poética da liberdade ergue barricadas 
nas ruas transgressoras, comandada pela palavra de ordem de Rimbaud, 
changer la vie, mudar a vida. Quase dois terços da força de trabalho francesa 
cruzam os braços.

Para certos pensadores & historiadores essa insurreição será o acon-
tecimento revolucionário — as linhas de fuga — mais importante do século 
20. A perspectiva inicial não é homogênea. Não se trata da ação-resposta 
de uma camada restrita da população, como a dos trabalhadores ou das 
minorias raciais. Trata-se de um deslocamento plural: um movimento 
popular que superou as barreiras étnicas, culturais, sexuais, de classe e idade.

Quase quarenta anos depois o poeta Michel Brink dirá: 

“As frases pichadas nos muros eram muito inteligentes e 

motivadoras. Um dos tons de maio de 68 foi sua grande força 

poética. O poder da poesia veio sensibilizar as massas. As 

frases de que mais gostei foram: É proibido proibir, O poder 

está nas ruas e Esta noite a imaginação tomou o poder. 

Essas frases produziam um encantamento, um entusiasmo, 
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e se multiplicavam. Esse tom lírico também estava nas 

conversas e, quando as pessoas viam o movimento cres-

cendo nas ruas, elas eram contaminadas. Essa era a poesia 

do comportamento, muito mais forte do que a poesia falada 

ou escrita.”

(Oliveira 1992, 23)

Revolução: rêve (sonho) + évolution.
Antes de maio de 68, poucos movimentos políticos e sociais levaram 

tão a sério o pensamento lírico. Nos muros surgem palavras de ordem 
inéditas. Riscados em cartazes apaixonados, os slogans procuram modificar 
o mundo por meio da imaginação mágica: “Exagerar, eis a arma”, “A ação 
não deve ser uma reação, mas uma criação”, “A barricada fecha a rua, mas 
abre o caminho”.

O mosaico-êxtase que incendeia os muros e cartazes nunca é arbitrário, 
tudo converge para um arrebatamento vital. Estudantes e trabalhadores 
celebram não um armistício, mas uma declaração de guerra: “O tédio é 
contra-revolucionário”, “Gozem sem entraves”, “Sejam realistas, exijam o 
impossível”. Terá finalmente a política chegado ao prazer? Terá finalmente 
o prazer chegado à política? Um poderoso fluxo erótico impulsiona os 
combatentes: “Quanto mais eu faço amor, mais tenho vontade de fazer a 
revolução. Quanto mais eu faço a revolução, mais tenho vontade de fazer 
amor” (Oliveira 1992, 24).

A Revolução de 25 de Abril

As revoluções estão no ar. Até que no dia 25 de abril de 1974 ocorre um 
levante militar antifascista. Finalmente vem abaixo, num só dia, o regime 
autocrático que comandava Portugal desde 1926. O Estado Novo, uma 
fruta podre, cai sem oferecer grande resistência. As forças leais ao governo 
cedem rapidamente diante do movimento popular que logo vem apoiar os 
revolucionários. São os oficiais intermediários da hierarquia militar que 
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derrubam o Estado Novo, e os escritores portugueses estão atentos a essa 
queda tão aguardada.

No período posterior ao 25 de Abril, é preciso transmitir às camadas 
mais populares a orientação geral das atividades literárias e artísticas. Com 
o fim da censura e do terror, inúmeras sensibilidades criativas passam a 
colaborar nas campanhas de propagação cultural. “A canção de intervenção, 
a poesia militante, o teatro popular, entre outras formas de arte, são modos 
de relacionamento com as massas, são formas que testemunham esse 
período de grande mobilização da cultura a serviço da instituição do novo 
regime político” (Reis 215).

Certos aspectos que caracterizam a lírica dessa década de 70, 
sobretudo a lírica pós-revolução de 25 de Abril, é o apreço pelo cotidiano 
e a recuperação do diálogo com o real. Os fatos-circunstâncias voltam a 
valer. As desigualdades sociais e os abusos da elite promovem agora um 
neo-realismo gravitacional.

Ainda é possível definir a lírica dessa década pelo influxo cada vez 
maior da narratividade sobre o discurso poético. Ou seja, “pelo crescente 
gosto que os novos poetas vão tomando pelo poema que conta uma 
história, seja pelo narrar de um pequeno fait divers, seja através do narrar 
de mitos ou pelo evocar dos diálogos intertextuais” (Costa 2004). A lírica 
de superfície, ávida de vento e sol, volta a se espalhar tranquilamente, 
aquecida pela luz do dia.

Porém essa lírica terá agora que dividir democraticamente o espaço 
com sua sombra, a lírica subterrânea, pois a partir dos anos 80 os muitos 
conceitos de pós-modernismo — sempre houve mais de um — alargam 
e dinamizam a consciência de autores e leitores. De direita ou esquerda, 
os pós-modernistas propõem a perpétua atualização do texto poético pelo 
leitor. “As regras do jogo estético que sempre existiu entre o escritor e seu 
leitor, entre os produtores de arte e os consumidores de arte, ficam mais 
dramáticas, sofisticadas e interessantes” (Simões 309).

Várias teias de referências de diferentes épocas-gêneros — são longos 
e largos palíndromos-palimpsestos — começam a ser urdidas no mundo 
todo e os escritores portugueses não ficam de fora desse irônico tramar. O 
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grau de reconhecimento dessas referências-colagens, por parte do leitor, é 
o que condiciona a interpretação do texto. A citação de outros autores e a 
contaminação por outros textos (anacrônicos ou não) fornecem freqüen-
temente os elementos da paródia, da denúncia ou da reflexão estética. Os 
pós-modernismos recusam, assim, “a concepção de moder nidade como 
vanguarda iconoclasta, valendo-se de material de certa forma já existente, 
reconhecível, que os autores reorganizam na tentativa de criar novos 
sentidos” (Portal HLP).

Outras tendências da literatura internacional enriquecem a polifonia 
cromático-orgânica. O realismo mágico sul-americano, a literatura pop, 
o minimalismo e os exercícios de literatura potencial do grupo Oulipo 
incentivam a coexistência de elementos da tradição realista — com maior 
ou menor desejo de intervenção social — e de processos que orientam 
outras formas de análise e representação da realidade.

O jogo de forças promove a rotação da esfera poética. No último quartel 
do século passado mais uma vez a lírica portuguesa conhece um novo rumo. 
Entre os nomes surgidos desde a Revolução dos Cravos, estão ligados de 
diferentes maneiras a tendências pós-modernistas, pelo recurso à citação 
e ao cruzamento de referências-colagens de distintos espaços-tempos, os 
poetas Vasco Graça Moura, João Miguel Fernandes Jorge, Luís Miguel Nava, 
Joaquim Manuel Magalhães, Fernando Pinto do Amaral e Al Berto.

“Costuma-se falar de certa poética mais narrativa, menos preocupada 
com as tensões lingüísticas, pois essa geração de 70, que nem mesmo chegou 
a formar seu próprio grupo, acabou por se colocar como contraponto à 
poesia portuguesa anterior, de inflexão metafórica e de grande preocupação 
com a palavra enquanto signo” (Júnior e Paschoalin 203). Geração anterior? 
Estamos nos referindo novamente à década de 60, época em que a lírica 
conheceu a poesia experimental de Herberto Helder e dos integrantes da 
Poesia 61. Época em que surgiram também os grafemas transverbais de 
Luiza Neto Jorge, Fiama Hasse Pais Brandão e Gastão Cruz.

A característica mais marcante dessa lírica, como vimos, é certo sentido 
de rarefação da linguagem, fruto do desprezo pela função meramente 
referencial em favor das funções metalinguística & poética (Jakobson). 
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A ruptura com o real extraliterário e com o efeito mimético do discurso 
promove a abstração-do-sistema, transformando o poema-algoritmo num 
exercício racional de hiperlinguagem.

Contrária a essa inflexão, boa parte da lírica produzida a partir da 
década de 70 está justamente tentando preencher o vazio deixado pela 
tendência formalista-imanente. Está justamente devolvendo à linguagem 
sua função mimética e narrativa. Essa lírica de superfície filia-se, podemos 
dizer, à cosmovisão de Antero, Cesário, Álvaro de Campos, Ruy Belo e 
Jorge de Sena, francamente mais discursiva.

Joaquim Manuel Magalhães certa vez afirmou que essa 

poesia é a do regresso ao real, ou seja, do retorno à lin-

guagem como possibilidade e não como impossibilidade 

do dizer. Falamos aqui numa espécie de realismo, pois 

tem como objetivo dar conta de um real menos rarefeito, 

mais presente aos sentidos. Desses sentidos, destacamos 

propo  sitadamente a visão. É por meio dela que essa poesia 

tentará se aproximar da realidade comum a todos. Como diz 

Fernando Pinto do Amaral, “há a tentativa de se comunicar 

com alguém”, e a isso o crítico contrapõe “a experimentação 

mera  mente lingüística” de certa poesia anterior. Há essa 

espécie de capacidade referencial, que traria consigo o que 

a linguagem tem de mais afirmativo, isto é, não há mais a 

grande preocupação de romper o tempo todo com o cânone 

ou de inovar sempre. O poema agora existe para dar conta 

dessa realidade que se quer mais como discurso do que 

como experiência verbal. Fala-se até no predomínio do 

significado sobre o significante. Assim, recorrer ao olhar será 

um dos principais artifícios desses poetas. Entre eles, além 

de Magalhães, vale citar o nome de António Franco Alexandre 

e João Miguel Fernandes Jorge.

(Gandolfi 2005)
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Na virada do século

Nos anos 80 o pêndulo de Curtius, agora um pêndulo de Einstein, se 
divide em dois, privilegiando ao mesmo tempo a simetria e a assimetria. As 
duas vocações polarizantes — classicismo & maneirismo — são forçadas à 
convivência harmoniosa da paz armada. A lírica portuguesa metaboliza 
várias das tendências anteriores, sem selecionar entre a continuidade e a 
ruptura, a subjetividade e a objetividade, ou ainda entre a experiência da 
linguagem e a experiência da imaginação.

O período é de pluralidade e equilíbrio entre as mais diferentes forças 
literárias: nem a lírica de superfície predomina sobre a subterrânea, nem 
esta predomina sobre aquela. Um dos traços que definem essa década é 
a grande quantidade de novos poetas, ou ainda de veteranos que, tendo 
iniciado seu percurso nas duas décadas anteriores, continuam produzindo 
e publicando intensamente. Luis Felipe Castro Mendes, Paulo Teixeira, 
Teresa Rita Lopes, Rosa Alice Branco e Adília Lopes, entre muitos outros, 
são algumas das vozes mais consistentes dessa fase de renovação da lírica 
lusitana (Costa 2004).

De novo sem regras ou escolas a seguir, essa lírica diversifica-se em 
tendências opostas e até mesmo contraditórias, demonstrando que a 
superfície, o centro do subterrâneo e tudo o que está distribuído entre 
aquela e este ocupam setores análogos e equivalentes do campo literário. 
Carlos Reis sintetizou muito bem isso quando escreveu:

Nesse momento há a corrente que continua lidando com a 

renovação do cotidiano, seja reabilitando esse cotidiano por 

meio da depurada linguagem minimalista, sempre regida 

pelo signo dos afetos, seja pelo uso de certo cotidiano agora 

sacralizado e transfigurado pelo pathos da própria linguagem 

poética, seja parodiando e dessacralizando o cotidiano por 

meio da linguagem jocosa e anedótica, que propõe sempre 

a recuperação do registro oral. Por outro lado há a corrente 

que recupera, por meio do exercício intertextual, os modelos 
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mais tradicionais da herança literária, vertente atenta às 

ressonâncias nostálgicas da memória e das formas líricas do 

passado. Há também a vertente que acentua as tendências 

narrativas do poema, agravando ainda mais a dificuldade do 

estabelecimento de fronteiras claras entre a lírica e a ficção. 

E há ainda a vertente experimental, que continua dialogando 

com as vanguardas das décadas anteriores.

(Costa 2004)

O signo da melancolia, sentimento alimentado pela frustração pós-
74 e pelos efeitos desestabilizadores do neoliberalismo e da globalização, 
é o que caracteriza a lírica de muitos dos poetas das décadas finais do 
século. As sensibilidades mais vulneráveis a essa melancolia finissecular 
são justamente as mais expostas às inovações tecnológicas que em breve 
mudarão a rotina da comunicação humana: o fax, o videocassete, o CD, 
o computador pessoal, a internet, o telefone celular e a realidade virtual. 
Sensibilidades as mais suscetíveis também às mudanças no plano político e 
social: o surgimento da Aids, a queda do Muro de Berlim, o fim da União 
Soviética, a Guerra do Golfo, a globalização econômica, a cibercultura etc.

Trata-se agora da melancolia-penumbra versada não apenas no abismo 
cool ou na náusea baudelairiana, como nos poemas de Manuel de Freitas 
e José Miguel Silva, mas também na recuperação neobarroca de certo 
lirismo metropolitano e pós-moderno. Quando motivado, esse pendor 
saturnino promove rápidos golpes de libido, uns mais próximos outros 
mais afastados do influxo erotizado e erotizante.

Paula Cristina Costa observa que nessa mesma linha se inscrevem 
vários poetas que revelam o mesmo gosto cosmopolita pela deambulação 
pela cidade — visitando os bares, as ruas e as praças do blues e do soul 
—, por vezes também pela memória, recompondo o labirinto de Cesário 
Verde e Álvaro de Campos. Deambulação-errância que é acompanhada 
por uma linguagem transparente e até mesmo carregada de simplicidade, 
como ocorre com boa parte dos poemas de António Pedro Ribeiro, de 
inclinação libertário-anarquista. O mesmo vale para os poemas filosofantes 
de Gonçalo Tavares, que só estreará em livro em 2001.
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“No final do século 20, poetas como Manuela Parreira da Silva e 
José Luís Peixoto voltam a cultivar o gosto pela alquimia do verbo, pelo 
mergulho na infância, pelas memórias impressionistas e pela manipulação 
da linguagem enquanto pathos do real” (Cruz 1999, 59). Nessa última 
década do século as vozes femininas se multiplicam. Em sua diversidade 
de modos, os poemas escritos por mulheres estão atentos ora ao cotidiano 
profano — por vezes absolutamente feminino, emotivo e erotizado —, ora 
à transfiguração solar ou lunar desse mesmo cotidiano, ora à fusão das 
sensações do cotidiano pelo encantamento metapoético ou místico, na 
mesma linha traçada desde Rosa Alice Branco (Costa 2004). As blagues 
de Adília Lopes reforçam no cotidiano profano sua face tragicômica e as 
lamentações místicas de Ana Marques Gastão fazem da transfiguração 
lunar uma atualização do clássico queixume de Jó.

É preciso desdobrar com cuidado o mapa da nação-poesia. É necessário 
respeitar os limites da solidão-no-coletivo. Três modos muito excêntricos 
de autoexílio, nessa safra dos anos 90, são representados pelos versos 
de Daniel Faria, Manuel Gusmão e Luís Serguilha. Três tipos bastante 
diferentes de figuração e alegoria, que se repelem mutua mente, é verdade, 
“mas também fazem pensar nas sutis franjas que a irracionalidade vai 
costurando em formas tão diferentes de expressão” (Guimarães 1989, 225).

A diversidade e a riqueza de formas líricas parecem não encontrar 
limites. Inês Lourenço e Luís Quintais surgem com visões eruditas, elegantes 
e levemente herméticas, mas sempre muito perspicazes, da realidade e do 
cânone literário. No outro extremo, com os poemas de valter hugo mãe 
(assim mesmo, com iniciais minúsculas) temos o belo como essência do 
grotesco, o belo-monstruoso-sublime — uma herança de Baudelaire e 
dos surrealistas —, alcançado pelo culto do horror e do delírio dantesco. 
Sua essência é selvagem: a morte e a violência da sexualidade estilhaçam 
a imagem do amor, lançando fragmentos de uma beatitude revoltada mas 
horrivelmente harmoniosa.

Esse grande número de poéticas, essa explosão de novas 

e novíssimas vozes, essa significativa diversidade são a 
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manifestação inequívoca dos diferentes modos e das insus-

peitadas modas de ser moderno que a poesia portuguesa 

mais recente tem exercitado. O fato novo é que não se trata 

mais de ruptura. Apesar de suas múltiplas características, 

essa poesia mais recente é a sutura de tendências as mais 

diversificadas, tanto do século 19 quanto do século 20.

(Reis 319)

O século 21 teve início no dia 11 de setembro de 2001, no exato 
momento em que as torres gêmeas do World Trade Center e a dignidade 
da maior potência econômica do planeta foram atingidas pelos terroristas 
liderados por Osama Bin Laden. Seja no Iraque ocupado ou na vastidão 
do espaço sideral, seja nos centros de clonagem ou nos cenários virtuais, 
o conflito entre o ter e o ser prossegue na sua perene caminhada histórica.

Ao mesmo tempo refém e testemunha de acusação dessa situação-
limite, a lírica portuguesa atual, refletindo a tendência da lírica global, ora 
avança ora hesita diante dos desafios. Ora aceita ora rejeita sua vocação 
demiurga e a consciência de ser apenas um objeto de linguagem. Daí a 
confiança e a desconfiança que ela apresenta em relação à linguagem-coisa-
entre-coisas, ora se aproximando ora se afastando do mundo real.

A lírica do cotidiano, a lírica participativa, a lírica meditativa de raiz 
filosófica, a lírica eclética, a lírica hermética, a lírica concreta, a lírica 
intertextual, a lírica narrativa, a lírica satírica: agora todas essas ações-
reações convivem pacificamente, negando-se e se esclarecendo mutua-
mente, talvez à espera da grande ruptura que, nos moldes da fratura que 
definiu o século 20, em breve irá surpreender a todos.

História, histórias

Muito cuidado com o que você acabou de ler. Não leve tão a sério. 
Essa brevíssima formação da lírica portuguesa contemporânea é uma 
farsa positivista a serviço da inércia sedentária típica da academia. É um 
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resumo-colagem da história oficial estabelecida e mil vezes reproduzida 
pelos historiadores da literatura.

Porém, a partir de Nietzsche, todos nós sabemos que os fundamentos 
da História não são os mesmos da matemática ou de qualquer ciência 
exata. Certos fatos, principalmente os miúdos — nomes & datas — estão 
muito próximos da verdade absoluta, mas sua interpretação jamais será. 
Toda interpretação é provisória, porque nasce de uma série de inter-
relações estabelecida por seres humanos criativos e falíveis, parecidos mais 
com dramaturgos e romancistas do que com engenheiros e físicos teóricos.

Não existem formulações históricas profundas — ações de amplo es-
pectro, para além de simples nomes e datas — que possam ser provadas ou 
refutadas objetivamente. O conhecimento histórico é muito mais subjetivo 
do que objetivo, mesmo assim nos empanturramos de histórias sobre o 
passado a partir de uma perspectiva-ilusão matematista, historicista, como 
se o passado fosse algo definido-definitivo.

No poema The speed of darkness, de 1968, Muriel Rukeyser contata que 
“o universo é feito de histórias, / não de átomos”. Também a História é feita 
de histórias, não de fatos. O passado não é imutável, não está cristalizado 
num sistema domesticado. Igual à memória, o passado é selvagem, é uma 
matilha-multiplicidade nômade, não sedentária (Deleuze e Guattari). 
Seus artefatos & documentos estão em movimento e podem ser inter-rela-
cionados e interpretados de diferentes maneiras, por diferentes histo ria-
dores, de preferência nômades, não sedentários.

A macronatureza do passado é relativista e sua micronatureza é quân-
tica, essa é a única analogia-alegoria possível entre História e ciências 
exatas. Walter Benjamin tinha algo parecido em mente, quando refletia 
sobre o anjo da pintura de Paul Klee e os cacos-estilhaços-escombros do 
passado fragmentado dos vencidos, um contínuo espaçotempo muito dife-
rente do passado glorioso e organizado dos vencedores.

Dos poetas-protagonistas dessa brevíssima formação da lírica portu-
guesa contemporânea sabemos os nomes e certas datas. Conhecemos 
as obras e sabemos também algo sobre as circunstâncias em que foram 
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escritas e publicadas. Mas o que sabemos de fato sobre seu mundo interior? 
Suas crenças e seus desejos mais secretos?

O fluxo da lírica portuguesa de ontem não se resume a essa historiografia 
em linha reta, a esse passo-a-passo mecânico feito um rosário. Isso não 
significa que a história-oficial-dos-historiadores seja uma fraude. Porém, 
afirmar que a história-oficinal-dos-historiadores é a única, a verdadeira, 
essa é uma afirmação fraudulenta.

Certamente há outras ficções possíveis esperando no limbo nômade 
da matilha-multiplicidade. Está na hora de legitimarmos outras linhas de 
diferentes configurações afetivas: em ziguezague, em espiral, tracejadas, na 
forma de uma constelação, um fractal, um rizoma. Está na hora princi-
palmente de novas inter-relações xamânicas, novas interpretações poéticas, 
até mesmo eróticas e demoníacas.

Não será um trabalho fácil. Talvez a teoria universitária, dominada pela 
técnica de curtíssimo alcance dos pesquisadores-taxonomistas, não esteja 
em condições de realizar esse salto qualitativo. Talvez esse seja um trabalho 
para os poetas-pesquisadores. Como narrar a trajetória-intensidade de 
Anteros-Cesários-Álvaros-Mários-etc. sem escorregar preguiçosamente 
para o confortável modelo da raiz-árvore? Como formular uma história 
usando linhas de fuga espiraladas, não capítulos estanques? Como fugir 
do historicismo bidimensional e revelar outras dimensões-platôs da multi-
plicidade-memória?

Lembre-se. Essa brevíssima formação da lírica portuguesa contempo-
rânea é uma farsa positivista a serviço da inércia sedentária típica da 
academia. Farsa não no sentido de embuste ou mentira ardilosa, porém, 
semelhante a todas as histórias concisas, no sentido mais singelo de breve 
peça de concepção simples, poucos personagens e ação trivial. Então, repito, 
muito cuidado com o que você acabou de ler. Não leve tão a sério. Tente 
extrair-abstrair das páginas anteriores algo que por ora vibra apenas nas 
entrelinhas: outro desenvolvimento da lírica portuguesa, mais dinâmico, 
menos sedentário. Só assim as próximas páginas farão sentido.
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N o t a s

1. Poemas que, apesar de pertencerem à mesma escola realista da qual pertence 

a prosa de Eça de Queirós, diferem dela. Como salientou Nelly Novaes Coelho: 

“É curioso notar que nesse período, enquanto o romance se debruça sobre o 

mundo concreto das relações humanas, a poesia vai voltar as costas a essa realidade 

e procurar o mundo ideal da arte como o único capaz de eternizar a aventura 

humana, reivindicando o direito de ser apenas uma obra de arte, um valor em si, 

uma forma de beleza eterna.” (Coelho 1980, 184)

2. Mas a diferença fundamental que há em relação a Baudelaire é a ausência de 

transcendência: A realidade em Cesário é histórica, objetiva, habitada por homens 

concretos. Em seus poemas não há preocupações psicológicas ou metafísicas. Sua 

preocupação, como já foi dito, “é caracterizar a dimensão social a partir das imagens 

concretas do cotidiano da cidade ou do campo, imagens muitas vezes fragmentadas 

e caleidoscópicas” (Júnior e Paschoalin 115).

3. Lançado no Brasil em 1999, pela Companhia das Letras, Mitologia da saudade, 

do ensaísta e crítico literário Eduardo Lourenço, é um interessante apanhado 

de reflexões por vezes delirantes e selvagens sobre esse “brasão da sensibilidade 

nacional”, o mito nacional da saudade.

4. É certo que a revolução cultural iniciada pela corrente modernista lisboeta não 

teve, no primeiro momento, o impacto esperado. Divergências internas atrapalharam 

sua recepção. A revista Orpheu, cuja curtíssima vida se resumiu a dois números, 

passou quase despercebida do grande público. Dificuldades financeiras mataram seu 

atrevimento. Apesar disso ela não foi a única revista publicada pelos modernistas. 

Outras vieram, todas de curta duração: Exílio (1916), Centauro (1916), Portugal 

Futurista (1917), Contemporânea (1922-1923) e Athena (1924-1925).

5. Álvaro de Campos, dando continuidade à linhagem de Walt Whitman, é a 

encar nação lusitana da primeira grande tendência modernista na Europa do 

século XX, o futurismo, que propunha que todos os vínculos com o passado — 
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políticos, sociais, artísticos e religiosos — fossem cortados em nome do dinamismo 

da vida moderna. Marinetti, o grande teórico do futurismo, em seu manifesto de 

1909 afirma: “1. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à 

temeridade. 2. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e 

a revolta. 3. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase 

e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de 

corrida, o salto mortal, a bofetada e o soco.”

 6. O prestígio de Fernando Pessoa entre os presencistas era enorme, sua autoridade 

era estimulante e às vezes sufocante. De José Régio a Adolfo Casais Monteiro, não 

há quem não tenha sido influenciado pelo mestre dos sortilégios. “Na revista 

Presença, Pessoa publicou alguns de seus poemas mais importantes: Eros e Psique 

e Autopsicografia, assinado por ele mesmo, Aniversário e Tabacaria, de Álvaro de 

Campos, e vários de Ricardo Reis. Fingir é se conhecer: essa máxima famosa de 

Álvaro de Campos, repetida exaustivamente pelos presencistas, também apareceu 

pela primeira vez no texto em prosa intitulado Ambiente e publicado no número 5 

da revista Presença.” (Martinho 55)

7. A marca dialética dessa época, segundo Nelly Novaes Coelho, é a mesma que 

décadas depois continua marcando a nossa época: a luta que se trava no centro da 

sociedade de consumo e no íntimo dos indivíduos, entre o ter e o ser. “O homem 

é um ser dual. Para o ser humano os valores puramente materiais não bastam: se 

para a realização do Homem no plano social é preciso que seja privilegiado o ideal 

do ter, no plano individual a realização plena do Homem depende totalmente do 

investimento no ideal do ser” (Coelho 1980, 204).

8. Mas a rebeldia dos surrealistas portugueses logo se deu conta de que o seu 

inimigo maior não era o salazarismo, nem os guardiões do poder intelectual, 

nem a arte proletária dos neo-realismas, nem a banalidade ruidosa do cotidiano 

industrial, mas a própria linguagem-fraqueza, ou seja, a conversa fiada, o discurso 

retórico, vazio e artificial. Como afirmou João Gaspar Simões, “da mesma maneira 

que Cesário Verde e Álvaro de Campos haviam sido antes dele, Mário Cesariny 

será agora o grande inimigo da retórica poética, do beletrismo afetado, dos versos 
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perfumados” (Simões 179). Na batalha contra o discurso poético vazio os poetas 

surrealistas e os do grupo Poesia 61 lutaram lado a lado (ver nota 10).

9. Os teóricos do surrealismo dividem-se em duas facções: de um lado há os que 

defendem o que se convencionou chamar de surrealismo histórico e do outro há os 

que defendem o que se convencionou chamar de surrealismo atemporal. Para os do 

primeiro grupo, foram genuinamente surrealistas apenas as atividades realizadas 

na França, entre as duas guerras mundiais, e as obras aí produzidas. Para os do 

segundo grupo, o surrealismo é um movimento policêntrico & atemporal, que 

sempre existiu e sempre existirá: na França, no México, na Argentina, em Portugal, 

no Brasil, em toda parte. Os defensores do surrealismo histórico reconhecem o 

ano de 1919, em que foram publicados Os campos magnéticos, por André Breton 

e Philippe Soupault, como o do nascimento do movimento. A maior parte desses 

estudiosos também aceita o ano de 1969, o terceiro após a morte de Breton, como 

o da dissolução oficial do grupo surrealista de Paris. Esse pressuposto choca-

se com o que, no entender de muitos teóricos, seria a condição policêntrica e 

multidimensional do surrealismo, graças a qual o movimento passaria a ser, assim, 

de todos nós, brasileiros, argentinos, sul-americanos, europeus, seres humanos. Ao 

declarar infundada a defesa do epicentrismo francês do surrealismo, esses teóricos 

propõem algo mais amplo, que abarcaria diversas épocas e lugares: o surrealismo 

atemporal. A batalha entre as duas concepções antagônicas, a de surrealismo 

histórico e a de surrealismo atemporal, teve início há décadas e, pelo visto, não tem 

data para terminar.

10. Herberto Helder é o melhor exemplo contemporâneo de artista avesso às 

homenagens oficiais e à vida social literária. Em 1982 recusou o prêmio do Pen-

Clube de Portugal, em 1994 recusou o Prêmio Pessoa e em 2000 não compareceu 

ao Salon du Livre da França, no qual seria homenageado ao lado de três colegas de 

ofício. Em 1982 o poeta também proibiu que se inserissem fotos suas na edição da 

biografia escrita por Maria de Fátima Marinho. “Há inclusive os que gostariam de 

ver o poeta finalmente ganhando o Nobel, apenas para conferir se realmente abriria 

mão das centenas de milhares de dólares” (Monteiro 135).
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11. O Estado Novo, apegado a suas colônias, jamais reconheceu a existência de uma 

guerra. O regime totalitário considerava que os movimentos de independência 

eram apenas atos terroristas, e os territórios não eram colônias, mas províncias, 

ou seja, parte integrante de Portugal. “Durante muito tempo, grande parte da 

população portuguesa, enganada pela censura à imprensa, viveu a ilusão de que 

não havia uma guerra na África, mas apenas ataques esporádicos de terroristas e 

potências estrangeiras.” (Monteiro 165)

12. Sobre o tipo específico de embate entre a linguagem e a realidade promovido 

por esses poetas, Gastão Cruz escreveu: “O exercício de linguagem praticado 

pelos poetas do grupo Poesia 61 e pouco depois pelos poetas da revista Poesia 

Experimental é, por excelência, a forma que todos eles encontraram de estar 

atentos ao mundo, local em que cada objeto nomeado, seja ele concreto ou abstrato, 

se recorta com clareza e nitidez jamais vistas. Mas é óbvio que esse exercício de 

atenção completa às coisas do mundo só pôde ser realizado com sucesso depois que 

as vastas e brilhantes estruturas poéticas oferecidas pelo surrealismo haviam sido 

completamente abandonadas.” (Cruz 1999, 125)

13. “A investigação realizada pelos autores do grupo Poesia 61 centrou-se na 

exploração das virtualidades da palavra — em particular do substantivo como 

imagem ou metáfora —, destacando-a progressivamente no discurso e na página 

branca. Nos casos mais extremos esse trabalho conduziu à própria ruína do 

discurso, patente em quase todos os poemas publicados pelo grupo no início da 

década de 60.” (Cruz 1999, 127)





1 2 9

4 .  D o z e  p o e ta s  d a  v i r a d a  d o  s é c u l o

Um fantasma não é a aparição sobrenatural de uma pessoa morta. Um 
fantasma é uma ideia que nos assombra, sem que consigamos domesticar 
ou dissolver sua presença concreta e insistente. O caráter dessa assombração 
pode ser sólido, líquido ou gasoso, seu temperamento pode ser político, 
histórico, científico, econômico… O capítulo anterior está povoado de 
fantasmas. Este também. Fique atento a suas manifestações transparentes.

Os critérios objetivos que nortearam a seleção dos doze poetas 
reunidos neste estudo-espiral foram basicamente três.

Em primeiro lugar, a qualidade estética, atestada pelas mais diferentes 
manifestações legitimadoras na comunidade literária: pela crítica espe-
cializada, na imprensa e na universidade, pelos próprios escritores e princi-
palmente pelos leitores, nas praças e avenidas, nos bares e cafés reais e 
virtuais da vida social literária.

Porém, nas dobras deste trabalho, costurando ou descosturando seu 
campo eletromagnético narcisista, vive um fantasma de temperamento 
estético que não disfarça a força dos contrários. Tendo em vista que a 
noção clássica de objetividade está em xeque há mais de um século, não 
dá para negar o óbvio: embutidas nesse primeiro critério objetivo estão 
inevitavelmente as articulações subjetivas do gosto pessoal do crítico, a 
sombra de um fantasma-estética. O próprio número doze — por que não 
oito, dez ou quinze? — já é indício de certa arbitrariedade subjetiva, de 
certo apego à simetria astrológica.

Doze é o número das divisões espaçotemporais: dos meses do ano e 
dos signos do zodíaco. Doze é o produto dos quatro pontos cardeais, ou 
das quatro estações do ano, ou dos quatro elementos (água, fogo, terra e 
ar) multiplicados pelos três planos do mundo (infernal, terreal e celestial). 
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Para mais detalhes sobre o sentido místico desse número, sugiro uma 
consulta ao Dicionário de símbolos, de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant 
(Rio de Janeiro, José Olympio, 2002).

Depois da qualidade estética, em segundo lugar vem a diversidade de 
poéticas. A dúzia de autores selecionados apresenta cosmovisões bastante 
distintas e diferentes modos de lidar com a linguagem. No vasto cenário 
literário português contemporâneo, fomentado principalmente pelo bara tea-
mento da produção editorial e pelas facilidades oferecidas pela web, as mais 
distintas tendências poéticas têm convivido pacificamente. É a paz armada.

Cada um dos doze autores escolhidos representa, na esfera literária, 
uma das muitas tendências mais relevantes em ação no momento, da mais 
transparente à mais hermética. Da superfície banhada de luz ao assombrado 
subterrâneo. Os poemas selecionados para a análise-imersão também 
responderam ao critério da representatividade. Podem não ser as melhores 
peças líricas que cada poeta já produziu, mas trazem as características mais 
evidentes de sua cosmovisão e de sua poética.

Em terceiro lugar, o momento em que esses poetas surgiram na cena 
literária lusitana: próximo da virada do século. Esse é o momento forte, no 
plano político e econômico, do neoliberalismo e da globalização, em que 
a cibercultura — “a forma sociocultural que advém da relação de trocas 
entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônicas 
surgidas na década de 70, graças à convergência das telecomunicações com 
a informática” (Cabral 10) — consolida-se também nos países ainda em 
transformação, como Portugal.

Esse também é o momento em que a crise de valores que abalou a mo-
dernidade, crise resultante das mudanças sociais rápidas & profundas ini-
ciadas com a revolução industrial, acomoda-se de maneira homogênea por 
todo o planeta, sendo inconscientemente interiorizada pela geração mais 
jovem de poetas e não-poetas. Apesar do mal-estar que toda crise sempre 
pro voca, para o leitor e o estudioso de literatura qualquer adversidade-fra-
tura sociopolítica é muito bem-vinda. Não é preciso ser muito esperto para 
saber que, na história da literatura ocidental, foi sempre nos momentos 
mais críticos que surgiram os melhores escritores e as melhores obras.
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Com a chegada da modernidade, a ciência se isolou e passou a evitar 
qualquer contato com a combustão-dilúvio dos mitos e da religião, decretando 
o exílio do sagrado. A única resposta para nossos anseios está condicionada 
ao método científico, é nisso que a razão burocrático-materialista acredita. 
Em nome do suposto progresso, os jogadores de que fala Vilém Flusser — “os 
funcionários da gigantesca máquina de jogar para a qual interessa somente 
as regras, não a vitória mineral, biológica ou de que natureza for” (Flusser 
148) — espalham raízes sintéticas num terreno cibernético.

A ciência e a tecnologia contemporâneas estão empenhadas em trans-
formar o mundo e o próprio ser humano com as novas ferramentas de subtra-
ção, soma e multiplicação. Um conceito inédito na História já circula há tem-
pos nos laboratórios dos centros de pesquisa avançada: o pós-humano1.

O grande desejo do ser humano é prolongar o máximo possível 

a vida saudável e produtiva. Prolongar a vida o máximo pos

sível significa prolongar basicamente a cons ciência e todo o 

seu conteúdo: a personalidade, as memórias, os afetos etc. A 

maior parte das crenças reli giosas que defendem a doutrina 

da alma imortal nasceu pra atender a esse desejo tão huma-

no de perpetuação eterna da consciência. O que antes so-

men te a religião se atrevia a prometer — a vida eterna da 

cons ciência sau dável e produtiva —, agora é a ciência que 

está ambi cionando realizar. Para alcançar esse objetivo, o 

ser humano está disposto a modificar seu código genético e, 

se for necessário, unir-se fisicamente às máquinas.

(Bras 2004, 18)

Desafiando essa tendência, as questões que surgem nos poemas são: 
para que mudar o mundo se a ciência e a tecnologia ignoram o próprio ser 
humano, suas crenças e seus valores? De que servem todas as conquistas 
científicas se a miséria social & espiritual está cada vez maior? Quando 
ocorrerá o encontro da ciência e da tecnologia com os valores humanos?
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Do outro lado, a religião ameaçada pela ciência solidificou-se, sufo-
cando seus melhores valores embaixo da capa do fanatismo e do puri-
tanismo ordinários. Hoje sua face mais visível é a da violência-catástrofe 
dos atentados terroristas2. De certa forma, a pureza neurótica exigida 
pela ciência é a mesma exigida pela religião, mas com o sinal trocado. 
Assim como os funcionários-do-pensamento da religião não conseguem 
aniquilar a ciência, os funcionários-do-pensamento da ciência também 
não alcançam aniquilar a religião, pois ambas estão fundamentadas em leis 
análogas, que se anulam.

No momento atual os doze poetas aqui reunidos lidam com essa 
crise de valores da única maneira aceitável: acolhendo o fantasma, evi-
tando a fuga para o passado e reavaliando poeticamente o próprio con-
ceito de sacralidade. Na obra desses autores o conflito insolúvel entre o 
conhecimento científico e a experiência religiosa foi apaziguado, mas em 
outro lugar, longe dos laboratórios e dos templos.

A nova noção de sagrado que surgiu desse processo sobrenatural-
transparente de reavaliação foi transportada para o cotidiano e para a 
própria atividade poética. Das três formas de conhecimento cultivadas por 
nossa cultura — religião, arte e ciência —, no momento a arte é a que está 
levando a melhor.

Partindo da superfície da esfera da linguagem literária, local trans-
parente, iluminado e familiar onde está confortavelmente instalada a 
pro dução de Adília Lopes, seguindo em direção ao ponto mais escuro e 
indevassável da linguagem, seu núcleo fechado e obscuro, local frio e 
duro onde está confortavelmente instalada a produção de Luís Serguilha, 
passaremos por diferentes momentos de estruturação lírica, por diferentes 
graus de densidade semântica & sintática.

Não estou querendo dizer, de maneira alguma, que num extremo 
está a simplicidade e no outro a complexidade, porque a complexidade 
poética transcende simplificações desse tipo. A qualidade intrínseca ful-
gura nos dois pontos e ao longo da linha que os une. Isso ficará bastante 
claro durante a análise-imersão a seguir. O jogo de forças que perpassa 
os poemas selecionados revelará que um fantasma, por menor que seja, 
é um gigante-sem-sombra-ou-peso: uma entidade maior que tudo, mas 
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atravessada pela leveza ameaçadora. Uma unidade-multiplicidade que 
destrói a ideia fascista de coesão e totalidade (Guerreiro 143).

Antes de encerrar este capítulo, uma curiosidade: do lado de cá do 
Atlântico, o pós-tropicalista Valerio Oliveira, contemporâneo dos doze 
poetas convergentes-divergentes d’além-mar, no início do século incor-
porou o espírito errante-dialético de Walter Benjamin para explicitar o 
jogo de forças do pós-humano. Ainda inédito em livro, o poema a seguir 
satiriza as consequências sociais imprevisíveis da reprodutibilidade técnica 
por meio da engenharia genética.

O ser humano na era de sua reprodutibilidade tática

O mais infeliz dos brasileiros não tem cópias.

A mais infeliz das brasileiras também não tem cópias.

 São autênticos, se amam,

uma aura de fogo-fátuo abençoa sua união.

De que maneira ser feliz num país de reproduções?

1. Seja o original de muitas cópias

 melhores que você.

2. Ou seja uma das muitas cópias melhoradas

 de um original pior que você.

Não somos únicos, mas a felicidade do reflexo

 não é o primeiro postulado

da sociedade do espelho?

 Autenticidade pra quê?!

As cópias aperfeiçoam o original e sua biografia.

A reprodução tática eleva os clones a patamares

 que o original jamais atingirá.

Que felicidade, encontrar no metrô,

 no escritório, no restaurante,
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no cinema, no parque, no supermercado, no bar

 meus muitos eus

melhores que eu.

A aura? Ora, a aura… A autenticidade…

Ainda não dá pra comprar, entende?

 Não dá, amigo!

Na era de sua reprodutibilidade tácita,

 arrebatará o Nobel o primeiro porra-louca

que conseguir clonar a aura

 do mais infeliz dos brasileiros,

 da mais infeliz das brasileiras.

Adília Lopes: intertextualidade e ironia-anacronismo

Os poemas de Adília Lopes são, em sua maior parte, rápidas histórias 
domésticas, melancólicas anedotas metropolitanas, minificções íntimas, 
microbiografias irônicas, divertidos casos cotidianos ou breves comentários 
pitorescos, tudo isso pontilhado por irreverentes citações literárias.

Nesses poemas convivem tranqüilamente, em pé de igualdade, per-
sonagens fictícias ao lado de reapresentações literárias de figuras reais do 
cânone universal, como Florbela Espanca, Mariana Alcoforado, o marquês 
de Chamilly, Fernando Pessoa, Diderot, Hans Christian Andersen, Verlaine, 
Camões, Santa Teresa D’Ávila, São João da Cruz, Lutero, Horácio, Proust, 
Mário Cesariny, Joyce, Anne Sexton, Sylvia Plath, Rimbaud, Barthes, 
Clarice Lispector, Emily Dickinson, Nathaniel Hawthorne, Novalis, São 
Francisco de Assis e Sophia de Mello Breyner Andresen.

Para falar de seus gatos, de suas baratas, de seus remédios, da Cinderela, 
da Branca de Neve, da Bela Adormecida, João e Maria, do parque de 
diversões, de sua virgindade, de sua avó, de sua tia, de seu professor e de 
tantos outros assuntos íntimos a poeta não poderia cultivar a eloqüência 
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da lírica mais pretensiosa & abstrata. Muito pelo contrário. Em vez da 
grandiloqüência, agora é a vez da miniloqüência, que Adília Lopes cultiva 
com talento e coragem. Gatos-baratas-remédios-etc. tratados de maneira 
delicada e divertida, mas sempre inquietante, num jogo extático (ritual 
introvertido) cujos poros lançam uns confetes coloridos típicos do jogo 
dinâmico (ritual extrovertido).

Em grande parte de suas mônadas fractais, a fronteira entre a lírica e 
a prosa foi completamente suprimida, a ponto de certas categorias espe-
cíficas da ficção — por exemplo, o narrador, as personagens e o enredo — 
dominarem o mapa-residência. Essas categorias da épica são claramente os 
elementos mais relevantes desse discurso poético centrípeto.

Ou seja, o singular-prosaico não está apenas no assunto miúdo, mas 
principalmente no modo plural como esse assunto é desenvolvido. “A 
poesia existe tanto nos amores quanto nos chinelos”, escreveu Manuel 
Bandeira no Itinerário de Pasárgada, em meados do século 20. No início 
do século seguinte Adília Lopes faria eco a essa afirmação, radicalizando: 
“Quanto mais prosaico / mais poético” (Lopes 2006, 60).

A voz lírica criada por Adília Lopes revela características psicológicas 
— e até mesmo físicas — bastante claras e marcantes, porque essa voz-
diálogo foi construída e cultivada pela poeta-ironia da mesma maneira que 
os grandes ficcionistas costumam construir e cultivar seus narradores. É a 
tensão infinitesimal (poesia) promovendo entre os gêneros literários uma 
nítida aproximação-de-afastamentos.

Não interessa se essas características são as mesmas da pessoa-física-
Adília-Lopes, ou se são puramente ficcionais, ou se são em parte reais, 
em parte ficcionais. O mais importante é que definem com perfeição essa 
entidade discursiva problemática, essa mulherzinha melancólica, gorda, 
irônica, rejeitada pelos homens e apreciadora de arte e literatura, essa 
mulher zinha sem muita autoestima, que apesar das crises de depressão 
conse gue transformar os acidentes de sua vida sem graça — acidentes sem 
relevo algum para o resto da comunidade — em algo grandioso.

A solidão mais funda, fruto da sensibilidade e da ilustração invulgares, 
e o sofrimento-sentimento de inutilidade & impotência diante das forças 
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primitivas que movem a sociedade, essa solidão e esse sofrimento são o 
princípio ativo da voz narrativa criada pela poeta-ironia. É esse des com-
passo emocional e intelectual que na obra de Adília Lopes encontra sua 
melhor expressão, sua melhor face, a face cômica.

Mesmo quando não está falando de si mesma, mesmo quando não 
está usando a primeira pessoa para tratar de sua miséria interior, essa voz 
narrativa não abandona certos temas recorrentes da lírica portuguesa, 
especialmente o tópico da melancolia, do sofrimento heróico e do cansaço 
existencial. Bom exemplo desse retorno-interlocução é o ciclo de poemas 
que dialogam com a mal-amada Mariana Alcoforado e o seu ingrato 
marquês de Chamilly. São mais de quarenta poemas reunidos em dois 
livros: O marquês de Chamilly (Kabale und Liebe) e O regresso de Chamilly.

Mariana não desiste

abre pela terceira vez

nesse dia

a caixa do correio

lá dentro está qualquer coisa

que ela não percebe bem

o que é

qualquer coisa que brilha

é uma folha de hera

Mariana desata

a chorar

e espezinha a folha de hera

que depois morde

até sentir na boca o amargo

da folha

assim se passou mais um inverno

depois vem o verão

Mariana abre sempre a caixa do correio

de lá de dentro uma vez

uma lagartixa fita-a
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Mariana beija a lagartixa e chora

depois vai-se deitar a ouvir Bach

l’été l’a apaisée

depois vem a noite

a lagartixa adormece aos pés de Mariana

Mariana não consegue dormir

e canta

as outras mandam-na calar a boca

(Lopes 2002, 78)

Aí estão vinte e oito versos de medidas diferentes, reunidos numa 
única estrofe. Não há rimas, não há assonâncias nem aliterações, tampouco 
malabarismos sintáticos. A única dificuldade na leitura, se é que se pode 
chamar isso de dificuldade, é a completa ausência da vírgula ou do ponto 
final onde a norma gramatical pede a pausa curta ou a longa. E a citação 
em francês, singela e direta, “o verão a acalmou”, tirada do poema Donc, ce 
sera par un clair jour d’été, de Verlaine.

Mas a ideia expressa no poema é tão clara e literal que a liberdade 
na pontuação e a citação não criam qualquer obstáculo para seu enten-
dimento. Essa forma bastante simples — estrofe única, versos livres e 
brancos, supressão da pontuação, enunciado direto, sem ornamentos — 
é a forma-modelo de praticamente todas as sementes-bombas de Adília 
Lopes. Porém essa simplicidade ritual é maliciosa e traiçoeira, ela esconde 
o mundo complexo da ironia e da intertextualidade.

Textos que incorporam outros textos são o corpo transparente do 
fantasma-em-camadas. Boa parte da lírica moderna encontrou na inter-
tex tualidade a ferramenta mais afiada para explorar o filão inesgotável 
da tradição, veio do qual tem sido retirada farta matéria-prima para as 
mais diferentes finalidades, da citação à apropriação, da paródia à home -
nagem, da sátira à reescritura. (Sobre esse fantasma-em-camadas, con-
sultar o conhecido estudo de Linda Hutcheon, Uma teoria da paródia, 
citado na bibliografia.)
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Dentre as obras prediletas de Adília Lopes estão as cinco cartas de 
amor atribuídas à freira do convento de Nossa Senhora da Conceição, 
em Beja. Cartas-enigmas que até hoje desafiam os especialistas. Sóror 
Mariana Alcoforado teria conhecido, em 1663, o marquês de Chamilly, 
oficial francês que serviu em Portugal durante a guerra da Restauração. 
Suas cartas apaixonadas, publicadas primeiramente em Paris, em 1669, 
e comentadas por autores ilustres como Stendhal, Sainte-Beuve, Rilke e 
Rousseau, são material excelente para a crítica pós-moderna à ideologia do 
amor idealizado e à tradicional noção de feminino e masculino.

Em 1972, a censura fascista: três Marias portuguesas, três nomes 
relevantes das Letras lusitanas — Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta 
e Maria Velho da Costa —, fizeram alarde com as Novas cartas portuguesas, 
coletânea de textos dos mais diferentes gêneros, todos passionais, excessivos, 
feministas, pulsantes, transgressores, radicais. Na base desse testemunho 
coletivo, alicerçando a fortaleza dessas novas Marianas, delimitando sua 
voz e suas linhas estavam obviamente as cartas de Mariana Alcoforado.

A Mariana de Adília também pertence espiritualmente a esse grupo 
de Marias-Marianas-em-perspectiva, polifônicas. Ela também pertence 
ao século 20, sua espera está intimamente relacionada à de Godot, à de 
Giovanni Drogo, à dos protagonistas de Kafka e à de tantas outras figuras 
patéticas que, na literatura e no teatro, ajudaram a compor o clima geral 
da modernidade. Clima que é ao mesmo tempo o símbolo e a situação 
característicos do século passado, situação-símbolo que também pode ser 
definida por três palavras: expectativa, repetição e esperança.

Os tempos mudam, mas a frustração amorosa continua a mesma. O 
primeiro verso do poema revela com força & determinação a decisão comum 
tomada por todas essas figuras que esperam: elas não desistem. Elas são 
teimosas. São mecanismos precários que mimetizam as fronteiras do corpo-
mente real, fora do livro. Em nome de um único sonho, de um só desejo, 
de uma obsessão, essas figuras literárias deixam de viver a vida e passam a 
repetir mecanicamente os mesmos pensamentos e os mesmos gestos.

Há poemas desse grupo Mariana-Chamilly que privilegiam a pri-
meira pessoa do singular, cujo mundo interior o leitor passa a conhecer 
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diretamente, sem o auxílio do narrador. Este não é o caso. Em vez do 
discurso de Mariana, geralmente quente, temos o relato frio e protocolar 
do que lhe aconteceu durante certa fatia de tempo. O choque poético 
ocorre exatamente dessa diferença de intensidade: os fatos descritos, muito 
pas sionais e exagerados, soam mais verossímeis assim do que se fossem 
nar rados passional e exageradamente.

O tom objetivo e protocolar desses versos reproduz, em pequena 
escala, o tom geral desse conjunto de poemas, marcado pela expectativa 
e pela repetição burocrática. A personagem está aprisionada no círculo 
mágico da espera e a constante repetição do mesmo gesto ritualístico — 
abrir a caixa do correio, ouvir Bach, escrever cartas, cantar — não tem o 
poder de quebrar esse encanto cruel. Os dias, as semanas, os meses e as 
estações passam, porém não há renovação nem libertação. Tudo retorna, 
tudo se repete, sem que ocorra a desejada ruptura desse ciclo perverso.

O fato que predomina nesses poemas, porém agora degradado pela 
consciência histórica, é a repetição cíclica de certo gesto arquetípico, 
repetição-círculo tão comum nas culturas primitivas fundadas no mito, 
para as quais “o passado nada mais é do que a prefiguração do futuro, nada 
de novo acontece no mundo, pois tudo o que ocorre não passa da repetição 
dos mesmos arquétipos primordiais” (Eliade 2004, 80). É importante notar 
que a espera torturante de Mariana ocorre num território que ao menos em 
tese está estruturalmente ligado ao sagrado: o convento — um convento 
virtual, não nomeado —, construção que, da mesma forma que as igrejas 
e as catedrais, funciona como axis mundi, ou seja, como eixo cósmico que 
liga o plano terreno ao plano celeste.

Porém, no poema reproduzido acima, esse território sagrado surge 
esvaziado de seu sentido original e totalmente mergulhado na concepção 
histórica do mundo, sem magia nem mistério. As outras freiras — ha-
verá mesmo outras freiras, nesse cenário tão prosaico? —, em vez de 
compreenderem a situação e tentarem ajudar, estão, ao contrário, muito 
entediadas com o purgatório de Mariana. Fechadas na rotina imposta pelo 
hábito e pela religião, essas companheiras-apenas-subentendidas encon-
tram-se incapacitadas de ajudar nossa missivista-sísifo a escapar de seu 
círculo de sofrimento.
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A simplória lagartixa é a única companhia que a protagonista do 
poema encontra em meses, e a única fé que Mariana alimenta, dia após 
dia, é a fé profana no amor do marquês estrangeiro, a crença inabalável 
nas boas intenções de seu amado francês, que um dia, ela tem certeza, 
finalmente responderá às suas cartas.

Adília Lopes é uma poeta de máscaras, pois esse não é seu 

nome de batismo, que é Maria José da Silva Viana Fidalgo de 

Oliveira. Nos versos “Maria José da Silva Viana Fidalgo de 

Oliveira / freira poetisa barroca” e em “Eu sou a luva / e a mão 

/ Adília e eu / quero coincidir comigo mesma”, verificamos, 

respectivamente, a verdadeira identidade da poeta e a neces-

sidade dessa poeta mascarada de coincidir com o seu eu. 

(…) Podemos então pensar em Mariana Alcoforado como 

uma personagem de Adília Lopes e, além disso, como uma 

de suas máscaras. Florbela Espanca, poeta do início do 

século XX, também escolheu uma freira, Sóror Saudade, para 

personificar seus anseios e suas necessidades femininas. 

Ambas têm o sexo, muitas vezes, como tema e como uma 

experiência distante e nunca vivida. A persona religiosa 

dessas poetas coloca em questão a sexualidade interrompida, 

ao adotar a representação da perda do objeto de desejo por 

meio do luto manifestado no confinamento em um convento.

(Menezes 2007)

Mais do que qualquer outro, o amor mal-resolvido é de longe o tema 
dominante na lírica de Adília Lopes, e outra das máscaras mais usadas pela 
poeta-ironia é a que incorpora os principais momentos da lírica de Camões:

 
Com fogo não se brinca

porque o fogo queima

com o fogo que arde sem se ver

ainda se deve brincar menos
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do que com o fogo com fumo

porque o fogo que arde sem se ver

é um fogo que queima

muito

e como queima muito

custa mais

a apagar

do que o fogo com fumo

(Lopes 2002, 20)

Em sua forma canônica, por longo tempo o amor-paixão-loucura 
representou a suprema realização afetiva dos indivíduos, sendo associado 
inva ria velmente à mais completa realização biológico-espiritual. Apesar das 
mu danças que a representação dessa experiência afetiva sofreu ao longo dos 
séculos, a forma idealizada do amor-paixão-loucura não desapareceu total-
mente, pelo menos não da prosa e da lírica mais populares, difundidas em 
larga escala. Na verdade, a versão pura & imaculada do amor-paixão-lou-
cura canônico continua ainda hoje sendo produzida, reproduzida e con-
sumida em toda parte, principalmente nos meios de comunicação de massa.

O poema acima faz alusão ao verso mais famoso de Camões, “Amor 
é fogo que arde sem se ver”, verso-slogan tão citado em toda parte que 
já figurou inclusive na música popular brasileira, na voz de diversos 
cantores. O diálogo com o poeta do século 16 apresenta duas faces: é uma 
homenagem e também a constatação da atual banalização de certas peças 
líricas desse poeta.

Adília Lopes retrabalha o verso camoniano aproximando-o, de forma 
bastante particular e irreverente, ao célebre dito popular “com fogo não se 
brinca”. O toque cômico está na comparação pouco delicada entre o fogo 
afetivo e o fogo físico, e no conselho superficial típico de revistas femininas: 
moças, com o amor não se brinca. A poeta contemporânea, para melhor 
expressar o fogo amoroso — erótico-psicológico-subjetivo-impalpável —, 
opõe esse sentimento à fumaça e ao fogo material — combustão-termo-
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química-calor-luz —, a fim de alertar seus interlocutores para o duro fato 
de que a chama metafórica é muito mais perigosa que a chama física.

A comparação seria simplória e sem graça se por trás dela não estivesse 
o verso de Camões, que saltando para fora de antologias e compêndios 
transforma o novo poema em crítica não do amor seiscentista, mas do 
sentimento rasteiro-trivial a que esse fogo que arde sem se ver foi reduzido 
nos dias atuais, nas páginas das revistas, no cinema, na tevê, na vida. Porém 
a crítica ao amor trivializado não vem expressa diretamente nas sentenças 
do poema, no primeiro plano semântico feito de orações simples, diretas 
e banais. Ela vem expressa nas entrelinhas, na ironia-cartum, no jeito 
adolescente e ingênuo de a voz lírica se expressar.

A graça desse poema está toda nessa voz-humor pouco escolada nos 
assuntos do amor, que, por ter se queimado feio, ferindo seu centro-dos-
afetos, agora alerta os incautos para os perigos de se brincar com o fogo 
sobre o qual pontifica o solene Camões dos não menos solenes livros 
didáticos. O poema incorpora a ideologia e os valores mais superficiais do 
discurso cor-de-rosa justamente para debochar desse discurso, afirmando 
por trás das palavras exatamente o contrário do que o primeiro plano 
semântico afirma:

Adília se vale de sua posição à margem para maldizer certos 

hábitos modernos centrais, e coloca em observação os valo-

res mais tacanhos de sua sociedade, incorporando-os para 

criticá-los. Mergulhada na mais pura lamentação, ela recu-

pera a tradição poética erudita somando-lhe elementos da 

cultura de massas, produzindo essa escrita que absorve 

também os clichês, os ditos populares, as histórias infantis, 

os anúncios, as novelas, entre outras banalidades, juntando-

os a referências distantes da tradição erudita.

(Menezes 2007)

A elocução ingênua & franca, por vezes juvenil ou infantil, é o que 
diferencia a poética de Adília Lopes do universo lírico dos demais autores 
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reunidos neste trabalho crítico-afetivo. Porém, como já foi dito, essa 
elocução é ingênua e franca, por vezes juvenil ou infantil, apenas na apa-
rência. Nas mônadas fractais dessa autora-ironia vale principalmente o 
curto-circuito que dispara a compreensão do cômico, sempre que o enten-
dido entra em contato com o subentendido.

Em sua segunda coletânea de poemas, intitulada A pão e água de 
colônia e publicada em 1987, há essa breve e singela semente-explosão sem 
título, sobre a sociedade de consumo, melhor dizendo, sobre o novo tipo 
de vínculo convencional que une as pessoas-da-família nessa sociedade-
da-compra-e-venda:

Minha avó e minha mãe

perdi-as de vista num grande armazém

fazendo compras de Natal

hoje trabalho eu mesma para o armazém

que por sua vez tem tomado conta de mim

uma avó e uma mãe me foram

entretanto devolvidas

mas não eram bem as minhas

ficamos porém umas com as outras

para não arranjar complicações

(Lopes 2002, 63)

O parque de diversões, outro poema típico da lírica de Adília Lopes — 
como no poema anterior, a protagonista também se perde da família e toda 
sua antiga vida é deixada para trás —, pertence ao seu livro de estréia, Um 
jogo bastante perigoso, de 1985:

O parque de diversões

Eu julgava que aquilo era

um parque de diversões
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saía-se como se entrava

e não acontecia nada irreversível durante

é o que é um parque de diversões

quando se é adolescente

mas não

quando dei por mim

já lá estava dentro

e não me lembrava

de ter entrado

quando disse agora quero

ir embora

riram ah minha querida

deste parque não se sai

quem aqui vem não volta

não se volta atrás

então comecei a pensar

que ia passar o resto de meus dias

no parque de diversões

acabas por aprender vais ver

a fazer das tripas coração

te habituas vais ver

nos primeiros dias dói

dá vontade de vomitar

depois percebe-se que

no parque de diversões que é

um lugar triste

pode não se ser triste

sai muito caro

mas poder pode

(Lopes 2002, 9)

Os dois poemas narrados em primeira pessoa contam basicamente a 
mesma anedota: em ambos a protagonista jovem e descuidada, pas seando 
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longe de casa, perde-se da família-útero, mas não se desespera. Aparen-
temente não há motivo para o pânico, porque o que está ocorrendo é algo 
inevitável: o rito de passagem do mundo infantil para o adulto, instante-
instabilidade em que a menina deixa para trás antigos medos e sonhos e se 
torna mulher.

Essa passagem ocorre inesperadamente num momento de festa: no 
primeiro poema, durante as compras de Natal; no segundo, durante o 
passeio no parque de diversões. Passado o susto, a protagonista dos dois 
poemas, já mais conformada, aceita o novo papel social que acabou de 
receber. O antigo vínculo com a mãe e a avó foi atualizado, afinal outra 
mãe e outra avó foram-lhe entregues e, para que a roda-rotina da sociedade 
de consumo não seja abalada, é melhor ficar assim mesmo.

Enquanto isso, no parque de diversões, que em geral “é um lugar 
triste”, com um pouco de boa-vontade e aceitação por parte da narradora 
até mesmo a alegria pode subitamente ser experimentada. Uma alegria-
tristeza no eixo semântico da semelhança-de-diferenças.

Em mininarrativas como essas o humor tende muitas vezes a cobrir o 
sofrimento com a capa do burlesco. Porém, por mais cômica que seja essa 
lírica, nela há sempre uma grande carga de violência, angústia, seriedade e 
compaixão, razão pela qual o plano estético-mimético fica sujeito ao fluxo 
ético. Essa sujeição permite que a poesia-linguagem seja de fato a morada-
do-ser (Heidegger). Sempre que se realiza plenamente, o poema-explosão 
de viés moral instaura um casulo-verdade em que os desiguais se igualam 
(Teresa Maria Queiroz).

Em Adília Lopes, como nos grandes moralistas da história da literatura, 
os pequenos sofrimentos jamais são um pormenor socialmente ridículo 
ou indigno de tratamento literário. Como constatou Margarida Santos 
Marinho, “por mais que a autora acredite e afirme que o poeta é sempre 
o idiota da família, para ela o mais importante é vencer a indiferença, é 
cultivar a empatia, é estar atento ao sofrimento das pessoas, seja ele pequeno 
ou grande, mesquinho ou nobre, poético ou prosaico” (Marinho 2001, 67).

Seu comentário-em-versos, por exemplo, à célebre afirmação de 
Mallar mé, de que todas as coisas foram criadas para acabar num livro, 
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é real mente muito espirituoso. Mas não podemos negar que embaixo 
do verniz do humor está a melancólica constatação de que os bons 
livros foram e continuam sendo escritos por pessoas de carne e osso, 
por criaturas que sofrem de soli dão, hipersensibilidade, depressão. Por 
sensibilidades-solitudes que escre vem livros como a única maneira de 
manter com seus semelhantes cer tas conexões afetivas, a cada dia que 
passa, mais e mais frágeis:

Não gosto tanto

de livros

como Mallarmé

parece que gostava

eu não sou um livro

e quando me dizem

gosto muito dos seus livros

gostava de poder dizer

como o poeta Cesariny

olha

eu gostava

é que tu gostasses de mim

os livros não são feitos

de carne e osso

e quando tenho

vontade de chorar

abrir um livro

não me chega

preciso de um abraço

mas graças a Deus

o mundo não é um livro

e o acaso não existe

no entanto gosto muito

de livros

e acredito na Ressurreição



1 4 7

dos livros

e acredito que no Céu

haja bibliotecas

e se possa ler e escrever

(Lopes 2002, 189)

Sofia Maria de Sousa Silva, em sua tese de doutorado sobre a relação 
de Sophia de Mello Breyner Andresen e Adília Lopes com a tradição 
moderna, reflete sobre esse aspecto da crise do sujeito moderno, sobre 
quem rege e quem é regido. As pessoas manipulam a linguagem ou são 
por ela manipuladas? Se há realmente algo como uma autonomia da 
linguagem, é possível ao poeta perspicaz subverter, mesmo que apenas 
momentaneamente, a hierarquia regente-regido?

A herança moderna é incontornável. Sabemos, pelo menos 

desde Freud, que o sujeito não é senhor de suas produções 

e, desde Mallarmé, que a linguagem tem uma autonomia que 

ultrapassa os limites da vontade de um artista que com ela 

trabalha. Toda escrita é uma experiência de heteronímia, não 

só a de Fernando Pessoa. A de Adília Lopes não foge à regra.

(Silva 2007, 104)

Porém o poema-confissão acima, como tantos outros de Adília Lopes, 
parece querer fugir à regra, ao investir toda a sua força na convergência 
axial da projeção autobiográfica (expressão usada por Sofia). Tal investida 
chega mesmo a embaralhar as duas autonomias (a da linguagem e a do 
sujeito), propondo que a noção de um sujeito empírico talvez não passe de 
mais uma sutil ficção de nossa mente. Numa sociedade intermediada por 
infinitas camadas discursivas, o que seria o ser humano empírico, senão 
uma entidade abstrata? Uma projeção-abstração coerente, disfarçada, 
literária, firmemente balizada por um conjunto de sinais do vocabulário e 
do comportamento cotidianos:
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Os poemas de Adília falam dos seus gatos, da sua casa, 

localizada na rua José Estêvão, em Lisboa, da sua mãe, que 

era bióloga, da psiquiatra que consultou e se chama doutora 

Manuela Brasette. Ao contrário de Sophia, como vimos, Adília 

fala de tudo que pode marcar mais fortemente aquela voz 

poética, identificá-la com aquele corpo, daquela mulher, que 

nasceu em 1960, freqüentou a Faculdade de Física mas 

se transferiu depois para a de Letras, sofre de problemas 

mentais e gosta de gatos.

(Silva 2007, 103)

Ecoando o já folclórico “Emma Bovary c’est moi”, de um indignado 
Flaubert, Adília Lopes fecha irreverentemente o círculo existencial, colando 
linguagem e sujeito, máscara e face. Nessa projeção-colagem materializa-
se a santidade civil, puramente ficcional, que apaga por inteiro qualquer 
traço do real-fora-do-livro. “Em vez de enfatizar a distância que separa o 
autor empírico do sujeito lírico — como fez Pessoa —, Adília insiste na 
coincidência entre o sujeito criado pela escrita e esta mesma escrita. Por 
isso afirma e repete: eu sou eu” (Silva 2007, 104).

Esse procedimento surge em oposição à poética da modernidade 
e também da pós-modernidade. Apesar das diferenças genéticas que 
separam as duas tendências, ambas fincaram seus alicerces na necessidade 
da despersonalização ontológica do escritor. Mas essa oposição é só mais 
uma camada do jogo de aparências, pois ela faz parte da ironia do poema. 
Trata-se de um jogo de cena de dois tempos3.

Afinal, a autora empírica querendo ou não, ao menos esse quinhão da 
herança moderna e pós-moderna ainda hoje continua sendo incontornável: 
quando se expressa, primeiramente eu é outro. Sendo outro, o eu lírico de 
Adília Lopes é a mais perspicaz & irreverente construção do eu empírico 
chamado Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira, figura de carne 
e osso com quem esse eu lírico tenta se confundir. São duas entidades 
diferentes, tese-antítese, que buscam se integrar ou anular dialeticamente 
uma na outra.
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Aqui tem início o segundo tempo: eu (outro) sou eu-não-eu. Dois 
ethos, duas entidades mediadas pelo pseudônimo libertador — melhor 
dizendo, por essa “estratégia discursiva que contesta a noção de identidade 
firmada pela antiguidade clássica, permitindo ao autor trocar de rosto 
perante a opinião pública” (Proença 26) — agora se interrogam. Trocar 
de rosto tantas vezes, livro após livro, a ponto de já não saber se havia um 
rosto original ou apenas uma coleção possível de máscaras…4.

António Pedro Ribeiro, o poeta maldito 
que vai aos bares vomitar poesia

Um deus está entre nós, dominando corpos & mentes. O deus da 
usura? Ou o deus da poesia? Ambos são vigorosos. Seu modus operandi 
é de mesma intensidade, mas de sentidos opostos. Um deus é sombrio-
centrífugo, o outro é luminoso-centrípeto. Apolo e Dioniso, princípio da 
realidade e princípio do prazer, chame da maneira que preferir. Essa força 
centrífuga-centrípeta move as engrenagens do cosmo.

Três são os temas centrais na obra passional-fervorosa, às vezes 
irreverente-zombeteira, de António Pedro Ribeiro: anarquismo, boemia 
e garotas (mais precisamente, a falta delas). O que distingue esse poeta-
embriaguez dos demais xamãs-iconoclastas convocados neste ensaio-
tese-antítese-fotossíntese é o ethos exaltado-demolidor. Contra o Estado, 
contra o dinheiro, a favor da utopia social-afetiva. Dos confins do século 
19, Nietzsche insufla a fúria inconformista de António Pedro Ribeiro. Do 
outro lado do oceano, Whitman inspira a comoção humanista de António 
Pedro Ribeiro.

Um ensaio-espiral sobre o jogo de forças na lírica portuguesa contem-
porânea que não mencionasse o poeta-performer Alberto Pimenta 
cometeria uma grande injustiça. O ponto de mirada comprometeria a 
própria essência-da-aparência. Se no capítulo 3 cometi a gafe imperdoável 
de não citar-contextualizar as geniais provocações poéticas do “mais 
avacalhado expoente da poesia de vanguarda lusitana” (Glauco Mattoso), 
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fico feliz pela oportunidade de reparar agora o deslize. A proximidade 
ideológica-performática entre Alberto Pimenta e António Pedro Ribeiro 
é ponto pacífico.

O transgressor e inclassificável Discurso sobre o filho da puta, de 1977, 
contra a demagogia e o oportunismo da classe média, ecoa, por exemplo, 
nos manifestos do Partido Surrealista Situacionista Libertário, contra 
a economia de mercado e a sociedade do espetáculo. Na irônica Decla-
ração de amor ao primeiro-ministro ecoa a proverbial impostura alber-
tina-pimenteira, a mesma impostura que celebrou num prisma trans-
verso de rara argúcia, intitulado Current issues in community work, o dia 
internacional do condenado à morte.

Mas o diálogo intertextual-estilístico não está restrito a um grupo 
pequeno de autores. Esse diálogo-liquidificador incorpora muito mais 
que apenas três falas dissonantes, a de Nietzsche, Whitman e Pimenta. O 
discurso descentralizador da música pop e do cinema também enriquece 
essa troca de ideias. Há pouco tempo António Pedro Ribeiro reafirmou, 
ao blogue Submarino Amarelo, sua ascendência criativa, tantas vezes 
comentada nos próprios poemas, nos saraus e nas redes sociais.

Submarino Amarelo: Em que autores você se inspira?

António Pedro Ribeiro: Antes de todos, em Nietzsche e 

Jim Morrison. Deram-me a volta à cabeça várias vezes. 

Morrison exigia o mundo aqui e agora, era um animal de 

palco, um profeta, dizia que esta vida não se resume a uma 

fórmula única e irreversível, que todos podemos ser deuses. 

Nietzsche alertou-me para o homem pequeno, para o macaco 

que trepa nos outros em busca de poder, dinheiro, prestígio. 

Fala do espírito livre, do criador, da liberdade absoluta que se 

opõem ao rebanho e à felicidade da maioria. Foi um período 

da minha vida, entre os dezesseis e os vinte anos, em que 

ouvia Pink Floyd e as letras anti-sistema do Roger Waters, 

em que ouvia os Doors e li Assim falou Zaratustra, livro que já 

li sete vezes, além de ter visto o Apocalypse now de Coppola, 
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com o Marlon Brando naquele papel genial de xamã. Foi 

um coquetel molotov na minha cabeça. Agora leio mais 

livros de filosofia ou sociologia do que literatura. Tenho lido 

Platão, Aristóteles, Max Stirner, Karl Marx, Kropotkin, Sartre, 

Marcuse, Bertrand Russell, Erich Fromm, Zizek, Edgar Morin, 

Raoul Vaneigem, Guy Debord, Hannah Arendt, Agostinho da 

Silva, mas continuo a ouvir Lou Reed, Led Zeppelin, Doors, 

Joy Division, UHF, Mão Morta e sou influenciado pelos 

escritores e poetas: Shakespeare, Henry Miller, Dostoievski, 

Anais Nin, Rimbaud, Sade, Bukowski, William Burroughs, 

Allen Ginsberg, George Orwell, Walt Whitman, Mário de Sá-

Carneiro, Fernando Pessoa, Luiz Pacheco, os surrealistas, 

Sebastião Alba, Mário Cesariny e Alberto Pimenta.

(Amarelo 2015)

Nessa lista encontramos entre os pensadores o carismático Kropotkin, 
pai do comunismo-anárquico. Negar e combater a autoridade, qualquer 
autoridade, sempre foi uma das funções da melhor literatura. Então, mesmo 
não tendo sido mencionados, é certo que outros membros da problemática 
família anarquista também fornecem munição para a lírica utópica de 
António Pedro Ribeiro, cuja artilharia dispara sem descanso contra o 
Estado e o capital. Além de Kropotkin, nos versos-transversos desse poeta-
performer discursam Max Stirner, Proudhon, Bakunin, Malatesta e outros, 
para quem “a propriedade é um furto” e “o impulso destrutivo é também 
um impulso criador”.

Os muitos movimentos anarquistas, apesar das diferenças ideológicas 
periféricas, convergem num ponto: a liberdade social-econômica-política, 
ou seja, a morte definitiva do Leviatã da teoria hobbesiana. Está em causa 
não a substituição de uma autoridade por outra, mas a destruição de 
qualquer possibilidade de autoridade. A certeza-de-incertezas se recusa a 
trocar um dogma por outro de igual valor, a afirmação-de-negações não 
aceita o mito do eterno retorno do mesmo mal. Livros atrevidos sugerem 
astutamente que sabotemos a máquina administrativa & judiciária.
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Não existe justiça social no Estado-nação, afirma a esquerda extrema. 
Também a poesia-liberdade de António Pedro Ribeiro preconiza o mundo 
livre, descentralizado, sem leis draconianas ou exploração social. Sua irre-
verência libertina-libertária reivindica, entre outras coisas, o amor livre, a 
resistência ativa, o fim do direito à propriedade hereditária (herança) e a 
abolição dos partidos políticos (mesmo que, num primeiro momento, seja 
necessária a fundação de seu próprio-impróprio partido surrealista).

Ode ao sacrifício ou Manifesto autárquico do PSSL 
para a Póvoa de Varzim
[ À memória do grande Tony Vieira ]

O presidente da República ama-nos

o primeiro-ministro sacrifica-se por nós

sacrificai-vos vós também

e será vosso o reino dos céus

o poeta Ulisses recebe o rendimento mínimo

paga-me uns copos

e já não vende poemas pelos cafés

o poeta Ramalho diz que escreve poesia afrodisíaca

para excitar os cérebros

crava-me uns copos

e ainda vende poemas pelos cafés

as gajas levantam-se

o PSI-20 fechou a perder 0,1%

o poeta Ribeiro mija na estátua do major e sorri

o presidente da Câmara sacrifica-se por nós

três revolucionários foram vítimas de um atentado perpetrado por 

um balde de àgua à porta da sede e apresentaram queixa na esquadra

A PT e a Novabase centraram a atenção dos investidores brasileiros

O presidente da Câmara, o Buenos e o Diamante velam por nós

A PT desvalorizou 0,51% depois das ações terem estado suspensas 
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na parte da manhã na sequência de uma notícia que dava conta 

do interesse da operadora em lançar uma OPA sobre a Novabase

O presidente da Câmara lançou o diamante à orca

os três revolucionários foram à ópera

O Buenos controla à Don Corleone

o diamante mordeu o presidente

a estátua do major caiu nas mãos da aliança Povo/FGL/lixeiros

a empresa liderada por Rogério Carapuça, sita na rua da Junqueira, 

afirmou que não foi notificada

o presidente da Câmara enfiou a carapuça do Rogério

o diamante tornou-se um perigoso encapuçado

o presidente recebeu, em audiência, o capuchinho vermelho

o lobo mau devorou o Buenos na praça do Almada

o diamante disparou 3,73%

o presidente lê poesia afrodisíaca

o diamante tem o cérebro excitado

a EDP e o BCP também pressionaram o índice

o PSSL ameaça ocupar a Câmara

o BPI avançou 3,64%, animado com a possibilidade de vir a ser 

alvo de uma OPA

o diamante foi violado por uma orca

as gajas apalpam o celular

o presidente vos ama

o primeiro-ministro sacrifica-se entre girafas e elefantes

sacrificai-vos vós também

garanti os míseros ordenados dos gestores públicos, 

as reformas irri sórias dos governantes, dos deputados silenciosos, 

dos autarcas corruptos

sacrificai-vos

ide a Fátima de joelhos

obedecei ao senhor que vela por vós

sacrificai-vos pois será vosso o reino dos céus.

(Ribeiro 2006, 11)
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Sátira e paródia se revezam sem a menor cerimônia nesse prisma 
transverso de natureza circense e na maioria dos cruzamentos oblíquos 
de António Pedro Ribeiro. Em seus manifestos debochados, a linguagem 
coloquial esvazia o discurso pomposo ou severo, um arremedo de sermão 
& exortação evangélica logo dá lugar a anedotas boêmias e comentários 
eco nômicos. “A alternância entre o racional e o emocional coloca em evi-
dência a ira de quem enxerga nos detentores do poder o expoente máximo 
da hipocrisia” (Dias 2008). A liberdade tempestuosa de Walt Whitman, 
sem métrica nem rima, reverbera. Troveja. Amaldiçoa. É a voz de trombeta 
do Juízo Final, “derrubando muros e silêncios dissimulados, atacando as 
contradições da sociedade mercantilista” (idem). Os agentes coletivos de 
controle fogem da inocência-que-ataca.

Manifesto autárquico hardcore para a Vila do Conde 

No Saura

eu, o Bica, o Miguel e o Ramalho

nos envenenamos com cerveja

e mandamos a santa madre Igreja

para o caralho

No Gaby

a cara do Cruz ocupa a praça inteira

e o Almeida Careca persegue cabeleiras

e se põe nu em cima das prateleiras

Alto!

É preciso manter o sentido de Estado,

senhores vereadores e candidatos,

sobretudo não ofender as conveniências

No Pátio a performar

e o anarco-Ramiro registra e acumula

o Almeida a cavalo no Cruz
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o Almeida e o Cruz a chutar cavalo

e os blues que vêm das Caxinas

ó Almeida,

o Ramalho vai tirar você do poleiro

com versos surreais

e outros que tais

da lavra do Ribeiro

com o Bica sempre à bica

e passagens por Vilar do Pinheiro

onde o Adário se espetou contra o armário

após atentado à pedrada

dos quatro da vida airada

e do PSSL/ Frente Guevarista Libertária

devidamente averiguado

pela Judiciária

Em Vila do Conde

o conde da vila bebe

à esquina do Marquês de Sade

sacia a tua sede

dinamita a sede

Barão Vermelho

a meio da procissão

a circular contra o mercado

na feira

a apanhar bonés

chimpanzés

de galho em galho

de galo em galo

Ramalho

a comer cães.

(Ribeiro 2006, 15)
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Linda Hutcheon notou, em seu estudo sobre a paródia moderna, que 
muitos pontos conectam essa modalidade intertextual ao que Bakhtin 
chamava de realismo grotesco. Os móbiles catalisadores de António Pedro 
Ribeiro também subvertem as convenções autoritárias por meio da 
carnavalização avacalhada da realidade política portuguesa e mundial. 
Sua arma mais eficaz é o humor circense que rebaixa tudo (poder, capital, 
religião, hierarquia, propriedade privada, megacorporações, luta de 
classes, amor romântico, lírica afetada), arma tão apreciada por Breton e 
seus comparsas surrealistas.

Contra o mal-estar e o medo, nada de poemas enfeitados, nada do bom 
gosto soporífero da classe média: o riso e o escárnio são o melhor remédio. 
Hutcheon enxerga na cultura pop moderna — Andy Warhol, Rolling 
Stones, Pink Floyd, os punks etc. —, nessa cultura-motor tão importante 
para o universo poético-boêmio de António Pedro Ribeiro, parte da antiga 
transgressão do carnaval renascentista, de que falava Bakhtin. “São as 
nossas formas folclóricas, festivas, populares, em resposta ao medo do 
progresso e da globalização” (Hutcheon 1989, 96).

O poeta libertino passeia por Braga 

Os pelos do nariz entram na Brasileira
e leem Eça de Queiroz
as tetas discutem teatro
as mulheres bonitas são verdes
as sapatarias devoram virgens crucificadas

a trepar pelas arcadas
as minissaias já não passeiam pelo Astoria
assassinado pela merda híbrida
viva a velha Brasileira que se mantém no sítio!
e os empregados rabugentos
e os clientes petrificados

a vê-las passar
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Escândalo!

aumenta a prostituição na cidade

a Junta de Freguesia de São Vítor e a polícia

coligaram-se para combater o flagelo

Cambeses pertence a Barcelos

as meninas perdem-se no mundo dos saldos

nas traseiras do hospital de São Marcos

Marcos e Zapata a conspirar

desfile de guerrilheiros na avenida da Liberdade

nas barbas do papa e do arcebispo primaz

um doido para a mudança!

um doido sem vereadores

um doido que escreve à mesa da loucura

que se ridiculariza a si mesmo e ao mundo

que escuta a conversa dos anciãos

é bom morrer em Braga! — diz o cartaz

talvez por isso eu esteja aqui

a morrer e a renascer várias vezes

na Brasileira à mesa dos papéis

e o blog que não bloga

e a empregada-de-mesa sorridente

e a clientela que envelhece

ando com falta de speed na mioleira

ao balcão os empregados conferenciam

sobre o tempo que faz e os tempos que passam

Estou doido e não sirvo para o mundo!

estou doido e crio mundos

estou doido e assim quero ficar

Morte ao mundo e aos seus criadores!

morte ao poeta e aos seus tumores!

Ela comprou um jaguar — diz o ancião.

ela comprou um avião — diz o caviar.
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ela perdeu o celular

e morreu ao terceiro dia

Ela…

na minha cidade

parece um tanto ou quanto surrealista.

(Ribeiro 2006, 24)

Os bares e os cafés são o cenário ideal para esses sermões profanos. 
Zaratustra bebe e brada, brada e bebe, repreendendo os surdos que se 
recusam a enxergar e os cegos que se recusam a ouvir. Regularmente, 
entre uma invectiva e outra — “Morte ao mundo e aos seus criadores! / 
morte ao poeta e aos seus tumores!” —, entre uma cerveja e um uísque, o 
profeta da utopia lança um olhar às tetas das gajas, essa região afrodisíaca-
paradisíaca da anatomia feminina, que já mereceu até uma homenagem 
minimalista, intitulada As gajas, as tetas (Ribeiro 2009, 74). A libido é uma 
tortura, uma condenação. As gajas não se entregam alegremente ao poeta 
maldito. Toda a ação-reação carece de sexo-sucesso. As gajas copulam de 
bom grado com o jogador de futebol, mas não com o poeta anarquista. 
“Sais à noite para encontrar as gajas e só os gajos vêm falar contigo, ó 
bardo underground” (idem, 44).

António Pedro Ribeiro cultiva em si mesmo a lascívia literária de 
Henry Miller e Bukowski. Tesão e poesia são antigos amantes, não há tesão 
sem poesia, não há poesia sem tesão. O sexo é a maldição do macho. Nos 
cafés, o poeta bebe, escreve e espreita as mulheres. São diferentes umas 
das outras, formam uma fauna heterogênea. “Umas mais atiradiças, outras 
mais reservadas; umas mais apagadas, outras mais vistosas; todas, no 
entanto, desorientadas neste mundo mecânico de homens” (Facebook, 22 
de março de 2014).

Mas as gajas não dão muita trela ao libertino-libertário. Algumas 
apreciam seus divertidos jogos-de-azuis-vermelhos-verdes, dão boas risa-
das, mas depois vão embora. Vão transar com homens mais bem-suce-
didos: empresários, pop stars, jogadores de futebol, astros e executivos 
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da tevê. O bardo underground concorda com Arrabal: “Cada vez que eu 
declamo meus poemas as gajas deviam me beijar na boca; gasto o cérebro, 
gasto a alma, gasto a mão, gasto os olhos, gasto a caneta; o artista tem de ser 
recompensado de uma maneira ou outra” (Ribeiro 2009, 84).

O gato surreal 

O gato em pânico

trepa pelas paredes

a menina acorda e desatina

com o mendigo

expulsa-o de casa

a bem da nação

do primeiro-ministro

e da racionalidade econômica

Vai trabalhar, malandro,

que os dias não estão para literaturas!

(Ribeiro 2006, 26)

Energia formante e gesto formativo são a base também do casulo-
verdade financeiro. Os mecanismos-de-controle industriais querem formar 
apenas consumidores. O mendigo é um avatar do bardo underground, 
um estorvo socioeconômico, uma figura sem função prática no sistema 
capitalista. A menina desatinada representa todas as gajas do mundo, 
criaturas-tetas avessas à péssima situação financeira dos xamãs indigentes. 
O imperativo do dístico final não podia ser mais claro: “Vai trabalhar, 
malandro, / que os dias não estão para literaturas!”

A santidade civil não recebe vale-refeição nem tem direito a férias. 
António Pedro Ribeiro não tem um emprego fixo, um bom salário, com 
todos os benefícios. Diferente da maioria dos escritores, ele não é um 
jornalista ou funcionário público. Não trabalha numa estatal. Plano de 
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carreira? De jeito algum. António Pedro Ribeiro é o mendigo-malandro-
gato-surrealista desse equilíbrio permeável de natureza movediça. A 
liberdade não tem preço. A independência intelectual não pode ser com-
prada, ela precisa ser conquistada. Mas até quem se recusa a viver na 
servidão total precisa de uns trocados para o pão e a cerveja. “As mulheres, 
algumas mulheres, apreciam a nossa literatura e a nossa conversa. Contudo, 
veem-nos sem dinheiro... Enfim... Dificilmente deixaremos descendência.” 
(Facebook, 7 de abril de 2015)

Na irreverente persona lírica desse poeta-vagabundo há certa inocência-
ingenuidade juvenil que se expressa dramaticamente. Suas queixas são 
quase sempre sentimentais, até chorosas. São habitadas por personagens 
planos, sem profundidade. A distribuição de bênçãos & maldições é mani-
queísta: economistas e políticos são seres nefastos, artistas e escritores são 
criaturas sagradas, não há gradação de cinza, apenas o preto e o branco. 
Manifestando os desejos de um jovem mimado, seus prismas transversos 
reclamam do sistema e das gajas sem se preocuparem com qualquer 
sutileza reflexiva, mantendo ao rés-do-chão o nível do pensamento crítico. 
Essa suposta falha de caráter reforça mais ainda seu ethos cômico.

A renovação-sacralização do real-cotidiano pode ser uma experiência 
engraçada. Ah, António, durante a leitura de seus móbiles catalisadores, o 
sorriso surge do contraste bem-humorado entre a linguagem coloquial-
ranzinza e a forma literária escolhida — o poema —, normalmente asso-
ciada à elevada-sóbria-filosófica arte da ilusão lírica. Sorrimos da desgraça 
alheia, que é também a nossa desgraça. Esse é o sentido do humor benigno 
de que fala Vladimir Propp: a infração de uma regra social implícita, no 
plano da linguagem, e a percepção de que essa infração é aceitável-desejável, 
proporcionando uma repentina-inesperada descoberta (Propp 150).

Os meus amigos 

Os meus amigos dizem que eu estou 
contra tudo e contra todos
que estou a ficar como Diógenes
que insulto toda a gente
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que vomito e mijo na rua
que sou uma espécie de bobo da corte
que faço os outros rir
os que acham graça 
os outros ficam fodidos
e não batem palmas
nem punhetas
os meus amigos dizem
que eu me exponho demasiado
que coloco mulheres gostosas no blog
que lanço bombas
os meus amigos dizem que eu preciso
ver campos, flores e vacas
e eu fui aos campos, às flores e às vacas
mas continuo a escrever a mesma merda.

(Ribeiro 2009, 8)

Esse comportamento-depoimento relaxado-desleixado-juvenil parece 
negar à multiplicidade-de-singularidades de António Pedro Ribeiro qual-
quer possibilidade de transcendência. Mas é justamente essa apa rência-
essência de inocência-ingenuidade que faz de suas mônadas fractais algo tão 
interessante. O melhor caminho para incriminar a elite é se fingir de idiota 
(Hutcheon 1989, 101), afinal a carnavalização reduz o risco de represália. 
Com seu jeitão extravagante, não é o bobo da corte quem sempre denuncia 
os pecados e os vícios do rei e da nobreza? Um alter ego, uma máscara ou uma 
persona pode ser a pessoa empírica em estado de êxtase alcoólico5. “Estarei a 
me converter num astro? É o António Pedro Ribeiro, dizem. O poeta maldito 
que vai aos bares vomitar poesia.” (Facebook, 22 de março de 2015)

Manifesto contra os economistas

Vós, economistas,

que dais cabo da vida
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que a reduzis à mesquinhez

da conta, do orçamento, do défice

vós, economistas,

que pregais a bolsa e o mercado

que vos masturbais com o dinheiro

sabei que vos amaldiçoo

e que venho combater a vossa ditadura

vós, economistas,

que estais feitos com a morte

que trazeis a vidinha do tédio,

do previsível, das estatísticas

sabei que não me levais na cantiga

vós, economistas,

que dominais o mundo

que tudo submeteis à vossa lei assexuada

sabei que estou vivo

que procuro o prazer e a loucura

que estou para lá das vossas teses

que o amor não se mede

que a liberdade não se quantifica

e o vosso império vai cair!

(Ribeiro 2009, 18)

O bufão em êxtase, esse arlequim irritado que vai aos bares vomitar 
poesia, faz do maniqueísmo ingênuo sua melhor estratégia discursiva. Do 
raso-rancor ele extrai o profundo-sorriso. Por meio do humor-multiplicidade 
— a ignorância fingida de que fala Sócrates — seus sermões desarmam nosso 
racionalismo-unidade, diariamente tão sério & circunspecto. “O humor, 
mes mo o humor irônico mais pessimista, para funcionar precisa ser simples, 
pre cisa dominar o registo médio do idioma do senso comum” (Oliveira 66).

A sacralização do cotidiano por meio da lírica-de-combate não precisa 
seguir somente a trilha de Hermes Trismegisto. Liberdade também rima 
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com simplicidade. Além da lírica subterrânea existe a lírica de superfície. 
António Pedro Ribeiro admira os surrealistas, mas evita prudentemente a 
escrita automática tão hermética-alquímica-elitista, preferindo às charadas 
obscuras a anáfora da música pop. Não há dúvida de que esse Zaratustra 
lúcido-embriagado encontrou um modo eficiente — seu modo particular 
— de levar a alta cultura dos pensadores anarquistas à baixa cultura das 
redes sociais, dos bares e cafés.

Gonçalo Tavares e a função poliédrica 
da inquietação filosófica

Nos prismas transversos de Gonçalo Tavares é muito evidente a insis-
tência no discurso meditativo e reflexivo autofágico, que aparentemente 
pretende evitar as armadilhas da lírica apoiada na retórica beletrista e na 
emotividade confessional. A objetividade discursiva e a reflexão crítica 
sobre o homem, a civilização, a linguagem, o universo, o tempo, a vida e a 
morte — objetividade e reflexão próprias de tratadistas e filósofos — são as 
constantes que fazem desses cruzamentos prismáticos, na falta de definição 
melhor, poemas filosóficos.

Dos dois significados possíveis para o adjetivo — poemas que filosofam 
e poemas que tratam dos assuntos já tratados pelos filósofos — o segundo é 
o mais pertinente para definir a produção lírica do poeta português. Afinal, 
é fácil perceber que Gonçalo Tavares não trata, de maneira original, de 
seus próprios temas filosóficos. Ou seja, ele não faz filosofia em versos, na 
trilha-tratado de Dante e Goethe.

Ao contrário. Seus cruzamentos oblíquos refletem, de maneira frag-
men tada, informal e estocástica, sobre os temas alheios, clássicos e 
moder nos, reelaborando-os poeticamente, misturando-os com anedotas 
e situações cômicas, usando-os para preencher suas personagens e seu 
nar rador lírico. Mesmo assim, bem abaixo da epiderme, esses jogos 
dinâ micos negam totalmente a afirmação mais corrente, entre poetas e 
filósofos, de que:
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A poesia e a filosofia opõem-se vigorosamente pela forma de 

pensamento e de expressão. Heidegger, que compreendia 

muito bem as duas instâncias, diz algures que o poeta e o 

filósofo habitam montanhas muito próximas, mas separadas 

por um profundo abismo. Seria difícil caracterizar essa proxi-

midade e essa separação. Poesia não é filosofia e filosofia 

não é poesia. A poesia move-se num campo de liberdade 

espiritual quase que totalmente vedado à filosofia e esta, no 

seu modo austero e solene, parece alheia aos sentimentos e 

aos devaneios mais profundos da mente humana. Enquanto 

a poesia voa livre, criando seu próprio movimento e sua 

própria verdade, a filosofia pretende cingir-se ao real, ser a 

ciência da materialidade e dos princípios inteligíveis do ser.

(Pires 304)

A aproximação possível — ou improvável — entre a literatura e a 
filosofia foi muito discutida ao longo dos séculos, desde Platão, passando 
por Santo Agostinho, Schiller e os românticos, por Pascal, Nietzsche, 
Walter Benjamin e Heidegger. Seriam duas substâncias antagônicas? A 
formulação filosofia-na-lírica sempre suscitou muita desconfiança. Sempre 
houve o temor de que, na conjunção carnal entre ambas, a autonomia da 
lírica ficasse comprometida e a poesia desaparecesse no éter. Ainda hoje, 
em alguns círculos, acredita-se que “o frio rigor especulativo da filosofia 
está em franco contraste com a comovida vibração da lírica” (Pareyson 47).

Na opinião de Luigi Pareyson, isso significa ignorar as características fun-
da mentais tanto do pensamento filosófico quanto do pensamento lí rico: “Há 
na filosofia aspectos que, quando convenientemente acen tua dos, fazem da 
meditação filosófica poesia pura e genuína, a ponto de ser impossível apreciar 
seu valor especulativo, prescindindo dessa sua realidade de arte” (idem).

Na perspectiva-saturação das formas-comunicação, é claro que em 
todo movimento literário circula a seiva do processo investigativo. No 
coração das mais diversas correntes poéticas subsiste sempre algo da 
filosofia. Ou, para ser mais coerente, das filosofias.
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Afinal, se no universo da criação literária e artística não existe apenas 
uma poética, mas inúmeras, também no universo da interrogação científica 
e filosófica não existe apenas uma filosofia, mas muitas. Dessas muitas, 
até mesmo a filosofia mais técnica e formalista, de enunciado totalmente 
funcional e essencial, pode, em determinadas circunstâncias, contribuir 
para a arte do poema, enriquecendo-a e sendo por ela enriquecida.

De qualquer maneira, os poemas de Gonçalo Tavares não competem 
com os tratados, os ensaios ou os aforismos de pensadores como Scho-
penhauer, Nietzsche e Adorno. Esse não é e nunca foi o papel da lírica. 
O que as sementes-explosões de Gonçalo Tavares fazem é o mesmo que 
já fizeram as sementes-explosões de Antero, Cesário e Pessoa — também 
poetas filosóficos —, cada qual à sua maneira, de acordo com os limites de 
sua época.

Essas bombas de efeito estético incorporam os desdobramentos 
sociais-científicos-religiosos-intelectuais das doutrinas dos pensadores 
mencionados, e de muitos outros. Elas recriam essas doutrinas em versos-
visões que por sua vez, conscientes do refluxo dialético, iluminarão a 
matéria-prima filosófica. Toma lá, dá cá: Luigi Pareyson garante que as 
obras-primas da literatura de todos os tempos são na verdade obras de tese.

Na conversa que mantivemos por e-mail em novembro de 2007 o 
poeta revelou: “Pensar é ainda um dos atos de resistência do ser humano. 
Não concebo qualquer ato humano sem o pensamento, mas é evidente que 
este pode se expressar de muitas formas. Na antiguidade clássica a filosofia 
e a poesia estiveram juntas, eram a mesma coisa, mais tarde se separaram. 
Juntar as duas de novo é voltar às raízes, não é ser puramente vanguardista.”

Pode haver, no entanto, o risco de o prisma transverso de feição filo-
sófica se transformar em mero exercício mais ou menos convincente de 
destreza intelectual. Acredito, porém, que a lírica de Gonçalo Tavares não 
corre esse risco. Sendo ostensivamente uma lírica de ideias, ela também é 
em grande medida um trabalho de requintado senso de humor. Tudo que é 
sólido-mumificado desmancha no ar abstrato.

O impacto mais profundo dessa voz lírica abala os axiomas da 
opinião pública. Essa implosão do senso comum resulta precisamente das 
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tentativas de escapar racionalmente, por meio do nonsense e do cômico, do 
desamparo-morte das soluções fáceis.

Gonçalo Tavares, filósofo? Não. Filosofia na poética de Gonçalo Tava-
res? Sim. Por que não? Passemos aos exemplos selecionados:

A força

Nunca vi anjos nem aprendi orações

como aprendi versos, mas desde cedo

certa conspiração calma recolhida na parte

de trás da existência me foi dando

conselhos monocórdios, pontuais.

Uma força constante que

afastada dos dias e do seu ruído próprio

me acompanhou. Nada de religioso, nenhum Deus,

nenhum temor, nenhuma adoração,

chamemos à coisa: disciplina. E assim está bem.

O mundo avança e acontecem coisas,

e o meu corpo recolhe-se e faz o que tem de fazer.

(Tavares 2005 A, 155)

O sujeito reflexivo desse poema reconhece & aceita os limites de sua 
capacidade cognitiva. Ele não afirma que os anjos não existem, tampouco 
que Deus é pura ilusão. Agnóstico cuidadoso, esse sujeito-hermeneuta 
afirma que jamais os viu ou percebeu sua presença, preferindo chamar sua 
força-interpretação de disciplina, e de calma conspiração o que outros já 
chamaram de inspiração divina. Em seu íntimo reverbera a divisa socrática, 
pois ele sabe que nada sabe, melhor dizendo, que tudo o que sabe hoje 
pode mudar amanhã, em outras palavras, que toda verdade racionalmente 
construída é inevitavelmente provisória.

Mas a convicção clássica de que, em cada um de nós, o conhecimento 
e a ignorância andam juntos, não conduz o narrador à depressão e à 
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lamentação. Segue outro caminho, seu mergulho no peculiar ritual extro-
vertido. Não há impaciência nem melancolia em sua confissão, porque ele 
sabe que a douta ignorância não se reduz à declaração pública de impotência 
da razão humana. Ela também é a sabedoria que percebe sua fraqueza e faz 
dessa percepção a melhor via para a sacralização da atividade poética. Essa 
é a sua força.

Não há no texto marcas muito expressivas que indiquem de que ponto-
linha-plano da sociedade e da cultura o eu lírico está falando. O máximo que 
podemos afirmar, a partir de seu vocabulário e da forma como esse eu lírico 
organiza a trama sintática e semântica, a partir também das dúvidas e certezas 
que ocupam sua mente, é que se trata de alguém comum, intermediário, 
confortavelmente posicionado entre os extremos: financeiramente nem 
nobre nem pobre, culturalmente nem erudito nem simplório.

Por que é tão importante ter mais ou menos clara a posição do eu lírico 
no tabuleiro social e intelectual? Para podermos avaliar certas conclusões, 
imagens e referências filosóficas e religiosas que vão surgindo, ao longo dos 
vários poemas que formam o interminável enunciado dessa persona-de-
linguagem chamada Gonçalo Tavares. Persona que, talvez para o autor — o 
poema é o primeiro da seção intitulada Autobiografia —, mas com certeza 
para a maioria de seus leitores — como é de hábito no jogo literário mais 
sofisticado —, é considerada muito semelhante ao criador empírico, para 
não dizer: é mesmo ele, mesmo sendo outro. Um doppelgänger?

As palavras de negação nunca, nem, nada, nenhum e nenhuma de-
finem a relação com o sistema religioso instituído. Por sua vez, o pro-
nome indefinido certa reveste de leve incerteza e tranqüila insegurança a 
relação com o sistema lírico, cujas leis-operações, sabemos bem, jamais 
foram totalmente desvendadas e expostas pelos teóricos da linguagem e 
da literatura.

A disciplina, essa força constante “afastada dos dias e do seu ruído 
próprio”, se não é capaz de fornecer a explicação para todos os fenômenos 
misteriosos, já basta para trazer ordem ao mundo e acalmar a consciência 
disfórica. Seus conselhos monocórdios & pontuais, tão consistentes e 
coerentes, nós não sabemos quais são, pois o narrador-consciência não os 
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enumera. Mas sabemos que são verdadeiros e eficientes, ou pelo menos 
muito mais verdadeiros e eficientes do que qualquer certeza-epifania que 
pudesse vir do além, do plano espiritual, do paraíso.

Mesmo vindo de algo impalpável-imensurável, de algo que não pode 
ser registrado-dissecado, esses conselhos têm o poder de trazer equilíbrio 
e simetria ao cotidiano. Sagrados secretos conselhos! Parece que a maior 
parte das dificuldades que até então detinham e embaraçavam filósofos, 
cientistas e teólogos, criando dúvidas incontornáveis e barrando o caminho 
para o conhecimento pleno — onisciência onívora —, foram apagadas ou 
neutralizadas por esses desígnios.

É certo que não há muito entusiasmo nem alegria na declaração final 
do jeito, quando diz que “assim está bem” (comparar com o poema de Adília 
Lopes sobre o grande armazém). Essa é a típica aceitação do homem fatigado, 
da sensibilidade exercitada até o limite, da inteligência desanimada, que 
acredita ter experimentado todas as possibilidades polí ticas-econômicas-
artísticas-espirituais-afetivas-existenciais, sem que os resul tados justificassem 
o esforço, o sofrimento e todo o sangue derramado.

Nessa aceitação meditada-interiorizada há algo muito pequeno, porém 
vigoroso, importado de certas doutrinas orientais, como o budismo e o 
taoísmo, mas sem o conteúdo místico-sobrenatural. Algo relacionado às 
coisas miúdas do mundo e ao respeito que devemos ter por elas. Os dois 
versos finais do poema, apesar do tom resignado, não são negativos nem 
pessimistas: “O mundo avança e acontecem coisas, / e o meu corpo recolhe-
se e faz o que tem de fazer.”

Eles simplesmente informam ao leitor que o curso natural da existência 
não pode ser modificado, muito menos explicado pela vontade-pulsão ou 
pela ansiedade humanas. O sujeito lírico, ao buscar a estabilidade quase 
inexistente no cenário contemporâneo, julgou por bem aderir à tensão 
infinitesimal da vida, ao identificar-se, em cada pequeno gesto, com a 
realidade impenetrável da poesia.

Também no cruzamento oblíquo seguinte, uma anedota não teologal, 
certos elementos pequenos do dia-a-dia do sujeito lírico são igualmente 
sacralizados:
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As panelas

— Não é só Deus que se encontra entre as panelas,

também a sujidade faz aí seu ninho.

São palavras irônicas, de racionalista,

 que até posso ser eu em certos dias.

Porém hoje chove: não pára de chover.

 Receio voltar a casa e não encontrar

  o que lá deixei.

Mexo nos livros, os livros sempre.

Apesar desse medo decido voltar.

É uma hipótese como as outras.

Não pára de chover.

 Atravesso correndo as ruas

e tropeço: caio na calçada.

 Levanto, chego a casa.

A minha mulher me diz:

— Estás sujo.

 Eu respondo:

  — De Deus.

(Tavares 2005 A, 25)

São duas estrofes quase do mesmo tamanho, uma de oito versos e a 
outra de dez, ocupando a palavra Deus posição bastante privilegiada na 
organização-paralelismo dos versos. Essa palavra-potência aparece só duas 
vezes: no verso de abertura e no de fechamento. Entre os dois momentos 
ocorre, debaixo de chuva, a prosaica queda do narrador lírico, queda que 
repete sem ênfase nem grandeza a mítica queda de Adão e Eva.

Mas o assunto do poema-poeira não é apenas a divindade criadora 
de todas as coisas, nem a queda do homem, nem o centenário-milenar 
confronto entre fé e razão, uma tentando anular a outra. O assunto agora é 
a acomodação de todas as crenças e de todos os valores.
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O eu lírico desse cruzamento oblíquo tem as mesmas características 
do eu lírico do poema anterior, então podemos considerar que se trata do 
mesmo sujeito-de-sujeitos, agora em outra situação: misturando Deus, 
as panelas, a chuva, o lar, os livros e a mulher. A antiga noção de que a 
suprema divindade do catolicismo é onipresente ganha aqui um comen-
tário irreverente & conciliador, que estreita-unifica o sagrado e o profano, 
porém sem fundir os dois planos.

Se Deus está em toda parte, é certo que também esteja entre as panelas 
usadas, na lama, em tudo o que suja. Poeira-monismo-multiplicidade: 
o pequeno drama nesse poema não é conseqüência da morte-implosão 
de Deus, mas de sua quase insignificância-de-significados, agora que foi 
rebaixado de criador-do-universo a companheiro da gordura e do barro.

A queda do prestígio do Criador é acompanhada de outro fenômeno 
bastante contemporâneo: a igualação de todos os valores (algo bastante 
diferente da desvalorização de todos os valores supremos, base do niilismo 
de Nietzsche). Como nada parece ser realmente importante, o narrador lírico 
não se detém por muito tempo num tema só. Ao contrário, pela sua mente 
vão passando todos eles: Deus, as panelas, a chuva, o lar, os livros, a mulher… 
E, respeitando a coerência literária, muitos outros continuarão surgindo no 
horizonte-infinitude, para além da moldura que delimita o poema.

Tudo é importante, ao mesmo tempo em que nada é muito importante. 
Além disso, a simplicidade discursiva e a divertida inquietação desse 
intelectual de classe média, cuja maior preocupação no momento é voltar 
para casa debaixo de chuva e — horror! — não encontrar o que lá deixou, 
beira o ridículo. Mas o ridículo de temperamento delicado e gentil, que não 
faz das questões mais complexas da existência — os mistérios do universo, 
da linguagem, dos livros — motivo para as exageradas e enfeitadas 
digressões que tão pouco costumam nos dizer.

A chuva-ejaculação vem do alto, do céu. Ao cair nas horas mais 
impróprias, a água transforma a terra em barro. A ordem espiritual que 
há por trás desse fenômeno é meio indefinida, mas poderosa. Ao tropeçar, 
o homem mistura-se com o barro de que é feito, ao qual voltará. Na lama, 
na chuva e no homem está a divindade invisível, o deus do cotidiano — a 
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poesia —, articulando causas & efeitos. A ciência, ah, a ciência! Que pode 
seu método maníaco falar sobre essa prosaica ordem poética?

Explicações científicas

Explicam cientificamente as decisões de um planeta,

porém não há laboratório capaz de estudar

a razão por que o homem se levanta

da cadeira quinze minutos depois

de ter bebido seu café.

Descuidou-se a biblioteca: esqueceu acontecimentos mínimos.

Só há livros sobre reis e invasões, enormes discursos,

nem uma única página sobre as palavras

bom dia, da peixeira ao jovem comprador.

Ninguém conhece um fato por dentro, ou uma ação,

como se conhece um objeto.

Quem vem do nascimento vai para a morte,

são como dois lugares fixos,

cuja distância entre eles depende do acaso, quase sempre,

umas vezes da doença exterior,

raramente da decisão do homem triste

que se suicida.

(Tavares 2005 a, 121)

Nos dois poemas anteriores os alvos foram, em maior ou menor grau, 
o sentido arcaico do sagrado e a antiga fé religiosa, criadores de deuses, 
anjos e mundos incorpóreos. A consciência-magia foi julgada e condenada. 
O poema acima aponta noutra direção igualmente problemática. Agora o 
eu lírico ataca fortemente o pensamento sistemático-analítico-cartesiano, 
criticando a fé no progresso ilimitado da ciência, supostamente pleno de 
realizações tecnológicas e biológicas. Realizações que num futuro muito 
próximo trariam harmonia-fartura-conforto a todas as sociedades.
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A crença na era da emancipação do humano por meio da realização 
da razão tecnológica, também conhecida como era das Luzes, nos 
dezesseis versos acima não encontra reforço e guarida. Encontra, isso 
sim, resistência-indignação. A mesma resistência-indignação encontrada, 
por exemplo, nos ensaios de Adorno, Horkheimer, Marcuse e Benjamin, 
criticando a racionalidade histórica.

Valendo-se da liberdade lírico-guerrilheira, capaz de produzir as mais 
intrigantes imagens — nesse caso, para defender exatamente o direito à 
criatividade e à irracionalidade dos acontecimentos mínimos —, essas 
Explicações científicas reclamam o mesmo renovado modelo de razão-e-
racionalidade que os pensadores da Escola de Frankfurt reclamavam:

Foi preciso que a face opressora do trabalho se mostrasse 

inteira na miséria gerada pela desigualdade social, que a 

brutalidade da Primeira Guerra Mundial abalasse a crença 

no reino da razão tecnológica, para que se abrisse o espaço 

para a crítica de certo ideal de racionalidade no qual os 

valores humanos já não apareciam mais como finalidade. (…) 

A racionalidade analítica ordena e decompõe, só podendo 

agir sobre uma natureza despojada de suas qualidades e 

propriedades, convertida em objeto abstrato de um conhe-

cimento manipulador. (…) Toda teoria que acredita no progresso, 

mas confunde o progresso científico com o progresso real da 

humanidade, sem considerar as constantes regressões da 

sociedade e suas periódicas quedas na barbárie, não passa 

de uma racionalização do sofrimento, pois ignora a dor do 

homem singular e histórico, sujeito a um só tempo empírico, 

psicológico, histórico e transcendental. (…) Para a teoria crítica 

é preciso delinear um novo modelo de razão e racionalidade, 

que reconcilie o sujeito e o objeto, o homem e a natureza, o 

corpo e a alma. É preciso que se reunifiquem Eros e Logos, 

tornados antagônicos pela civilização repressiva.

(Flusser 2005 b, 113)
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O combate à ideologia racionalista, que enxerga o mundo-enigma pela 
perspectiva meramente tecnicista, renova a mitologia do real-cotidiano. 
Essa escaramuça é conduzida aqui pela lucidez crítica do poeta que, 
elegendo-se a si mesmo porta-voz da vida desordenada-fantasiosa, defende 
essa vida com as armas justamente da imaginação delirante, que também é 
a imaginação dos loucos-místicos-apaixonados.

Descrição de uma cidade

Não há lado esquerdo na metafísica,

o que não é uma limitação.

A produção industrial de problemas

solta no ar nuvens espessas

que interferem no aeródromo.

Aviões cobertos de grafites não conseguem levantar vôo

porque, entre os vários desenhos, os pequenos

desenharam pedras de granito. A Ideia de granito

pesa mais que a existência concreta de um

balão, o mundo das ideias é um estado transitório entre

o Nada e a montanha. Entretanto, a natação

tornou-se importante para a cidade

depois do dilúvio ocorrido há três mil anos. O governo

oferece inscrições gratuitas e ainda casais de animais

bruscos, mas mansos. Os homens andam felizes, e também

as mulheres, porque todos aprendem a nadar antes dos

sessenta. Hoje, neste século, morre-se afogado mais tarde.

O mundo é perfeito de todos os lados,

menos no lado onde estamos: como um sólido geométrico

belo que cai em cheio na cabeça desprevenida.

O mundo é fantástico visto de cima, de helicóptero. A linguagem

sobe e interfere em camadas específicas da atmosfera,

as palavras que usas não são inertes. O inglês, por exemplo,

é uma língua que entra excessivamente nas nuvens. O inglês
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para a Astronomia é deselegante, e prejudica ligeiramente

as aves baixas.

No outro lado do mundo, entretanto, alguém de grandes dimensões

enfia o aeródromo num saco plástico. As pulsações

da alma medem-se pelos pressentimentos, não por

aparelhos medicinais. E não se ilumina a escuridão,

ilumina-se algo que já não é escuridão, precisamente porque

a escuridão é escura, escuríssima, segundo dizem.

(Tavares 2005 a, 87)

Foi para defender a legitimidade da imaginação delirante e irredutível 
— o sólido gozoso que produziu os versos-inversos acima —, que a teoria 
crítica dos frankfurtianos combateu todas as utopias racionalistas. Mas é 
importante deixar bem claro que essa imaginação delirante e irredutível, 
por estar circunscrita à criação poética, não tem nada a ver com o mundo 
desordenado, inconsciente e disperso dos loucos e alucinados.

Tanto essa imaginação letrada quanto os textos que ela produz são 
construções racionais e conscientes que, graças ao cuidadoso trabalho 
de linguagem realizado pelo poeta, adquirem essa verossímil aparência 
delirante e irredutível. Para os cinco sentidos, qual a diferença entre a 
realidade e a perfeita ilusão de realidade? Não há. A máquina-da-razão 
também produz fantasmas.

A miscelânea de eventos, lugares e comentários reunidos nessa estranha 
Descrição de uma cidade apresenta dois centros de gravidade entre os quais 
as outras imagens-imitações passeiam: o centro metafísico e o físico, o 
mundo espiritual e o concreto, ou seja, o nada e a montanha mencionados 
no poema. É preciso vigor para suportar a pressão gravitacional desses 
pontos-hemisférios ferozes.

Mais próximos do nada estão a produção industrial de problemas, o 
mundo das ideias, a felicidade dos homens e das mulheres que aprendem 
a nadar antes dos sessenta, a linguagem voadora, as pulsações da alma, a 
luz e a escuridão. Mais próximos da montanha estão as nuvens espessas 
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das indústrias, os aviões cobertos de grafites, o dilúvio de três mil anos 
atrás, o belo sólido geométrico que cai em cheio na cabeça desprevenida e 
o gigante que enfia o aeródromo num saco.

Durante sua narrativa o sujeito delírico não se espanta com os fatos 
absurdos-insólitos que está narrando — o mesmo ocorre, por exemplo, com 
os narradores de Kafka, Cortázar, Murilo Rubião e Alberto Pimenta —, isso 
só pode significar que também esse sujeito delírico está intrinsecamente 
ligado a esses fatos. Ou seja, que ele é tão absurdo-insólito quanto o mundo 
à sua volta. Por esse motivo tudo lhe parece tão natural, por isso o tom 
equilibrado-desapaixonado de sua narrativa, na qual não há lugar para a 
tristeza ou a euforia.

Outro ponto importante: nesse poema em forma de mosaico não há 
passado nem futuro, todos os acontecimentos ocorrem ao mesmo tempo, 
tudo é simultâneo, tudo acontece nos limites do presente perpétuo & elás-
tico. Para o leitor, a cidade-falsidade e as curiosas criaturas-verdades que 
a habitam podem ser desvairadas, mas a organização temporal não é nem 
um pouco desvairada.

Tudo nessa cidade-mosaico muito semelhante à cidade-molusco dos 
textos surrealistas existe na condição de prisioneiro do presente, prisão 
sem paredes que às vezes produz estranhas e divertidas relações de causa e 
efeito: os aviões não conseguem levantar voo porque as crianças grafitaram 
pedras de granito em sua fuselagem, os astrônomos não conseguem 
observar os astros porque as nuvens estão carregadas de inglês. Tudo isso 
vive exclusivamente no presente, pois — aproveitando a bela imagem de 
Clarice Lispector, em A hora da estrela — “sempre e eternamente é o dia de 
hoje, e o dia de amanhã será hoje, e o dia de ontem será hoje, a eternidade 
é o estado das coisas neste momento” (Rio de Janeiro, Francisco Alves, 
1990, pág. 33).

Se os cientistas se vangloriam de já terem encontrado, com a ajuda 
de supertelescópios, aceleradores de partícula e computadores quânticos, 
os princípios claros cotidianamente camuflados atrás da confusão mais 
estapafúrdia, o poema acima, apoiado na filosofia moderna (mais des-
confiada de tudo e menos confiante em suas ferramentas) brinca com essa 
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pretensão da ciência, interpondo entre a realidade empírica e o observador-
onírico o filtro irreverente da linguagem lírica.

O recado que a Descrição de uma cidade está nos dando é esse: a vida e 
o mundo parecem suficientemente claros, com ou sem a ajuda da ciência, 
ape nas quando estão mergulhados na rotina, na conversa fiada, ou seja, 
enquanto as pessoas permanecem dóceis & acomodadas, leem textos con-
ven cionais e não são provocadas de maneira radical. Basta a rotina se des-
pe daçar para a clareza logo se dissolver, aparecendo ideias, percepções e 
sentimentos estranhos-estapafúrdios. Esse é o mesmo recado-desafio que 
a obra dos outros familiares-estranhos aqui reunidos também está dando.

Manuel de Freitas e o tópico distópico da revolta-sarcasmo

Os portugueses estão há muito tempo convencidos, e disso já con-
venceram o resto do mundo, de que a saudade é o sentimento oficial da 
nação lusitana. O número de obras que tratam desse assunto já clássico na 
literatura portuguesa é incontável. Levando em consideração os diversos 
matizes-índoles desse sentimento-tristeza, podemos dizer que se trata de 
pelo menos duas saudades.

Em primeiro lugar está a saudade-retrocesso do passado glorioso, do 
breve tempo em que Portugal, esse minúsculo pedaço da Península Ibérica, 
dominava os mares e o comércio com o Oriente. Essa é a saudade que olha 
para trás, para o auge do império português. Mas ela não está sozinha. 
Também há a saudade-progresso que olha para frente, a esperança-
nostalgia do futuro que já devia ter sido mas não foi (nem será), do retorno 
triunfal de dom Sebastião — depois da batalha de Alcácer-Quibir, por 
onde andará o mítico rei? — e da concretização do sonho messiânico do 
Quinto Império.

De todos os poetas que estrearam em Portugal no período que vai do 
final do século passado ao início deste, Manuel de Freitas é o vidente que 
maior afinidade tem com esse sentimento nacional e seus desdobramentos 
perversos: a depressão e o rancor. Nem retrocesso nem progresso. A nova 
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ordem global, cujos efeitos se fazem sentir sobre todos nós, impôs à saudade 
novos sentidos, ao criar nesse sentimento novos pontos de tensão-retração 
que agitam o indivíduo, levando-o da tristeza absoluta ao seu contrário: à 
agressão e ao insulto.

Essa saudade não é mais o sentimento desarmado & vulnerável descrito 
pela primeira vez por dom Duarte, no Leal conselheiro. Diferentemente do 
que acontece em Gil Vicente, Garrett e Pessoa, a saudade agora está armada 
e pronta para o combate. Do conjunto de poemas reunidos no presente 
estudo-espiral, os mais melancólicos-pesarosos-sarcásticos-revoltados são 
os desse poeta para quem o tema da saudade cedo se transformou em algo 
muito mais dilacerante e sombrio.

O sentimento de tristeza e languidez indefinida que estávamos acos-
tumados a encontrar na prosa e na lírica lusitanas perdeu a compostura. A 
saudade de agora, transformada pela raiva e pela revolta, não revela mais a 
ternura e a sensibilidade que a caracterizavam. A saudade de agora é violenta 
e grosseira. Ela morde forte a mão que cumprimenta e a boca que beija.

A obra de Manuel de Freitas até pode ser tachada de convencional, na 
medida em que vem sendo elaborada dentro da longa tradição da saudade 
e da tristeza lusitanas. Sua partitura-origem enseja um monólogo a várias 
vozes, todas mortas. Seus poemas mais dramáticos são animados por certa 
exagerada teatralidade que muitas vezes deixa o leitor na dúvida sobre a 
intenção-essência do que foi expresso-vomitado.

Estará o poeta sendo empiricamente sincero ou, ao contrário, estará ele 
sendo poeticamente sincero? Estará o vidente expressando a dor, o tédio e 
a raiva que de fato sente ou estará ele fingindo essa dor, esse tédio e essa 
raiva? Na opinião de Henrique Fialho, em cada poema de Manuel de Freitas 
ocorrem simultaneamente as duas situações, a sinceridade-fingimento e o 
desespero-encenação:

A contradição e o paradoxo formam a coerência desses poe-

mas. Oscilando entre o prosaísmo de feição confessional e 

o esteticismo de recorte decadentista, a poesia de Manuel 

de Freitas irrompe das vísceras da memória como o olhar 
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avesso a tudo o que possa ser instaurado sob o prisma da 

normalidade. Não se trata de uma poesia cotidiana, mas de 

uma poesia de todos os dias e da ruína de todos os dias, pois 

quando o sujeito poético parece olhar o seu objeto, o que se 

evidencia nos poemas é mais o seu modo de olhar do que 

as qualidades reais do objeto. A ironia de Manuel de Freitas 

é sempre, mesmo quando isso não foi pretendido, a auto-

ironia. Caso contrário, como explicar tanta vitalidade literária 

por trás de tanto negrume existencial? Encenação, acusarão 

uns (como se toda poesia, toda boa poesia, não fosse ence-

nação). Desespero, apontarão outros (como se toda poesia, 

toda boa poesia, não fosse um ato de desespero).

(Fialho 2005)

Encenados ou não, fingidos ou não, a revolta e o mau humor estão 
inteiros aí, em poemas como:

La perduta gente

Enoja-me vê-las parir ao ritmo de sua felicidade conjugal
ou de outras tão deploráveis razões.
Nos cafés eles falam de coisas importantes
como o Benfica ou o Sporting, enquanto as mulheres
passeiam os encantadores monstrinhos manifestando
overdoses de amor e ternurice. Gangas, rendas
e fraldas descartáveis vão confirmando o impensado
decalque de uma vida medíocre. Mas tudo está bem,
desde que a estupidez seja uma virtude
que convém reproduzir, garantindo afinal a imemorial
aberração de haver gente a ferir o olhar de outra gente
menos vocacionada para se deleitar com a atrocidade das coisas.

E hão de parir por muitos anos e de parasitar os dias
com o seu hedonismo recatado e grosseiro. Inconscientes
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artesãos da morte, desconhecendo mesmo que é a morte

esse fio de baba, esse impotente sorriso a ondear-lhes no rosto.

(Freitas 2000, 40)

O título do poema vem diretamente do Canto 3 do Inferno, de A 
divina comédia: “Per me si va ne la città dolente, / per me si va ne l’etterno 
dolore, / per me si va tra la perduta gente.” Foi no meio dessa pobre gente 
condenada-desnorteada que todas as gestantes, mães e crianças foram 
colocadas pelo jovem poeta português. Maternidade & maldição se 
equivalem? Para o eu lírico de La perduta gente, a reprodução humana e o 
convívio com a prole lembram muito certas cenas descritas por Dante em 
seu poema mais célebre.

La perduta gente é o manifesto radical de um espírito indignado com 
a mediocridade burguesa. Morte à reprodução biológica! Nesse poema 
politicamente incorreto, sarcástico e cruel sobre a vida desencantada apa-
recem-transparecem, violentamente manchados, os dois principais valores 
da sociedade atual: o matrimônio e a maternidade. Chegou a hora de 
incendiar a estupidez mamífera.

Os dois primeiros versos — “Enoja-me vê-las parir ao ritmo de sua 
felicidade conjugal / ou de outras tão deploráveis razões.” — expressam 
com raiva e agressividade incomuns o repúdio à ordem vigente, sendo 
segu ramente dois dos versos mais raivosos-agressivos de toda a lírica de 
língua portuguesa. Seu alvo é a mulher-bem-adaptada, a mãe-amorosa-
e-alienada, a dona-de-casa-feliz-e-realizada no principal e convencional 
papel que o corpo social lhe concedeu.

Mas o homem-igualmente-bem-adaptado no papel de marido-me-
dia no-e-medíocre, rotineiramente interessado na crônica esportiva, não 
escapa dessa artilharia pesada. Ele também compõe a cena de lazer e 
descontração que, filtrada pela lente iconoclasta do sujeito lírico, logo se 
torna abjeta e aberrante. (Parêntese curioso: aos filtros iconoclastas, caça-
dores de funcionários-do-pensamento, o mundo-enigma costuma oferecer 
seu pior abraço.)
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Para que a denúncia não se perca na sucessão de belas imagens poéticas 
— metáforas, metonímias, sinestesias etc. —, o vocabulário empregado é 
propositadamente o mais grosseiro. Toda vez que há sinônimos possíveis 
à disposição do eu subjetivo, o termo escolhido é sempre o mais forte 
e, às vezes, de mau-gosto. Em vez de nausear, molestar, ofender, injuriar 
ou enjoar, ele usa enojar. Em vez de dar à luz, gerar ou engendrar, ele diz 
parir. Em vez de excesso, abundância ou opulência, ele diz overdose. Em vez 
de desatino, loucura ou anomalia, ele usa aberração. Em vez de explorar, 
abusar ou tirar proveito, ele diz parasitar. E assim por diante.

Esses vocábulos estão aí para deixar bem claro que a beleza mente e a 
fealdade diz a verdade. A biologia é impiedosa. Apesar de todo o conhecimento 
acumulado ao longo de dezenas de milhares de anos, a reprodução humana 
ainda é gerenciada pelos mesmos estúpidos instintos que controlavam-limi-
tavam a existência de nossos antepassados mais distantes.

Em outra semente-explosão aparentada a essa, o alvo principal é o 
próprio ato sexual e o alvo secundário é ainda a figura da mulher-biologia, 
cuja dignidade é duramente atingida no mesmo instante em que a prática 
amorosa, desmascarada, revela sua face crua e mecânica:

Purgatory of fiery vulvas

Um buraco úmido e afável onde entras

sem jeito, diria que devagar, solenemente

— para que seja mentira. Tão breve

esse buraco, o entrar nele contundido.

Num instante te resumes

ao vômito branco que desesperado o açoita.

Vômito que depois languidamente

para o nada escorre

como um trôpego verme.

De tudo isso digamos já agora a vergonha
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e o fascínio de quase nada, desse nada

avizinhando-se em nojo do saloio vazio,

da perfeição imbecil,

da dor maior.

A merda mais pura

buscando-te

as fossas da alma.

(Freitas 2000, 75)

Se no poema anterior o Inferno, de Dante, é citado, agora estamos no 
purgatório, não de A divina comédia, mas do sexo feminino. Purgatory of 
fiery vulvas é o título de uma composição experimental, gritada, frenética, 
abrasiva e cacofônica do grupo Painkiller, de free jazz e grindcore. A canção 
— canção? — dura vinte e cinco segundos.

É com o mesmo fervor profano demonstrado por esse grupo-do-
barulho que o poeta-da-amargura ataca o que nas mãos de outros escri-
tores já foi a fonte de incontáveis obras sensuais & delicadas: o amor e o 
sexo. O vocabulário chulo e a descrição grosseira do corpo masculino e do 
anticorpo feminino durante o ato sexual, atividade aqui reduzida a algo 
meramente fisiológico, afirmam com desagradável ênfase que o purgatório 
não é outra dimensão apartada da realidade, o purgatório é aqui e agora.

Nessa mônada fractal há a percepção de que a sexualidade participa, 
como todos os outros atributos humanos, da mortalidade da carne, pois o 
corpo e suas necessidades fisiológicas são a afirmação da precária condição 
do indivíduo que sabe que vai morrer. O corpo-residência é a bandeira que 
marca o local da futura lápide.

Para o eu lírico a vagina é o “buraco úmido e afável” onde o verme 
mas culino momentaneamente penetra à procura da transcendência que 
só o gozo físico — la petite mort — é capaz de proporcionar. O gozo e, 
é claro, a poesia: afinal a experiência do coito não se completou em si 
mesma, ela precisou do furor estético. Ela necessitou ser registrada em 



1 8 2

versos transversos para que o breve, brevíssimo orgasmo-gosma conti-
nuasse fazendo sentido.

De onde vem tanta raiva-neurose, tanta repulsa-psicose? De onde vem 
esse desejo exacerbado de degradar os estereótipos mais importantes da 
indústria cultural, frutos-frituras da idealização ingênua do amor e da família?

Certamente da revolta que se estabeleceu primeiro como saudade dos 
dias melhores, reais ou imaginários — saudade da época em que as pessoas 
eram supostamente mais sensíveis-idealistas-sofisticadas-gene rosas 
—, depois se transformou em irritação com o atual processo de embru-
tecimento geral — processo coordenado pelos meios de comu nicação 
de massa, pelo consumismo que corrói a sociedade —, até final mente 
explodir em impropérios contra não apenas os mentores desse processo 
imbecilizante, mas também contra o cidadão comum, ou seja, as próprias 
vítimas do embrutecimento programado.

Depois do inferno e do purgatório, a raiva-neurose e a repulsa-psicose 
visitam o lado negativo dos paraísos artificiais. No campo simbólico-
belicoso dos poemas de Manuel de Freitas (principalmente no jogo 
dinâmico de seus primeiros poemas), “a sensação de falta, de ausência, a 
saudade do que perdemos porque nos foi tirado, furtado, roubado, tudo 
isso convoca o grito e promove o insulto baudelairiano, um século e meio 
após Baudelaire” (Amaral 136).

Em vários livros o narrador lírico de Manuel de Freitas também 
exercita a saudade e a nostalgia de maneira mais convencional: deixando de 
lado os insultos e retornando melancolicamente à infância e à adolescência, 
revisitando os bares e os clubes noturnos que freqüentava com os amigos, 
reavaliando antigos amores, homenageando as pessoas queridas que já 
morreram. O passado, para esse narrador-revisor, é a esfera em que estão 
encerradas as experiências afetivas mais intensas.

Experiências constantemente relacionadas com a música. Na coletânea 
intitulada Jukebox, de 2005, alguns músicos importantes do cenário popular 
& erudito, entre eles Billie Holiday, Bart Rodyns, Chet Baker, Lou Reed, 
Madredeus, Nick Cave e Von Magnet, são celebrados de maneira intensa-
aguda. Abrem esse livro as divertidas palavras de Leonard Cohen: “We are 
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ugly but we have the music”. Cada poema-tributo faz referência à apresentação 
mais marcante — boa-ruim — de determinado músico ou determinada 
banda: justamente a apresentação — ruim-boa — que ficou gravada na 
memória emocional do sujeito lírico. O último poema da coletânea é:

Von Magnet, 1992

Durante muitos anos — mas alguém

percebeu isso a tempo? — as fitas cassetes

e as palavras que as sustinham

eram um modo de chegar à certeza

de outro corpo. Gente que nunca mais

vi, música que já não ouço, depois

de terem me ferido os piores anos. E

ainda há quem chame a isso juventude.

Naquela noite, para ser sincero, esperava

muito mais, ou talvez estivesse bêbado

e o sombrio castelo de Montemor

me trouxesse novas exigências.

O vocalista estatelava-se, quase previsível,

contra as tábuas de madeira.

Injuriei-me, espezinhando quem nenhuma culpa

tinha, na violência gratuita desses anos.

Depois já não me lembro.

Foi mais uma das vezes em que poderia

ter morrido, após discreto e merecido espancamento.

Mas sobrevivi a isso, aos piores anos, às noites

sem saída — para perceber que a luz esmorece

e não há ninguém na sala, no abandonado castelo

onde o corpo foi apenas uma hipótese de ruína.

(Freitas 2005, 24)
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O poema de três estrofes divide-se em duas partes: a primeira fala de 
modo mais amplo da juventude do eu lírico (primeira estrofe), a segunda 
trata especificamente da apresentação do grupo de multimídia francês Von 
Magnet, no castelo de Montemor-o-Velho, em 1992 (segunda e terceira 
estrofe). As duas partes estão conectadas-magnetizadas pelo sentimento 
de perda de algo que foi tragado pelo demônio líquido do tempo gasoso.

A melancólica digressão inicial e a cena no castelo sombrio e medieval, 
erguido no século 9, estão ligadas pela saudade da época em que ainda 
havia fitas cassetes e algo muito parecido com a velha ideologia anarquista. 
Nós somos os outros, afirmam os sem-poder. Difundidas pelo movimento 
punk e por outras correntes artísticas — fluxos posteriores de tensão-
redenção —, as ideias libertárias ainda faziam sentido ao menos para os 
jovens mais transgressores.

As comoventes reminiscências étnicas e as contundentes referências ao 
mundo industrial, presentes no amálgama de teatro, dança, circo, vídeo e 
música do grupo performático francês, acordaram numa pequena parte da 
plateia o espírito da guerra, provocando a briga. Energia formante e gesto 
formativo também atualizam a poesia-da-violência.

“Depois já não me lembro”, verso que fecha a segunda estrofe, diz muito 
não apenas a respeito da perda dos sentidos durante a briga — baderna que 
acontece numa construção outrora de grande importância estratégica & 
militar —, mas também sobre a angústia-sensação de que os momentos 
mais intensos do passado estão sendo cotidianamente apagados. Na 
literatura romântica essa reação emocional à perda do objeto amado e o 
desejo de recuperar certa experiência que ficou para trás eram aplacados 
pela crença na possibilidade do retorno ao passado-idealismo. Na busca da 
felicidade, o sujeito romântico empregava todas as forças nessa viagem no 
tempo, rumo a outro momento histórico mais sublime-glorioso.

Já o sujeito pós-moderno, consciente de que o passado não passa de uma 
construção emocional-intelectual, sabe que jamais poderá regressar a ele ou 
trazê-lo para o presente. Resta ao eu lírico pós-moderno, como paliativo, 
apenas a reconstrução poética desse período antigo-imaginário. Afinal, o 
poeta-do-lado-de-cá (autor) e o poeta-do-lado-de-lá (leitor) sabem que, por 
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mais que o poema afirme o contrário, os anos da juventude, dada a carga de 
significados neles encerrada, não foram exatamente “os piores anos”.

Reconstruir poeticamente as antigas amizades e os velhos cenários, aí 
está o desafio. A percepção de que essa reconstrução é possível é o que permite 
à obra de Manuel de Freitas barganhar com o passado. Mesmo sabendo que 
nada na escrita poderá mudar o-que-foi, o poeta também sabe que algo nela 
poderá ao menos celebrar e fixar o-que-foi. Porém, atenção, nesse caso fixar 
diverge totalmente de tornar imóvel: “Há modos de fixar os encontros, um 
deles é a escrita poética, que fixa sem imobilizar” (Amaral 137).

Num de seus poemas mais excêntricos, publicado no livro de estreia na 
lírica, Todos contentes e eu também, de 2002, Manuel de Freitas consegue 
o inesperado feito de carregar de melancolia e saudade até mesmo uma 
simples e (aparentemente) imóvel lista de bares lisboetas.

Poema sumário das tabernas de Lisboa

Rua de São Marçal nº 56, rua de Campo de
Ourique nº 39, rua de São Bento nº
432, rua da Cruz dos Poiais nº 25-A. Calçada
do Combro nº 38-B, rua da Atalaia nº 13,
rua de São Miguel n° 20, rua da
Rosa nº 123. Travessa do Conde de Soure nº 7,
travessa dos Remolares nº 21, rua do
Jardim do Tabaco nº 3, rua da Regueira nº 40,
rua das Escolas Gerais nº 126, rua de Santa
Catarina nº 28. Largo do Chafariz de Dentro nº 23,
rua Sampaio Bruno nº 25, travessa de São
José nº 27, beco dos Toucinheiros nº 12-A. Rua
Cidade de Rabat nº 9, travessa do Alcaide
n° 15-B, calçada de São Vicente nº 12,
rua das Flores nº 6, travessa da Espera nº 54.

Praça das Flores nº 5.

(Freitas 2002, 68)



1 8 6

O casulo-verdade da poesia-linguagem encerra muitos mistérios, 
muitas moradas. Umas para o repouso, outras para as festas em que agora 
os iguais se desigualam. São dezesseis versos e vinte e quatro endereços. 
Graças ao título do poema — na lírica de Freitas a taberna-Dioniso é o 
cenário mais carregado de situações de desamparo, solidão e corrupção — 
nós sabemos que se trata do endereço de vários bares de Lisboa.

São vinte e quatro estabelecimentos que ocupam importante espaço na 
vida do eu lírico, mas em momento algum esse eu lírico precisa falar isso. 
Ao menos não de modo convencional. O fato de ele reunir esses endereços 
numa peça lírica já diz tudo: estamos conhecendo certas preferências 
de um poeta-embriaguez para quem a boemia-êxtase ainda é a melhor 
moldura da poesia.

Poema sumário das tabernas de Lisboa é um dos vinte poemas pertences 
à terceira seção da coletânea de 2002, seção cujo título é O crepúsculo das 
tabernas e outras raivas menores. Somente a sombra da palavra crepúsculo, 
sombra-decadência de sortilégios-noites, já seria o suficiente para lançar 
sobre a lista de bares, até então neutra e incolor, o cinza e o delicado 
lamento da melancolia. Mas não há só isso.

Há também, em torno do Poema sumário, dezenove elegias que, agora 
sim, lamentam, de maneira direta & enfática, todas as grandes-pequenas 
perdas, todas as grandes-pequenas experiências alcoólicas ocorridas nes-
ses estabelecimentos penumbrosos. Contaminadas por essa saudade insis-
tente, por essa nostalgia sarcástica, pingapingam as raivas menores. O que 
em outro contexto seria um inocente rol de endereços agora é quase o epi-
táfio desses locais sagrados, desses templos boêmios que, segundo o eu 
lírico, “eram os únicos locais onde eu sabia estar”, conforme o quarto verso 
do poema O crepúsculo das tabernas (Freitas 2002, 56).

Respondendo a um breve questionário enviado em junho de 2006, 
por e-mail, ao falar de sua vida boêmia e mais especificamente dos bares 
de Lisboa, Manuel de Freitas confirmou que esses locais — as ruidosas e 
delirantes tabernas — são para ele o que as igrejas e as catedrais são para os 
fiéis do catolicismo. “Mas, cuidado, eu não me refiro às tabernas banalizadas, 
dos bêbados vulgares e ignorantes, refiro-me à taberna sagrada, dos estetas, 
das bacantes e de Dioniso”, ao final o poeta fez questão de frisar.
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A terceira pergunta desse questionário foi justamente sobre a bana-
lização-monstro, sobre a vulgarização-testamento que as novas relações 
sociais e comerciais impuseram à literatura e à arte. Eu perguntei a ele: A 
revolta ruidosa e a raiva sarcástica são as melhores formas de combater essa 
banalização, essa vulgarização? A resposta de Manuel de Freitas foi bastante 
curiosa-inesperada. Pelo excesso, pelo exagero, o poeta transformou o 
péssimo humor no seu extremo: no ótimo humor.

Sua argumentação foi a seguinte: Sim, sou violento, por vezes raivoso, 
mas por vezes também julgo que a melhor maneira de destruir não é avançar 
com violência. Pelo contrário, a ironia é um método, digamos, pacífico, 
tran qüilo, que não se exalta, mas é extremamente corrosivo. O humor é 
também perturbador. Ridicularizar determinado poder despótico pode ser 
mais eficaz do que combatê-lo com soldados & armas. De qualquer maneira, 
a ironia permite e parte de um afastamento em relação aos acontecimentos, 
e julgo que esse afastamento é necessário para se observar melhor o que 
está acontecendo. Perto demais ficamos cegos e a banalidade toma conta de 
nós. Recuar uns passos me parece então um bom método. O humor é uma 
linguagem universal. Se eu tenho a vaga aspiração de poder ser entendido 
pelas pessoas comuns (que, contudo, não leem poesia), penso que o humor 
poderia ser uma chave de acesso. Uma das coisas mais desagradáveis na 
poesia e na vida portuguesas é a falta de sentido de humor (ao contrário do 
que ocorre na vida brasileira, por exemplo). Os escritores portugueses são 
quase sempre muito sisudos e solenes, enchem a boca de palavras gordas 
e enfeitadas (ou tão evanescentes como as asas de uma libélula) e com isso 
só conseguem provocar um sono mortal. O humor é importante porque, 
se não encaramos a vida como uma comédia (ainda que de mau gosto), só 
nos resta encará-la como uma tragédia (que ela também é, não há dúvida).

Daniel Faria e a certeza-de-incertezas da liturgia profana

Os poemas-epifanias de Daniel Faria são constantemente classificados 
como espiritualistas, ora por dialogarem de perto com a obra de São João 
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da Cruz e Santa Teresa D’Ávila, ora por estarem tematicamente ligados ao 
movimento simbolista, apesar da longa distância temporal que os separa 
dos poemas-transgressões de Baudelaire, Rimbaud ou Eugênio de Castro. E 
também por tratarem com muita regularidade, sob o influxo da experiência 
primitivista-surrealista-onírica-alucinatória, de certas questões místicas e 
religiosas que extrapolam o âmbito das Sagradas Escrituras, chamando 
para si até mesmo certos mitos pagãos6.

É a esfera da física sendo trespassada pela pirâmide da metafísica. Nos 
textos sobre sua obra ou nos textos panorâmicos sobre a lírica portuguesa 
contemporânea, transfiguradora, sublime e luminosa são os adjetivos mais 
constantemente relacionados à lírica de Daniel Faria. São as etiquetas mais 
freqüentemente coladas a esse fluxo-profano-sublime povoado de anjos, 
santos e profetas, todas essas entidades orbitando o caos-cosmo bíblico, e 
também outros caos-cosmos.

Mas essa aproximação ao sistema místico & religioso — aproximação 
que há décadas, sempre que se fala também em Murilo Mendes, Jorge 
de Lima e Herberto Helder, vem sendo repetida na imprensa e até na 
universidade — é das mais preguiçosas e, por isso mesmo, já não satisfaz 
no âmbito da crítica literária.

Porque transfiguradora-sublime-luminosa é toda obra em prosa ou 
verso capaz de modificar a percepção do leitor, trate ela de anjos e profecias, 
ou de figuras miúdas do cotidiano, de cenas banais e corriqueiras, como 
fazia Manuel Bandeira e Mario Quintana, e como faz Adília Lopes e Gon-
çalo Tavares. Essa capacidade transfiguradora de todo bom poema não 
esca pou ao cartesiano Paul Valéry, analista cuidadoso da mecânica lírica, 
que a definiu poeticamente ao falar em inspiração:

O universo poético apresenta grandes analogias com o que 

podemos supor do universo do sonho. (…) Reconhece-

se o poeta — ou, pelo menos, cada leitor reconhece o seu 

poeta — pelo simples fato de que ele transforma o leitor em 

alguém inspirado. A inspiração é, positivamente falando, 

uma atribuição gratuita concedida pelo leitor a seu poeta: o 
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leitor nos oferece os méritos transcendentes das forças e das 

graças que se desenvolvem nele. Ele procura e encontra em 

nós a causa admirável de sua admiração.

(Valéry 206)

Os intelectuais, ou seja, os profissionais letrados que usam a razão como 
a principal ferramenta para lidar com os dilemas da vida em sociedade, quer 
queiram ou não estão apartados do mundo religioso. O comportamento e a 
concepção-de-mundo do sujeito místico, independentemente da tradição 
à qual esse sujeito-de-sujeitos pertença, são muito mais complexos e 
indecifráveis do que qualquer intelectual conseguiria supor.

O real-irreal é uma multiplicidade-sem-divisões. Quase nunca são 
levados em consideração os pontos cegos e as sutilezas da fluida e flexível 
paisagem mística, em perpétua afirmação da experiência pura e em cons-
tante negação de tudo o que não seja da ordem de eros ou tanatos. A essên-
cia abstrata de todas as religiões é invisível ao olhar da razão. Olhar que 
sempre desvirtuou, por meio da contaminação lógica, essa essência avessa 
às ondas-de-choque racionalistas.

Nem mesmo as grandes crenças corporativas administradas pelos 
funcionários-do-pensamento escapam ilesas desse confronto. O judaísmo, 
o cristianismo e o islamismo são religiões que, tornadas complexas demais 
por meio da vasta literatura sacra — boa parte dela analítica e burocrática 
em excesso —, não conseguem resolver o desequilíbrio interno provocado 
pelas ondas-de-choque que abalam constantemente seus alicerces: o 
conflito-ruptura entre a razão e a fé.

Mircea Eliade notou e denunciou o engessamento do espírito sensorial, 
raiz de toda experiência mística, levado a cabo pela obsessão analítica. 
“Fami liarizar-se com a visão religiosa da Antiguidade clássica e mesmo 
com algumas das grandes religiões orientais, como o hinduísmo ou o 
confu cionismo, por meio de textos e documentos, não é suficiente para um 
historiador ocidental compreender o universo mental do homo religiosus, 
pois essas mitologias e essas teologias encontram-se excessivamente mar-
cadas pelo longo e minucioso trabalho dos letrados.” (Eliade 2001, 133)
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A razão, ao percorrer o território da religião, só consegue trazer de lá 
bons frutos quando a serviço da poesia. O que os poemas metafísicos de 
Daniel Faria fazem — algo que os poemas de Luís Serguilha também fazem, 
mas, como veremos, em contexto um pouco diferente — é muito parecido 
com o que os poemas do arcadismo faziam: criar pequenos territórios 
artificiais que, modulados pela máxima verossimilhança literária, pareçam 
pertencer a um mundo arcaico, agrário, atemporal.

“O único meio de se compreender o universo mental do homem reli-
gioso é situando-se dentro dele, no seu próprio centro, para alcançar a partir 
daí todos os valores que esse universo comanda” (idem 135). Com o intuito 
de nos arrastar para o centro desse universo excêntrico-aberrante — para 
todo intelectual o comportamento-delírio de xamãs & profetas, por exemplo, 
é algo excêntrico-aberrante —, os prismas transversos de Daniel Faria 
são ideias racionalmente estruturadas que se fazem passar, graças a sutis 
expedientes poéticos, por ritos verdadeiros e experiências místicas vividas.

Peguemos seu poema mais conhecido (o primeiro de um ciclo), 
reproduzido muitas e muitas vezes principalmente na internet:

Homens que são como lugares mal situados

Homens que são como casas saqueadas

Que são como sítios fora dos mapas

Como pedras fora do chão

Como crianças órfãs

Homens sem fuso horário

Homens agitados sem bússola onde repousem

Homens que são como fronteiras invadidas

Que são como caminhos barricados

Homens que querem passar pelos atalhos sufocados

Homens sulfatados por todos os destinos

Desempregados das suas vidas

Homens que são como a negação das estratégias
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Que são como os esconderijos dos contrabandistas

Homens encarcerados abrindo-se com facas

Homens que são como danos irreparáveis

Homens que são sobreviventes vivos

Homens que são sítios desviados

do lugar

(Faria 1998 B, 12)

A anáfora é a partitura-dança desse território-ritmo. O poema está 
divi dido em quatro estrofes compostas de enunciados semelhantes — 
feitos justamente da semelhança, do paralelismo, da comparação explícita, 
por meio do verbo ser seguido da conjunção conformativa como — porém 
com diferente número de versos.

A expressão Homens que são comparece a sete dos dezenove versos, 
aparecendo levemente alterada nos demais. A conjunção como aparece 
dez vezes. O elemento fundamental dessa e de muitas outras intersecções 
híbridas de Daniel Faria é a repetição-sortilégio, elemento fundamental 
também do canto primitivo, do mito, da liturgia, do encantamento, da 
fórmula mágica (Spina 44).

Aqui não há narrativa, ação, digressão ou apresentação-e-desen vol-
vimento de determinado tema. A voz lírica, muito clara e direta, limita-se a 
repetir, reforçar e enfatizar sua mensagem. Dezoito afirmações encadeadas 
definem essa estranha e torturada espécie de homem, comparando-o a todo 
tipo de objeto ou situação indesejada: sítios fora dos mapas, crianças órfãs, 
fronteiras invadidas, esconderijos de contrabandistas, danos irreparáveis, 
sítios desviados do lugar.

Por mais negativo que seja o segundo termo das muitas comparações, 
no final o que fica é a ideia-afirmação de força e vigor. Afinal esses homens 
modelados pela brutalidade da vida, apesar dos sucessivos combates 
seguidos de derrota-e-cicatrizes, continuam aí, de pé, lutando. Continuam 
con cêntricos, paralelos, cruzados. Temos um retrato-atmosfera, não um 
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filme-história. O poema deixa claro que a luta transformou esses ho mens, 
mas não nos diz como eles eram antes da luta. Nem em que se trans-
formarão no futuro. Tudo o que temos é o resultado dos sucessivos com-
bates impostos pela existência, tudo o que temos é o registro das marcas 
deixadas pelo tempo, os danos irreparáveis, as cicatrizes externas e prin-
cipalmente as internas.

Essa mesma entidade literária denominada homens aparece, vista por 
outros ângulos, em vários cruzamentos oblíquos da coletânea Homens que 
são como lugares mal situados. Por exemplo, no poema:

Homens que trabalham sob a lâmpada
da morte
Que escavam nessa luz para ver quem ilumina
a fonte de seus dias

Homens muito dobrados pelo pensamento
Que vêm devagar como quem corre
as persianas
para ver no escuro a primeira nascente

Homens que cavam dia após dia o pensamento
Que trabalham na sombra da copa cerebral
Que podam a pedra da loucura quando esmagam as pupilas
Homens todos brancos que abrem a cabeça
à procura dessa pedra definida

Homens de cabeça aberta exposta ao pensamento
livre. Que vêm devagar abrir
um lugar onde amanheça
Homens que se sentam para ver a manhã
Homens que escavam um lugar
para a saída

(Faria 1998 B, 14)
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O primeiro verso das quatro estrofes do poema começa da mesma 
maneira: com a palavra homens (sempre seguida pelo pronome relativo 
que). Quem são esses homens, o eu lírico logo revelará: são trabalhadores 
que passam o tempo escavando-caminhando, caminhando-escavando. 
Quantos são? Difícil dizer. É preciso estimular o órgão-intuição do reco-
nhecimento-de-padrões. Sabemos que são muitos, mas não exatamente 
quantos. Também não temos outros detalhes físicos, psicológicos ou sociais 
desse agrupamento, muito menos dos indivíduos que o compõem. Porque 
aqui não há indivíduos, há somente o grupo homogêneo, indiferenciado, 
apresentado em bloco.

O trabalho rotineiro que executam é regular, repetitivo, ritmado. Isso 
não é dito explicitamente, mas é mostrado pelo ritmo regular do texto, cuja 
principal figura de construção é novamente a anáfora, ou seja, a repetição de 
determinada palavra ou locução com o objetivo de intensificar & enfatizar 
certa ideia. Rotineiro e repetitivo, mecânico e monótono… A contração-
expansão do músculo cardíaco ecoa no corpo-linguagem.

Terminada a primeira leitura, somos tentados a enxergar nessa batida 
regular a mesma batida abatida das infinitas e massacrantes linhas de 
montagem do século 20. Mas a tentação tem que ser vencida, pois não se 
trata disso. Finalizada a segunda leitura, fica claro que o trabalho executado 
por esse grupo de homens não pertence ao nosso tempo. Melhor dizendo, 
esse trabalho pertence e não pertence ao nosso tempo, ele está na História 
e também fora dela. Ele é e não é da ordem do mito. Nesse trabalho há 
traços-de-metáfora-metonímia da escada espiritual — agora rebaixada 
poeticamente —, cuja via purgativa-iluminativa-unitiva foi convertida 
numa escada terrena (Vouga 116).

O significado geral do poema-pulso é dado pelo acúmulo de imagens 
estranhas e imprevistas, geradas pelo elaborado sentido figurado de prati-
camente todos os versos e amarradas pelo fio de aço da anáfora. Ao longo do 
poema-golpe esse acúmulo de metáforas e metonímias vai se condensando 
até formar, no final, uma única superimagem. Podemos até falar na tradição 
da superimagem. Essa é a estratégia lírica-mística dos surrealistas franceses 
e dos já citados Murilo Mendes, Jorge de Lima e Herberto Helder, entre 
outros. Essa é a estratégia de Daniel Faria.
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Essa superimagem é a seguinte: vários homens sem rosto — criaturas de 
sonho-delírio — estão trabalhando, cavando e avaliando ininterruptamente 
a morte (primeira estrofe), o pensamento (segunda e terceira estrofe), a 
loucura (terceira estrofe) e o amanhecer (quarta estrofe). Ah, quanta 
energia simbólica nessa atividade, nesse curto-circuito de ambivalências, 
nessa certeza-de-incertezas: “a figura do mundo na dispersão de seus 
fragmentos” (Paz 110).

O discurso na terceira pessoa e o clima fantástico das situações relatadas 
separam de nós esses homens entrelaçados, feitos de nós. Entre os dois 
mundos, o real e o poético, dividindo-os, existe um anteparo transparente-
flexível criado pela linguagem. Esses homens-brancos-que-agem-em-
silên  cio e seu ofício rotineiro não parecem ter relação alguma com o eu 
lírico e o leitor. São de espécies diferentes? Eu lírico e leitor observam as 
cria turas-de-cabeça-aberta com a mesma curiosidade do botânico ou do 
orni tólogo quando admiram uma espécie até então desconhecida.

O tempo e o espaço nesse poema narrativo também ajudam a definir o 
clima de estranhamento. Estamos muito próximos da cronologia-geografia 
do mito, pois o tempo verbal no fluxo-ambivalência de Daniel Faria sugere 
um presente contínuo, elástico, começado há muito tempo e sem data para 
acabar. Como se a atividade desse grupo de exploradores não conhecesse 
qualquer limite. É o presente flutuante de Octavio Paz, “um presente fixo e 
interminável, mas em permanente movimento” (idem 121).

Além disso não há nada no texto que indique com precisão o cenário-
círculo por onde esses homens estão andando, ou onde estão cavando. Pai-
sa gem rural? Paisagem urbana? Impossível saber. Pensando bem: ambas, 
visto que também não há nada no texto que exclua uma das duas. O rural-
urbano compreende o dentro-fora do cenário-círculo.

Outro bom exemplo da lírica espiritualista desse poeta morto muito 
jovem, ainda no início de sua carreira literária:

Entrei na sombra como alguém que via

Entrei devagar no ritmo de um salmo

E havia luz
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Era uma luz como uma árvore quando cresce

E estando em flor era um dia inteiro

Entrei com a sombra pela cintura como algo conquistado

Com o sangue a escorrer-me para os pés. Mas mesmo

que não sangrasse eu entrava em triunfo

Inteiramente vencido

Entrei para um laço sem saída porque era um nó aberto

e tinha os pés regados pelo sangue que dá vida

Tinha umas sandálias de sangue para caminhar livre

Entrei em morte sucessiva no que vive

Era a luz de uma árvore quando cresce

E se ensombra para não ficar sozinha

(Faria 1998 B, 63)

O movimento que anima esse poema é o de entrar. Todas as quatro 
estrofes são iniciadas com esse verbo, que aparece seis vezes, cinco na 
primeira pessoa do singular do pretérito perfeito e uma na do imperfeito. 
Em resposta a esse movimento há o paradoxo, a contradição, o oximoro 
que apenas aos místicos é reservado. Ou melhor, os paradoxos: a luz na 
sombra, o triunfo no sangramento, o nó aberto, a morte na vida.

Uma revelação-preconização começa a se configurar. Nessa mônada 
fractal o sujeito lírico está exultante, em triunfo. A força das palavras e 
das locuções negativas, como sombra, morte, sangue, sozinha, sem saída e 
inteiramente vencido, lança certa melancolia sobre os acontecimentos. Mas 
essa força-de-fraquezas não chega a comprometer o sentimento maior de 
regozijo & vitória que a luz oculta na sombra, a grande luz, a luz funda-
mental — agora conquistada — provoca no eu lírico.

Na verdade essa força negativa é a força contrária que reforça e engran-
dece a entrada triunfal na luminosidade plena e libertadora: o sujeito do 
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poema sofreu, sangrou, porém, inteiramente vencido, venceu. A luz-árvore 
revela detalhes da morte-vida do vencido-vencedor. É bom não perder de 
vista que, de acordo com o segundo verso, sua entrada acontece no ritmo 
sublime de um cântico acompanhado pelo dedilhar do saltério.

Quem é esse explorador-espectro das sombras assombrosas? Sidarta 
na tradição budista, Jacó no Antigo testamento, Ulisses no poema homé-
rico, Dante na Divina comédia, Fausto no drama homônimo: o tema do 
caminhante que, solitário ou conduzido por um guia, vence difíceis obstá-
culos em busca do autoconhecimento e da redenção espiritual é recorrente 
em todas as culturas, em todas as literaturas, em todas as religiões. A 
aventura-investigação-em-espiral é um símbolo teológico. Cedo ou tarde 
todos esses peregrinos afortunados, após grandes infortúnios, contemplam 
a suprema luz.

Os poemas de Daniel Faria representam, freqüentemente por meio do 
jogo de opostos, ora a dor profana que o gozo sagrado costuma provocar 
nos espíritos sensíveis, ora o gozo profano que costuma acompanhar a dor 
sagrada. Dor-gozo, gozo-dor atraindo-repelindo os tentáculos do profano-
sagrado, o abraço do sagrado-profano.

Em sua obra os substantivos — homem, pedra, árvore, luz, sombra 
— funcionam como formas fixas, firmes, convencionais. Não há tipos 
diferentes, mais matizados, mais subjetivos, de homem, pedra, árvore, luz 
ou sombra. Há tão-só o homem, a pedra, a árvore, a luz, a sombra: puros. 
Essas genéricas formas prosaicas, a princípio pobres de sentido poético, 
são estereótipos que subitamente ganham força e novo significado graças à 
inesperada construção semântica.

Nesses prismas transversos de atmosfera mística & transfiguradora os 
substantivos são substâncias primordiais-imutáveis que não sofrem a ação 
do tempo, permanecendo sempre algo singular e impessoal. Uma força 
única, um mundo-origem. É o que acontece também no exemplo seguinte:

Devo ser o último tempo

a chuva definitiva sobre o último animal nos pastos

o cadáver onde a aranha decide o círculo.
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Devo ser o último degrau na escada de Jacó

e o seu último sonho

devo ser a última dor no quadril.

Devo ser o mendigo à minha porta

e a casa posta à venda.

Devo ser o chão que me recebe

e a árvore que me planta.

Em silêncio e devagar no escuro

devo ser a véspera. Devo ser o sal

voltado para trás.

Ou a pergunta na hora de partir.

(Faria 1998 A, 14)

Nesse poema a incerteza expressa pelas orações iniciadas com a locu-
ção devo ser retrata a condição humana, sempre incerta, sempre em busca 
de sua mais completa e irretocável definição, sempre tão perto dessa 
definição última, porém jamais conseguindo tocar sua superfície avessa ao 
contato. A máquina-do-mundo, a fundamental teoria-do-tudo dos físicos 
e dos místicos é uma quimera. “O universo é feito de histórias, / não de 
átomos” (Muriel Rukeyser).

Panta rei os potamós: tudo flui feito um rio (Heráclito de Éfeso). As 
imagens emocionais-sentimentais-conceituais passam quase em fila 
indiana e a seqüência ininterrupta — tudo é dito numa única estrofe — 
deixa clara a urgência dessa confissão: não há tempo para respirar, não 
há lugar para a pausa, o discurso flui sem freadas maiores que a de um 
enjambement, uma vírgula ou um ponto.

Devo ser não é o mesmo que sou. Na célebre passagem da Bhagavad 
gita em que Krishna se mostra a Arjuna, o deus revela sua condição divina, 
onipresente & onisciente, afirmando:

Eu sou a fonte de que toda a criação provém e à qual tudo 

volta, eu sou o princípio da criação e da dissolução do 
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universo, eu sou o cântico dos livros sagrados, eu sou a 

harmonia dos sons que vibram no éter, eu sou a virilidade do 

homem, eu sou o perfume da terra e o esplendor do fogo, eu 

sou a vida de todos os seres vivos, eu sou a santidade dos 

santos, eu sou a semente imortal de todos os seres, eu sou 

a sabedoria dos sábios, a razão dos seres racionais, a glória 

dos gloriosos, a nobreza dos nobres.

(Lorenz 86)

Expressão-afirmação semelhante a essa, plena de vitalidade e onis-
ciência, é algo muito raro até mesmo nos textos sagrados.

No poema de Daniel Faria não existe essa certeza magnífica-exube-
rante. A entidade lírica que reflete sobre seus limites materiais-temporais, 
usando a primeira pessoa do singular para dialogar solitariamente consigo 
mesma — não há outra voz interrompendo seu monólogo, ajudando-a 
a encontrar a verdade —, essa entidade-círculo é um oroboro-vazio. Ela 
circunda o mundo virtual por meio da máxima aproximação efêmera de 
afastamentos perpétuos.

Essa pobre entidade está tão convencida de seus superpoderes quanto 
nós, simples mortais-humanos, estamos convencidos dos nossos. No 
passado-mitologia, antes da morte de Jeová, Rá, Zeus, Brahma, Alá, Odin e 
todos os outros, nós nos julgávamos condenados à posição de sagrado elo 
entre as feras e os deuses. No hoje-tecnologia já não estamos certos nem 
mesmo disso. Nossa dúvida é constantemente alimentada pelo mal-estar 
que a razão e a civilização provocam, dúvida que também é o alimento 
desse mesmo mal-estar.

Semelhante aos homens do poema há pouco analisado, essa nova 
entidade morigerante está concentrada, melhor dizendo, ela está obcecada 
com o aqui e o agora. O passado e o futuro não são tão importantes para 
ela. Sua dúvida sobre o que ela deve ser diz respeito à dissolução atômica 
do sujeito — do ego-núcleo —, sua transformação em objetos e situações 
radioativos, desprovidos de linguagem, de espírito, do pensamento reflexivo. 
Por isso mesmo eternamente protegidos da crise que a autoconsciência e o 
livre-arbítrio sempre produzem.
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A sabedoria popular, apoiada na cena do pecado original apresentada 
no início do Gênesis, afirma que a ignorância é uma benção. É exatamente 
esse tipo de benção — a ignorância edênica, que não pergunta o sentido de 
tudo nem a origem das coisas, que se afasta da árvore do conhecimento e 
vive-sonha acordada-dormindo — que o eu lírico do poema procura. Uma 
dimensão-vazia-de-dimensões.

Existir sem o fardo do livre-arbítrio, viver sem a pressão que as esco-
lhas-bifurcações representam na vida dos seres dotados de razão, passar 
sem o peso do sim-não, sem saber que a existência não faz sentido e a 
morte é a única certeza, seguir abençoado pela primitiva ignorância dos 
animais, da chuva e do sal, é isso o que essa voz-oroboro está buscando.

Porque, convenhamos, ser simultaneamente todas as coisas — a 
chuva, o cadáver, o degrau, o sonho, o chão, a árvore, a pergunta e muito 
mais — é o mesmo que não ser nenhuma. É o mesmo que ter encontrado, 
fora da esfera da consciência e do julgamento moral, a paz duradoura da 
indiferenciação.

Ana Marques Gastão e a solidão-vazio pós-apocalíptica

Contrários que se rejeitam e se atraem: não seria essa a aparência-da-
essência da própria vida? Uma biblioteca ou livraria não são o verda deiro 
templo contemporâneo da semelhança-de-diferenças? Não são a convergência 
de muitas espécies de caos, formando coletividades-multiplicidades em cons-
tante tensão? Numa livraria ou biblioteca os livros estão em perpétuo conflito. 
Todos falam-gritam ao mesmo tempo, mas somos incapazes de ouvir essa 
cacofonia secreta. A algaravia explode dentro-do-exterior.

Essa coleção de antagonismos assemelha-se muito à sinuosa árvore-ou-
rizoma de Deleuze-Guattari, em que o inconsciente-árvore apresenta linhas 
rizomáticas e o inconsciente-rizoma apresenta pontos de arborescência. 
Formam antes de mais nada uma multidão-solidão. É preciso aprender a 
escutar. Há falas que só correm no sentido contrário. É preciso aprender a 
apreender os sinais finais do declínio-queda da humanidade.
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Ana Marques Gastão pertence à estirpe dos escritores que sabem-
gostam-precisam ouvir as verdades-mentiras dos outros ficcionistas-
poetas. Um rápido mergulho na web rapidamente revela essa condição 
em ebulição. É impressionante a quantidade de entrevistas realizadas pela 
poeta-ouvinte com os autores das mais variadas cores-sabores literários: 
Ana Hatherly, António Lobo Antunes, António Ramos Rosa, Floriano 
Martins, Gastão Cruz, Gonçalo Tavares, Helder Macedo, José Saramago, 
Luís Quintais, Manuel António Pina, Manuel Gusmão, Nuno Júdice, Pedro 
Tamen, Rosa Alice Branco entre outros. Muitas falas-e-falácias acumuladas. 
Afinal, foram mais de vinte anos de atividade jornalística.

Qualquer entrevista é um diálogo-monólogo em voz alta que oculta-
revela muitíssimo sobre o entrevistado, é verdade, mas sem deixar de 
revelar outro tanto sobre o entrevistador. Atenção, pesquisadores: procurar 
o epicentro da poeta Ana Marques Gastão no epicentro de todas as entre-
vistas feitas pela jornalista Ana Marques Gastão seria um trabalho-tese 
interessante. Deixo aqui a sugestão. Enquanto isso, vamos desdo brando os 
pequenos origamis, as delicadas folhas côncavas-convexas de sua coleção 
de intersecções híbridas.

Uma das mais interessantes vertentes da complexa definição 

de poesia, segundo Octavio Paz, afirma que o poema é a 

máscara que oculta o vazio, formosa prova da supérflua 

grandeza de toda a obra humana. Muito do que lemos em 

Ana Marques Gastão traz consigo essa marca da desmesura 

do humano, abrindo horizontes para leituras de incidência 

filo sófica que a tornam absolutamente rara no contexto 

dos poetas da geração a que pertence. (…) A poesia de 

Ana Marques Gastão desenha um pensamento na zona 

da exploração de contrários que se rejeitam e se atraem. A 

consciência muito aguda de que a vida é uma aventura solita-

riamente acompanhada, não havendo salvação no amor ou na 

poesia, faz preencher esses textos de uma poderosa dimen-

são de coragem, implícita no próprio assumir dessa aven tura 
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e na própria consciência dessa assunção.

(Marques 2004)

A vida é mesmo uma aventura solitariamente acompanhada? Esse 
paradoxo de fato é um dos principais tópicos distópicos da lírica de Ana 
Marques Gastão. Tópico que muitas vezes se apropria do mote do mundo-
sem-ninguém dos filmes & romances pós-apocalípticos. Nessas narrativas 
extremas a humanidade foi dizimada por uma pandemia ou uma guerra 
total. Quase nada sobrou. Não há mais nações ou civilização. As cidades 
estão mortas, as instituições desmoronaram e as últimas pessoas-zumbis 
vagam nas ruínas ou no deserto-desespero. A poeta-jornalista é a última 
correspondente especial desse mundo-devastação.

Até mesmo quando conversa com Deus, o sujeito lírico de seus móbiles 
catalisadores pressente que está apenas falando com o silêncio do vácuo. 
Sorte sua que o vácuo não está vazio. Distantes da polícia-do-pensamento, 
no abismo escuro vivem os poetas-espectros de outras épocas, que também 
monologaram com a eternidade-indiferença, entre eles Fernando Pessoa 
e seus heterônimos. São poetas-espíritos cuja fala-entusiasmo atravessa e 
fecunda o discurso dos vivos, fazendo do cinismo uma espécie peculiar de 
catecismo. A semente-explosão abaixo, da coletânea Terra sem mãe, expõe 
de modo bastante conciso os princípios, dogmas e preceitos da doutrina da 
solidão acompanhada.

O corpo,

osso abrasado,

meteoro

em minha cabeça.

Que é a vida

senão

um bramido

inútil?
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Da tua história

expulsa o tumor.

Num lençol de sangue

alcançarás o repouso.

Feridas pelos vidros,

para trás ficam as mãos,

o riso e os suaves lírios,

o espírito que me sai pela boca.

(Gastão 2003, 23)

Esses quatro quartetos formados basicamente por aforismos desenham 
uma constelação racional-irracional acima-abaixo da consciência-incons-
ciência. O foco-fora-de-foco é a interrogação quase shakespeariana “Que 
é a vida / senão / um bramido / inútil?”. As fibras da solidão acom pa-
nhada alternam momentos de euforia & niilismo. “A angústia é a ver-
tigem da liberdade”, Heidegger escreveu ao refletir sobre a finitude do 
cotidiano-existência (Nunes 68). Porém os músculos e o instinto vital 
não são totalmente esmagados pelo sentimento de abandono. Mesmo 
na amargura-melancolia vibra a feroz vontade-de-viver contra os velhos 
valores-substantivos absolutos: corpo e repouso, riso e espírito.

O jogo de oposições não multiplica limites. Todo valor-substantivo 
divide a realidade em apenas duas pobres metades. Se dizemos corpo, 
no mesmo instante materializamos do lado de lá somente o seu oposto-
sombra: o mundo-objeto. Se dizemos repouso: a ação-movimento. Se 
dizemos riso: o sentimento-choro. Se dizemos espírito: o estado-matéria. 
Mas as metades desse planisfério metafísico são expressões puramente 
simbólicas inventadas pela razão-superstição do passado. Todos os valores-
substantivos absolutos limitam a visão-audição-tato-olfato-paladar da 
poli cromática cena contemporânea. Por isso precisam ser combatidos.

Estamos a um passo do fim da civilização moderna, que desmancha 
no ar (Marx). A função referencial da linguagem começa a se desfazer, a 
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comunicação cotidiana e o discurso científico começam a se fragmentar, 
permitindo que a função emotiva e a função poética ocupem totalmente 
o palco. Indigentes caçadores-coletores procuram água e comida nos 
supermercados apodrecidos. O vazio e o silêncio em breve dominarão a 
consciência-inconsciência da fala-poesia volúvel, pouco confiável, que 
transforma uma sombra em anjo, uma coluna de vapor em premonição.

Sou o silêncio que ficou,

uma cidade igual às outras

onde os gritos se esvaem

e tua morte se tornou minha.

Em tuas asas

quebradas

tudo se desintegra

menos a memória.

(Gastão 2003, 34)

Dois quartetos, duas afirmações. O sujeito-subjetividade expande-se 
sobre ruas-avenidas-edifícios-parques-praças-viadutos, pondo em movi-
mento a invenção do silêncio-morte no espaço metropolitano. De que 
maneira são conectados os pequenos fragmentos-vórtices desse equilíbrio 
permeável de natureza movediça? Pela memória guardada nas asas fra-
turadas da ave-anjo, receptáculo dos estilhaços do passado-presente-futuro. 
Na história recente da lírica portuguesa, não se trata novamente de ciência-
religião-filosofia. Trata-se da mais pura ideia-coesia. “Nas águas salobras 
da História ainda não se perdeu o sabor doce do mito e da poesia” (Bosi 
220). Nada de conceitos ou equações, apenas ritmo-e-ritual misturando as 
cartas, lançando os dados, testando a sorte.

Voltamos à Idade Média. Na terra devastada, noturna, os poucos 
sobre viventes se preocupam com as necessidades básicas: alimentação, 
saú de, um lugar para morar, segurança. Há também os que se ocupam 
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com a preservação de parte do conhecimento perdido: livros, obras de arte, 
gravações audiovisuais. É preciso acender a luz e combater o esquecimento-
cegueira. É fundamental manter acessos até mesmo os velhos hinos 
sagrados, as antigas falas-cânticos acompanhadas por um instrumento de 
cordas ou sopro.

Sobrevivo
assim,
casa vazia
em vasto mundo.

E você, mais dócil
em teu fiel
e paciente inferno
de enormes estrelas.

Sono de morte,
sou voo raso,
adágio breve,
salmo e nostalgia.

Aqui nascemos
e voltamos
mortos
na memória,
doce espiral
de um tão
escasso fulgor.

(Gastão 2003, 73)

As imagens delirantes vão se sucedendo em versos-transversos cur-
tíssimos, confirmando a “ferocidade que não dá tréguas” apontada por 
Carlos Nejar na breve apresentação da antologia A definição da noite. A 
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mesma ferocidade-desejo que ataca a cidade à noite, usando metáforas 
visionárias num cenário concreto-abstrato, captando a escuridão-clarão, 
avaliando a resistência da matéria-elipse, reabrindo suas cicatrizes diáfanas 
(Gastão 2003, 10).

O interior da esfera da interpretação dialoga com seu exterior e essa 
relação de troca permite que texto e leitor permutem informação antiga 
e nova. Mais uma vez a noção de memória finaliza a harmonia movediça 
de ordem permeável, desarmando os tentáculos do esquecimento que 
estruturam-desestruturam a “doce espiral” do “sono de morte”. Nesse e em 
todos os cruzamentos oblíquos de Ana Marques Gastão as imagens poéticas 
atuam por acumulação, criando uma superimagem transfiguradora. Linha 
após linha, a simetria do som-sentido é abalada pelo insólito-nonsense 
característico das metáforas-metonímias-sinédoques da lírica xamânica.

Em certos casos, a superimagem transfiguradora incorpora-revigora 
os velhos tópicos da literatura-de-terra-desolada, da ficção-de-desastre-
global. Nessa hora a atmosfera mórbida do poema canônico de T.S. Eliot 
mistura-se à atmosfera insalubre do romance igualmente canônico de 
Walter M. Miller Jr. A quietude abafa o movimento das nuvens e estrelas. 
Não há mais trânsito rodoviário, marítimo e aéreo. Os grandes monu-
mentos desabaram. A hecatombe durará mil anos.

Vem, escuridão, leve
e cega, avança incólume.
Se nada mais houver
que persista a lucidez
na oblíqua evidência
de uma cicatriz
que a paisagem escuta.

(Gastão 2003, 79)

A fantasia poética-mental, manipulada pelo fluxo de energia & desejo, 
reduz a realidade a uma ideia abstrata. Experiência solitária, a logopeia 
mágica e encantatória deixa claro mais uma vez que “a linguagem eficaz 
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é a que não nos distrai do significado”, conforme a fórmula de Benedito 
Nunes (Faustino, 14). Mesmo que o significado não seja significativo, eu 
acrescentaria. As assimetrias-simétricas da poeta-vidente magnetizam-
atraem a atenção para dentro da escuridão ontológica, “leve e cega”. Sua 
discreta-indiscreta melancolia revela não somente uma cicatriz audível, 
mas uma sub-reptícia sensibilidade oriental, raiz de toda a lucidez.

Essa redução da realidade a uma ideia abstrata apoia-se na sagaz teoria 
do iceberg de Ernst Hemingway. “Para Hemingway o bom conto tem de 
ser como um iceberg: o mais importante da história não deve ser contado, 
deve ficar oculto bem abaixo da superfície da água; a narrativa deve ser 
construída com o não-dito, o subentendido, a alusão” (Bras 2014, 54). 
Na verdade, a teoria do iceberg, formulada para a prosa de ficção, agora 
devolve à lírica o que sempre foi propriedade sua: o domínio do não-dito, 
do subentendido, da alusão. Sem precisar tagarelar sobre os segredos sujos 
da humanidade, poucas palavras-acima-da-superfície-da-água revelam o 
fim épico da civilização.

Gloriosa solidão 

a de quem 

escuta o silêncio

sem se despedaçar 

na ausência de uma voz.

(Gastão 2003, 107)

Aforismo-zen perfeito: dezesseis palavras distribuídas em cinco versos-
implosão. Tudo é como deveria ser, qualquer detalhe é uma parte impor-
tante da vasta iluminação profana. “Há música em seus poemas, no ritmo 
da escritura; não é formal, é oscilante, mesmo quando uma desconfiança 
ou amargura atravessa a melodia” (Costa 2004). A quietude é a sabedoria-
sem-palavras da doutrina oriental, incomunicável por meio da linguagem 
verbal. Devagar fomos conduzidos para a paisagem do vazio comunicativo, 
do não-dito, vácuo tão poderoso que seu silêncio é capaz de despedaçar 
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os discípulos menos preparados para a experiência-solidão plena. Estamos 
num extenso-onírico não-lugar, por onde simplesmente passamos, sem 
jamais fincar raiz7.

A gigantesca massa oculta de gelo, sufocada bem abaixo da superfície 
da água, é o grito silencioso do inconsciente coletivo. Os curiosos tentam 
escutar a qualquer custo essa cacofonia-algazarra. É o alarido do silêncio, o 
rumor dos deuses. Na vastidão deserta-gelada o que restou da humanidade 
delira-alucina-endoidece. Qualquer reentrância é uma armadilha, todos os 
interstícios são mortais. Não há mais comida & água, as plantações estão 
calcinadas. Grandes criaturas de pesadelo movimentam-se entre as nuvens, 
indiferentes às formigas-homens em extinção.

Vem

como se escutássemos

o rumor dos deuses.

As chuvas estão cansadas

e o sussurro 

dos ventos

traz meu corpo

em sangue.

Vem, vem.

Tua morte me chama

neste rio tão fundo.

(Gastão 2003, 118)

A expansão das possibilidades é o que mais interessa a essa voz lírica em 
convulsão. O rumor dos deuses já se dissipou há muito tempo e as forças da 
natureza enfraqueceram, minadas pela contração-expansão racionalista. O 
que sobrou de interessante afora o chamado da morte? Dobrada sobre si 
mesma, a paisagem do vazio comunicativo revela outros desfiladeiros e 
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promontórios no presente flutuante de que fala Mario Faustino. O sussurro 
dos ventos percorre-inunda o espaço despovoado. “Não é o ser humano 
que interroga, é a linguagem que nos interroga” (Faustino 121).

Essas linhas de penetração desenham uma situação pós-apocalíptica, 
transformando em catástrofe a subjetividade-objetivação da realidade pelo 
logos. Chegou ao fim o cabo-de-guerra entre ciência e religião. Pressionada 
pela contração-expansão do progresso-retrocesso, a humanidade se extin-
guiu. As cidades-redomas estão desertas, os edifícios-agulhas começam a 
desmoronar. Enquanto a erosão devora as bibliotecas, a carcaça dos auto-
móveis apodrece nas velhas rodovias reconquistadas pela natureza. Restou 
apenas um sujeito lírico esvaziado, uma assombração cujo único patri-
mônio é sua rarefeita fala-poesia côncava-convexa. Seu último desejo ecoa 
nas avenidas-espinheiros povoadas apenas por insetos:

Escreve, se puderes, pois o meu corpo oscila, veloz, no circulo do vento

escreve antes que o sol sangre de mim.

Escreve, se puderes, hoje ainda, assim o grão do teu corpo o permita

escreve antes que a nostalgia desça sobre nós.

Escreve, se puderes, contra a morte, até se perderem as tuas ávidas mãos

escreve antes que em meu colo caiam mutiladas.

(Gastão 2003, 124)

O imperativo-anáfora denuncia a derrota da humanidade extinta. O 
último homem-ou-mulher na face da Terra conversa com um interlocutor 
invisível, tentando salvar do total desaparecimento ao menos a escritura. A 
angústia-da-morte trespassa a materialidade-essência da vida descendente. 
Mas é importante salientar que o mundo-enigma que vai chegando ao fim 
não existe fora dessa série de prismas transversos de Ana Marques Gastão. 
Esse mundo-mistério pós-apocalíptico é uma criação literária do sujeito 
lírico — “Somente podemos conceber um mundo que tenha sido criado 
por nós mesmos” (Nietzsche) —, afinal estamos no plano da afirmação-de-
negações da lírica portuguesa contemporânea.
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Mas não só de aforismos-hecatombes é constituído o monopólio a 
muitas vozes dessa poeta-vidente. Mônadas fractais mais extensas e restri-
tas aos pormenores-do-indivíduo também são comuns na obra de Ana 
Marques Gastão. Menos transgressoras, essas intersecções híbridas não 
chegam a ampliar o universo-sensibilidade do leitor-olhar. Por exemplo, 
na confissão-ilustração abaixo, escrita-desenhada a partir de uma pintura 
de Paula Rego, a linguagem-convenção não é dialética-espiralada. É redun-
dante-circular. Sua regra retórica é a inércia social. Isso configura uma 
conciliação-contrato, não uma invenção-inversão (Barthes 1992, 114).

Sit

Sou, na economia das coisas, um paradoxo

— da verdade não há visão ou consciência.

Sento-me. A cronologia de um corpo cumpre

o horário do paraíso num tempo incompatível,

mas sei: propagar-me é propagar o terror.

A dor, feito a alegria, tem os seus locais

de transporte, arruma-se no espaço de uma estrofe

débil, cidade contígua na ambiguidade sacrificial.

Dizer: movo-me, mas não; estou aqui, cérebro colado

aos pés feito uma polaroide translúcida — o fim não é vago.

Partiram-se as mãos e a cabeça jaz esquartejada no espelho

estilhaçado. Fica: não falarei do amor enquanto a luz

transpuser as trevas, ainda que ao som de uma ópera

sofrível. Prefiro a pródiga imagem do que me falta,

a imprecisão dos mortos. Fosse esse o regresso

a um pensamento nítido, de que reconheço o traço

no papel, caligrafia da totalidade anterior, e eu seria

a definição da noite. Mas não: tenho algo de mim

pregado a uma estúpida elipse, o útero é uma paisagem

sem fruto ou uma fatigada casa, e a memória, rugosa
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e mínima, desmembra-se como um breve sinal

de vida extinta na passagem do dia.

(Gastão 2003, 153)

A definição de poesia-coesia oferecida por António Guerreiro — “uma 
ardência voraz, uma deflagração que nos deixa em perigo” (Guerreiro 65) 
— a meu ver não se aplica ao rodopio rígido desse maciço-poema. Nos 
termos de Zygmunt Bauman: reverberação sólida, não líquida, muito me-
nos gasosa. Repercussão-consistência que ainda evoca o início-rocha da 
moder nidade, momento ainda pouco acostumado com a abstração pura.

Sit é um jogo-de-azuis-vermelhos-verdes intenso, mas sua proximidade 
com a pintura de Paula Rego diminui-anula parte de sua força expressiva. 
A parte mais interessante. Apesar dessa fraqueza, o acúmulo de imagens 
corporais — visão, cabeça-cérebro, pés-mãos, útero — mantém inteira essa 
confissão-digressão de uma mulher grávida sentada numa poltrona. Tam-
bém a insistência no tema da morte e da memória evita que as raízes da 
melan colia permaneçam fixadas integralmente no terreno do lugar comum.

Inês Lourenço e a condição alada do profano

Asas de pássaro. Ossos & músculos de voo, cobertura de penas. Não 
é preciso pesquisar exaustivamente, não é necessário vasculhar antigos 
tratados sobre mitologia ou teologia nem pesados dicionários de símbolos 
para perceber o sentido mais forte, de superação dos limites físicos, que 
essa imagem-leveza vem carregando desde que foi usada pela primeira vez, 
há milhares de anos.

Asas-e-movimento-aéreo, a força motriz do arquétipo-aerodinâmica. 
Esse sentido de transcendência já foi incorporado pelo senso comum e está 
em toda parte: nas telenovelas, nas histórias em quadrinhos, no cinema, 
nas canções populares, nos romances de aventura, nas camisetas, nos livros 
de autoajuda. Provérbios: formiga quando quer se perder cria asa, Deus 
não dá asa a cobra, a amizade é o amor sem asas.
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As tradições religiosas do Ocidente e do Oriente não diferem substan-
cialmente sobre esse tema: em todas elas as asas de pássaro — as asas de 
morcego ou as de inseto foram reservadas aos demônios — simbolizam a 
libertação da gravidade terrestre, a ascensão espiritual, a elevação ao plano 
mais sublime da existência. Representam, enfim, o impulso para trans-
cender a condição humana.

Os anjos da tradição judaico-cristã têm asas emplumadas. Alçar voo 
é sublime, libertador. Na Bíblia certos animais sagrados também têm 
asas emplumadas. Para escapar do labirinto-condenação, Dédalo e Ícaro 
confeccionam asas com penas. Belerofonte vence a Quimera e Perseu 
vence a Medusa graças a ajuda de Pégaso, o célebre cavalo alado. Decidido 
a também participar dessa tradição poética, o breve Oxímoro é um 
comentário bastante cético sobre esse símbolo-voo já muito desgastado, ao 
menos na literatura.

Oxímoro

Desde a esfinge de Tebas

à águia dos impérios,

das sandálias dos deuses

aos anjos de Rilke,

também as asas pertencem

aos efêmeros insetos,

às aves domésticas ou

ao último abutre

que limpa as selvas e planuras

da podridão da morte.

(Lourenço 2002, 13)

Os dez versos do poema são compostos por um único período simples, 
de uma só oração de enunciado claro & objetivo, que argumenta de modo 
enfático que as asas menos nobres, mas concretas, merecem tanto respeito, 
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ou até mais, do que as lendárias asas enumeradas nos quatro primeiros 
versos. Aqui estão em disputa dois mundos, dois tempos: o perene-magia 
(os seres mitológicos e os impérios de antigamente) e o efêmero-ciência (os 
insetos, as galinhas e os abutres de hoje).

Esse poema parece querer anular o sagrado-permanência, mas essa 
primeira impressão, realmente cética-materialista, encobre uma intenção 
muito mais pertinente, confirmada pelo advérbio também: o desejo não 
de eliminar, mas sim de ampliar o campo do sagrado, ao incluir nele as 
criaturas prosaicas que, mesmo não possuindo superpoderes, realizam no 
anonimato da natureza feitos tão importantes quanto os realizados pelos 
deuses e heróis dos textos milenares.

O sagrado do passado — a santidade-aura dos mitos, das lendas, das 
liturgias, dos poemas fundadores — está ameaçado pela modernidade-
calculadora, do mesmo modo que estão ameaçados as ruínas, as pirâmides, 
os ídolos e os templos antigos. A melhor maneira de salvar o sentimento 
do sagrado é providenciando uma transfusão de energia vital, do mundo 
profano para o mundo simbólico. Os anjos da tradição estão cansados-
aborrecidos-deprimidos, porque não há grandes desafios na opulência da 
vida eterna, onde não existem fome, sono ou dor.

É assim que esses seres aparecem no longa-metragem de Win Wenders, 
Der Himmel über Berlin, de 1987: mergulhados no rio-desarmonia-existen-
cialismo. O filme foi rodado em preto-e-branco sempre que os invisíveis 
anjos de invisíveis asas observam a cidade e seus habitantes. A intervenção 
do além se acerca, cinza-sombria, de um monólogo a muitas vozes. O 
preto-e-branco é empregado justamente para reforçar a sensação de tédio 
dessas criaturas leves e superiores.

No filme baseado nos prismas transversos de Rilke (As elegias de 
Duíno), com roteiro-paisagens de Peter Handke, um desses anjos-guardiões 
apaixona-se por uma mortal e passa a procurar o peso, a dor física e a bem-
aventurada ignorância da existência humana. Só então a paisagem e as 
pessoas ganham cor. O poema de Inês Lourenço, que leva o mesmo título 
do filme, também comenta, como fez antes dele o Oxímoro, esse conflito-
conciliação existencial entre o plano divino e o terrestre.
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O céu sobre Berlin
(Der Himmel über Berlin)

No filme de Wenders, com

versos de Handke, os anjos fingem

estar fartos do tempo

infinito. Sonham com os

pequenos tempos de se sentar à mesa

a jogar cartas. Ser cumprimentado na

rua, nem que seja com um aceno. Ter

febre. Ficar com os dedos sujos

de ler o jornal. Entusiasmar-se com uma

refeição ou com a curva

de uma nuca. Mentir

com habilidade. Ao andar

sentir a ossatura se mexer a cada

passo. Supor, em vez de saber

sempre tudo. Cá embaixo os

humanos não suspeitam da beleza

do peso que os segura à terra e fingem

o futuro em cada minuto, para

deixar de dizer agora, agora, agora…

(Lourenço 2002, 20)

Segundo essa semente-bomba a eternidade-duração pode ser uma 
prisão tão insuportável quanto o provisório-efêmero. Submetidos às leis 
da vida-sem-morte os anjos estão tão insatisfeitos quanto os homens, mas 
por razões opostas. A falta de peso também pode ser demasiado pesada. O 
tempo, que sempre nos assusta & consome, para esses seres alados é uma 
dimensão plana, inofensiva, sem começo nem fim. Não há medida nem 
medidores no infinito-de-infinitos.
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É por essa razão que esses belos mensageiros-elos da corrente sagrada-
profana não se preocupam em tentar domesticar o cronômetro. É por 
esse motivo que eles não procuram aprisionar um pedaço da eternidade 
fatiando-o em milênios, séculos, décadas, anos, meses, semanas, dias, 
horas, minutos e segundos. Mas até mesmo nas histórias da tradição reli-
giosa as idiossincrasias humanas e o encanto feminino costumam seduzir 
esses seres transcendentes:

Os anjos, seres intermediários entre Deus e o mundo físico, 

são mencionados sob as mais diversas formas nos textos 

celtas, acádios, ugaritas, bíblicos, entre outros. (…) Dionísio, 

o Areopagita, o grande angelólogo do cristianismo, elaborou a 

respeito dos anjos a mais perfeita e a mais mística das teorias 

em sua Da hierarquia celeste. Para ele essas criaturas são o 

elo que nos une ao mundo metafísico. Porém, não obstante 

sua natureza espiritual, os anjos também possuem um corpo 

análogo ao corpo humano. Razão pela qual, apesar de serem 

entidades hierarquicamente superiores, eles não estão 

protegidos das fraquezas humanas. (…) O pecado maior que 

um anjo pode cometer, ainda segundo Dionísio, consiste em 

manter relações sexuais com as mulheres humanas, que 

acabam gerando estranhos demônios.

(Girard 122)

Na sucessão dos séculos a respiração do vento muda pouco. Mesmo os 
anjos modernos não usam relógio nem se orientam pelo calendário, não 
contam o número de voltas que o planeta-cronômetro dá em torno do sol-
centro nem comemoram o aniversário ou o ano-novo. Eles não “fingem 
/ o futuro em cada minuto, para / deixar de dizer agora, agora, agora…” 
simplesmente porque a inútil noção de passado-presente-futuro não lhes 
interessa. Tudo é aqui, tudo é hoje.

Porém, imortais entediados e acinzentados, eles agora querem viver 
como nós vivemos e experimentar até mesmo as várias cores da morte. 



2 1 5

Porque descobriram que entre os humanos não existe o Eu isolado, existe 
o Eu-nos-Outros. Nós somos Eus nos Outros. A esfera do sagrado está 
definhando e, em busca de alívio e sangue novo, instintivamente avança 
sobre a esfera do profano, incorporando-a aos seus domínios e — golpe 
inesperado — sendo por ela incorporada.

“As micro-histórias de Inês Lourenço assemelham-se às efeméridas 
na urgência e na delicadeza; falam de coisas preciosas mas voláteis, 
coisas que se foram perdendo”, escreveu José Mário Silva em seu blogue. 
Simbolicamente, as efeméridas representam um corte estranho-absurdo 
no tecido de nossa realidade primata-mamífera. Esses insetos alados de 
existência curtíssima possuem asas membranosas com numerosas veias. 
São anjos condenados à vida-morte fugaz. Representam, ainda, as frágeis-
delicadas-voláteis mutações alquímicas que o sagrado vai deixando à 
margem durante sua jornada: mutações carnais-espirituais.

Mas esse avanço do sagrado sobre o profano, em outras circunstâncias, 
em outros céus menos mitológicos, também pode ser demasiado violento 
& insano, excessivamente vingativo:

Arcano

As altíssimas torres

foram trespassadas por pássaros

alucinados. O deus ofendido

pelos povos terem inventado

os dicionários, para fugir

ao castigo de Babel,

fez explodir essas formas

de arranhar o céu, sacrificando

milhares de vítimas. Algumas se lançaram

das alturas, na fuga às chamas,

para a enganosa respiração

da manhã. Consta que deus,
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disfarçado de mortal,

se escondeu nas montanhas.

(Lourenço 2002, 31)

“Para Inês Lourenço, o poema deve nascer para a mudez, mesmo 
que respire por sons”, escreveu José Mário Silva, realçando esse traço 
interno-externo tão forte no século 21: o silêncio que grita-explode-mata, 
principalmente nas pequenas-grandes declarações de guerra. “Sua poética 
da discrição é capaz de resgatar a beleza das coisas ameaçadas pelo tempo 
(objetos, memórias, cidades, animais domésticos, a própria linguagem), 
mas também de criticar, com sarcasmo e ironia, os rumos tortos que este 
nosso mundo está tomando” (Silva 2012).

Um arcano — essa palavra é de origem latina, ela vem do adjetivo 
arcanus, que deriva de arca (arca, baú, caixa) — é algo que encerra um 
segredo profundo, um mistério antigo, uma verdade oculta & indecifrável. 
Qualquer convergência provisória de divergências instáveis, qualquer 
aproximação-de-afastamentos, estreita ou larga, sabe do que estamos 
falando. Basta ler André Breton e Octavio Paz. Basta ler Vilém Flusser.

Um arcano era um segredo que os cristãos dos primeiros séculos 
mantinham sobre alguns mistérios da religião, especialmente da eucaristia. 
Um arcano era um dos supostos grandes segredos da natureza, que os 
alquimistas procuravam desvendar. Um arcano, sempre com o sentido de 
enigma indecifrável, também é cada uma das cartas do tarô. Do ponto de 
vista da cultura humanista, o que poderia ser mais secreto-enigmático que 
o fato cruel narrado no poema de Inês Lourenço?

Nesse comentário ao atentado terrorista ocorrido em Nova York no 
dia 11 de setembro de 2001, os dois aviões que se chocaram com as torres 
do World Trade Center não são mais grandes máquinas criadas pela inte-
ligência-tecnológica-do-Ocidente. Não poderiam ser, afinal máquinas 
como essas — sublimes — só existem-funcionam no modo positivista. 
Elas são criadas pela razão prática para servir à humanidade, para trazer 
conforto e bem-estar.
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Mas no algoritmo-ambigüidade da poeta, os aviões foram trans for-
mados em pássaros alucinados — suas asas perderam os sofisticados cál-
culos da engenharia aeronáutica e voltaram à sua natural aerodinâmica 
instintiva — a serviço de uma divindade oriental, primitiva e rancorosa. 
Inverteu-se o ponto de mirada, mudou o horizonte-vida-morte. Os fleu-
máticos objetos utilitários do cenário industrial foram subitamente con-
vertidos, pela mágica da metáfora, em sangüíneas entidades subjetivas 
nascidas na natureza mítica.

O choque de culturas-crenças-raças-idiomas, as duas novas torres de 
Babel mais uma vez destruídas, as asas angelicais que não apareceram para 
salvar as vítimas que despencaram em chamas, o judaísmo e o cristianismo 
atingidos pelo islamismo, o terrorismo santificado contra a democracia 
imperialista, a tecnologia ocidental usada para ferir a própria tecnologia 
ocidental, o líder da famigerada Al Qaeda, Osama Bin Laden, visto como 
um pequeno deus escondido nas montanhas, tudo isso é agora revelado 
por uma voz lírica que, deixando de lado a desejada imparcialidade, narra 
com transparente simpatia o golpe terrorista. A nota irônica dessa sim patia 
perversa é realmente perturbadora. Cuidado com o demônio que reivin-
dica o mundo-enigma.

Os cruzamentos oblíquos de Inês Lourenço flertam com certas sen-
sações-reconstruções inspiradas no que se convencionou chamar de nos-
talgia do paraíso. “Por essa expressão nós entendemos o desejo de nos 
encontrarmos sempre e sem esforço no coração do mundo, da realidade 
e da sacralidade, o desejo de superar de modo natural a condição humana 
e de recuperar a condição divina anterior à queda, ou, nas palavras dos 
magos modernos, o desejo de alcançar a condição sobre-humana” (Eliade 
2001, 77). Esse desejo, na obra da poeta portuguesa, é representado sempre 
como um conflito insolúvel entre o equilíbrio e o desequilíbrio, o eterno e 
o provisório, a onisciência e a ignorância.

Mesmo os poemas que não reelaboram de maneira clara e direta certas 
situações vividas por figuras míticas ou místicas, mesmo os que falam 
apenas de personagens & fenômenos do mundo industrial-informatizado-
glo balizado-concreto-mensurável, até mesmo esses poemas parecem pro-
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por a mistura de esferas, o movimento-avenida-de-mão-dupla, em que o 
sagrado penetra o profano e é por este penetrado. Há muita eletricidade 
nesse dinamismo essencial, do tipo progressivo-retroativo.

Réquiem por Ruth Handler, homenagem à boneca mais famosa do pla-
neta e à sua criadora, é o grande exemplo desse dinamismo. Na obra de 
Inês Lourenço não há peça mais colada ao real sacralizado de nossa con-
creta e mensurável sociedade de consumo do que essa paródia de canto 
fúnebre. No entanto, apesar da crítica dura e desmistificadora, algo na 
boneca e em seu olimpo-de-plástico-e-náilon permanece intocado: a aura 
divina e multiplicada que os envolve (lembre-se do primeiro parágrafo do 
capítulo 2). Barbie, seus clones, seu namorado, seus amigos e seu modo de 
vida nunca saíram do paraíso.

Réquiem por Ruth Handler

Morreu ontem a mãe da Barbie,
a boneca adolescente. À semelhança de
Atena, Barbie saiu armada dum
cérebro, não divino, mas industrioso,
com a longa cabeleira e a azúlea mirada.

Morreu a mãe da Barbie, a filha
que nunca será órfã, pequeno duende
de sutiã 38 e de 33 polegadas
de altura. Trinta e três polegadas
multidesejantes de sonho
anatomicamente impossível.

Morreu a mãe da Barbie, que
faz balé, esqui, patins em linha e
todos os desportos radicais e tem
um namorado elegante que jamais
a trairá e amigos tão anatomicamente
imperfeitos como ela.
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Morreu a mãe da Barbie, que vai

a todas as festas com muitos

vestidos de gala e enegreceu

há uns anos, qual Naomi Campbell, para

ser consumida pela boa

consciência racial do Ocidente.

Morreu a mãe da Barbie, que jamais

a viu, assim anatomicamente imutável,

padecer de uma gravidez adolescente.

A Barbie é sabida e deve ter tido educação

sexual. Que fará ela com o Ken

no regresso de tantas festas?

Nem paixão nem desgosto nem fome

ou uma boa sova dos adultos alteram

a sua fábula de plástico, muito menos

fabulosa que a da Branca de Neve ou a

da Bela Adormecida, onde existiam

humanas bruxas, vencidas maldições

e príncipes que davam beijos para acordar.

Morreu a mãe da Barbie, cedo demais

para inventar uma Barbie de burca,

ou com explosivos escondidos no cinto. No

fim da vida continuava a vender milhões

de próteses mamárias, na seqüência da sua

própria mastectomia. Coisas sem brilho,

impossíveis de acontecer

à Barbie.

(Lourenço 2005, 40)
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São sete estrofes irregulares, compostas de versos livres não rimados. 
“Morreu a mãe da Barbie” é a afirmação que abre seis das sete estrofes. A 
partir dessa notícia bombástica o discurso corre desimpedido e límpido: 
temos aqui um bom exemplo de prosa com transbordamento, malícia 
com enjambement. E o mundo perfeito dessa boneca sempre adolescente, 
sempre magra, sempre linda, vai mais uma vez descortinando-se no 
mesmo instante em que o mundo imperfeito da mulher que a criou — 
doente, cansada e feia — vai desaparecendo na escuridão de sua morte-
para-a-eternidade.

Ruth Handler, uma das fundadoras da Mattel, empresa fabricante da 
boneca mais famosa do mundo, morreu em 2002, aos oitenta e cinco anos. 
No final da década de 50 ela resolveu criar a Barbie ao perceber que sua 
filha, Bárbara, preferia brincar com as gravuras recortadas de revistas de 
moda do que com as bonecas verdadeiras. Bárbara-Barbie materializaram 
laços-realidade-fantasia poderosos, que reuniram num delírio coletivo 
meninas do planeta inteiro.

Para fazer companhia à solitária deusa de formas perfeitas & 
estereotipadas, logo foram gerados, entre outros, Ken (o primeiro namo-
rado), Blaine (o segundo namorado), Skipper (a irmã menor) e os clones 
politicamente corretos: Christie (a negra) e Becky (a amiga paraplégica, 
que vem numa cadeira de rodas). Os laços-realidade-fantasia se estrei-
taram mais ainda. Neste meio século de existência mais de um bilhão de 
exemplares da boneca já foram fabricados e comercializados em mais de 
cento e cinqüenta países. (Fonte: Wikipedia)

Que é ser mulher-menina? Que é ser mulher-boneca? A voz lírica 
que no poema anuncia a morte da mãe da Barbie é extremamente irônica. 
Nela opera a dupla articulação verdade-disfarce. Após cada repetição do 
bordão — “Morreu a mãe da Barbie” — essa voz desvia-se do que parecia 
ser o tema principal de seu enunciado, o drama humano de Ruth Handler, 
e se deixa envolver pelo fascinante paraíso artificial no qual vive a mulher-
boneca órfã.

O mais importante agora para essa voz-trapaça é a sedução ainda hoje 
exercida por esse fabuloso fenômeno comercial. Interessa-lhe a exagerada 
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admiração, a superficial admiração, a cega admiração que as crianças e os 
adultos do planeta-enigma sentem pela deusa industriosa, de cintura fina, 
seios bonitos, longa cabeleira e olhos azuis. Admiração que em certos casos 
beira o fanatismo e a perversão.

Porém cuidado: para esse gesto formativo importa descrever a admi-
ração universal, é certo, mas sem se confundir com sua energia for mante. 
Essa voz trespassada não pertence totalmente à multidão superficial de 
admiradores. Ao fazer o elogio da pequena supermulher que menina 
alguma conseguirá um dia igualar, essa subjetividade-objetivação não se 
junta ao coro dos idólatras, ela faz seu elogio, é bom ressaltar, de maneira 
irônica, fingida, crítica.

Há algo de mágico nessa idolatria-paixão — algo que mexe com a 
fantasia das pessoas, com os desejos sediados nas camadas mais profundas 
da alma insatisfeita. A simulação emocional gerada pelo sistema simbólico 
posto em movimento pela Barbie é semelhante à simulação emocional 
gerada pelo sistema simbólico posto em movimento pelos mitos religiosos. 
Um entrelaçamento-de-impulsos, pois “o mito reconfigura as diversas e às 
vezes dramáticas irrupções do sagrado no mundo” (Eliade 86)

No centro desses sistemas neurais estão os ídolos, ou seja, a corpo-
rificação em mármore, gesso ou plástico de figuras com habilidades mágicas-
sobrenaturais-transcendentes. Corporificação que, ativando a fantasia e a 
vontade de superação dos limites sociais e existenciais, procura trazer para 
a matéria sólida a realidade de coisas e seres imaginários-insólitos.

A vida em miniatura da pequena filha de Ruth Handler é muito 
mais intensa e verdadeira do que a nossa própria vida-gigante, porque é 
a microvida intocada pelo conhecimento da fome, do medo, da solidão, 
do câncer, da velhice, da morte. Exatamente como a macrovida dos anjos 
& deuses. Não. Melhor do que a vida dos anjos & deuses, porque estes 
estão entediados com a maçante existência eterna, lembra-se? Já a Barbie-
sorriso não está entediada com coisa alguma, tampouco com a eternidade 
perfeita no paraíso. A mulher-boneca de plástico parida por Ruth Handler 
aperfeiçoou o que já parecia perfeito: a sublime noção da intocada e 
perene felicidade.
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Estereotipada ou não, na imaginação de seus fãs a Barbie é uma 
princesa gloriosa e sua vida é o mais intenso conto de fada da era moderna. 
Estamos nesse momento no campo-de-intersecção de ao menos três 
dimen sões simbólicas: a da narrativa maravilhosa (ficção), a do desejo-
volú pia (psicologia) e a da metafísica (religião). O sagrado está agora no 
mesmo plano dos contos de fada, plano que por sua vez foi atravessado 
pelo desejo-volúpia.

A fala-poesia supera a fala-práxis. Se o conto da Barbie-sorriso, 
segundo o eu lírico, não apresenta a mesma riqueza-magia do conto da 
Branca de Neve ou do conto da Bela Adormecida, é claro que nem por 
isso ele deixa de pertencer ao mesmo intenso círculo simbólico. São iguais-
desiguais por oposição-convergência. Do contrário essa voz poética — ah, 
ela tem consciência disso, conhecimento que faz parte de sua ironia — não 
passaria tanto tempo envolvida com a escritura do Réquiem.

Quando os contos de fada conquistam a posição e o prestígio até então 
exclusivos das narrativas místicas, isso é sinal de que está havendo uma 
grande mudança no rumo da produção e do consumo tanto da narrativa 
maravilhosa quanto da narrativa sagrada. Essa mudança, em seu momento 
mais revolucionário, impõe a anulação da fronteira antes bastante clara 
entre os diversos gêneros literários, cada qual com seu papel muito bem 
definido na acadêmica hierarquia dos gêneros.

Vizinhos-estranhos visitam-se e se misturam, hoje miscigenação é 
a palavra-desordem. Agora o sagrado consagrado está por todo lado, 
principalmente onde não deveria estar: nos poemas, na prosa, nos contos de 
fada, na vida cotidiana. Agora o profano insano também está onde não devia 
estar: até mesmo nos relatos fundadores das grandes tradições religiosas.

O poema-aroma a seguir, cujo título é o primeiro verso — “Nasceu-nos 
um menino” — da conhecida missa de Natal composta por Thomas Tallis, 
pede essa mudança de paradigma. Nesse breve poemanar os familiares-
estranhos emanam uma poderosa renovação. Seus versos transversos 
conspiram a favor de uma iminente transição de fase, prevendo que, a 
partir dela, a nova ordem espiritual antecipada por Nelly Novaes Coelho em 
seu estudo sobre O conto de fada (Nelly 2008) chegará muito mais rápido.
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Puer natus est nobis

Dos contos de fada da

minha infância, esse da Divina

Criança era dos mais maravilhosos. Não

faltaram os exóticos magos guiados

pela mística estrela, a noite gelada, os

mansos animais, o desvalido ermo, a pobreza

transformada em glória. O bem

sucedido parto de uma virgem, tantos séculos

antes das pesquisas genéticas. O pior

foi quando quiseram contar o tempo

a partir dessa história. Podiam ter escolhido

outra com um fim menos cruel. Antes

a da Cinderela ou a do Príncipe Sapo, em que

todos viveram felizes para sempre. Sempre?

E o que é

Sempre?

(Lourenço 2007, 25)

A contagem do tempo moderno (o diabo de Flusser), tendo como 
ponto zero a data de nascimento de Cristo, recobriu nossa era com esse 
magnífico manto mágico-místico-poético, porém burocrático, que só 
agora começa a ser questionado & relativizado pela ciência e pela arte. 
Esse manto está sendo substituído por outro mais amplo — elíptico —, que 
incorpora os mais diferentes modos de conhecimento-reconhecimento, 
não apenas o modo religioso.

“É possível afirmar que o tempo começou com o diabo, que o sur gi-
mento deste ou sua queda representam o início do drama do tempo, que 
diabo e História são dois aspectos do mesmo processo” (Flusser 2005, 21). 
Sempre pode ser diabolicamente hoje, ontem ou amanhã. Ou tudo simul-
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taneamente: o tempo de Buda, Zoroastro, Cristo e Maomé, o tempo dos 
xamãs, alquimistas e cientistas, o tempo da Cinderela, de Vasco da Gama, 
do guardador de rebanhos e dos narradores de Lobo Antunes.

A definição — ou a eterna indefinição — do descomunal tempo dos 
físicos teóricos, em tudo parecido com o tempo dos anjos e deuses, está nova-
mente em conflito com a definição do pequeno tempo cronológico de nosso 
cotidiano, o tempo dos homens pragmáticos, artificialmente apri sionados 
em calendários e cronômetros. Ao menos no campo da lírica-explosão, o 
rompimento da barragem metafórica e o vazamento dos múltiplos sentidos 
da linguagem são as conseqüências visíveis desse conflito.

José Miguel Silva: verve e rancor, inocência-que-ataca

Apesar de a biografia dos poetas não ser algo muito relevante para o 
presente estudo-espiral, que está levando em conta apenas a obra-bom-
ba dos doze autores-guerrilheiros selecionados, no caso específico da 
bio grafia de José Miguel Silva há um dado importante: a completa nega-
ção da vida social literária. Sua crônica particular traz esse dado-aver são 
indispensável para o entendimento de sua explosão orgânica de ope rações 
comunicativas.

José Miguel Silva não freqüenta grupos nem reuniões literárias, não 
confunde o fluxo boemia-dissipação com o jogo dinâmico-extático. Ele 
simplesmente não suporta o coletivismo, seja na forma mais formal dos 
congressos ou das bienais, seja na forma mais informal dos saraus ou dos 
bate-papos em bares & restaurantes. E essa aversão às vezes mal-humorada 
e rabugenta a todo tipo de congraçamento em torno dos livros projeta 
muitos raios sarcásticos-violentos em sua obra, que pode ser lida como um 
bom exemplo do pensamento moralista contemporâneo, influenciado por 
Camus, Sartre e Cioran.

A indiferença desse poeta a quase tudo o que ocorre na cena literária 
lusitana veste o manto da santidade civil. Seu isolamento autoimposto — 
à maneira de Herberto Helder — e sua língua ferina, sempre pronta a se 
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defender da maledicência alheia, sempre pronta a atacar os comentaristas 
que vez ou outra perturbam seu sossego, não raro têm provocado a ira de 
seus pares. Porém, se a troca de farpas na imprensa não chega a configurar 
algo mais profundo, como foi a Questão Coimbrã ou os debates provocados 
pelos primeiros modernistas, mesmo assim esse fogo cruzado não deixa 
de revelar, na própria retórica dos insultos, certos elementos básicos da 
poética dos contendores.

É o que ocorre no caso de José Miguel Silva. A verve raivosa e a icono-
clastia-misantropia que às vezes, talvez por reverência a certa ideia de 
elegância, ficam camufladas em seus prismas transversos, essas descargas 
elétricas podem até permanecer ocultas por um tempo. Mas são descargas-
camaleão que logo ficam muito visíveis quando voltamos aos cruzamentos 
oblíquos do autor, depois de ler na imprensa comentários desse tipo:

É espantoso como uma atividade como a poesia, onde nada 

há a ganhar e tudo a perder, onde o mais que se consegue, 

no âmbito dos emolumentos, é um ou outro convite para 

umas breves férias em Paris ou em São Paulo, sob o pre-

texto de algum colóquio ou de alguma feira do livro (algo 

que acontece muito esparsamente e só para quem tem o 

gosto de cultivar amizades nas altas esferas dos Pen Clubes 

ou de qualquer ministério da literatura), é espantoso, eu 

dizia, como essa atividade pode gerar tamanhos ódios. Se 

esti vessem em jogo lances de milhões de euros, vivendas 

no Algarve, iates ou automóveis de seis metros, enfim, até 

se compreenderia. No fim de contas, o mundo mental da 

maioria dos chamados literatos não é muito diferente do 

mundo mental de qualquer contabilista, e a burguesia de 

espí rito floresce ali tão viçosa como na cabeça de qualquer 

mestre-de-obras endinheirado. Mas esse rancor sórdido que 

alguns alimentam contra A ou B, só porque os distintos A ou 

B nunca dedicaram às suas produções mentais a atenção 

de que eles se julgam credores, parece-me uma coisa 
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bem triste e mais digna de piedade do que de reprovação. 

É preciso ter-se uma vida intelectual muito exígua para 

passar o tempo a rosnar contra alguém que, se de repente 

os olhasse com benevolência, passaria certamente a ser 

consi derado um gênio. Mas rancor e água choca, cada 

um bebe a que quer. E não cairia, pois, mal nenhum ao 

mun do se esses rancorosos guardassem para si ou para 

a intimidade da sua correspondência o fel acumulado em 

anos e anos de ressentimento. O que me parece intolerável 

é que esses promotores de si próprios não sejam capazes 

de deixar escapar uma única oportunidade para vir a público 

verter sobre os seus inimigos (que só o são no escuro da 

própria cabeça, pois os ditos inimigos nunca lhes fizeram 

outro mal que não fosse o de os ignorar) toda a espécie de 

farpas e remoques, farpas essas concebidas de maneira 

que escamoteiem o que realmente os incomoda: que A ou B 

nunca tenham escrito sobre as suas pessoazinhas.

(Silva 2006, 17)

A lírica de qualidade não costuma interessar ao grande público. Da 
mesma forma — mas por motivos muito diferentes, é claro —, as que-
re las no palco da literatura raramente são debatidas pela população-
ignorância. Simplesmente porque as contendas literárias não têm o mes-
mo apelo das fofocas protagonizadas pelas estrelas da tevê, do cinema e 
da música popular.

A arte-do-combate é quase uma arte-do-segredo porque a troca de 
insultos na vida social literária não interessa às colunas sociais nem aos 
programas de auditório. Seu valor é pequeno, exceto quando essa troca 
de insultos vem acompanhada de mudanças radicais nas regras do jogo 
poético, como acontece sempre que uma nova geração de escritores luta 
para ocupar o espaço-tribuna da geração anterior.

É preciso talento para a verve e o rancor. Destacada essa característica 
peculiar do temperamento de José Miguel Silva, passemos aos seus poemas.
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Super-Homem – Richard Donner (1978)

Voar pelos céus do mundo acudindo os desastrados,

os frutívoros, os tolos: demover o elefante

de pisar no estorninho, convencer a violência

a respeitar as passarelas, ir ao bico da calandra

retirar o imprudente, ir ao bolso do partido

retirar o indevido, num só gesto aparar os golpes

todos, desviá-los para a rocha, para o aço,

para o chão, chegar a tempo sempre de evitar

a extorsão, a calúnia, o assassinato, impedir

que os pobres maus levem uma coça dos piores.

Quem nunca desejou tal emprego, mesmo

sem contrato, mesmo se mal pago? Quem

nunca ambicionou, sequer por uma hora, encarnar

esse Quixote voador? Expressão de pessimismo

muito mais conforme com a nossa imperfeição.

(Silva 2005, 44)

Mônadas fractais dedicadas ao cinema comercial, aos filmes largamente 
consumidos mas altamente descartáveis, não são muito comuns na lírica 
lusófona. Um bom poema escrito a partir do Super-Homem de 1978 — houve 
posteriormente muitos outros longas-metragens sobre o Homem de Aço, 
endereçados ao grande público — é algo absolutamente incomum e digno 
de nota. Sua linha de penetração surpreende leitores comuns & incomuns.

É claro que, por se tratar de alta literatura, os versos dedicados a esse 
filme hoje obsoleto, cujo valor estético é quase zero, só poderiam ironizar 
esse mito moderno nascido nos quadrinhos e imediatamente transformado 
no símbolo máximo do capitalismo ianque. Cuidado, crianças! A ideologia-
mercado é masculina-branca-bondosa, tem visão de raios-x e veste um 
uniforme com logotipo.
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O Super-Homem, mais do que o outrora célebre e hoje esquecido 
Capitão América, simboliza o triunfo da generosidade, do altruísmo, da 
retidão e da vontade poderosa, virtudes-fantasmas que a democracia norte-
americana costuma ver em si mesma. Mas qualquer ilusão, se a agência de 
propaganda for a melhor da praça, cedo ou tarde se realiza.

São quinze versos divididos em duas estrofes-articulações. A primeira 
estrofe, duas vezes maior que a segunda, prepara a entrada da ironia. Os 
infinitivos voar, demover, convencer, ir, aparar, chegar e impedir exercem 
aqui a função de imperativo — são feixes de comando ou exortação — e 
conseqüentemente de voz-da-autoridade. Divertida enumeração de atos e 
fatos. A ideia-diagrama que eles expressam guarda algo de mágico-mítico, 
algo que faz do Super-Homem o semideus grego de nossa era, o Hércules 
ou o Aquiles da idade-da-máquina.

Ou, mais apropriadamente, o Sísifo da cultura industrial. Da mesma 
maneira que o lendário rei de Corinto, condenado por Zeus a empurrar 
repetidamente uma enorme rocha montanha acima, o extraterrestre e 
poderoso Homem de Aço, obediente a algo muito parecido com os ditames 
da moral cristã, será sempre o fiel escravo dos obtusos-imbecis. Pobre 
tolo. Por vontade própria, o Homem de Aço condena-se a si mesmo a 
permanecer na Terra, quando poderia explorar toda a galáxia, se quisesse. 
Condena-se a consumir seus dias salvando “os desastrados, os frutívoros, 
os tolos” de sua própria ignorância e fraqueza, de seu próprio egoísmo.

Seus piores pecados são a soberba, o orgulho e o narcisismo. Afinal o 
mundo-enigma é muito maior e mais complicado do que o Super-Escoteiro 
gostaria. Porém, mesmo sabendo que nem sequer mil super-homens seriam 
capazes de combater toda a violência e todos os crimes da imprudente raça 
humana, o herói não desiste. Pobre cândido, pobre defensor-que-agride. 
Não raro suas ações trazem mais danos à comunidade do que benefícios. 
Exatamente como acontece com todos os super-heróis dos quadrinhos, da 
tevê e do cinema. São a inocência-que-ataca.

Igual a todos os messias de todas as tradições religiosas, o herói-anti-
herói do filme de Richard Donner está condenado a empurrar a rocha da 
própria vaidade. Rocha imensa. Os gregos falavam de húbris, os contem-
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porâneos falam de excesso-descomedimento: o desejo de realizar muito 
mais do que o sujeito é capaz, a não aceitação dos próprios limites. Cegado 
pela húbris, pelo descomedimento, o Super-Homem está preso a seu 
destino de grande-salvador-da-humanidade, dessa mesma humanidade 
que jamais poderá salvar integralmente porque até o Homem de Aço sabe 
que essa tarefa exigiria alguém muito mais forte-inteligente-determinado.

A segunda estrofe lança a grande questão: quem nunca desejou ser o 
Super-Homem? Questão meramente retórica, endereçada à criança que 
um dia fomos, a mesma criança que se ainda estivesse presente responderia 
sem titubear: “Eu sempre quis e sempre vou querer ser o Super-Homem.”

Mas a pergunta do eu lírico irônico-irreverente não diz respeito ao herói 
idealista-idealizado de nossa infância. A pergunta diz respeito ao Quixote 
voador dos tempos modernos-burocráticos, que trabalha sem contrato, é 
mal pago, não tem férias, fins de semana ou feriados, cuja rotineira missão 
é “impedir que os pobres maus levem uma coça dos piores”. Esse herói-
anti-herói é tão imperfeito quanto nós, sendo, por isso, inútil. A sociedade 
viveria melhor sem ele e os superproblemas que costumam acompanhá-lo.

Do cinema comercial americano para o cinema social italiano, nada 
muda: os maus continuam tomando uma coça dos piores.

Feios, sujos e malvados – Ettore Scola (1976)

Compram aos catorze a primeira gravata

com as cores do partido que melhor os ilude.

Aos quinze fazem por dar nas vistas no congresso

da jota, seguem a caravana das bases, aclamam

ou apupam pelo cenho das chefias, experimentam

o bailinho das federações de estudantes.

Sempre voluntariosos, a postos sempre,

para as tarefas de limpeza após o combate.

São os chamados anos de formação. Aí aprendem

a compor o gesto, a interpretar humores,

a mentir honestamente, aí aprendem a leveza
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das palavras, a escolher o vinho, a espumar

de sorriso nos dentes, o sim e o não

mais oportunos. Aos vinte já conhecem

pelo faro o carisma de uns, a menos-valia

de outros, enquanto prosseguem vagos estudos

de Direito ou de Economia. Começam, depois

disso, a fazer valer o cartão de sócio: estão à vista

os primeiros cargos, há trabalho de sapa pela frente,

é preciso minar, desminar, intrigar, reunir.

Só os piores conseguem ultrapassar essa fase.

Há então quem vá pelos municípios, quem prefira

os organismos públicos — tudo depende do golpe

de vista ou dos patrocínios que se tem ou não.

Aos trinta e dois é bem o momento de começar

a integrar as listas, de preferência em lugar

elegível, pondo sempre a baixeza acima de tudo.

A partir do parlamento, tudo pode acontecer: diretor

de empresa municipal, coordenador de campanha,

assessor de ministro, ministro, comissário ou

diretor-executivo, embaixador na Provença,

presidente da Caixa, da PT, da PQP e, mais à frente

(jubileu e corolário de solvente de carreira),

o golden-share de uma cadeira ao pôr-do-sol.

No final, para os mais obstinados, pode haver

nome de rua (com ou sem estátua) e flores

de panegírico, bombardas, fanfarras e formol.

(Silva 2005, 42)

Esse curto-circuito de ambivalências, como o anterior, pertence à cole-
tânea Movimentos no escuro, com versos dedicados a quarenta e seis filmes 
célebres do cinema de todos os tempos, entre eles Ladrões de bicicleta, 
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Acossado, O anjo azul, Morangos silvestres, Amarcord, Morrer em Las Vegas 
e Magnólia. A marca de todos esses colapsos-faíscas é o humor amargo e 
a ironia azeda, que podem se valer, por exemplo, da simples aproximação 
de duas realidades diferentes — o longa-metragem de Ettore Scola (polo 
positivo) e a vida política portuguesa (polo negativo) — para formularem 
a crítica social mais impiedosa.

Se a comédia italiana acompanha o dia-a-dia imoral & degradante de 
uma promíscua família de favelados vivendo em condições miseráveis, a 
descarga de humor-ironia de José Miguel Silva vai flagrar a mesma imo-
ralidade, a mesma promiscuidade e a mesma degradação na juventude, na 
formação, no aperfeiçoamento e no sucesso dos políticos de seu país.

Para o sujeito lírico indignado desse poema, “feios, sujos e malvados” 
são os oportunistas-corruptos-obstinados que, dos catorze anos à morte, 
se envolvem meticulosamente apenas com as maquinações-arranjos que 
possibilitarão sua ascensão social e profissional. Esse sujeito poético con-
corda com o poeta-humorista francês Nicolas Chamfort (“a sociedade é 
composta de duas grandes classes: os que têm mais jantares que apetite e 
os que têm mais apetite que jantares”) e com o médico-bispo David Zac, 
de Uganda (“num estado democrático existem duas classes de políticos: os 
suspeitos de corrupção e os corruptos”).

A primeira estrofe da semente-bomba é o passo a passo ascensional, 
são os anos de formação — ou deformação — cujo ritmo é marcado pelos 
verbos na terceira pessoa do plural do presente do indicativo: compram, 
fazem, seguem, aclamam, apupam e assim por diante. Essa didática apro-
ximação-de-afastamentos é implacável. Tecnicamente não precisaria haver 
um intervalo entre o último verso dessa estrofe e o primeiro da seguinte. 
A caminhada dos novos políticos rumo aos postos mais altos da máquina 
pública poderia continuar no mesmo ritmo, sem interrupção, que o poema 
não perderia nada.

Porém o autor-observador preferiu quebrar a rotina, inserindo o 
respiro e mudando o tempo verbal, para marcar bem o fim da primeira 
fase, que “só os piores conseguem ultrapassar”, e o início da segunda, 
em direção ao panegírico, à bombardas, às fanfarras e ao formol. Mas o 
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desenrolar dessa nova e infame fase não é muito diferente do que veio 
antes. É até previsível: as mesmas baixezas, os mesmos golpes, a mesma 
indecente ilusão de controle-e-vitória em sintonia-síntese com o contexto-
ironia da irreverente Declaração de amor ao primeiro-ministro, de António 
Pedro Ribeiro.

Má sorte que ela fosse mercenária

It’s a miracle you’re not cynical.

Felt

Não era só a bela do bairro, era a lusa Marilyn

dos arrabaldes portuenses. Alta, toda loira,

só faltava miar. De longe e de perto a segui

ao longo dos anos mais tolos. Uma tarde,

no acaso de uma rua: meu amor perdido,

você ainda mora em Vilar do Paraíso?

Quando eu telefonei dias depois

ela me perguntou quanto é que eu ganhava.

Ao saber que era tudo lágrimas e livros,

ouvi — ai, sim? — como arrefecia o paraíso

do outro lado da linha. Os meus vinte e cinco anos

aprenderam aí uma lição qualquer.

Mas já não me lembro muito bem

que aplicação ela teve, na gorada seqüência

desses meses. A que só volto agora

porque já posso rir à vontade.

(Silva 2003, 53)

A maior parte das assimetrias-simétricas de José Miguel Silva é franca-
mente prosaica, haja vista a importância que o enredo e os dados biográficos 
do narrador e dos coadjuvantes têm nas linhas de penetração desse grupo 
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de poemas. São epifanias disfóricas trespassadas pela vida ávida de mais 
vida. A história de certa paixão juvenil pela garota mais bonita do bairro 
— “a lusa Marilyn / dos arrabaldes portuenses” — pertence a esse conjunto 
de minicontos em verso.

É possível domesticar o erotismo? As arestas de sua função poliédrica 
são feitas de verdades provisórias? O encanto e a graça de Má sorte que 
ela fosse mercenária estão totalmente na simplicidade dessa anedota sem 
grandes surpresas, na trivialidade desse amor malsucedido antes mesmo 
de começar, sentimento-pentimento que não se consuma devido à insegu-
rança financeira do protagonista e ao pragmatismo nem um pouco inocente 
ou romântico da garota.

Não, a força centrífuga-centrípeta do erotismo não é domesticável e o 
clichê vence sempre, por pontos ou nocaute. Essa história sobre a derrota da 
arte para o conforto material, do sonho para o feijão, já foi contada-cantada 
milhares de vezes. Mas é sempre bom ouvi-la novamente, de maneira leve 
& bem-humorada, quase adolescente, sim, porém agora sem os enfeites 
melodramáticos e os arabescos lacrimejantes da lírica mais afetada, que vê 
na morte do amor romântico outro grande crime de nossa época.

Para agradar a uma sombra

Isn’t it just like love?

The Psychedelic Furs

Agora que já chorei o meu papel de solitário
posso virar a folha e declarar que na verdade
eu nunca estive sozinho. Tive sempre a boa companhia
da minha sombra. E não posso dizer
que nos déssemos mal: uns dias pior, outros pior.
Como todos os casais. Tínhamos (e temos)
a mesma idade, o mesmo gosto musical,
um amor paralelo por fogo de lenha,
líamos os livros a meias, quase não gastávamos
nenhum oxigênio.
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Dos dois era ela quem insistia, às vezes,

para irmos dançar. Mas eu, é claro, detestava

o pântano das discotecas. Amava mais depressa

o movimento descritivo dos romances

do que a luz hipotecada de um corpo distante.

Com o tempo, no entanto, foi crescendo esse litígio.

As nossas relações foram perdendo vulto

à medida que ela convidava mais gente

para a nossa cama. Até que um dia chegou a casa

e me apresentou “o amor da nossa vida, agora

somos três”. E assim a minha sombra, a minha

ingrata sombra começou a dizer coisas lacerantes.

Por exemplo: “Vai tu ao cinema. Nós ficamos.”

Ou então: “Bem, podemos de vez em quando

caminhar separados, que achas?” E se fecha

no quarto com a outra, em colóquios ofegantes.

Hora em que de raiva eu saio porta afora.

Uma vida a três é talvez menos longa do que uma vida

a dois. Há agora um milímetro de distância entre mim

e a sombra. O espaço suficiente para um raio de luz.

Não ficamos realmente pior do que estávamos.

Mas chega a ser enjoativo ver o trevo cor-de-rosa

que semeiam no quintal, felizes como duas estrelinhas

de cinema. Nem sei o que dizer. Parecem crianças.

(Silva 2003, 62)

Essa é outra divertida narrativa sobre o amor e seus efeitos colaterais 
menos agradáveis, entre eles o súbito desinteresse da parte do objeto de 
afeição — a própria sombra — e a conseqüente tristeza decorrente disso. 
Aliás, que imagem poderia representar melhor a solidão-isolamento do 
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indivíduo do que a do amor pela própria sombra? Essa foi a única alternativa 
possível encontrada pelo narrador lírico, na falta de uma mulher de carne 
e osso. Uma sombra é um familiar-estranho, um vizinho de outra natureza, 
que está sempre perto, com o qual interagimos-por-sobreposição.

No início do relacionamento certas vantagens são evidentes: a mesma 
idade, o mesmo gosto musical, a economia de oxigênio. Porém, como em 
toda história de amor, a harmonia não dura para sempre. Logo a sombra-
somatória encontra outro objeto carregado de desejo e o dueto se trans-
forma em trio. O familiar-estranho se desdobra organicamente.

A atmosfera é a mesma do nosso festejado realismo mágico, há aí a 
mesma denúncia da alienação do nosso tempo, a mesma ambigüidade e 
o mesmo estranhamento de Cortázar e García Márquez, ou dos contos de 
Kafka. Repetindo o que eu já disse antes, esse dentro-do-exterior instaura 
um casulo-verdade em que os desiguais se igualam. O que para nós parece 
muito estranho — uma sombra com consciência e vontade própria —, para 
o narrador apaixonado soa bastante natural, fato que aumenta ainda mais 
nossa sensação de sobrenatural-estranhamento.

O verso que serve de epígrafe ao cruzamento oblíquo de José Miguel 
Silva pertence à canção My time — igualmente estranha & sentimental —, 
da banda inglesa de pós-punk The Psychedelic Fur. Opera-se nesse ponto 
a dupla articulação dos estratos de contração-expansão sentimental. Tanto 
a canção quanto o cruzamento oblíquo tomam o amor como fenômeno 
poderoso e doloroso, desestruturador da rotina e da harmonia doméstica, 
puro descomedimento emocional capaz de apartar o sujeito de sua sombra, 
abrindo entre os dois “o espaço suficiente para um raio de luz”.

Voltando à questão da forma prosaica da maioria de seus prismas 
transversos, em junho de 2007 perguntei por e-mail ao autor: Vários dos 
teus poemas são pequenas crônicas ou minicontos em versos. Que sentido 
você vê nessa apropriação, pela lírica, de certas categorias da prosa?

A resposta foi contundente: Hoje já não faz muito sentido, creio, a 
disjunção poesia e prosa. Num tempo em que a poesia tende a saturar-se 
(e a anular-se) em vistosos efeitos sonoros, o que me interessa, sobretudo 
neste momento, é a possibilidade de dizer coisas, de transmitir frases 



2 3 6

com sentido, de fazer perguntas que se entendam. Os fogos de artifício 
verbais e os outros floreados são bons para quem não tem mais nada em 
que pensar.

Luís Quintais e o encontro-desencontro dos seres

Se comparado com o estilo muitas vezes sarcástico-contundente-
agressivo dos demais poetas aqui reunidos, o oposto-espelho de tudo isso, 
ou seja, a elegância-refinamento-delicadeza logo se revelam as caracte-
rísticas mais salientes da lírica de Luís Quintais. Mudou o ponto de mirada. 
Outra é a certeza-de-incertezas no fluxo do real-irreal. Bom gosto na escolha 
do assunto e bom gosto no manejo do idioma, isso é o que está presente em 
todas as obras do poeta nascido em Angola e radicado em Portugal.

Jamais serão encontrados aqui a libertinagem, o baixo calão e a 
gros seria que saltam a todo o momento dos livros de Manuel de Freitas 
e António Pedro Ribeiro, tampouco o pessimismo e a azeda melancolia 
desses autores, e também de José Miguel Silva, José Luís Peixoto e valter 
hugo mãe. A irreverência e a ironia ácidas de Adília Lopes, Inês Lourenço 
e Gonçalo Tavares também estão distantes desse território, assim como a 
trans figuração mística de Daniel Faria e Ana Marques Gastão — trans-
figu ração, até certo ponto, simples e ingênua — e a agressiva subversão 
sintática de Luís Serguilha.

Para Pedro Mexia, “entre as mais conhecidas qualidades desse poeta 
contam-se a originalidade e a ausência de tiques epigonais ou de imitação, 
tão freqüentes nos jovens autores da década de 90” (Mexia 269). Em 
tempos pós-trans-modernos, em que nada se cria, tudo se recria-parodia, 
original pode ser uma classificação exagerada demais, mas o lirismo 
ontologicamente insatisfeito de Luís Quintais de fato se destaca, pela 
delicadeza geométrica, de boa parte da produção contemporânea, mais 
agressiva & combativa.

A urbanidade é um traço de certos rituais do bom-gosto intelectual. 
Por exemplo, da afirmação-de-negações exercitada na academia. Prova vel-
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mente o refinamento desse poeta se deve muito ao seu trabalho de professor 
e pesquisador universitário, com especialização na área de antropologia, 
pois é sabido que a carreira acadêmica exige do corpo docente e do 
discente, entre outras qualidades, o exercício falso-verdadeiro do saudável 
convívio social, a preservação-imobilização da boa imagem da instituição 
e o respeito-receio às normas e à hierarquia departamentais.

É claro que esse requinte literário não deve ser confundido jamais com 
algo pueril-afetado-frouxo. Apesar de não orbitarem apaixonadamente as 
drogas lícitas e ilícitas, o sexo, a cultura pop, os bares e a periferia, apesar 
de não freqüentarem os ambientes gordurosos e as mentes transtornadas 
pela cocaína ou pelo álcool — tudo isso poderia manchar a reputação do 
acadêmico disciplinado e metódico —, de pueril-afetado-frouxo os versos-
anversos de Luís Quintais não têm absolutamente nada.

Da mesma maneira que ocorre com as intersecções híbridas de Gonçalo 
Tavares, também nas de Luís Quintais é muito evidente a insistência-
voracidade no discurso meditativo-reflexivo, sobre os temas-totens trata-
dos principalmente pelos filósofos: os fundamentos do indivíduo pós-
moderno, o enfraquecimento nos dias de hoje da ética sagrada e também 
da profana, a atual crise de consciência em todas as áreas do conhecimento, 
entre outros tópicos-símbolos.

A tensão infinitesimal transfigura esses tópicos, mas sem cristalizá-los 
em monólitos de gelo. O que é pedra sempre devém água, depois vapor. 
Os limites da epistemologia e os impasses do discurso analítico surgem 
com elegância e delicadeza nas entrelinhas até mesmo de poemas-aromas 
dedicados ao amor, como, por exemplo, nas fissuras da Calçada de São 
Francisco. Vamos a ele.

Calçada de São Francisco

Subo a Calçada de São Francisco.

Vou tentando a total ausência de luz

em que a minha alma se encontra

há muito mergulhada.
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Vou tentando a luz que me rodeia com a treva

que sepultaram em mim: meteorologia

propícia ao afastamento de quem sobe a Calçada

imaginando que há caminhos sem fim.

Hoje recordo-me de uma vaga manhã como esta

em que te encontrei debruçada

sobre a mais luminosa visão que conheço

repetindo os objetos amados:

promessa de que se voltará às margens do rio

com um entendimento novo do rio.

Tejo, disseste, e a recordação das sílabas

teve a força de um sacramento, as sílabas

por ti proferidas ao alto da Calçada de São Francisco

numa manhã como esta. A escada para o infinito

desemboca num rio. Pássaros em migração

vão toldando as suas águas, a luz colhida a desacerto.

A minha alma não consegue soltar

esses sortilégios que a vão escurecendo,

não consegue libertar esses pássaros

que lhe cruzam os céus para os conduzir

a regiões mais férteis, ilimitadas. Serve-me o espaço

ao cimo da Calçada de São Francisco, o modo

como te comoves ao criar a distância e a cinza das palavras,

para acrescentar um pouco da luz às razões do meu desespero.

(Quintais 1995, 28)

Logo no primeiro verso desse conjunto de sete quartetos fica estabe-
lecido o vínculo entre o móbile catalisador de Luís Quintais e a antiga 
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tradi ção mística que reconhecia na figura do andarilho a melhor metáfora 
da condição humana (consultar o Dicionário de símbolos, de Jean Chevalier 
e Alain Gheerbrant). Essa metáfora sugere uma correspondência heroica. 
À semelhança de viajantes tão diferentes quanto Ulisses, Moisés, Dante e os 
tripulantes da Apolo 11, nós somos criaturas incompletas & curiosas, sem 
residência fixa, somos nômades cujo destino é desconhecido, incansáveis 
caminhantes em busca do que nos falta: conhecimento, aventura, equilíbrio, 
paz interior.

A metrópole-labirinto é uma pequena fatia do cósmico mundo apri-
sionado num mundo caótico. No trajeto-nostalgia do ardil eólico que 
acabamos de ler, o eu lírico palmilha, à maneira de Cesário Verde — a 
paisagem citadina é fonte de uma forte emoção para os dois poetas —, a 
íngreme e curvilínea Calçada de São Francisco, situada na Baixa de Lisboa, 
também chamada Baixa Pombalina por ter sido reedificada por ordem do 
Marquês de Pombal, logo depois do terremoto de 1755.

Sua caminhada é ascendente, ou seja, ela está de acordo com os tratados 
e poemas místicos que reforçam a tradicional noção de elevação. A terra 
é impura, o céu é sublime. É no alto que as grandes revelações costumam 
acontecer. No final da calçada está a Escola Superior de Belas Artes. Mas 
é bom não esquecer que, onde hoje fica o nobre edifício que abriga as 
belas artes, tempos atrás ficava o não menos nobre edifício que abrigava a 
religião: o Convento de São Francisco.

Gloria in excelsis Deo. Construído sobre um rochedo-resistência, o 
edifício do convento tinha a sua porta principal virada para o sul, sol, sal, 
chegando-se a ela, como ainda hoje, pela Calçada de São Francisco, que foi 
criada com sucessivos aterros. O edifício original foi destruído no século 
18, pelo terremoto, e reconstruído mais tarde, porém não mais para servir 
de convento, mas como escola de arte. (Fonte: Wikipedia)

A primeira estrofe já dá o tom levemente melodramático que as outras 
irão repetir, propondo o pingue-pongue entre luz e escuridão, presente e 
passado, finito e infinito, masculino e feminino, com o qual o narrador 
está intimamente envolvido. Tudo é ação-reação, contração-expansão. 
Esse narrador nostálgico, que no tempo presente sobe a Calçada de São 
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Francisco, percebe-se mergulhado na treva e na finitude do agora, do falso-
verdadeiro, enquanto a mulher-memória que anima suas lembranças, 
perdida no passado, encontra-se imersa na luminosidade mais aprazível, a 
da infinitude quase divina.

Uma onda côncava-convexa, feita de extremos, define o desenho 
das nuvens claras-escuras. Dentre as polarizações possíveis enumeradas 
acima, a de gênero — masculino versus feminino — é sem dúvida a mais 
problemática. Porque essa é uma oposição que pode ou não ocorrer, 
dependendo do ponto de vista do leitor. Afinal, que garantia nós temos de 
que esse narrador pertence mesmo ao gênero masculino?

No poema seu sexo é indefinido, levando-se em conta apenas o texto 
não dá para saber se o sujeito-protagonista é homem ou mulher. Sabemos 
que seu interlocutor-ausência é uma mulher. Sabemos facilmente. No 
segundo verso da terceira estrofe o particípio regular debruçada, que 
também funciona como adjetivo, denuncia o gênero do interlocutor-
ausência representado pelo pronome te. Mas não estamos seguros de 
que o eu lírico seja de fato masculino, porque no texto-matéria não há 
nenhuma evidência, nenhum pronome ou adjetivo que confirme isso. 
Sem a segurança de uma prova inquestionável, caímos no princípio da 
incerteza de Heisenberg: o preto é branco, que é preto, que é branco. Então, 
é inevitável que o gênero do sujeito lírico permaneça oculto-ambíguo.

Porém no âmbito da criação literária as coisas não são tão simples assim. 
Existe uma convenção implícita, um acordo silencioso entre o autor e o 
leitor, que desvirtua esse princípio da incerteza. Essa convenção-preconceito 
determina que, sempre que o gênero do eu lírico estiver oculto, o leitor deve 
considerá-lo o mesmo do autor. Então, em situações como a de agora, o que 
acontece? Orientada por esse acordo tácito, de modo inconsciente a mente do 
leitor normalmente põe em prática a estratégia-da-projeção. A fim de acabar 
com o mal-estar provocado pela indeterminação-ambigüidade, a mente do 
leitor transfere do sujeito empírico chamado Luís Quintais para sua criação 
lírica não apenas suas ideias mas também o rosto, o corpo e o gênero.

Assim, por transmissão-contaminação, e com o consentimento mudo 
do poeta, o narrador antes indefinido passa a apresentar características 
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físicas & psicológicas semelhantes às de seu criador. É o que acontece, por 
exemplo, com boa parte da lírica amorosa-erótica cujo eu subjetivo não é 
explicitado nos próprios sistemas-poemas. Quem-escreve determina por 
transmissão-contaminação quem-protagoniza. Se o autor foi um homem, 
o leitor automaticamente aceita que seu discurso poético é proferido-
protagonizado por um homem, e assim por diante8.

Porém essa associação-preconceito é muito primária, arbitrária e, em 
última instância, insustentável. Na falta de uma boa evidência, a indefinição-
incerteza teria de vigorar. Afinal, a deliciosa indefinição-ambigüidade 
quanto ao sexo do eu lírico, se vigorasse nessa semente-bomba de Luís 
Quintais, ampliaria o campo de significação da Calçada de São Francisco. 
Dependendo da maneira como for interpretada, essa explosão orgânica de 
operações comunicativas se converterá numa delicada elegia sáfica.

Obviamente a riqueza do poema-aroma não está totalmente centrada 
nessa polarização-masculino-feminino. A maior parte de sua riqueza en-
contra-se na oposição entre o claro e o escuro, relevante em todas as tradi-
ções místicas e religiosas conhecidas (Mircea Eliade). Para o eu lírico é o 
afastamento ou a aproximação do centro-da-luz que define a real-irreal 
situa ção dos seres e objetos neste mundo-enigma. A insígnia máxima é o 
sol. A fala-poesia mimetiza a fala-práxis, reproduzindo ações-reações de 
sepa ração-convergência.

O narrador está distante desse centro-da-luz, ele está cercado pelas 
trevas. Sua contrapartida é a mulher luminosa, sua Beatriz, tão delica-
damente ofuscante quanto a vaga manhã relembrada no cruzamento 
oblíquo. A mesma mulher cuja palavra mais enfática foi simplesmente Tejo 
— serpente líquida que pode ser vista em toda a sua grandeza do alto da 
Calçada de São Francisco —, palavra que vai desencadear uma série de 
associações reunindo outros símbolos de ascensão-purificação: “A escada 
para o infinito / desemboca num rio. Pássaros em migração / vão toldando 
as suas águas, a luz colhida a desacerto.”

O palácio de vertigens da certeza-de-incertezas hoje está fundado no 
solo sólido de Aristóteles-Descartes. Diferentemente das narrativas tradi-
cionais de peregrinação, nas quais o andarilho-alienado, após inúmeros 
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percalços, sempre encontra a redenção, o amor sublime e o merecido 
repouso, na atualização desse tema realizada por Luís Quintais o final feliz 
não acontece. Aqui-agora o caminhante não encontra a redenção, pois ela 
está aprisionada lá atrás, no passado-idealismo.

No mundo-enigma do presente perpétuo tudo o que ele pode 
experimentar é o esforço da própria acidentada caminhada e da não menos 
acidentada rememoração poética. Esforço que esse peregrino-pensamento 
terá que transformar alquimicamente, convertendo a escuridão-desespero 
em algo menos denso-dramático, talvez em luz negra, o único tipo de luz 
possível na atualidade.

O algoritmo-ambigüidade a seguir também pode ser incluído no imenso 
florilégio-sortilégio de móbiles catalisadores, da atualidade e do passado, 
sobre os peregrinos e os antigos espaços habitados por Deus, ou pelos 
deuses, ou pelas entidades por eles enviadas. Que horizonte-de-eventos essa 
afirmação-de-negações delimita? De certa maneira, ao concentrar todas 
as suas forças na questão do desaparecimento do sagrado do interior dos 
templos, esse algoritmo-ambigüidade completa-reforça o anterior.

Na catedral

Cheguei cedo à catedral.

Turistas prostravam-se

às suas portas.

Às dezesseis, invadiram-se as naves

com a avidez do sagrado

ou da sua nostalgia.

Nenhum anjo nos tocará na face,

nenhuma forma se incendiará de puro desejo.

Não partilharemos mais

do que a curiosidade com hora marcada.
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Nada há que se contemple.

Nem o lembrado exercício do canteiro,

nem a fúria do geômetra que, da palavra,

quis a sereníssima música,

o portal dos céus.

Nada há que se contemple.

Não há olhos

que contemplem

a imensa porfia do divino

que, tão perto das pedras e tão longe

dos homens,

fez dos séculos um imenso

retábulo, um espelho de umbrosos

desígnios, de trânsitos sem esperança.

(Quintais 1995, 69)

Na catedral é o primeiro de dois poemas que compõem a breve seção 
Poemas de Barcelona, do livro de estreia do autor, intitulado A impre cisa 
melancolia. Nesse móbile catalizador o poeta volta a ensaiar o corpo incerto-
pulsante da beleza-geometria. Temos aqui mais uma vez a orga nização 
regular das estrofes, todas as oito com três versos, organização que sugere 
visualmente, mas de leve, sem muito alarde, certo parentesco com o imortal 
poema de Dante, em terza rima.

Estamos numa catedral de Barcelona, talvez na catedral gótica de 
Santa Cruz e Santa Eulália — sua construção teve início no século 13 e foi 
parcialmente concluída no 15 —, apesar de não haver nenhuma evidência 
dessa localização. A cena sugerida é muito simples, tão simples quanto a 
denúncia feita pelo eu lírico: “nada há que se contemple”. A aproximação-
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de-afastamentos do sagrado-consagrado abandonou a abside, o altar, o 
cruzeiro etc. Essa construção ampla & sofisticada agora é só pedra, arga-
massa, vidro e ouro, ela já não abriga mais o espírito divino, se é que algum 
dia abrigou.

O andarilho do poema anterior, deslocado da Calçada de São Francisco 
para a nave dessa catedral vazia-escura de qualquer manifestação metafísica, 
percebe que o grosseiro interesse-desinteresse dos turistas é tudo o que, 
nos dias de hoje, o edifício construído há séculos consegue atrair. Que 
solidão-decadência! Quanta patafísica! Os turistas do Japão, do Brasil, 
dos Estados Unidos, de toda parte, esses massificados colecionadores de 
conversas fiadas, prosaicos cartões-postais e coloridos folhetos-de-viagem, 
esses indivíduos sem individualidade, cegos-surdos à máquina-do-
mundo e à “imensa porfia do divino”, são os únicos peregrinos do cenário 
contemporâneo.

As diretrizes dos funcionários-do-pensamento dominaram a resso-
nância-misticismo-religião. O sujeito lírico também fala da nostalgia do 
sagrado, da ausência dos anjos e da falta de esperança que parece ser o 
estigma de outras pessoas-personagens iguais a ele. Iguais a outros poetas e 
professores universitários: vizinhos-estranhos. São criaturas culturalmente 
requintadas, inteligentes demais e por isso sempre na sombra, sempre a 
caminho, diariamente em busca de algo que não sabem muito bem o que 
é. Ou onde está.

Nesses poemas ocorrem o fim da totalidade absoluta e o 

desencontro polarizado entre os seres, desencontro em 

tudo semelhante à insubstancialidade do mundo, uma marca 

de distância, de irrecuperabilidade. Tal como o mundo, o 

diálogo transcendente ansiosamente procurado não se deixa 

conhecer, só recordar, e o sujeito não sabe como exorcizar 

esse estado de derrota, mesmo porque falar incessantemente 

do que já não mais existe aumenta a solidão em vez de fazer 

desaparecer seus sintomas paralisantes.

(Mexia 270)
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Encontros que se cruzam-e-afastam, ecos da multiplicidade-de-singu-
laridades, exorcismo lírico: mais uma pequena fatia do cósmico mundo 
aprisionado num mundo caótico. Luís Quintais é mestre nesse tipo de 
intersecção híbrida de fundo melancólico, em que são bastante usados nas 
lamentações do sujeito lírico as imagens-símbolos do vocabulário místico.

Mas o poeta também é mestre em outro tipo de mônada fractal, mais 
atrevida, mais assertiva, mais aguerrida, em que o desencanto existencial 
desaparece, dando lugar aos impulsos positivos e aos movimentos 
entusiasmados de quem experimentou a mais intensa iluminação profana. 
O sonho da linguagem é um bom exemplo desse tipo de semente-explosão 
que celebra, fora dos templos, no coração da lírica, o reencontro-de-
contrários com o sagrado-consagrado.

O sonho da linguagem

Escreverás sobre a sujeição dos animais.

Mas não hoje. Lembra-te de como se move

a pantera, ainda, na jaula sem literatura

que legaram a ela. Lembrar-te-ás. Mas não hoje.

Porque hoje é o dia em que as metáforas

despertam, a arca se abre e a linguagem

se assemelha a uma invenção em progresso.

Uma vigília de metáforas preenchendo a noite,

como um fogo-de-santelmo que eternamente

a cobrisse, a ela e a seu manto e a seus símbolos.

Hoje é o dia em que a noite se faz dia,

em que a linguagem celebra os animais

depois dos animais terem perecido,

sem que haja memória disso, nem
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sequer nostalgia disso. Apenas linguagem,

apenas o sentido e o som a ressoar dentro

do sentido, sem que a hipótese de um princípio

se imponha, sem que a hipótese de um fim se imponha.

Haverás de despertar, tu também,

para a vigília das metáforas,

para o sonho da linguagem.

(Quintais 2004, 35)

Nesse poema-epicentro temos novamente a organização em tercetos-
elipses. As regras definem o jogo, mas são é o jogo. No plano semântico, a 
melancolia e a nostalgia modernas, sempre paralisantes, agora dão espaço 
à ação e ao entusiasmo. O eu lírico não é mais o andarilho solitário, sem 
lar, estrangeiro-alienado onde quer que esteja, com o pensamento preso no 
passado-idealização e os sentidos atentos à realidade desmistificada que o 
cerca. Agora ele é o filósofo, ou o profeta, ou o patriarca experiente e sábio 
que comanda os outros homens. Agora ele é a voz assertiva e motivadora, 
por vezes exaltada, um raio-relâmpago que ordena: “Escreverás sobre a 
sujeição dos animais.”

A realidade cheia de sombras e objetos envelhecidos não é mais o seu 
reino, a essa realidade empobrecida ele prefere outra, a da linguagem-
das-coisas — coesia —, muito mais luminosa & desafiadora. A atmosfera-
turbulência oculta seus próprios segredos, suas próprias equações 
(Heisenberg). No momento, só interessa ao sujeito lírico a combustão 
poética, o fogo-de-santelmo das imagens fundadoras, pois “hoje é o dia em 
que as metáforas / despertam, a arca se abre e a linguagem / se assemelha a 
uma invenção em progresso”.

A turbulência é o devir-fluir de Heráclito. A arca recém-aberta libera 
uma nuvem-espiral que evoca outra arca sagrada, a Arca da Aliança, na 
qual foram guardadas, por ordem de Jeová, as tábuas entregues a Moisés, 
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contendo os dez mandamentos. Nesse ponto a mudança é drástica: passamos 
da passiva aceitação da desordem do mundo para a sua reorganização 
espiritual e material, passamos do movimento do mundo ao movimento do 
poema, para usar o título-deslocamento do artigo de Pedro Mexia.

Esse algoritmo-ambivalência de versos de medida irregular, brancos, 
tem algo de eloqüente, de pregação-sermão, como os de Walt Whitman 
e Allen Ginsberg. O jogo-de-azuis-amarelos-vermelhos entre a noite e 
o dia continua, mas com a vitória da luz sobre a escuridão — “Hoje é o 
dia em que a noite se faz dia” —, e a tristeza-funeral finalmente dá lugar 
à celebração dos animais, vivos, mortos ou vivos-mortos (Schrödinger). 
Celebração necessária: aceleração. Principalmente da linguagem-das-
coisas, porque agora é nela, e apenas nela, que está encerrado o pleno 
sentimento do sagrado-consagrado.

As ondas-ideias atravessam nesse momento um espectro de remoinhos. 
Então, se há luz & sacralidade, isso é sinal de que, depois do inferno da 
Calçada de São Francisco e do purgatório de Na catedral, em O sonho da 
linguagem outro tipo de paraíso está sendo comemorado, outro tipo de 
expe riência mística: a experiência poética, capaz de despertar a lógica-ana-
lógica das metáforas sensíveis (Flusser).

José Luís Peixoto e a tautologia dos céus impossíveis

Chegamos ao território da certeza-suspeita que certamente suspeita até 
mesmo de seu próprio fundamento-certeza: o idioma. Chegamos à capital 
das verdades provisórias.

José Luís Peixoto está entre os autores empenhados em tratar apenas 
do que podemos chamar de a existência angustiada. São os autores que 
percebem com mais intensidade a insuficiência de todos os recursos 
expressivos — inclusive da escritura — para a denúncia e a contestação 
realmente eficazes do caos atual. É esse o paradoxo-impotência que desafia 
esses poetas, prosadores e dramaturgos da angst: falar contra a alienação, 
desconfiando da própria alienação da fala. Falar a favor do livre-arbítrio, 
desconfiando da própria definição de liberdade.
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Nosso cérebro não é um órgão perfeitamente adaptado. Ele é um 
kluge, uma gambiarra evolutiva (Gary Marcus). O limitado repertório de 
signos verbais-visuais-sonoros de que dispomos molda nossa existência, 
nossa percepção do mundo e nossa inteligência. Mesmo quando, graças a 
muito esforço, expandimos seus limites, ainda assim somos condicionados 
por esse repertório de signos conquistado a duras penas ao longo dos 
séculos. Somos condicionados-aprisionados mesmo na lucidez, mesmo 
ao tomarmos ciência de que esse condicionamento nos barra o acesso a 
experiências muito mais intensas e insólitas, às quais, segundo o senso 
comum, apenas os poucos gênios e os raros iluminados tiveram acesso.

Os pontos-cegos-do-raciocínio são verdadeiros buracos-brancos-negros 
da consciência? A mais espinhosa preocupação da filosofia também costuma 
ser a pedra mais incômoda no sapato da ciência: os curtos-circuitos do 
cérebro-kluge, os limites da linguagem falada & escrita, o que podemos fazer 
e o que estamos impedidos de realizar com a palavra, o que pode ser tra duzido 
em sentenças e o que jamais poderá ser representado grama tical mente (no 
caso da ciência: matematicamente). Essa também tem sido a preocupação de 
boa parte da literatura universal, da mais coloquial e objetiva (Dostoievski, 
Hemingway, Erico Veríssimo, Manuel Bandeira) à mais obscura e subjetiva 
(Mallarmé, Gide, Clarice Lispector, Herberto Helder).

O cérebro-kluge não funciona perfeitamente em todas as direções-
velocidades. José Luís Peixoto pertence a esse grupo de criadores angus-
tiados com a impossibilidade de enunciar o que, de tão sutil ou intenso, é 
intocável, é impossível ser enunciado. Tanto a prosa quanto a lírica desse 
poeta tratam as estratégias e os procedimentos da comunicação humana 
como se ocorressem num piso molhado e escorregadio.

Mal-entendidos, autoengano, falácias, explicações mal explicadas: 
inco municação. Não tem jeito, cada vez que duas ou mais pessoas ten-
tam se fazer compreender por meio do idioma comum a todos, esse 
piso metafórico sempre provoca oscilações e divergências irremediáveis. 
Wittgenstein escreveu: “sobre o que não se pode falar, deve-se calar.” Indo 
mais longe ainda, “o que temos para dizer não pode ser dito”, sentencia o 
verso de um dos poemas da coletânea A casa, a escuridão.
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Muito do impossível da realidade, muito do que não pode ser falado 
diz respeito a certos segredos do tempo-eternidade guardados bem fundo, 
lá onde a razão-gambiarra não consegue alcançar. Segredos que a persona 
lírica intui mas não pode apreender totalmente, porque eles não têm massa, 
forma ou cor. Porém essa persona lírica não desiste, ela insiste-persevera, 
cruza obstáculos, cava-cava-cava e traz do fundo de si mesma certas ideias 
herdadas inconscientemente, passadas de geração para geração, certas formu-
lações sobre o passado-presente-futuro, certas considerações sobre o tempo-
infinidade. No prisma transverso a seguir temos várias dessas considerações.

Explicação da eternidade

devagar o tempo transforma tudo em tempo.

o ódio transforma-se em tempo, o amor

transforma-se em tempo, a dor transforma-se

em tempo.

os assuntos que julgamos mais profundos,

mais impossíveis, mais permanentes e imutáveis,

transformam-se devagar em tempo.

por si só o tempo não é nada.

a idade de nada é nada.

a eternidade não existe.

no entanto a eternidade existe.

os instantes dos teus olhos parados em mim eram eternos.

os instantes do teu sorriso eram eternos.

os instantes do teu corpo de luz eram eternos.

você foi eterna até o fim.

(Peixoto 2002, 66)
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Os três vocábulos mais recorrentes nessa harmonia movediça de 
ordem permeável são: tempo, eternos e instantes. Esses três, aliados a outras 
palavras-cronômetros igualmente estratégicas com sentindo equivalente — 
devagar, transforma-se, permanentes, imutáveis, idade, eternidade, eterna — 
põem de pé o esqueleto desse discurso-coesia a respeito da voracidade de 
algo que não pode ser combatido-derrotado. A força centrífuga-centrípeta 
é implacável. De todas as forças da natureza o tempo é a única que não pode 
ser detida, atrasada, desviada, represada, canalizada, moldada, subvertida 
ou neutralizada pela engenharia humana.

A biologia, a geologia e as três dimensões espaciais não são páreo 
para a dimensão temporal, que pode ser termodinâmica, cosmológica ou 
psicológica. Os cientistas falam em setas do tempo: a seta termodinâmica 
aponta a direção em que a desordem ou a entropia aumenta, a seta cosmológica 
aponta a direção em que o universo se expande e a seta psicológica aponta a 
direção em que sentimos o tempo passar, a direção em que nos lembramos 
do passado, mas não do futuro. São ações-reações indevassáveis.

No início do equilíbrio permeável de natureza movediça “o tempo 
transforma tudo em tempo”, em seguida ocorrem três fugas-ataques dentro-
do-exterior: a transformação dos sentimentos e das sensações, a indecisão 
do sujeito lírico — “a eternidade não existe. / no entanto a eternidade existe.” 
— e a exposição marcante dos olhos, do sorriso e do corpo da mulher 
amada. As linhas de penetração ativam a poesia-da-violência. O discurso 
passa da natureza redutora do próprio tempo para o comentário sobre essa 
mulher que “foi eterna até o fim”, paradoxo delicado mas eloqüente, que 
lembra muito a célebre chave de ouro do soneto de Vinícius de Moraes, 
sobre o amor: “que ele seja infinito enquanto dure” (Soneto da fidelidade).

De certa maneira o poem-aroma inverte a noção de Heráclito, con-
gelando para sempre as águas do rio-fluxo, ao determinar teleolo gi camente 
que a solidificação-do-tempo é o estágio final, intransponível, a que todas 
as coisas concretas & abstratas chegarão mais cedo ou mais tarde, no 
momento em que, exaustas da existência material, forem reduzidas à pura 
entropia do tempo paralisado-esgotado-zerado. Os fios espiralados da soli-
dificação-do-tempo definem a própria semelhança-de-diferenças.
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O longo parágrafo de Jorge Reis-Sá, sobre esse prisma transverso e a 
coletânea em que está inserido, comenta muito bem a obsessão do eu lírico 
com o tema da imutabilidade final de todas as coisas:

Qohélet, filho de Davi, rei de Jerusalém, diz: “O que foi é 

o que será, o que acontece é o que há de acontecer: não 

há nada de novo sob o sol.” Mais adiante o mesmo ancião 

pessimista e rabugento afirma: “Para tudo há tempo, para 

cada coisa há um momento sob o sol: tempo para nascer 

e tempo para morrer, tempo para chorar e tempo para rir, 

tempo para procurar e tempo para perder, tempo para calar 

e tempo para falar.” A angústia de José Luís Peixoto com o 

tempo que a tudo comanda e pulveriza tem forte parentesco 

com a angústia desse sábio que, no Antigo testamento, já 

dissertava sobre a desesperança. Qohélet antecipa as 

ruminações de nossos existencialistas mais melancólicos, de 

Nietzsche a Camus. “Devagar o tempo transforma tudo em 

tempo”, diz o célebre verso de José Luís Peixoto. O tempo 

nivela tudo, o tempo revela que tudo o que parece novidade 

é na verdade muito antigo. “Se é encontrado algo do qual se 

diz: Veja, isso é novo, essa novidade já existia nos tempos 

passados” (Eclesiastes). “A eternidade não existe”, diz outro 

verso do mesmo poema de José Luís Peixoto. O efêmero e 

o perene são apenas estados de espírito, ambos não têm 

consistência fora de nossa consciência e, sagrada beleza, 

ambos variam de sujeito para sujeito. Até o início do século 20 

os cientistas acreditavam no tempo único e absoluto. Ou seja, 

não importava o que acontecesse, todos os bons relógios 

concordariam com o intervalo de tempo entre dois eventos 

quaisquer. Mas a descoberta de que apenas a velocidade da 

luz é sempre a mesma, independentemente do deslocamento 

de quem a observa, levou à teoria da relatividade, de 

Einstein, e à necessidade de se abandonar a ideia de tempo 
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único e absoluto. Em vez disso, cada relógio tem sua própria 

medida de tempo e os relógios de observadores diferentes 

não precisam necessariamente concordar. Assim o tempo se 

tornou um conceito mais pessoal, relativo a cada observador 

que o estiver medindo.

(Reis-Sá 2002, 87)

Faltou apenas o poeta e ensaísta dizer que o elemento estilístico 
deter minante do ardil eólico acima é a anáfora, a partitura-dança do 
território-ritmo, a repetição enfática de certas expressões que, aparecendo 
e desaparecendo, funcionam quase como um refrão. É a anáfora que 
desenha-colore o ritmo das estrofes, definindo a duração e a freqüência de 
cada verso, de cada ideia. É também a anáfora — os leves golpes de sentido 
a breves espaços de tempo — que orquestra a grande maioria dos móbiles 
catalisadores de José Luís Peixoto, como o seguinte, sem título:

olho as minhas mãos. nas minhas mãos tudo passa.
duas planícies desertas. ruínas. o que ficou para trás.
uma menina que caminhou sozinha nas minhas mãos e
perdeu a sombra. um inverno distante que esqueceu
a solidão entre os meus dedos. nas minhas mãos tudo passa
e tudo morre. nas minhas mãos tudo sufoca até ser nada.
jardins que as minhas mãos arrasam. mundos inteiros que
as minhas mãos devastam. nas minhas mãos tudo passa.
as minhas mãos são uma noite insípida e vazia. são uma
noite cheia de gente como cadáveres ou fantasmas.
as minhas mãos foram mesa e não eram mesa. foram cama
e não eram cama. nas minhas mãos tudo passa.
um homem de boas intenções viveu nas minhas mãos.
viveu e caiu cansado na palma das minhas mãos. vejo
esse homem e me vejo através dos seus olhos. agoniza.
me olha com pena. morrerá quando as minhas mãos
morrerem.

(Peixoto 2001, 38)
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“A parte distal de cada um dos braços do homem, dotada de cinco 
dedos e destinada à apreensão e ao tato”, essa é a definição da palavra mão 
do dicionário Houaiss. Mas a mão do cruzamento oblíquo acima não se 
parece em nada com essa forma fria & esquemática. Na função poliédrica 
do poeta-melancolia, a extremidade dos membros superiores dos bípedes 
e dos quadrúmanos parece mais a tela mágica através da qual o olho lírico 
enxerga os fantásticos detalhes da realidade fabulosa que o rodeia.

Tocar-pegar-agarrar-lançar são gestos de contração-expansão que 
mantêm o real-cotidiano sob controle-descontrole. O olho não desgruda 
das mãos, tudo o que lhe interessa acontece nelas, na sua palma: as ruínas, 
a menina que caminhou sozinha, o inverno distante, a noite cheia de gente 
como cadáveres ou fantasmas, o homem de boas intenções. Mas tudo isso 
está preenchido pela passagem do tempo, pelo irrevogável envelhecimento 
das coisas: “nas minhas mãos tudo passa”, avisa o refrão.

Tocar-pegar-agarrar-lançar são movimentos que moldam o mundo-
mistério, que espalham o progresso-retrocesso-práxis. A mão do pianista 
empunha uma arma ou o manche de uma espaçonave: acordes-disparos-
estrelas. Em certo momento ocorre a simultaneidade impossível, o choque 
de situações que se anulam, a aporia do mobiliário: “as minhas mãos foram 
mesa e não eram mesa. foram cama / e não eram cama”. O desenlace é a 
morte das mãos, dos olhos e do homem de boas intenções, todos abatidos 
pelo golpe de misericórdia desferido pelo tempo.

A próxima intersecção híbrida, mais curta, também termina com a 
sugestão da morte.

fico admirado quando alguém, por acaso e quase sempre
sem motivo, me diz que não sabe o que é o amor.
eu sei exatamente o que é o amor. o amor é saber
que existe uma parte de nós que deixou de nos pertencer.
o amor é saber que vamos perdoar tudo a essa parte
de nós que não é nossa. o amor é sermos fracos.
o amor é ter medo e querer morrer.

(Peixoto 2001, 57)
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Sementes-bombas que tentam definir algo geralmente muito abstrato 
— no caso, o amor — também são típicas na lírica de José Luís Peixoto. A 
estrutura do prisma transverso acima é simples e prosaica, quase singela, 
e a falta de um título e das iniciais maiúsculas no início de cada período, 
falta com a qual nos acostumamos rapidamente, reforça essa sensação. A 
multiplicidade-de-singularidades respira sem pressa, sem raiva. Respira 
em minúsculas.

Esse poema-coesia pode ser dividido em três partes: comentário sobre 
a perplexidade inicial diante da ignorância de certas pessoas sobre o amor; 
definição eloqüente-edificante do amor, relacionando-o à inevitável doação-
de-uma-parte-de-nosso-ser e também ao perdão-redenção (perío dos mais 
longos); definição pessimista do amor, relacionando-o à fraqueza e à morte 
(períodos curtos e enfáticos).

A corrente elétrica que atravessa essas três partes paralisa o monopólio 
de vozes do senso comum. Percebem a admiração do narrador-espanto, 
com o fato de certas pessoas dizerem que não sabem o que é o amor? Essa 
admiração-vertigem parece não levar em conta que o sentimento supremo 
— l’amour! — não é algo mensurável. Não é um artefato-conceito de metal 
ou plástico. Mas a admiração-vertigem apenas parece desconsiderar o 
óbvio, pois logo em seguida o narrador-espanto define o amor de maneira 
francamente abstrata-subjetiva, fazendo aflorar a ironia.

Na busca da experiência impossível, em outras mônadas fractais a 
pontuação singular e o ritmo sincopado, ora lento ora abrupto, dão as mãos 
a fim de conectarem a glândula emocional & analfabeta da subjetividade-
do-autor na da subjetividade-do-leitor. De que modo? Por meio da lógica 
da loucura — ou das muitas loucuras: insanidades lúcidas 9 —, por meio da 
hipótese da morte ou do gozo. Palavras pertence a esse grupo de algoritmos-
ambivalências que pretendem dar voz ao real intangível, mesmo que esse 
projeto, por razões óbvias, esteja sempre fadado ao fracasso.

Palavras

as tuas mãos, ou a tua pele, ou os teus lábios.

o teu olhar. o teu olhar me lembra sempre que
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ou o teu cabelo, ou a maneira exata como

o teu rosto. o teu rosto. ou o teu corpo que

adormece onde o vento não se esqueceu de

ou cada uma das tuas palavras, palavras,

palavras numa língua de céus impossíveis.

(Peixoto 2002, 15)

Aqui a tensão e o nervosismo são evidentes: o sujeito lírico titubeia, 
escolhe as palavras, inicia a frase e pára, começa de novo e torna a parar, 
procura outros vocábulos, hesita, torna a hesitar, como se sofresse de 
dislexia. Ou como se fosse impossível dizer-falar o que ele gostaria de falar-
dizer. Sua figura de regência é o anacoluto — a interrupção sintática ou 
a mudança abrupta de uma construção já iniciada —, pois em geral essa 
figura-interrupção traduz mais fielmente o pensamento-elipse do que a 
coordenação lógica, despida de qualquer sentimento.

Nesse equilíbrio permeável de natureza movediça a fala passeia 
tautologicamente pelos detalhes desconexos da mulher, passando das 
mãos para a pele, depois para os lábios, o olhar, o cabelo, o rosto e o corpo 
todo, até explodir nas “palavras, palavras, palavras numa língua de céus 
impossíveis”. Essa passagem da matéria sensual — as curvas da mulher — 
para o campo dos signos lingüísticos revela que, ao menos para o sujeito-
consciência dessa declaração entrecortada, a sensualidade-da-carne é 
mesmo arrebatadora, mas não tão arrebatadora quanto a sensualidade-da-
fala, capaz de turvar o raciocínio e perturbar o discurso.

Para esse sujeito lírico o êxtase-estática está na soma das duas expe-
riências eróticas: a física e a lingüística. Para ele o corpo feminino é mara-
vilhoso, é verdade, mas desde que associado à exploração-explosão das 
múltiplas possibilidades poéticas da linguagem verbal. Explosão-explo-
ração orgástica, o melhor caminho para se atingir as camadas mais amplas 
da realidade: os céus impossíveis de atmosfera rarefeita. Céus raramente 
visitados por quem, talvez por receio ou desconforto, costuma restringir o 
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uso do idioma apenas à sua micropotência utilitária-denotativa. Compre-
endem? Estamos no coração do jogo falso-verdadeiro de eros-logos.

A tautologia e a sofreguidão são próprias do discurso amoroso, que 
procura sempre atingir o objeto da paixão e do desejo — justamente o 
intan gível, o impossível da realidade, o que não pode ser dito —, e não 
sua simples representação lingüística (Barthes, Deleuze e Guattari). O 
dis curso-balbucio amoroso contrapõe-se à interpretação-significado, 
à explicação-sentido, exigindo de seu leitor uma postura mais erótica e 
menos judicativa, “exigindo dele que se atenha mais às profundezas do 
enun ciado, onde o ritmo varia sempre entre o lento e o precipitado, do que 
à sua superfície elegante e organizada” (Grosso 353).

Nas três primeiras tensões infinitesimais aqui apresentadas a morte 
está muito presente, seja na ação do tempo, que transforma tudo em 
tempo, seja na ação do amor, que em circunstâncias especiais pode ser 
uma força-vórtice tão desagregadora quanto o próprio tempo. Na quarta 
tensão infinitesimal, essa que acabamos de ler, a ruína e a morte dão lugar 
ao vigor e à vida, justamente pela ação de Eros (aí está o amor cumprindo 
sua função primeira). No cruzamento oblíquo a seguir, cujo assunto escapa 
do lugar-comum da lírica de língua portuguesa ao eleger a tradução como 
perso nagem principal, esse impulso de vida se manifesta plenamente.

A tradutora

você lê. antes de você, ela muda as palavras. antes dela,

eu escrevo. eu passei por aqui, ela passou por aqui,

você passa agora por aqui.

você entende isso? ela está onde você estará. eu estou onde

ela estará. eu corro pelas palavras, ela me persegue.

você corre atrás de nós para nos ver correr.

eu escrevo casa e continuo pelas palavras. ela segura

as letras da casa e escreve vida. você lê vida e entende casa
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e vida. eu não sei o que você entende.

eu corro. ela corre atrás de mim. você corre atrás dela.

não existimos sozinhos. sorrimos quando paramos,

quando nos encontramos. aqui.

(Peixoto 2002, 55)

O número três rege essa harmonia movediça de ordem permeável, 
revestindo-a da simbologia característica do cristianismo e de outras 
tradi ções fundadas nesse número. Um triângulo amoroso hermenêutico 
assenta as bases-colunas-vigas neste lado da eternidade. “O número três 
é o próprio mistério da Santíssima Trindade”, escreveu o abade Rábano 
Mauro, no tratado medieval O significado místico dos números. Ainda de 
acordo com esse texto místico, “o três também representa o mistério da 
Paixão, do sepultamento e da Ressurreição de nosso senhor Jesus Cristo” 
(Chénieux-Gendron 98).

São estrofes de três versos, sobre três figuras importantes — autor, 
tradutor e leitor — reunidas em torno das obras literárias que precisam de 
inter mediação para ser compreendidas. Qualquer função poliédrica, até 
mesmo do tipo trifásico-triádico, agencia fios de semelhanças-diferenças. 
Entre o primeiro elemento da tríade (autor) e o terceiro (leitor), interpõe-
se esse profissional cuja missão é reescrever-reinventar-recriar em outro 
idioma o texto original. O processo de recriação nunca é inocente ou 
impes soal, e todo tradutor pode muito bem ser considerado um sacerdote-
vínculo: o elo entre as forças da criação (Deus, os escritores) e a comunidade 
reunida para receber a palavra mágica (os fiéis, os leitores).

Não existe tradução cem por cento técnica-neutra. Apesar disso, para 
o senso comum, traduzir é transpor fielmente o significado-armadilha 
de um termo-ou-discurso de um idioma para o seu correspondente em 
outro idioma. Mas nem todos os tradutores-caçadores são fiéis. Há os 
que, motivados por forças intensas & ocultas, ou por razões mesquinhas e 
comerciais, registram no idioma-de-chegada um termo-ou-discurso muito 
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diferente do termo-ou-discurso original, e o grau dessa diferença angulosa 
pode variar terrivelmente. A tradução de poemas metrificados e rimados, 
devido às rigorosas exigências formais desse tipo de lírica, é a atividade-
caçada que tradicionalmente fornece mais exemplos de traição-subversão, 
boas e más.

Já o tipo de traição comentado no ardil eólico de José Luís Peixoto 
— a traição-subversão é realizada por uma tradutora: aí está o elemento 
feminino mais uma vez como força transgressora-passional-mediúnica 
— é o melhor possível. Nesse móbile catalisador o autor escreve casa, a 
tradutora registra vida e o leitor ironicamente compreende as duas coisas: 
casa e vida. No cômico corre-corre pelas alamedas do sistema literário — 
“eu corro. ela corre atrás de mim. você corre atrás dela. / não existimos 
sozinhos. sorrimos quando paramos, / quando nos encontramos. aqui.” 
— o jogo anguloso, a brincadeira geométrica, enfim, essa perseguição 
irreverente é tão importante quanto o resultado da partida-disputa, porque 
no final vencem os três: escritor, tradutora e leitor.

A tradução é o meio por excelência da polêmica e do desen-

contro. Quanto menos exata a disciplina, maior o espaço 

para as controvérsias. Literatura não é, nem de longe, uma 

disciplina exata. A tradução, que pouco tem de exata, quando 

aplicada à literatura, gera um potencial enorme de conflitos. 

Multiplicam-se as alternativas de interpretação. Cada palavra 

em sânscrito, por exemplo, possui mais de um significado, 

dependendo do contexto ou da escola hinduísta que a estiver 

usando. Um tradutor atua sempre na zona de fronteira, e, 

como toda fronteira, os limites entre as línguas são prenhes 

de tensão e confusão. Os sentidos e os subentendidos às 

vezes se mancham e se alteram nessa zona de transição, 

de tal forma que o mediador é muitas vezes induzido ao erro, 

mesmo estando imbuído das melhores intenções.

(Lorenz 9)
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No fio da navalha entre duas línguas-dimensões estende-se todo o 
terreno do indizível-inefável, com seus preconceitos, suas suposições, sua 
abertura para a fantasia e o desejo. A tradutora é a transfiguradora do real 
cotidiano, é ela quem reaproxima, reúne, religa — religare, religião — o 
plano do autor ao plano do leitor, e vice-versa. Surgem os fios de força 
centrífuga-centrípeta. A tradutora, ao trair e proporcionar dois sentidos 
para a mesma palavra, dois sentidos para o mesmo discurso, é tão criadora 
quanto o autor. Sua nova verdade é tão verdadeira & provisória quanto a 
verdade do original, mesmo sendo diferente-imaterial. Sua nova verdade 
está no caminho da sacralização do cruzamento oblíquo e também da 
tradução desse cruzamento oblíquo, sacralização cujo melhor terreno é a 
zona de fronteira de que fala Francisco Valdomiro Lorenz.

Em julho de 2007 eu perguntei por e-mail a José Luís Peixoto: A lírica 
ainda pode atender às necessidades metafísicas, místicas e míticas do ser 
humano, neste momento em que tais necessidades ainda são prementes 
e as outras formas de satisfazê-las, as burocráticas instituições religiosas, 
encontram-se em evidente descrédito & decadência?

A resposta foi: A poesia pode atender às necessidades metafísicas, 
místicas e míticas do ser humano, desde que seja ela própria uma neces-
sidade, para quem escreve e para quem lê. Ou, como acontece em muitos 
casos, quando ela é instrumento de trabalho, investigação ou partilha. O 
que ela não deve é ceder à inspiração ou à exposição religiosa, porque esse 
é um castelo condenado a ruir, pouco importando o tempo que isso vai 
demorar. Mesmo em Portugal, país de fanatismo tão persistente que três 
revoluções — duas delas violentas e extensas no tempo — não lograram 
arrancar-lhe todas as raízes: o liberalismo, a república e o 25 de Abril. Mas 
é daí que resulta a falência de certos autores de nomeada: a de Régio, já 
consumada; a de Ruy Belo, cujo risco é grande; e a de Daniel Faria, grande 
em nada, que só o halo da morte jovem ainda sustém. O sagrado pode e deve 
integrar o corpo da poesia. Que é, ela também, o recente sagrado. Porque 
são fecundos os textos disponíveis. Herberto Helder, veja-se, promoveu o 
uso do sagrado, de sua pujança verbal, dos mitos e dos símbolos mágicos, 
utilizando-o de forma que se diria quase ornamental. O novo sagrado é, 
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portanto e em minha opinião, a própria poesia. Ou a palavra que a elabora. 
Ou a semântica. Ou a sintaxe. A imagem, a transfiguração do real, a mode-
lagem do verso. E é esse o altar em que se pode saborear o pão e o vinho 
dessa arte que exige especialização, dessa arte cada vez mais difícil, cada 
vez mais exigente, cada vez menos acessível.

valter hugo mãe e a perversa-reversa relação entre os sexos

valter hugo mãe pertence à linhagem de poetas-videntes voltados para 
o cenário delirante-selvagem do inconsciente humano, linhagem iniciada 
em Portugal em meados do século passado com José Maria Lisboa, Mário 
Cesariny, Pedro Oom e Alexandre O’Neill. A convergência bifásica — 
energia formante e gesto formativo — foi inevitável. Influenciados pelo 
movimento surrealista capitaneado por André Breton, esses magos-trans-
gressores importaram para a lírica portuguesa muitos de seus proce di-
mentos estilísticos e retóricos.

A maioria desses procedimentos criados pelos surrealistas já caiu em 
desuso, como a escrita automática e o cadáver delicado (divertido jogo 
de salão que reunia três ou mais participantes). Mas na lírica estilhaçada 
de valter hugo mãe ainda estão vivos & pulsantes a experiência onírica, 
a loucura, a perversão, a iluminação profana e a subversão das normas 
gramaticais. Além de certo misticismo noturno-diurno em torno do 
erotismo e da mulher. Por meio do desregramento da escritura, o poeta-
feiticeiro faz oposição aos mecanismos-de-controle da polícia-do-pen-
sa mento. Ele afronta a mentalidade puramente financeira e metódica da 
sociedade industrial, mentalidade que jamais vê com bons olhos qualquer 
atitude ou palavra que ponha em dúvida sua eficácia-legitimidade.

Apesar de a poética-da-violência surrealista ter chegado com bastante 
atraso a Portugal — o Primeiro manifesto do surrealismo, de Breton, data 
de 1924, e o Segundo, de 1929, mas somente a partir de 1948 a ideologia 
do movimento será assimilada e debatida seriamente por vários poetas 
lisboetas —, nesse país “ela criou raízes poderosas, crescendo, florindo, 
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frutificando, espalhando suas sementes de maneira rápida e eficiente, 
mesmo tendo que lidar com a pesada e opressiva manus militaris do Estado 
Novo fascista” (Marinho 1987, 23).

A partir de então várias gerações de poetas lusitanos se sucederam, 
influenciados pelo Peixe solúvel e por Nadja, de Breton, e pelos textos aluci-
natórios ou doutrinários igualmente relevantes de Benjamin Péret, Robert 
Desnos, Philippe Soupault, Louis Aragon, entre outros. Essas gera  ções 
de poetas aclimataram e transformaram o surrealismo original, exclu -
sivamente francês. Criaram a partir dele outra poética tão original e trans-
gressora quanto a dos pioneiros de Paris, desafiando os funcionários-do-
pensamento e a conversa fiada local.

Anos depois, devido às muitas modificações estruturais pelas quais 
o movimento francês passou ao aportar em Portugal, é claro que a 
designação de surrealistas já não casa tão bem com os profetas delirantes 
da geração lusitana dos anos 90, da qual valter hugo mãe faz parte. Apesar 
disso, é inegável sua filiação maníaca a essa vertente rebelde-iconoclasta do 
modernismo português. São familiares-estranhos que se conhecem-desco-
nhecem na intimidade.

Os prismas transversos de valter hugo mãe falam freqüentemente da 
natureza bruta, das forças irracionais que a movimentam e da perplexidade 
do homem civilizado-burocrático no momento em que percebe, assustado, a 
presença dessas forças irracionais no interior de si mesmo, comprometendo 
seus planos e seu julgamento moral. É claro que as leis naturais e o relato 
naturalista não estão presentes nesses cruzamentos oblíquos, porque esse 
tipo de racionalização mimética-materialista empalideceria as imagens 
insó litas e reduziria o impacto de sua explosão. “O choque inicial, a surpresa 
febril, esse terror feliz que nos atinge ao sermos invadidos pelos versos de 
valter hugo mãe provocam em nós uma paralisia bem-aventurada, paralisia 
semelhante à que experimentamos quando somos obrigados a saltar no 
desconhecido” (Grosso 350).

A tendência-uniformização, sempre espiralada, desequilibra nossa 
razão sensorial. O eu lírico dessas assimetrias-simétricas funda outra rea-
li dade ao fazer da fragmentação, da dispersão e da remontagem dos esti-
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lhaços sonoros-visuais-conceituais — mas sem jamais perder a unidade-
multiplicidade discursiva — seu método de trabalho e sua filosofia de vida. 
Agindo dessa maneira ele ultrapassa a potente sensação de impotência que 
as exigências mecânicas do cotidiano capitalista, desmitificado & desmis-
tificado, costumam provocar.

Tudo é turbulência, tudo é sujeito-de-sujeitos em crise-equilíbrio. O 
eu lírico ultrapassa essa sensação de limitação e inoperância inaugurando 
outro cotidiano-meridiano, não menos violento e claustrofóbico que o 
primeiro, porém muito mais mágico-poético-imprevisível, povoado de 
pessoas muito mais verossímeis e dia-a-diárias, psicologicamente falando, 
do que as apresentadas por outros tipos de texto que tentam, apenas tentam 
abarcar o real e o sujeito empírico: o texto jornalístico, o biográfico e o 
romanesco de recorte realista.

Nesse novo cotidiano, mais mágico-poético-imprevisível que o coti-
diano da experiência concreta exterior à representação literária, os objetos 
e fenômenos são tão estranhos e ousados quanto os do mundo onírico. 
Porque não se trata apenas de reproduzir, mas de transcender (Octavio 
Paz). A fala-poesia precisou derrubar a fala-práxis. Seria absurdo narrar 
ou revelar ações-meditações alucinadas por meio da lógica do discurso 
gramaticalmente ordenado. O próprio discurso, dominado pela paixão e 
pelo desregramento que tinge todos os interstícios desse mundo incons-
ciente, apresenta-se também alucinadamente reordenado. As leis de causa-
e-efeito não são mais as do mundo empírico-pragmático, pois agora qual-
quer fenômeno, seja ele exterior ou interior, pode desencadear outro fenô-
meno qualquer, multidimensional.

As imagens aquáticas que compõem a intersecção híbrida abaixo, sem 
título — raramente os poemas-coesia de valter hugo mãe têm título —, 
pertencente à coletânea três minutos antes de a maré encher, essas imagens 
líquidas ilustram bastante bem os pressupostos mágicos da lírica onírica 
desse poeta.

segundo a garganta do

rio as águas são
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curvas, dos peixes fica

a linha, o traço de

lâmina sem durar, dentro

das mãos abro o poço, dobro

as águas, o que não verter

mergulho afiado ao

fundo, mãos que desfiro

pelo corpo para nadar, dos

peixes a cor, a escama

na garganta onde a palavra

vem se cortar

(mãe 2000, 27)

Esse algoritmo-ambivalência é curto, são cinqüenta e oito vocábulos 
espalhados por treze versos. Do conjunto de dezoito substantivos e dez 
verbos se destaca uma dezena de termos — alguns repetidos —, justamente 
os que falam explicitamente do mundo aquático: rio, águas, curvas, peixes, 
poço, verter, mergulho, fundo, nadar e escama.

Ao lado dessas palavras, ajudando a compor a sensação de perigo, há 
outro grupo-sistema, formado pelos seguintes termos: garganta, linha, 
traço, lâmina, afiado, desfiro e cortar. De um lado temos o movimento-tor-
mento líquido do rio e a existência fluida dos peixes, do outro temos o 
violento-supremo corte da garganta do rio — talvez também da garganta 
do sujeito lírico — e da palavra, ou seja, do discurso poético, que é subi-
tamente interrompido.

Não faz sentido procurar o encadeamento lógico nas linhas e nas 
entrelinhas desses versos-em-transe, pois, coordenado pelo princípio da 
analogia e da livre associação de ideias a partir do tema-do-rio e do tema-
do-corte, a mônada fractal opera o reencantamento da natureza, que volta 
a apresentar sua face misteriosa-enigmática. Forças informes atraem tran-
qüilamente o gigante-sem-sombra-ou-peso: um fantasma-trans pa rência 
que ocupa o máximo espaço sem provocar o mínimo tremor, a mínima 
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agitação sísmica. Sua presença é um tipo de ausência-ficção, mas o efeito é 
devastador. Agora tudo volta a ser tão primitivo & selvagem quanto foi no 
momento da criação do mundo.

Unidade-multiplicidade: o que varia e o que não varia nesse movimento-
conflito? O tipo de idealização-da-natureza construído pelo poeta, tipo que 
privilegia o andamento violento e até mesmo confuso, é por isso mesmo 
mais maduro que o tipo anteriormente construído pelas poéticas que 
enxergavam no mundo natural o verdadeiro lar da humanidade, a região 
deleitosa para onde o habitante da cidade deveria se dirigir, caso quisesse 
encontrar a paz e a harmonia interior.

Nessa nova forma de idealização do mundo natural as águas do rio 
fundem-se e se confundem, em caleidoscópio, com os peixes que por sua 
vez se misturam com as mãos que procuram a faca ou o canivete ou o estilete 
ou qualquer outro objeto que tenha uma lâmina. No miolo da narração 
a ambigüidade dobra a ambigüidade, confundindo até a classificação das 
palavras mergulho e afiado. Substantivo + adjetivo (o mergulho afiado) ou 
verbo + advérbio (eu mergulho afiado)? Ambos ao mesmo tempo.

A próxima malícia com enjambement confirma essa predisposição ao 
reencantamento alucinado do mundo:

só o nevoeiro como

filigrana de susto a

sublinhar as cãs do dia, certa

voz no quintal apressa

as galinhas, estou todo no

contorno desse som, timbro

os dedos na mesa para

alvoroçar o silêncio que essa

mulher faz me pertencer, eu

aqui dentro, as penas minhas, dado

ao medo, a parede arrepia

janela a janela a mando da

saudade, uma vizinha a romper
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pelo poema como um incêndio,
perigo que muito temo, mulher
em brados na minha coleção
de fogo, coisa da cabeça que
no dia assustado encontra o
lugar onde eu morro

(mãe 2000, 31)

As imagens vêm na mesma velocidade do poema anterior, confundindo 
e deslumbrando o leitor-olhar, lançando-o nesse plano paralelo da reali dade 
que se avizinha do delírio esquizofrênico. Há dois modos de o leitor-olhar 
receber esse fluxo de informação sensorial: passivamente, os olhos e a mente 
bem abertos, atordoados por sua violência psicodélica, ou dialo gicamente, 
conversando com ele, refazendo seus passos, procurando outros padrões 
narrativos dentro do vórtice de sons e sinais visuais. As duas alter nativas 
não são excludentes. Muito pelo contrário. Elas se completam e a recepção 
da semente-ironia será mais rica se o leitor-olhar estiver aberto a ambas.

A primeira alternativa tende a reforçar na harmonia movediça de 
ordem permeável o aspecto de nevoeiro encantado de onde saem as gali-
nhas, os dedos batucando na mesa, uma mulher, o interior da casa e outras 
imagens-visagens bastante indefinidas, que logo em seguida voltam ao 
nevoeiro-desvario. A segunda alternativa, a do diálogo com o texto, nos 
permite enxergar no interior do nevoeiro-desvario certas conexões que, 
se destacadas, podem revelar a situação principal camuflada entre tantas 
outras secundárias.

Situação essa que, apesar de estar quase oculta, é bastante simples & 
cotidiana: o narrador, sentado à mesa, ouve uma mulher apressando as 
galinhas no quintal, a voz dessa mulher — provavelmente sua vizinha — 
prende sua atenção, faz tremer as paredes, assusta-o, a ponto de ele se sentir 
em perigo, como se fosse só mais uma galinha prestes a ser morta e devo-
rada. A fluidez-cristalização dessa paranoia é mesmerizante.

Sabemos que se trata de um narrador e não de uma narradora graças 
a duas passagens: “estou todo no / contorno desse som” e “eu / aqui dentro, 
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as penas minhas, dado / ao medo”. O advérbio de intensidade todo, que 
se flexiona graças ao fenômeno conhecido como flexão por atração, e o 
particípio passado dado entregam o gênero do sujeito-do-discurso. Então 
surge o embate entre os sexos, com o feminino, geralmente intimidado na 
sociedade e na cultura letrada, mudando de posição e agora, com seu grito 
insuportável, intimidando o masculino.

Apesar de o grito assustar, a figura feminina não sai, digamos, moral-
mente vitoriosa desse duelo doméstico. Afinal ela não é apresentada de 
maneira muito delicada-digna-elegante. Essa mulher primitiva irrompe 
pelo curto-circuito de ambivalências, ou seja, pela linguagem do sujeito 
lírico, como um incêndio, como uma força irascível — e por isso inte-
lectualmente inferior — que desconhece a linguagem. Sua vitória é a 
vitória do puro instinto sobre a razão e a sensibilidade. É o triunfo-derrota 
da brutalidade da biologia.

Mesmo assim é a vitória-triunfo sempre rara do eterno feminino sobre 
o eterno masculino. Mas as posições logo voltam ao normal no prisma 
transverso seguinte, também sem título, selecionado do livro a cobrição 
das filhas, de 2002.

encostamos essa pelugem

convexa no parapeito

do fogão, onde debruçamos

os dedos enregelados, envelhecemos

a pele com rapidez e

produzimos o único fogo, já o

carro do peixe a

estrebuchar na praça, e os

pulmões a recuperar, do

percurso que fizemos a

nado com severa falta de ar, o

corpo molhado, essa

pelugem convexa, o calor

só na boca onde
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a panela inclui o peixe, e

à mesa o odor da 

merda

(mãe 2002, 32)

O livro a que essa peça pertence, todo ele dedicado ao assunto da guerra 
dos sexos, é dividido em duas partes: as viúvas são poços na imagem e os 
olhos encaracolados de sonho. Nos móbiles catalisadores da primeira parte, 
todos na primeira pessoa do plural, ouvimos o discurso dessas mulheres 
maltratadas pelo tempo e pelos homens, dessas mulheres que falam em 
nome de suas companheiras já falecidas e também em nome das mulheres 
que ainda estão para nascer. Nos cruzamentos oblíquos da segunda parte, 
todos na terceira pessoa do singular, temos o conjunto de relatos de alguém 
que, agindo como um correspondente de guerra, observa as batalhas a 
certa distância, sem se envolver diretamente.

O clima geral do livro, monstruoso e sublime, lembra o imaginário 
diabólico do inferno de Dante, Sade, Lautréamont e Bataille, e a paisagem 
fuliginosa da terra devastada de Eliot. A morte e a bestialidade sexual, que 
tudo violam e mutilam, comandam esse show de horrores. A decomposição 
da carne-espírito banha de vermes o furioso fluxo de insanidade-lucidez. 
Nas palavras de Luís Adriano Carlos, que escreveu o posfácio:

Estamos perante uma obra composta de duas partes arti-

culadas como se o livro fosse um único e longo poema 

expressionista sobre as diabólicas emanações mortais e a 

eterna soberania do mal de Hieronymus Bosch. A estrutura 

narrativa da primeira parte, gerada pela contigüidade de 

breves incisões líricas, suporta uma epopeia do mal e do 

horror que acaba por se converter, na segunda parte, em 

melancólica meditação moral sobre a existência e o espe-

táculo da crueldade.

(mãe 2002, 81)
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O ardil eólico tramado mais acima é o relato sufocante do preparo 
da comida, e de como o fogão, a panela e o peixe a essa altura já estão 
impregnados do odor da merda, que é o odor da própria existência marcada 
pela falta de ar. Esse ardil-ardência também é o desabafo em mosaico da 
dona-de-casa que fala pela sua classe e pela longa linhagem de donas-de-
casa presas aos utensílios e às atividades alienantes da rotina doméstica. 
Algo está sendo desmascarado nesse poema-poeira e no livro todo: a sujei-
ção da fêmea ao macho. Diante da ameaça-máscara, o defensor-que-agride 
prepara seu golpe.

Os termos brutos e as imagens delirantes desse desmascaramento 
refor çam ainda mais a ousadia, a sujeira e a feiura que os versos-reversos 
denunciam. O interesse pelo feio e pelo bizarro é outro elo entre a obra de 
valter hugo mãe e a tradição do sagrado na modernidade. Tradição que 
não trata o feio apenas como elemento cômico, moralmente inferior, mas 
em certas circunstâncias o eleva ao plano dos valores sublimes-existenciais. 
Nessa mônada fractal, o corpo envelhecido, a degradação moral e o odor da 
merda estão a serviço do feio, que reafirma o temperamento fragmentário 
da vida dessas mulheres.

Porém nem tudo é desesperador & odioso nesse mundo atormentado, 
pois as forças negativas às vezes parecem recuar diante do fogo doméstico e 
da luz produzida por um simples fósforo. O fogo, que pode ser o do fogão, 
nesses desabafos delirantes aparece constantemente associado à ideia de 
danação infernal (consultar o Dicionário de símbolos, de Jean Chevalier e 
Alain Gheerbrant). Mas quando a chama-alma parece brotar dentro das 
próprias mulheres, como no poema-coesia a seguir, nessa hora o calor e o 
clarão revelam que são elas — as deusas —, não os homens, as portadoras 
de outro tipo de fogo, mais refinado e sensual: o fogo da vida.

é possível que o mundo se

instale aos nossos pés

no momento em que o risco de

um fósforo se demarcar na

escuridão e o baço



2 6 9

clarão de luz editar os

objetos

então invadiremos o

encanto numa profusão

de corpos e seremos uma

oferenda para o nosso

próprio esplendor

(mãe 2002, 37)

A primeira novidade nessa assimetria-simétrica é o enunciado regular, 
sem o obstáculo das orações intercaladas, das vírgulas ou do anacoluto. 
Nada de tropeços. A outra novidade é a divisão em duas estrofes. Na 
pri meira temos a possibilidade de mudança na distribuição dos papéis 
sexuais, possibilidade apenas sonhada, ainda circunscrita ao plano-de-voo 
do desejo, não materializada. O fluxo macho-fêmea transcende os órgãos 
reprodutivos. Não existe a certeza de que o mundo se instalará aos pés 
dessas mulheres ofendidas e arruinadas, no momento em que a chama do 
fósforo riscar a escuridão e revelar melhor os objetos.

Porém há a esperança-devaneio de que isso realmente aconteça. Na 
segunda estrofe, menor que a anterior, o desejo abre as portas para o 
entusiasmo dessas mulheres, que se regozijam diante de outra possibilidade 
muito ambicionada por elas: a de enfim alcançarem a liberdade, palavra 
sinônima de esplendor. O mesmo esplendor conquistado com a invasão do 
único território do qual elas até então não tinham consciência, o território-
ritmo do encanto.

Nesse e em outros jogos-de-azuis-vermelhos-verdes de valter hugo mãe 
a constante negação da mimese, típica da lírica que costuma beber na fonte 
do surrealismo, é o atalho para a revelação de tudo o que está oculto ou 
disfarçado, de todos os valores amordaçados pelo senso comum, valores 
que se escondem atrás da fachada de normalidade-familiaridade de nossas 
instituições. A vida está impregnada de mistério, o mistério está impregnado 
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de vida. No momento em que a farsa social é exposta & reavaliada, outras 
formas mais justas de relacionamento e interação entre o homem e a mulher 
passam a pertencer ao campo das possibilidades. “A percepção dessas novas 
formas é o que define o momento da iluminação profana, para usar a feliz 
expressão criada por Walter Benjamin, em seu conhecido ensaio sobre a 
revolucionária escola de André Breton” (Grosso 351).

A súbita percepção de que muitas das leis naturais e artificiais que regem 
o mundo e a sociedade contemporâneos são desumanas, brutais e perversas, 
essa percepção tem sido freqüentemente associada ao ceticismo, ao niilismo, 
à melancolia e à depressão que estão levando as pessoas ao consumismo, à 
violência e ao crime. Mas essa associação é um grande engano. A descoberta 
de que boa parte das crenças que outrora sustentavam a civilização não 
passava de ilusão e fantasia neuróticas — crenças religiosas-filosóficas-
científicas-políticas-econômicas-culturais — não deve ser acusada de estar 
lançando a civilização no caos. Acusar a lucidez de ser a causadora da 
barbárie não é apenas loucura, é também cinismo.

Disso valter hugo mãe e os outros poetas-demiurgos reunidos neste 
estudo-espiral estão bastante conscientes: as antigas descrições da rea-
lidade caducaram. “E conhecereis a verdade, e a verdade vos liber tará.” 
Esses poetas-xamãs preferem ser salvos pela consciência do verda deiro 
funcionamento-do-mundo, por mais dor e desespero que esse conhe-
cimento possa provocar, do que ser condenados pela ignorância e pela 
ilusão. A dúvida e a reflexão-que-não-encontra-sossego são o alimento 
desses poetas-videntes. O sujeito lírico de valter hugo mãe de certa forma 
está expressando essa certeza em nome de todos os companheiros de 
geração, quando diz:

escrevo poemas para

levantar dúvidas acerca da

eternidade do poeta, que

o meu dia se gasta em

pressas, querendo ser
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palavras, efeito

secundário da boca

(mãe 2000, 24)

Luís Serguilha e os limites pictóricos da linguagem verbal

Poema-orgânico e poema-não-orgânico: essas duas concepções anti-
téticas e o conflito entre seus apologistas-antagonistas centralizaram boa 
parte do debate teórico no século 20. “A obra de arte orgânica é construída 
segundo o padrão estrutural sintagmático”, afirmou Peter Bürger. “A leitura 
adequada respeita a máxima lei do círculo hermenêutico: as partes só 
podem ser compreendidas a partir do todo e este a partir delas” (Bürger 
157). Esse pressuposto é rejeitado pela obra não-orgânica, que menospreza 
o conteúdo círculo-todo-partes a favor de seu principio-de-construção, a 
favor de sua estrutura.

As fibras-espirais dos versos concêntricos-paralelos-cruzados são 
os principais elementos da fusão nuclear do logos. No vasto oceano da 
literatura lírica há móbiles catalisadores que, ultrapassando as questões 
mais imediatas do conteúdo verbal, parecem dialogar estruturalmente 
com outras formas de arte, em geral não verbais. Se o estabelecimento da 
correspondência entre os elementos de campos tão distintos da cultura, 
como o campo da pintura e o da literatura, não for algo de todo arbitrário-
injustificado, a associação mais imediata que as sementes-explosões de Luís 
Serguilha propõem vincula-as rapidamente à poética pictórica-hipnótica 
do expressionismo abstrato. Tudo é gesto nessa expressão divergente. 
Como modelo-algoritmo para a análise peguemos a seguinte estrofe, da 
coletânea Embarcações:

Do teclado da janela o relinchar exemplar das sombras

    deflagra-se incansavelmente nas

reminiscências dos rostos
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 e a perspectiva do folclore solar estanca-se nas

assimétricas profundidades das ressonâncias

  que reconstituem a performance das feições balsâmicas

para umedecerem vagarosamente

   as ascendências reguláveis da luminosidade

    nos confins frenéticos do pasto

  O amadurecimento dos voos nos telégrafos secretos do

clima antecipa o fenômeno da vastidão das cores

   que desconcertam apaziguadoramente o

dinamismo das excentricidades

   nos ciclos íntimos dos espelhos

(Serguilha 2004, 96)

A imagem poética, da maneira como foi definida e amplamente exer-
citada pelos surrealistas franceses — sempre é bom relembrar as palavras 
de Pierre Reverdy: “A imagem é a criação pura do espírito. Ela não pode 
nascer de uma comparação, mas da aproximação de duas realidades mais 
ou menos afastadas. Quanto mais as relações entre as duas realidades 
aproximadas forem longínquas e justas, tanto mais forte será a imagem, 
mais força emotiva e realidade poética ela terá” (Marinho 1987, 138) —, 
essa aproximação de vocábulos que normalmente não andariam juntos é 
o elemento estruturador-desestruturador de todos os curtos-circuitos de 
ambivalências de Luís Serguilha.

A aproximação efêmera de afastamentos perpétuos promove diálo gos 
inusitados. Logo nos primeiros versos da estrofe selecionada nós temos 
ótimos exemplos do que esse procedimento poético é capaz de pro  duzir: 
“do teclado da janela”, “o relinchar exemplar das sombras”, “nas remi-
niscências dos rostos”, “a perspectiva do folclore solar”, “nas assi métricas 
profundidades das ressonâncias” e por aí afora.

O sentido semântico dessas expressões é bastante excêntrico, muitas 
vezes totalmente insólito. Mesmo assim ele deve ser levado a sério. Porém 
não da maneira como fazemos com os cruzamentos oblíquos cujo signi-
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ficado se encontra no interior do amplo círculo da linguagem figurada 
clássica (simetria-assimétrica): analisando isoladamente as imagens, uma 
a uma, depois refletindo sobre sua posição hierárquica no texto-paisa-
gem. As conotações, as comparações, as separações, as combinações, as 
subordinações, as condensações, os deslocamentos, as metáforas e as meto-
nímias desse e de todos os prismas transversos de Luís Serguilha são as 
filigranas aleatórias & infinitas num grande painel não figurativo-hipnó-
tico, painel que deve ser observado integralmente, a certa distância, mais 
do que com uma lupa.

O tipo e a posição hierárquica de cada imagem no texto, sua incidência 
e distribuição estatística, nada disso tem muita importância, porque todas 
as imagens, por apresentarem o mesmo peso e a mesma densidade, sen-
do em geral do mesmo tipo — do tipo grotesco-estranho, que reúne ele-
mentos dos diferentes reinos (mineral, vegetal, animal e artificial) —, 
ocu pam praticamente a mesma posição hierárquica no conjunto. Isso 
demonstra que o socialismo, ao menos na lírica, costuma dar origem a 
bons momentos de uma uniforme entropia. Poema após poema, livro após 
livro, o rio da página branca, potencialmente infinito, segue carregando 
esses ornamentos regulares-similares no brilho e na cor.

Pedro Leão Cabral, nos Dez apontamentos sobre a poesia de Luís Sergui-
lha, leu a obra do poeta como se essa pertencesse à vertente hermética, 
alquímica, xamânica. Grande equívoco. A tradição da lírica hermética pro-
duziu e continua produzindo mônadas fractais que, para o leitor comum, 
“são indecifráveis e misteriosos enigmas verbais destinados apenas aos 
iniciados, são artefatos cheios de nichos ocultos e reentrâncias secretas” 
(Cabral 7). Dessa tradição fazem parte Herberto Helder, Mário Cesariny, 
valter hugo mãe, os concretistas, os simbolistas e todos os poetas-xamãs 
para os quais a linguagem do cotidiano, denotativa & utilitária, jamais 
teve valor literário. Para esses autores o poema verdadeiramente poético 
(coesia) é feito de inúmeras camadas, as mais profundas só podendo ser 
alcan çadas unicamente por meio da mais determinada viagem-escavação.

Porém, por incrível que isso possa parecer, o poeta Luís Serguilha não 
deve ser incluído nesse grupo de autores. Porque apenas na aparência-
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artifício, somente na superfície seus móbiles catalisadores podem ser 
considerados obscuros-herméticos. A verdade é que esses ardis eólicos 
não são feitos de múltiplas camadas, não há sentidos ocultos embaixo 
da camada externa — a única existente —, conseqüentemente não há aí 
o que desenterrar. Tudo o que esses equilíbrios permeáveis de natureza 
movediça dizem é dito na epiderme do discurso. E é isso o que os torna tão 
originais, tão diferentes de tudo o que as escolas herméticas já produziram 
e continuam produzindo.

O resenhista que, ao comentar principalmente o livro Embarcações, 
afirmou que os poemas de Luís Serguilha são complexos demais, difíceis 
demais, complicados demais para o gosto médio, esse resenhista está 
redon damente enganado. Não existe dificuldade semântica tampouco sin-
tática. A estrutura de prismas transversos como os reproduzidos aqui é 
bastante simples e regular, não havendo nada de complicado nela. O ponto 
de mirada apresenta múltiplas facetas-máscaras, mas ainda é o mesmo 
ponto de mirada do cotidiano sacralizado, aperando no espelho-reflexo 
dentro-do-exterior.

A ordem direta do discurso — sujeito simples ou composto seguido de 
verbo e complemento — é respeitada o tempo todo. Figuras-diagramas de 
construção, como a elipse, o hipérbato, a anástrofe e a sínquise, tão usadas 
pelos poetas de todas as escolas por se afastarem das estruturas regu-
lares e darem à oração mais expressividade, essas figuras-diagramas são 
empregadas muito, muito raramente.

Nos últimos versos da estrofe, linhas-de-poema exemplares do método 
de composição do poeta-lucidez, podemos observar que a ordem grama-
tical direta, também chamada de analítica, foi respeitada. O período é 
composto por duas orações, uma principal (os dois primeiros versos) e 
uma subordinada adjetiva explicativa, iniciada pelo pronome relativo 
que (os três últimos versos), e as duas orações estão na ordem direta. Esse 
padrão é repetido infinitas vezes. O ponto de mirada continua inalterado.

Quanto ao excêntrico sentido semântico do texto, ele é expressão da 
liberdade permutativa da voz lírica. Os artigos-substantivos-preposições-
verbos-adjetivos-advérbios e o pronome relativo dos últimos versos-
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perversos dessa assimetria-simétrica ocupam posição precisa na cadeia 
sintática. Porém é certo que essa cadeia continuará intacta mesmo se esses 
vocábulos forem substituídos por outros, desde que os novos sejam da 
mesma classe dos anteriores: substantivo por substantivo, verbo por verbo, 
adjetivo por adjetivo e assim por diante.

Façamos a experiência. Sem sequer inserir no período palavras dife-
rentes das que já estão aí, simplesmente troquemos algumas delas de lugar, 
respeitando sua classe gramatical. Escorregando a palavra dinamismo para 
o lugar de amadurecimento, amadurecimento para o lugar de clima, clima 
para o lugar de dinamismo, trocando de posição espelhos e voos, ciclos e 
telégrafos, desconcertam e antecipa, excentricidades e cores, o que era assim:

  O amadurecimento dos voos nos telégrafos secretos do

clima antecipa o fenômeno da vastidão das cores

   que desconcertam apaziguadoramente o

dinamismo das excentricidades

   nos ciclos íntimos dos espelhos

Com pequenas mudanças no enjambement, para que a extensão dos 
versos-transversos seja quase a mesma, fica assim:

  O dinamismo dos espelhos nos ciclos secretos do

amadurecimento desconcerta o fenômeno da vastidão

   das excentricidades que antecipam

apaziguadoramente o clima das cores 

   nos telégrafos íntimos dos voos

Mesmo com todas essas mudanças o sentido geral dos versos-
adversos permaneceu inalterado. Como num fractal ornamental, cada 
detalhe de seu desenho continua reproduzindo o desenho todo, a relação 
entre a menor parte e o todo foi mantida, tudo porque seu esqueleto — 
o modo subordinativo característico de nosso idioma-fonte — não foi 
desrespeitado. Ritmo-e-ritual figuram na mesma dimensão-matriz. Se 
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esse exercício permutativo fosse levado adiante, abarcando todo o livro, ou 
todos os livros de Luís Serguilha, o efeito final continuaria sendo o mesmo, 
o curso da navegação não seria alterado, o oceano figurativo continuaria 
igual & infinito, “podendo essa viagem nas águas da entropia começar e 
terminar em qualquer lugar”, como observou E.M. de Melo e Casto no 
prefácio às Embarcações (Serguilha 2004, 7).

A língua portuguesa se presta a infinitas possibilidades comunicativas, 
disso ninguém tem dúvida. Num extremo estão as mensagens totalmente 
literais e banais, sem nenhum real valor poético. São as mensagens usadas 
no dia-a-dia, são as frases, as orações e os períodos puramente referenciais, 
empregados no supermercado, na banca de jornal, no trabalho. Seguindo em 
linha reta, longe da área instrumentalizada do idioma estão as men sagens 
figuradas e poéticas, carregadas de ambigüidade. É nesse ponto que vamos 
encontrar, ao lado dos cruzamentos oblíquos de todos os bons poetas que nos 
vêm à mente — dos clássicos aos contemporâneos, de Petrarca e Gregório de 
Matos a Drummond e Herberto Helder —, os prismas transversos de Luís 
Serguilha. Porém esse ainda não é o ponto extremo dessa linha imaginária.

Seguindo em frente, conforme a taxa de ambigüidade vai crescendo, as 
mensagens vão se tornando cada vez mais caóticas, sugerindo o paren tesco 
com as cifradas e herméticas mensagens dos dadaístas e surrea listas (paren-
tesco que, repetimos, só existe na aparência-da-essência, não na essência-
da-aparência). Avançando mais um pouco, reações quase pata físicas-
fisiológicas começam a desmontar qualquer sinal de compe tência crítica.

Estamos na área do balbucio, do gemido, da livre associação de sílabas. 
É difícil dizer em que ponto dessa linha fica a fronteira entre a lírica 
hermética e o pleno ruído, a plena entropia sem valor poético. Talvez seja 
impossível estabelecer tal fronteira. Mesmo assim, apesar da simplicidade 
e da regularidade da inflexível estrutura sintática dos móbiles catalisadores 
de Serguilha, o plano semântico, ao flertar desabusadamente com o caos, 
coloca tais móbiles dinamizadores muito próximos dessa fronteira que, 
apesar da falta de coordenadas precisas, sabemos que está aí, muito perto.

Os poemas-transgressões da coletânea A singradura do capinador, 
por exemplo, estilisticamente aparentados com todos os outros do autor 
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— poemas-coesia formados por períodos compostos por subordinação, 
dos quais às vezes é difícil dizer qual oração é a principal —, parecerão 
incom preensíveis apenas para o leitor-olhar que não tiver em mente que, 
em termos sintáticos, tudo poderia ser bem pior. Para o leitor-olhar mais 
perspicaz, a afirmação-de-negações rapidamente revelará os sinais da 
relação vizinho-estranho.

O poema XXXVII, intitulado Canário-do-mar, trabalha com combi-
nações & recombinações de palavras de todos os tipos, mas sempre 
respeitando a estrutura gramatical da língua portuguesa, que determina, 
dentro de muitas possíveis, as poucas posições que o sujeito, o verbo e o 
complemento podem ocupar na oração, e as poucas posições que cada 
oração pode ocupar no período. O princípio da não-contradição, que rege 
o texto lógico-sintático convencional, jamais é rompido.

Os versos iniciais desse poema:

O álcool das fábulas faz latejar a inesgotável glande do navio

onde as posses desvairadas das legiões

tecem unicamente o regresso agrilhoado das baleias

colecionadas pelas válvulas mitológicas do horizonte

Aqui as redes pequeníssimas das cerejeiras mecânicas expulsam

as insustentáveis sombras-alambiques

que ludibriam o fogo inspirador das gôndolas

(Serguilha 2005, 112)

Ficariam assim, caso o poeta-vidente, optando pela combinação alea-
tória, desrespeitasse as regras de sintaxe da norma gramatical culta:

navio álcool a do faz das O fábulas latejar inesgotável glande

desvairadas onde as das posses legiões

tecem regresso agrilhoado das unicamente o baleias

colecionadas do pelas horizonte válvulas mitológicas

redes Aqui pequeníssimas as das cerejeiras mecânicas expulsam
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insustentáveis sombras-alambiques as

ludibriam que gôndolas o das fogo inspirador

E assim, caso a entropia-acaso corrompesse as próprias palavras, liber-
tando as sílabas da força magnética irresistível que as mantém na linha, 
quietas e comportadas, a serviço da coerência semântica:

viona álcool a do faz das O fálasbu telajar igonestável glande

vaidesradas onde as das posses giõesle

tecem regresso alhoagrido das caunimente o baleias

lecioconadas do laspe hozonteri válvulas tomilógicas

redes Aqui quepeníssimas as das recejeiras nicâmecas exsampul

intensustáveis sombras-lambiaques as

dilubriam que gônlasdo o das gofo pirainsdor

E assim, caso a entropia corrompesse as próprias sílabas, libertando 
as letras da força magnética irresistível que as mantém na linha, quietas e 
comportadas, a serviço da coerência silábica:

aiovn állcoo a od afz ads O fáaulsb tlaeajr gnoieeástvl gaendl

aiedsrdaavs ndeo sa dsa oesssp iõeeslg

ceetm rgroeess lhoaadgrio ads aunimnteec o bsleiaa

lcicooenaads od easpl ooznthrei uváalvls oótmilgaics

rdees qAui ueepqníiassms sa ads rceeeajirs âicmeascn xsauempl

nteensstáuviis omrabss-ambiaeqlus as

mduialbri qeu gnlsdaoô o ads gfoo raiinsdorp

Nesse ponto a linguagem-verbo fragmentou-se quase totalmente. 
Agora os versos-reversos estão prestes a explodir, espalhando as letras pela 
página, e tudo o que podem comunicar é o incomunicável, a confusão, o 
ruído. Estamos na esfera do letrismo, movimento literário-artístico criado 
em 1945 por Isidore Isou, para o qual importa apenas o som das letras e seu 
aspecto plástico-tipográfico. A natureza excêntrica (fora-do-centro) desse 
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controvertido movimento gerou muita discussão. Para uns os trabalhos 
puramente gráficos produzidos pelos letristas ainda pertencem à literatura. 
Para outros pertencem somente ao design gráfico e às artes plásticas.

Língua & fala são planos distintos da matéria-prima poética. “Será 
possível fazer a língua gaguejar sem confundi-la com a fala? Tudo depende, 
na verdade, da maneira pela qual se considera a língua” (Deleuze 1997, 
123). O letrismo passa por esse território-sem-território da língua-fala. O 
fluxo da música e do desenho das palavras que já não são mais palavras 
move-se apenas na mente do ouvinte-leitor.

Poemas letristas, por mais que estimulem também o sentido da audi-
ção, estão fisicamente ligados às artes para as quais a visão é o sentido 
funda mental: a pintura, a gravura e a fotografia. Porém, apesar de as semen-
tes-bombas de Serguilha estarem bastante distantes da tendência letrista, 
como foi dito no início do capítulo a intensa plasticidade de suas imagens 
as aproxima, pelo caminho da metáfora — não da simples tipo grafia —, 
do universo da pintura-gesto. Analisemos os seguintes versos-em-transe, 
extremamente visuais e dinâmicos:

As válvulas infiéis das árvores levantam-se sangrentas em comunhão

 com a roupa impetuosa dos finíssimos lagos

   onde os ritmos bloqueados da poeira degolam a

condenação do veio azul

   entre a lógica dos caminhantes arpoados

    pelas fronteiras escalvadas da geografia

Você pode regressar cravada de volatilizadas línguas

   e varrer tenazmente o desperdício dos mastros na

rebentação das vozes

  enquanto um candeeiro voluntário dedica o círculo da agitação

aos sabores encarcerados na pele dos lugares

(Serguilha 2004, 128)

No quarto verso aparece a palavra azul. Apesar de o texto-incêndio 
ter sido impresso na cor preta e de mais palavras como essa — penso 
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em vermelho, marrom, lilás, verde e amarelo — não terem sido usadas, 
todos os versos-perversos são muito coloridos. É a expressão-espectro, a 
magnitude do arco-íris. Na lírica de Luís Serguilha os artigos e os subs-
tantivos, sejam de que cor forem, são borrados pelos adjetivos que 
também distorcem os verbos e os advérbios e, vítimas da lei da ação e 
reação, são por eles distorcidos. Por eles, pelas preposições e conjunções. 
Atento a esse fenômeno cromático o crítico Jorge Luiz Antonio encontrou 
semelhança entre essa lírica multicolorida e a pintura do maior expoente 
do expressionismo abstrato norte-americano:

Quanto ao processo criativo, é possível estabelecer relações 
e afirmar que Serguilha transforma a action painting de 
Jackson Pollock em action writing, que explora a técnica do 
poema mecânico dos dadaístas e a escritura automática dos 
surrealistas. Em suma, que faz o exercício da ressignificação 
por meio da plurissignificação.
(Serguilha 2004, 153)

Comparação precisa. Na pintura gestual de Pollock, a tinta não é paisa-
gem, retrato, natureza-morta, cena pitoresca ou qualquer outra figura reco-
nhecível. Nessa pintura-tempestade a tinta é sempre tinta. Da mesma ma-
neira, as funções poliédricas que estamos analisando são feitas de palavras 
e blocos de palavras, não de ideias-enredos. Conseqüentemente estão de 
acordo com a orientação dada por Mallarmé ao amigo e pintor Degas, 
conforme ficamos sabendo pela célebre anedota narrada por Valéry, no 
ensaio-conferência Poesia e pensamento abstrato (Valéry 207).

Rio-fluxo desvairado: essas palavras e esses blocos de palavras seguem 
se sobrepondo, se chocando, rodopiando, afundando & emergindo verbor-
ra gi camente. O igualmente célebre lema de Pound: condensar, dizer o 
má ximo com o mínimo de palavras (Pound 86), também foi subvertido-
inver  tido (como o próprio Pound fez ao longo de décadas, com Os cantos, 
prolixo-caudaloso épico modernista). Agora o que o poeta-amplitude 
procura ininterruptamente com seus períodos longos e minimalistas é 
dizer o mínimo com o máximo de palavras.
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Os cruzamentos oblíquos de Luís Serguilha são objetos poéticos que, 
ligados ao conceito de arte pela arte dos parnasianos e simbolistas, defendem 
certo espaço literário marcado pelo artifício, dada a natureza plástica desses 
poemas-coesia. Sua metódica construção literária vibra até na freqüência 
cromática. Nesse espaço ordenado por leis próprias e estranhas, em que 
foi abolida a representação da vida social e do mundo natural, luta-se pelo 
direito à fantasia e à imaginação, instâncias que só podem ser conquistadas 
por meio da linguagem redentora, em tudo diferente da linguagem conven-
cional submetida à função comunicativa no dia-a-dia.

Esse objetivo é alcançado graças aos nexos arbitrários entre as pala-
vras, procedimento que as organiza em seqüências rigorosas, mas sem 
referência normal à sua função denotativa convencional. Os pequenos 
blocos semânticos que se vão sucedendo na cadeia discursiva — as válvulas 
infiéis das árvores, a roupa impetuosa dos finíssimos lagos, a condenação 
do veio azul, a lógica dos caminhantes arpoados, e assim por diante — 
são falsos símbolos herméticos, pois aqui não há segredos ou mensagens 
ocultas: tudo está bem diante de nossos olhos.

São simulacros que, espalhados sobre a epiderme da página, ainda assim 
propõem muitas leituras possíveis, jamais uma única leitura indiscutível, 
ao contrário do que acontece na linguagem referencial. Habitado por esses 
simulacros, o espaço poético é artificializado ao máximo, valendo por si 
mesmo, por sua plasticidade e seu dinamismo caótico, nunca pela inten-
sidade com que representa o mundo externo, pois representar o mundo 
externo simplesmente não é de sua natureza.

Nas ondas desse rio-fluxo desvairado surfa um gigante-sem-sombra-
ou-peso: uma entidade maior que tudo, mas atravessada pela leveza 
ameaçadora. Sua fala-gagueira é simples, quase simplória, porém incom-
preensível às massas. Pouquíssimos leitores são capazes de traduzir seu 
balbucio-sem-mistério. Orgânico versus inorgânico, hermetismo versus 
legibilidade é o confronto em constante encenação nesse monopólio a 
muitas vozes10.
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N o t a s

1. O vocábulo pós-humano indica o fim do período de desenvolvimento social 

& técnico batizado de Humanismo. Indica também que o conceito de humano 

está passando por uma profunda transformação, com o advento da tecnociência 

e da biotecnologia. Pós-humano refere-se, enfim, a uma convergência geral de 

organismos e tecnologias, a ponto de se tornarem indistinguíveis (Lucia Santaella, 

em Culturas e artes do pós-humano: São Paulo, Paulus, 2003).

2. “O fanatismo não permite contemplar coisa alguma a não ser com os olhos da 
morte. As três religiões monoteístas — o cristianismo, o judaísmo e o islamismo 
— são consideradas religiões de conquista. Por isso, afirmam alguns, a violência 
está de uma maneira ou de outra presente na história dessas religiões e mesmo na 
sua constituição, em seu corpo doutrinário e jurídico. O fato de serem religiões 
monoteístas já as torna por si mesmo eivadas de certa exclusão, pois crer num Deus 
único significa recusar todos os outros. E essa exclusão das demais divindades resulta 
na exclusão da crença dos outros em suas divindades, o que resulta no fanatismo 
e na violência, com conseqüências deploráveis. (…) O judaísmo, que é o mais 
antigo de todos os monoteísmos, teve que se firmar passando por estágios diversos: 
primeiro o da monolatria, que era a adoção de um Deus único, considerando no 
entanto como divindades os deuses dos outros povos. Até que depois do exílio 
da Babilônia e da reforma de Esdras, fincam-se as bases do monoteísmo que 
vai realmente dar origem ao nacionalismo judaico, ao sionismo e a tudo, enfim, 
que foi decorrendo desse monoteísmo que tem mesmo características um tanto 
excludentes, porém muito mais no sentido da legítima defesa e da autoproteção. 
A concepção do judaísmo monoteísta é, portanto, a de que só esse Deus é Deus, e 
todos os outros deuses que os outros povos possam adorar são ídolos ou  divindades  
falsas, e quem os adora está no erro. Então toda a tensão que perpassa a Bíblia 
judaica é muito mais entre a fé e a idolatria do que entre a fé e o ateísmo. O ateísmo 
não é um problema dos povos antigos. O problema dos povos antigos monoteístas é 
justamente a idolatria. (…) De qualquer maneira, os monoteísmos sempre tiveram 
que administrar a tensão entre a exclusão e a integração, o que não é fácil nem 
simples.” Trecho do artigo de Maria Clara Lucchetti Bingemer, intitulado Religião e 
fanatismo, publicado na página da autora: http://agape.usuarios.rdc.puc-rio.br
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3. As seções finais do capítulo 5 de Os problemas da estética, de Luigi Pareyson, 

apresenta uma reflexão bastante sensata sobre o binômio poesia-biografia.

4. Num lance de sobreposição virtual, a cópia-projeção supera e anula o original, 
conforme previsto por Walter Benjamin e satirizado por Valerio Oliveira.

5. Para o carismático e tagarela Zygmunt Bauman, a individualização na 
modernidade, além de ter sido uma fatalidade inevitável, não apenas colocou em 
risco a cidadania mas ainda se desdobrou numa perigosa multiplicação eletrônica 
& virtual. “O indivíduo é o pior inimigo do cidadão, sugeriu Alexis de Tocqueville” 
(Bauman 49); o indivíduo multiplicado é o melhor inimigo da cidadela, replico 
eu. Com o abrupto enfraquecimento da milenar teonomia na sociedade industrial, 
fortaleceu-se o quê? Não a autonomia, é certo. Na literatura e na arte, por exemplo, 
a autonomia do sujeito empírico, tão festejada na democracia moderna, não 
passa de uma fantasia progressista. A poesia, não importa o meio em que se 
expresse (cinema, teatro, literatura etc.), será sempre o território da heteronomia. 
Principalmente na pós-modernidade líquida, todo poeta é um heterônimo. Adília 
Lopes e António Pedro Ribeiro não são os únicos duplos de si mesmos, são apenas 
os mais evidentes eu-sou-outros na cena portuguesa contemporânea.

6. O antropólogo Clifford Geertz propôs a seguinte definição: “Uma religião é um 
sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras 
disposições e motivações nos homens, por meio da formulação de conceitos 
de uma ordem de existência geral, e vestindo essas concepções com tal aura de 
fatualidade que as disposições e motivações parecem singularmente realistas” (A 
interpretação das culturas, Rio de Janeiro, LTC, 2008, pág. 67). Para mais detalhes 
sobre os símbolos e mitos, a ambivalência ética-magia, o valor e o contra-valor, a 
função e a verdade das religiões e da experiência do sagrado, consultar o livro de 
Eduardo Rodrigues da Cruz e principalmente sua bibliografia.

7. O não-lugar é um espaço vazio avesso à qualquer tipo de colonização. Nos 

mapas da cidade ou do país sua localização é invisível. “O não-lugar não requer um 

domínio da sofisticada & difícil arte da civilidade; é um espaço fantasmagórico não 

colonizado, esquecido por urbanistas e arquitetos” (Bauman 125).
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8. Essa afirmação vale para os poemas da modernidade e da contemporaneidade. 

Obviamente ela não vale para as cantigas de amigo, do trovadorismo, nas quais, 

pela convenção da época, o homem amado recebe o tratamento de meu amigo e 

o eu lírico é sempre uma mulher apaixonada, mesmo quando seu gênero não é 

formalmente explicitado nos versos. Embora tenham sido compostas por homens, 

as cantigas de amigo sempre conferem estatuto de enunciação à mulher.

9. Conferir o breve artigo intitulado Insanidades lúcidas, citado na bibliografia.

10. A rivalidade tão persistente entre hermetismo e ilegibilidade incomodava 

Barthes, que escreveu a seu respeito: “A ilegibilidade é o cavalo de Troia na 

fortaleza das ciências humanas.” No mesmo ensaio, um pouco antes o pensador 

francês argumentara: “Determinado texto é dito ilegível. Tenho uma relação de 

ardência com a ilegibilidade. Sofro por um texto me ser ilegível, e eu fui muitas 

vezes acusado de ser ilegível. Reencontro aqui o mesmo transtorno que me dá a 

burrice. Serei eu? Será o outro? Será o outro que é ilegível (ou burro)? Serei eu que 

sou tacanho, inábil, eu que não compreendo?” (Barthes 152)
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5 .  O  s a g r a d o  e  o  p r o f a n o 
n a  l í r i c a  p o r t u g u e s a  c o n t e m p o r â n e a

A reunião de todos os poemas escritos e ainda por escrever constitui um 
sistema estético-conceitual aberto, relacionado a circunstâncias-aparên-
cias, não a certezas-essências (Deleuze). Produzir poesia-palavra é fazer 
rizoma verbal, expandir a consciência-linguagem para além dos limites 
impostos pela polícia-do-pensamento. Contra a noção de unidade-círculo 
de convergências derrama-se a de multiplicidade-espiral de divergências. 
Panta rei os potamós: tudo flui feito um rio dodecadimensional.

Nesse fluir-devir os opostos se atraem sem se integrarem ou anularem. 
Noite-dia, macho-fêmea, céu-terra, autocracia-democracia, ciência-magia, 
sorte-azar, poesia-prosa, não importa o sistema escolhido: tese-antítese 
buscam se integrar ou anular dialeticamente uma na outra, sem sucesso. 
Mas também sem fracasso. Benedito Nunes: “Modos de ser da literatura 
que se trespassam, um existindo no outro sem que um seja o outro, a 
poesia e a prosa são polos ideais da linguagem que nunca se concretizam de 
maneira completa; não há prosa absoluta nem poesia pura” (Faustino 21).

A partir do momento em que pensadores como Nietzsche, Freud e 
Heidegger começaram a defender a ideia de que a verdade é algo produzido 
pela mente humana e não algo a ser descoberto, ampliou-se em nossa cul-
tu ra o espaço para a explosão orgânica de operações comunicativas. Alar -
garam-se o campo itinerante do acaso objetivo e a subjetividade-obje ti va-
ção da realidade pelo logos.

Certos intelectuais & artistas deixaram de lado as indagações sobre a 
vontade de Deus ou a natureza humana e passaram a questionar — esse 
questionamento continua até os dias de hoje, com Thomas Kuhn, Paul 
Feyerabend, Donald Davidson e Richard Rorty, entre outros — as verdades 
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construídas pelas religiões e pelo método científico. O resultado desse 
ques tionamento é a reivindicação, para a arte e a literatura — a favor dos 
diversos veículos da poesia-experiência, de modo geral —, do lugar tradi-
cionalmente ocupado na cultura pela religião, o mesmo lugar que o ilu-
minismo reivindicou para a ciência.

Seguindo o raciocínio de Wittgenstein, que sugeriu que as teorias 
for mu  ladas pelos filósofos e cientistas devem ser entendidas como tipos 
dife  rentes de ferramenta para tipos diferentes de problema, os poetas-
ampli  tudes reunidos neste trabalho-espiral estão dizendo por meio de 
seus prismas transversos que as ferramentas tradicionalmente usadas pela 
religião não são as melhores para o problema do sagrado consagrado. 
Por que esse problema envelheceu e foi substituído por outro, que está 
exi gindo outra ferramenta, mais nova. Os poetas-videntes estudados no 
capítulo anterior estão, sempre por meio de sua obra-em-obras, rede-
finindo diversas faces da sociedade, principalmente a face do sagrado. E 
nesse processo de redefinição esses poetas-demiurgos também estão diale-
ticamente redefinindo a si mesmos.

Nos termos propostos por Rorty, nossos doze xamãs da linguagem líri ca 
podem ser tranqüilamente chamados de poetas ironistas, tendo em mente que 
para esse pensador “a ironia é o oposto do senso comum” (Rorty 2007, 134). 
É a convergência provisória de divergências instáveis, capaz de desarmar 
qualquer conversa fiada. Para a perfeita compreensão do significado desse 
adjetivo meio excêntrico — ironista —, vale a pena acom panhar o raciocínio 
apresentado no ensaio Contingência, ironia e solida riedade:

Todos os seres humanos carregam um conjunto de palavras 

que empregam para justificar seus atos, suas crenças ou 

convicções e sua vida. Trata-se das palavras com que formu-

lamos os elogios a nossos amigos e o desprezo por nossos 

inimigos, bem como nossos projetos de longo prazo, nossas 

dúvidas mais profundas sobre nós mesmos e nossas mais 

altas esperanças. São as palavras com que narramos, ora 

em caráter prospectivo, ora retrospectivamente, a história de 
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nossa vida. Chamo a essas palavras o vocabulário final de 

uma pessoa. Ele é final no sentido de que, se for lançada 

uma dúvida sobre o valor dessas palavras, seu usuário não 

disporá de nenhum recurso argumentativo que não seja 

circular. Tais palavras são o mais longe que podemos ir com 

a linguagem. Para além delas existem apenas a passividade 

desamparada ou o recurso à força bruta. (...) Defino o iro

nista como alguém que satisfaz três condições: (1) tem 

dúvidas radicais e contínuas sobre o vocabulário final que 

usa atualmente por ter sido marcado por outros vocabulários, 

vocabulários tomados como finais por pessoas ou livros com 

que ele deparou; (2) percebe que a argumentação enunciada 

em seu vocabulário atual não consegue corroborar nem 

desfazer essas dúvidas; (3) na medida em que filosofa sobre 

sua situação, essa pessoa não acha que seu vocabulário 

esteja mais próximo da realidade do que os outros, não 

acha que esteja em contato com uma força que não seja 

ele mesmo. Os ironistas que se inclinam a filosofar veem 

a escolha entre vocabulários como uma escolha que não 

é feita dentro de um metavocabulário neutro e universal, 

nem tampouco por uma tentativa de lutar para superar as 

aparências e chegar ao real, mas simplesmente como um 

jogar o novo contra o velho.

(Rorty 2007, 134)

Os doze poetas-amplitudes estudados no capítulo anterior sabem, 
consciente ou inconscientemente, que a experiência poética é a mais 
poderosa experiência mítica-mística do nosso tempo. Eles sabem, cons-
ciente ou inconscientemente, que as escrituras sagradas de todas as tra-
dições religiosas, apesar de seu valor antropológico-historiográfico, per-
deram toda a força encantatória, devido principalmente ao mau uso que 
delas fizeram os burocratas do templo. Eles sabem, consciente ou incons-
cientemente, que Nietzsche está certo ao afirmar que o poeta-xamã ocupa 
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o ponto mais privilegiado no panorama intelectual, que o poeta-vidente 
— não o cientista, não o sacerdote, não o filósofo — é hoje “a vanguarda 
da espécie humana” (Rorty 2007, 52), que no campo da palavra-escrita-
e-falada apenas os bons cruzamentos oblíquos são capazes de provocar o 
encantamento, a revelação e o êxtase.

O que Nietzsche e os outros filósofos ironistas desejam mais do que 
tudo, e é exatamente a favor disso que os poetas estão lutando, é que a 
cultura seja finalmente poetizada, e não racionalizada ou cientizada, como 
querem os iluministas, tampouco mitificada & mistificada, como querem os 
sacerdotes. Para os filósofos e poetas da autoconsciência pragmática, e para 
nós, leitores-espectadores, a lírica e as outras artes estão hoje capacitadas a 
formular outro sistema moral-estético, mais eficiente e abrangente do que 
o sistema moral-estético fundado pelo iluminismo ou pela escolástica1.

Para esse ponto também convergiram diversas tendências poéticas 
que procuravam a subjetivação das relações sociais — a tentativa platônica 
de fundir o público e o privado —, entre elas a poética do simbolismo e, 
com mais determinação, a do surrealismo, cujas investigações procuravam 
“a união desses dois estados aparentemente tão contraditórios, que são o 
sonho e a realidade, numa espécie de realidade absoluta, de surrealidade, 
se é lícito chamá-la assim” (Breton 2001, 28).

Porém, diferente da proposta indivíduo-coletividade dos ironistas, a 
dos teóricos do surrealismo, francamente revolucionária-anarquista, tinha 
o defeito de ser metafísica-teleológica. Seus articulistas-do-inconsciente 
trabalhavam com a certeza, hoje posta em xeque por Rorty e outros 
pensadores, de que existe uma natureza humana comum e uma ordem 
superior, fora do tempo e da contingência, que determina o significado de 
nossa existência individual e coletiva2. Um caroço-coerência secreto, que 
um dia será desvendado.

As mônadas fractais analisadas e psicanalisadas no capítulo anterior 
denunciam essa certeza enganadora, essa busca pela essência-núcleo, pelo 
a priori, pelo universal, pela natureza intrínseca das coisas. Busca que, na 
história da razão e dos mecanismos-de-controle, não passa de um lugar-
comum que precisa ser abandonado. Onde conseguir energia para rejeitar 
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essa miragem-ilusão de unidade-integridade? Na linguagem-objeto, na 
concretude da expressão poética. É preciso ficar surdo ao blablablá e olhar 
atentamente o sol-explosão. Coesia é antes de tudo coisa. “Mais vale uma só 
visão da coisa que trinta e sete discursos sobre ela” (Faustino 275).

N o va s a c r a l i d a d e :  i r o n i a ,  r e v o lta ,  m e l a n c o l i a

Pelo corpo da figura geométrica idealizada no capítulo 2 — a esfera sem 
centro, de superfície fechada porém infinita, carregada de magia, história 
& relatividade, como queria Flusser — espalham-se os muitos prismas 
transversos ironistas que compõem as três principais constelações da lírica 
portuguesa da virada do século: a constelação da lírica de superfície, a da 
lírica subterrânea e a intermediária. Mas essas constelações-totalidades 
não se formaram abruptamente, sem aviso, num ponto específico da his-
tória da lírica portuguesa. Elas foram se configurando pacientemente ao 
longo do século 20. A renovação do real-cotidiano, do nosso cotidiano 
sacra lizado, foi vagarosa.

Os primeiros sinais de sua gestação apareceram no final do século 19, 
principalmente com Antero e Cesário, mas apenas com o grupo da Orpheu 
seu desenho-sobressalto se tornou mais consistente. Nas décadas seguintes 
os poetas envolvidos com as causas sociais ou a pesquisa surrealista ou 
os estudos formalistas reforçaram mais ainda os pontos e as linhas dessas 
constelações, deixando tudo pronto para que os autores da geração 90 
terminassem o trabalho. Ou pelo menos a primeira parte do trabalho. A 
segunda parte, mais difícil, consiste em consagrar a poesia (a verdadeira 
religião do amor), fazendo dela a mentalidade dominante, em vez da ciência 
ou da metafísica (as tradicionais religiões do ressentimento e do medo)3.

Da máxima clareza para o mais profundo hermetismo e de lá para a 
máxima clareza, da superfície para o subterrâneo e de lá para a superfície: 
os múltiplos patamares da atual condição humana representados em cada 
etapa dessa viagem ao centro da esfera lírica carregada do sentimento do 
sagrado. A fala-poesia supera a fala-práxis. As curvas do processo driblam 
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os mecanismos-de-controle da polícia-do-pensamento, descosturam a 
conversa fiada. Vizinhos-estranhos visitam-se e se misturam, hoje misci ge-
nação é a palavra-desordem.

Da obra de Adília Lopes, António Pedro Ribeiro, Gonçalo Tavares, 
Manuel de Freitas, Daniel Faria, Ana Marques Gastão, Inês Lourenço, 
José Miguel Silva, Luís Quintais, José Luís Peixoto, valter hugo mãe e Luís 
Serguilha, assimetrias-simétricas como O parque de diversões, Declaração 
de amor ao primeiro-ministro, Explicações científicas, Purgatory of fiery 
vulvas, Homens que são como lugares mal situados, Sit, Réquiem por Ruth 
Handler, Super-homem, O sonho da linguagem, A tradutora, a cobrição das 
filha e Embarcações formam o microcosmo perfeito, o pólen ou o floco de 
neve que contém em si a síntese estrutural do macrocosmo.

Esses curtos-circuitos de ambivalências, essas sementes-bombas per-
ten centes a pontos diferentes da esfera lírica, formam o miolo subjetivo, o 
centro nervoso ou o coração provisório do vocabulário final pelo qual os 
doze poetas serão sempre lembrados no futuro. Até mesmo num futuro-
disto pia, comandado pela farsa do Grande Irmão. Nesse futuro medieval 
o poema-coesia gritará nos alto-falantes virtuais da brain-net: “Acordem! 
Os agentes coletivos de controle, especialistas em redundância-tautologia, 
devem ser banidos do território-reflexão.”

Todo cruzamento oblíquo relevante, cujas imagens-visagens lutam 
para vencer a inércia e a poderosa atração gravitacional do hábito e do 
condicionamento social, pertence ao polo da poesia-epifania, está situado 
num dos extremos do eixo do sagrado. No extremo oposto encontra-se o 
cotidiano-enigma. Esse é o polo da realidade extraliterária, entendida como 
o conjunto de objetos, experiências e fenômenos ainda não encampados 
pelo discurso verbal. O eixo que conecta esses polos — o sagrado em sua 
máxima potência, maleável e multidimensional — não pode ser flagrado a 
olho nu ou por meio de máquinas, mas apenas intuído-deduzido-calculado.

Nos algoritmos-ambigüidades de Adília Lopes, António Pedro Ribeiro, 
Gonçalo Tavares e Manuel de Freitas o eixo do sagrado manifesta-se sempre 
que a consciência subjetiva negocia com os fatos do cotidiano de igual para 
igual. Essa verdade provisória foi afirmada de mil maneiras espiraladas 
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neste ensaio-tese-antítese-fotossíntese. Em nome da subjetividade-objeti-
vação da realidade não mais pelo logos, mas pela poíesis.

As cartas que Mariana não se cansa de escrever, o parque de diversões, 
o bêbado adormecido diante do copo, as panelas e a chuva, a xícara de 
café, o sexo e as bandas de rock, as tabernas e a boemia de Lisboa não são 
menos humanos ou humanizados, ou menos dignos do que o sujeito-do-
discurso. Apesar de essa entidade-misantropia, zelosa de sua superioridade 
intelectual, não poupar esforços para se manter sempre dois degraus acima 
do mundo e da sociedade dos quais infelizmente faz parte. Infelizmente 
porque às vezes é muito triste acompanhar as piruetas analíticas desse 
sujeito superior arrastado pelas sensações bestiais da existência besta, da 
vida-em-rebanho.

As cartas que Mariana não se cansa de escrever, o parque de diversões, 
o bêbado adormecido diante do copo, as panelas e a chuva, a xícara de 
café, o sexo e as bandas de rock, as tabernas e a boemia de Lisboa, essas 
tensões infinitesimais de Adília Lopes, António Pedro Ribeiro, Gonçalo 
Tavares e Manuel de Freitas nos comovem. Nos irritam. Nos perturbam. 
Nos amaldiçoam.

Da mesma maneira inútil que, nos cruzamentos de nossas cidades 
dani ficadas, o mudo vagabundo do longo sinal vermelho sempre comoverá-
irritará-perturbará-amaldiçoará o gordo motorista e sua delirante esposa 
no caminho para o shopping: criticando-os apenas com o olhar e se recu-
sando terminantemente a beber da poção-da-invisibilidade, a sumir de sua 
vista. Esse vagabundo não é o mesmo do mês passado, que por sua vez não 
era o mesmo do mês retrasado, mas e daí? Mês após mês todos eles são 
sempre os mesmos, mudos e insuportavelmente eloqüentes com o olhar-
incinerador.

Esse horizonte-de-eventos é delimitado, na horizontal-vertical, por 
contrastes-acordos: sua máxima afirmação-de-negações. Mariana conti-
nua esperando a carta que jamais chegará? O parque de diversões continua 
aprisionando as jovens? O bêbado continua adormecido diante do copo? 
Os cientistas continuam tentando explicar apenas cientificamente as deci-
sões de nosso planeta? Os livros continuam cheios de estupidez e vaidade? 
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A indústria cultural continua parindo bobagens que em poucos anos 
envelhecem e definham? O sexo continua mecânico e insatisfatório? Tudo 
isso é muito triste e desolador.

E seria até mais triste e desolador se o leitor-olhar não se identificasse 
tão intensamente com essa consciência-subjetividade que, cozinhando a 
melancolia à flor da pele, articula-flexiona-comprime-rege-refoga-tempera 
cada verso-perverso como se disso dependesse sua sanidade de perfeito 
mestre-cuca. Tudo isso também seria muito mais triste & desolador se 
não revelasse de modo tão doloroso que somos todos criaturas sem brilho, 
ame drontadas-insatisfeitas, pueris-condicionadas, sempre repetindo e 
repe tindo e repetindo certos movimentos-círculos que a cada repetição-
regresso escondem sua casca e suas barbatanas anacrônicas. Afinal os velhos 
e os novos hábitos, apesar do plástico e do néon do mundo contemporâneo, 
pertencem mesmo à ancestral linhagem pré-cambriana.

Nos prismas transversos de José Luís Peixoto, valter hugo mãe e Luís 
Serguilha o eixo do sagrado manifesta-se, por sua vez, sempre que os fatos 
do cotidiano são desfigurados e em seguida reorganizados pela consciência 
subjetiva. O mundo-enigma, como imagem unificada-absoluta, volatizou-
se. Esse mundo-mistério tornou-se “uma afirmação que se anula e se 
transforma em negação que duvida de si”, “uma afirmação que se nega sem 
cessar, e assim se afirma, ao se alimentar de sua própria negação” (Paz 112). 
Estamos no território relativista da frenética imobilidade, do progresso-
retrocesso voraz, explosivo-implosivo. Temos agora, ainda nas palavras de 
Octavio Paz, “a figura do mundo na dispersão de seus fragmentos”.

As mãos que são duas planícies desertas, os pobres-diabos que não 
sabem o que é o amor, a pelugem convexa encostada no parapeito do fogão, 
a invasão do encanto numa profusão de corpos, o relinchar exemplar das 
sombras e a perspectiva do folclore solar são seres semânticos de carne e 
osso, são criaturas gramaticais que precisam ser vistas como indivíduos 
conscientes-inteligentes, são monstrinhos que passaram do plano da 
linguagem para o plano da matéria graças às artimanhas dos poetas. Seu 
corpo hermético e autoconsciente projeta em todas as direções os dardos 
delirantes do subterrâneo.
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As imagens violentas-enigmáticas desses poetas são a manifestação 
possível do eixo do mistério. O conjunto de objetos-experiências-fenô-
menos ainda não encampados pelo discurso verbal, gestados no útero da 
rearticulação do desejo, esse conjunto-segredo está lá onde a gramática e 
a lógica sintática & semântica não representam grande perigo. Ao menos 
não o perigo da dissolução completa no verbo totalitário e enrijecedor. 
Na esfera da semelhança-de-diferenças, semelhante dissolução-totalidade 
sempre será consistente-legível no plano da forma-estrutura (Bürger).

Do lado de cá do anteparo conceitual estamos nós, leitores-olhares, 
provando dessa acelerada expressão exilada, desse expresso café aluci nó-
geno preparado por esses poetas subterrâneos. Entre a expressão literária 
e os fenômenos que a provocaram, geralmente de matizes cotidianos — 
exa tamente como ocorre com os cruzamentos oblíquos de superfície —, 
circula a pura energia de tudo o que está acima e abaixo, à esquerda e à 
direita do raciocínio e da análise cartesiana.

Já nos móbiles catalisadores de Daniel Faria, Ana Marques Gastão, Inês 
Lourenço, José Miguel Silva e Luís Quintais o eixo do sagrado manifesta-se 
alternadamente das duas maneiras precedentes — quando a consciência 
subjetiva negocia com os fatos do cotidiano de igual para igual ou quando 
os fatos do cotidiano são desfigurados e reorganizados pela consciência 
subjetiva —, porém sem a intensidade e o radicalismo típicos dos extremos. 
Nesse território-purgatório fica evidente que “a fantasia e o devaneio são a 
imaginação movida pelos afetos” (Bosi 85).

Os homens que cavam dia após dia o pensamento, o cérebro colado 
aos pés feito uma polaroide translúcida, o cadáver onde a aranha deci de 
o círculo, os anjos que fingem estar fartos do tempo infinito, o deus dis-
farçado de mortal escondido nas montanhas, a lusa Marilyn dos arrabaldes 
portuenses, as palavras lacerantes da ingrata sombra, o anda rilho da Calçada 
de São Francisco e os turistas prostrados às portas da catedral fazem a 
perfeita conexão entre a superfície e o subterrâneo da lírica portuguesa 
contemporânea. Conexão-coerência que aproxima os contrários: os círculos 
quadrados, certamente, mas também os desiguais que se igualam — nós 
somos os outros — do poema de Teresa Maria Queiroz.
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As três dimensões espaciais e principalmente a dimensão temporal são 
bastante valorizadas pela sensibilidade lírica desses poetas-peregrinos. A 
rigidez dos corpos, o atrito das arestas, o choque das superfícies, o deslo-
camento dos sólidos multiformes ou insólitos ao longo de ruas, avenidas e 
calçadas, tudo isso adensa as limitações do universo concreto, aumen tando 
o impacto das metáforas & metonímias. Atravessar a máquina-do-mundo 
freqüentemente promove epifanias disfóricas no coti diano sacralizado.

Tudo flui e reflui no casulo-verdade da ontologia moderna. As três 
dimensões físicas oprimem e desafiam a inteligência desses poetas e também 
a perspicácia de seus sujeitos líricos, que estão constantemente tentando 
ultrapassar essas dimensões geométricas por meio da elipse e do sonho. Mas 
é a outra dimensão — o tempo —, invisível e mortal, que predomina aqui.

Roda da fortuna

O número dez governa
os meus movimentos. Decênios
e decênios me transformaram
em leme, nora, moinho,
hélice, chaminé, guindaste
ou num objeto fantasma
em cenário de abandono. A
geometria divina do círculo
me converteu no destino dos
homens. Subo e desço
em sucessivos ciclos. A
mutabilidade é o meu eixo
e habito a substância do tempo
que tudo destrói e regenera.

(Lourenço 2002, 37)

A substância do tempo desagregador, que a tudo transubstancia-trans-
torna-transforma, é o tema não só da Roda da fortuna mas da maioria 
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das mônadas fractais de Inês Lourenço e dos demais poetas do espectro-
intermediário-superfície-subterrâneo. O tempo cronológico segue regras 
muito severas no dia-a-dia dos funcionários-do-pensamento, regras a ele 
impostas pelo cinturão de cidadãos cuja consciência sempre esteve mer-
gulhada não no rio de Heráclito, em perpétua mutação-revolução, mas 
no virtual, artificial e confortável tempo industrial e pós-industrial, meca-
nicamente mantido dentro da mais monótona regularidade na ampulheta 
do consumo e da produção eficientes.

É claro que a divina geometria do círculo pode ser aplicada ao tempo 
com certo sucesso filosófico. Nietzsche, sempre atento à antiga tradição 
mística da Índia, fez isso ao conceber a noção do eterno retorno. Tudo o 
que foi um dia voltará a ser. Mas a noção do eterno retorno apenas organiza 
e confere certa elegância infinita ao tempo cronológico da sociedade 
burocratizada, pautado pelo rígido manual-da-produtividade. Os poemas 
de Daniel Faria, Ana Marques Gastão, Inês Lourenço, José Miguel Silva 
e Luís Quintais estapeiam a elegância e rasgam seu manual. Esses xamãs 
da guerrilha lírica afrontam os mecanismos-de-controle com os milagres 
poéticos da santidade civil.

Os ciclos da vida, a repetição dos mesmos finitos fatos que se reve zam no 
infinito do tempo, a sugestão de que o mundo-enigma passa indefinidamente 
pela alternância de criação e destruição, alegria e sofrimento, bem e mal, 
luz e sombra, tudo isso configura-denuncia a insanidade-lucidez rítmica de 
nossa compreensão da coreografia do cosmo.  “O homem não é somente um 
animal político, como diz Aris tó teles; é também, e sobretudo, um animal 
rítmico” (Spina 127). Nas harmo nias movediças de ordem impermeável 
desses poetas-profetas, as possibilidades-sínteses manufaturadas pela 
rotina-engrenagem-dos-reló gios são totalmente desarticuladas pelo vaivém 
das impressões difusas.

Os homens que cavam dia após dia o pensamento, o cérebro colado 
aos pés feito uma polaroide translúcida, o cadáver onde a aranha decide 
o círculo, os anjos que fingem estar fartos do tempo infinito e o deus dis-
farçado de mortal escondido nas montanhas não viveram antes e não 
viverão depois. A lusa Marilyn dos arrabaldes portuenses, as palavras lace-
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rantes da ingrata sombra, o andarilho da Calçada de São Francisco e os 
turistas prostrados às portas da catedral: essa coleção de vidas-experiências 
é muito pungente, porém única. Esqueçam o Qohélet. Esqueçam os 
gregos e Nietzsche. Nada retornará eternamente. Apesar de as certezas se 
parecerem com as dúvidas, apesar de o paraíso para o qual esses versos nos 
impelem ser indistinguível do inferno, certezas e dúvidas, paraíso e inferno 
são aqui opostos inquestionáveis e singulares. Nada retornará.

Os doze poetas-argúcia, assim entrelaçados, têm realçadas tanto as 
suas diferenças, agora irrelevantes, quanto as suas semelhanças, muito mais 
importantes. A ironia, a revolta e a melancolia de seus melhores equi líbrios 
permeáveis de natureza movediça — bendita lucidez — são a matéria-prima 
do novo sentimento do sagrado-profano, ou seja, do sagrado finalmente 
aliviado da carga arcaica da velha moral medieval. O desejado processo de 
poetização da cultura, proposto pelos pensadores ironistas, finalmente teve 
início e está em andamento.

O casulo-verdade da poesia-linguagem encerra muitos mistérios, 
muitas moradas. Ultrapassado o velho e consagrado sagrado das gerações 
ante  riores, o próximo alvo passa a ser a tautologia tecnicista. Toda a ironia-
revolta-melancolia que alimenta o brilho desses móbiles catalisadores der-
ruba a falsa racionalidade disjuntiva, “a racionalização abstrata e unidi-
mensional, parcelada e compartimentalizada, mecanicista e redu cionista, 
que há vários séculos vem tentando destruir a complexidade do mundo 
e do pensamento” (Sena-Lino 29). Toda a ironia-revolta-melancolia que 
fornece energia & calor a esses cruzamentos oblíquos faz deles um arma-
mento poderoso contra “a inteligência míope, hipermetrope, daltônica e 
caolha, incapaz de encarar multidimensionalmente os problemas multi-
dimen sionais de nosso tempo” (Grosso 354).

Essas intersecções híbridas não deleitam nem acalentam, elas provocam 
e inquietam. Elas tratam da incerteza do conhecimento, problema-chave de 
nosso tempo, sem recorrer a fórmulas desgastadas. Se em todos os campos 
da ciência, oponente vitoriosa da religião, o dogma do determinismo uni-
versal desmoronou, “ao mesmo tempo em que o sustentáculo da certeza do 
raciocínio — a lógica — revelou as incertezas na indução, as imprecisões 
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na dedução e os limites no princípio do terceiro incluído” (Martelo 2004, 
74), cabe agora à poesia-epifania sufocar os velhos tabus e reordenar a 
cultura humana à sua imagem e semelhança.

O sexo na obra-em-obras desses poetas, por exemplo, não é mais a 
remota conjunção carnal dourada-idealizada dos beletristas de régua e 
com passo ou dos trovadores do rádio e do vinil. A lascívia também pode 
ser um fantasma-transparência. Nas sementes-explosões desses profetas 
— principalmente nas de Adília Lopes, António Pedro Ribeiro, Manuel de 
Freitas, Inês Lourenço, José Luís Peixoto, valter hugo mãe e Luís Serguilha 
— o sexo voltou a ser algo cru e cruel: cópula, foda, trepada, declinação 
trágico-marítima.

Agora o tratamento vulgar do ato fisiológico mais vulgar é, entre 
outros tratamentos intratáveis na opinião do público esnobe e afetado, o 
resultado mais autêntico que se deve esperar da ação-reação-em-cadeia 
dos escritores que de fato fazem da própria vida a manifestação do sagrado. 
Fiquem bastante atentos a certa aproximação-de-afastamentos mente-
corpo. Por mais absurdo que isso possa parecer, a dimensão da libido e do 
coito é sustentada pelo sagrado-secreto que, por sua vez, só espalha sua 
luz e sombra quando invocado pela crueza malandra do sujeito lírico real-
mente perspicaz.

Linhas de penetração como essa de Adília Lopes, sem título, que 
começa assim: “Só depois de ler / Barthes / é que Camila / ficou sabendo 
/ que o dedo da masturbação / é o médio” (Lopes 2002, 191), e essa de 
António Pedro Ribeiro, também sem título, que inicia assim: “Amar, foder: 
uma união / de prazeres que não separo” (Ribeiro 2006, 36), e essa de valter 
hugo mãe, também sem título, que principia assim: “mergulham à proa do 
/ beijo, o corpo deles / a mutilar o delas” (mãe 2002, 54), e poemas como 
Public castration is a good idea, de Manuel de Freitas (Freitas 2000, 60), e 
Possessio maris, de Inês Lourenço (Lourenço 2005, 18), rejeitam a cadeia 
de associações virtuosas ou banais e, saltando abrolhos morais & recifes 
pudicos, vão direto ao ponto G da questão.

É a alta qualidade do intervalo entre o ato realizado e o fato narrado, 
ou seja, entre o coito na vida real e sua representação lírica, que confere 
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valor a tais harmonias movediças de ordem permeável. Porém, como já 
foi dito no início, a carga máxima do sagrado-deflagrado, essa carga de 
luz e fogo que costuma cegar e provocar enjoo nas sensibilidades menos 
refinadas, não está totalmente presente no ato realizado ou no fato narrado. 
Nos extremos ela aparece pela metade. É somente no fino eixo pelo qual os 
extremos estão ligados que a carga máxima do sagrado circula. Nesse eixo 
feito de vácuo, sem significado conceitual e totalmente vazio de sentido 
literário, a luz e o fogo pulsam, jorram, trombam, explodem, mudam de 
cor e temperatura.

Mesmo tratando do cotidiano, o cotidiano da poesia não é o mesmo 
das experiências cotidianas. Mesmo tratando da imperfeição, a imperfeição 
da poesia não é a mesma do blablablá circular. Da lengalenga corriqueira. 
Da conversa fiada. As experiências cotidianas e o blábláblá-lengalenga des-
gastam-matam, eles oprimem o indivíduo aprisionando-o no carrossel 
da mesmice e da tagarelice sem fim, do absurdo e indigno nascer-viver-
morrer. O cotidiano da poesia, por outro lado, propõe diversos tipos de 
salto para fora da mesmice e da tagarelice empobrecedoras. Ele propõe, por 
exemplo, a revitalização da subjetividade e a extinção da própria ideia de 
cotidiano e poesia, como notou Barthes4.

O exercício do sagrado-desregrado coincide com o exercício do conhe-
cimento poético, conhecimento que liberta o indivíduo da ideia viciada 
de que a existência não faz nenhum sentido. Esse exercício trans forma 
indistintamente as cartas de amor, o bêbado adormecido, as panelas, as 
tabernas imundas de Lisboa, os homens que cavam, o cérebro, os anjos, as 
sombras caprichosas & volúveis, os turistas, as mãos, o sexo das mulheres 
maltratadas e os seres gramaticais em estranhas criaturas abençoadas.

A completa desconstrução da metafísica está prestes a ser 

concluída. Quais foram os acontecimentos históricos que 

contri buíram para essa desconstrução? A Revolução Fran-

cesa (que estruturou a ideia de solidariedade), o cristianismo 

(que estruturou a ideia de caridade) e o romantismo (que 

estru turou a ideia de ironia). Graças a esses três aconte-
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cimentos o progresso espiritual do homem consistiu princi-

palmente na criação do eu maior, mais livre e, sobretudo, 

menos temeroso de perder a própria identidade de origem, 

de natureza poética.

(Rorty 2006, 73)

N o t a s

1. “Embora a ideia de um componente humano central e universal, chamado de 

razão — a faculdade que constitui a fonte de nossas obrigações morais —, tenha 

sido muito útil para criar as sociedades democráticas modernas, agora ele pode ser 

dispensado — e deve ser dispensado — a fim de ajudar a trazer à luz a sociedade 

liberal ironista. Tenho insistido em que, usando a célebre metáfora de Wittgenstein, 

as democracias encontram-se hoje em condições de jogar fora algumas das escadas 

usadas em sua construção.” (Rorty 2007, 319)

2. Para o aprofundamento dessa discussão a respeito da essência do ser humano, ou 

seja, da existência de um suposto núcleo-âmago, de uma suposta natureza humana 

e de certas estruturas universais, indico toda a primeira parte, Contingência, do 

livro de Rorty, Contingência, ironia e solidariedade.

3. “É mérito de Dewey ter explicado que só atingiremos a maturidade política no 

momento em que conseguirmos dispensar qualquer cultura metafísica, qualquer 

cultura que creia em poderes e forças não-humanas. Somente depois da Revolução 

Francesa os seres humanos aprenderam a confiar cada vez mais em suas próprias 

forças. Dewey chamava a religião que ensina o homem a confiar-se a si mesmo de 

religião do amor (que é exatamente o contrário de uma religião do medo), pois é 

quase impossível distingui-la da condição do cidadão que participa concretamente 

da democracia. Antes do iluminismo a humanidade tinha deveres para com Deus, 

depois do iluminismo ela passou a ter deveres para com a razão. Tanto a idade da 
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fé quanto a idade da razão percorreram, contudo, o caminho errado, não porque 

não conseguiram se apropriar da verdadeira natureza das coisas, mas porque não se 

deram conta da relevância das novas formas de cultura que a própria humanidade 

produziu nesse meio-tempo. A humanidade entrou há poucas décadas na idade 

da interpretação, na qual o pensamento é dominado por preocupações que não 

são pertinentes apenas à ciência, apenas à filosofia ou apenas à religião. Hoje as 

interrogações sobre o ser e o nada, a linguagem e a realidade, Deus e a sua existência 

são inúteis, pois pressupõem que a filosofia possa ser exercida independentemente 

da História, quando na verdade a objetividade é uma questão de consenso 

lingüístico intersubjetivo entre os seres humanos e não de representação acurada 

de algo que transcende o âmbito humano.” (Rorty 2006, 82)

4. “Ao falar da linguagem da poesia moderna dificilmente se pode falar de uma 

escritura poética, porque se trata de uma linguagem cuja violência destrói qualquer 

alcance ético. (...) Quando a linguagem poética põe radicalmente em questão a 

natureza, pelo simples efeito de sua estrutura, sem recorrer ao conteúdo do discurso 

e sem fazer parada numa ideologia, não há mais escritura, só há estilos, através dos 

quais o homem se volta completamente para o mundo objetivo e o enfrenta sem 

passar por nenhuma das figuras da História ou da sociabilidade.” (Barthes 146)
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D o z e ,  h o j e

O leitor percebeu que, semelhante ao deus Jano, este ensaio-tese-
antítese-fotossíntese — uma espiral com início mas sem fim: metáfora 
da vida e do conhecimento — possui duas faces-máscaras, uma olhando 
para a esquerda e a outra para a direita. A face-disfarce mais austera não 
poupou esforço em registra-refletir sobre a sagrada função da poesia em 
nosso mundo-enigma dessacralizado. A face-disfarce mais desconfiada 
cuidou para que este ensaio espiralado não se convertesse numa farsa-
ardil, preferindo o caminho muito mais saudável da paródia — repetição-
imitação com distância crítica —, conforme os pressupostos defendidos 
por Linda Hutcheon.

(Parêntese importante: setenta ou oitenta por cento das dissertações 
de mestrado, das teses de doutorado e dos artigos acadêmicos da área 
de humanas não passam de conversa fiada padronizada de acordo com 
as normas da ABNT. No quesito originalidade, sua nota deveria ser zero. 
A linguagem pretensamente científica — um novelo maçante de techno-
babble-com-notas-de-rodapé-e-bibliografia — em vez de disfarçar a falta 
de consistência-inspiração, revela toda a esquizofrenia. Nos capítulos 
prece dentes, não foram poucas as vezes em que a máscara-paródia ironizou 
a máscara-pseudociência.)

O grande mérito deste trabalho, talvez o único, é certamente a seleção 
de poetas-peregrinos que ele apresenta, seleção que reúne doze nomes fortes 
ainda pouco conhecidos no Brasil. Sem sombra de dúvida trata-se, para 
usarmos as palavras de Barthes citadas na introdução, de poetas demiurgos, 
que vão até o fim de seu desígnio e assumem a poesia como o esplendor e 
o frescor de uma linguagem sonhada. Não são poetas fáceis nem sedutores. 
São poetas que freqüentemente flertam com o bizarro, o estranho e o humor 
negro, fazendo da multiplicidade-de-singularidades a namorada-do-ser.
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Isso dificulta ainda mais a sua recepção entre nós, neste momento 
em que o mercado editorial brasileiro, preocupado com o crescente des-
prestígio da leitura e empenhado cada vez mais na busca de novos sucessos 
comerciais, fecha-se para tudo o que possa inquietar e provocar os leitores, 
abandonando a lírica de qualidade, sempre inquietante e provo cadora, 
ao pequeno circuito secreto-alternativo. É a fala-poesia dos santos civis 
disputando espaço com a fala-práxis do senso comum.

Coragem, sujeito-de-sujeitos! De que você-vocês têm medo? Escrever 
sobre as manifestações literárias contemporâneas é algo muito arriscado. 
Sem o eficiente mecanismo de segurança que o distanciamento temporal 
sempre constitui para a análise crítica, a melhor saída, para quem decidiu 
enfrentar o tempo presente, é abraçar o perigo e fazer desse desafio-
desequilíbrio uma experiência que ilumine a vida. Uma experiência-espiral 
contra os agentes coletivos de controle.

Não dá para prever o que acontecerá com Adília Lopes, António Pedro 
Ribeiro, Gonçalo Tavares, Manuel de Freitas, Daniel Faria, Ana Marques 
Gastão, Inês Lourenço, José Miguel Silva, Luís Quintais, José Luís Peixoto, 
valter hugo mãe e Luís Serguilha nas próximas décadas, ou depois de sua 
morte. Serão lidos & canonizados? Serão desprezados e esquecidos? A 
resposta a essas questões é uma só: não importa. A História é caprichosa e 
às vezes injusta e cruel. Eu disse às vezes? Correção: quase sempre.

O fato relevante no momento é que nas mãos desses doze autores-
feiticeiros a matéria lírica ambiciona ser mais do que simples literatura, 
ela ambiciona unir-se à matéria transgressora das outras artes — todas 
aparentadas pela poesia que encerram — e formar, com elas, algo que um 
dia poderá vir a ser a matéria-prima de todos os campos do conhecimento 
humano: da política, da ciência, da filosofia etc. Nada mais importa. A 
energia formante e o gesto formativo não fluem-golpeiam em linha reta.

Além disso, se é verdade que a realização plena ou o fracasso total desse 
projeto existencial dependem de um grande número de supercontingências 
sobre as quais pouco se sabe — porque estão aí mas não podem ser vistas: 
afinal, o que poderia ser mais incerto, eventual e contingente que o invisível? 
—, essa incerteza não deve perturbar nem amedrontar a crítica literária. Na 
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vida, flertar com o invisível, saltar no abismo ou olhar o rosto decomposto 
da Medusa também têm seu encanto existencial-poético. O gigante-sem-
sombra é ou não é arisco? Eu disse: ele se assusta fácil, não disse? Lembre-
se: ele incomoda pelo avesso. Sua ausência-presença é irritante.

Esse fantasma-transparência ocupa o máximo espaço sem provocar o 
mínimo tremor, a mínima agitação sísmica. Seu technobabble é de outra 
natureza-incerteza. As notas de rodapé e a bibliografia cumprem outra lei, 
mais severa-irônica, a lei da repetição-imitação com distância crítica. No 
corpo de qualquer ensaio-tese-antítese-fotossíntese, essência & aparência 
se igualam à existência. Daí a conhecida expressão apresentada em Ser e 
tempo: “a essência do dasein consiste em sua existência”. “Mas Heidegger 
não escreve mais a palavra latina existentia (a existência dos escolásticos, 
em relação com a essência, primordialmente divina), mas existenz, escrita 
com zê no final, que não significa uma existência determinada” (Nunes 59).

No início do capítulo 2 foi dito que, dada a maleabilidade e a elasticidade 
do tema estabelecido — o jogo de forças na lírica portuguesa contemporânea 
—, tratar de algo tão vasto como esse campo de ação habitado por centenas 
de bons poetas-demiurgos muitas vezes é o mesmo que tentar prender com 
mãos firmes certo volume de água ou ar. Se faltar habilidade ao teórico, 
o que se quer aprisionar para estudo posterior escapará entre os dedos, 
dividindo-se e espirrando para todos os lados. A aproximação efêmera de 
afastamentos perpétuos também tem seu código irrevogável.

Jamais deve ser subestimada a força centrífuga-centrípeta da minoria-
maioria. Por isso, antes mesmo de iniciar a análise dos prismas transversos 
dos doze poetas-amplitudes selecionados, foi importante aprisionar 
todos os poetas e todos os cruzamentos oblíquos da lírica portuguesa 
contemporânea em uma figura geométrica tridimensional simples e 
facilmente reconhecível, a fim de se evitar que escorregassem para fora de 
nosso campo de visão. Isso facilitou muito o trabalho e o movimento do 
intelecto dentro-do-exterior.

Encerradas nessa esfera virtual com qualidades muito peculiares — 
sem centro, de superfície fechada porém infinita — as várias constelações 
de poetas-xamãs portugueses, das mais coloquiais às mais herméticas, 
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ocupam lugares muito bem definidos pelas diversas forças que as mantêm 
em equilíbrio, flutuando no centro, na superfície ou no vasto espaço entre 
essas duas regiões.

Se neste ensaio-espiral tratei de apenas doze desses poetas-peregrinos, 
isso se deveu à necessidade de simplificar o objeto de estudo, a fim de não 
me perder ao deambular pelas ruas e avenidas de um labirinto-geometria. 
É importante ter em mente que esses doze poetas da geração 90 são os 
representantes legítimos de muitos outros poetas pertencentes às mesmas 
constelações líricas, a essa mesma esfera cuja força renovadora, apesar da 
retração do mercado editorial, vem sendo analisada não só em jornais e 
revistas portugueses, mas também em dissertações e teses acadêmicas. 

Curtos-circuitos de ambivalências como os analisados no capítulo 4 
refor mulam a antiga noção de sagrado, esvaziando-a de seu envelhecido sen-
tido místico & escolástico e preenchendo-a com as metáforas e os símbolos 
do nosso tempo. O novo sentimento do sagrado não pertence mais à liturgia 
e ao templo, ele está agora no espaço profano, nas atividades domésticas mais 
corriqueiras, no vaivém cotidiano da cidade. O alto grau de ironia, revolta 
e melancolia que esses poemas-coesia encerram chega mesmo a redefinir a 
conhecida afirmação de Rilke, usada como epígrafe deste trabalho-rizoma, 
de que a beleza nada mais é que o primeiro grau do terrível.

Durante a leitura das sementes-bombas selecionadas percebi que, na 
verdade, o terrível nada mais é que o primeiro grau da beleza. Porque essas 
sementes-explosões, mesmo quando tratam apenas dos fatos assustadores-
bizarros do cotidiano, revelam que os fatos da poesia não são os mesmos da 
expe riência cotidiana. Também revelam, por meio de metáforas, sinestesias, 
símbolos, fórmulas, encantamentos, profecias e orações renovados, que 
agora, com a falência das religiões instituídas, a integração do indivíduo 
na totalidade do mundo-mistério só pode acontecer com o auxílio da lin-
guagem poética. Integração que resultará, assim que ocorrer plenamente, 
na superação não dialética — tão aguardada por Nietzsche, Breton, Rorty 
e muitos outros — da demoníaca oposição entre espiritualismo e mate-
rialismo, inconsciente e consciente, fato mitológico e histórico.
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P o s f á c i l
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 com a ficção
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Valerio Oliveira





S o b r e  o  a u t o r

Nelson de Oliveira ainda não nasceu.
Para não assustar os amigos, prefere mentir que 

nasceu no dia 16 de agosto de 1966, em Mahagonny, 
maior cidade da Ilha do Dia Anterior.

É ensaísta e professor livre-docente de literatura 
xamânica na Universidade de Macondo (Unimac). Leu 
e releu todos os livros, assistiu mais de uma vez a todos 
os filmes.

É de leão e, no horóscopo chinês, cavalo. Prefere os 
destilados aos fermentados.

Fala fluentemente doze idiomas secretos, incluindo 
o das abelhas: a ironia. Anos atrás buscou asilo político 
no paraíso, mas cansado de tanto silêncio decidiu voltar 
ao inferno.

Pesquisa a imortalidade por meio do upload da 
consciência. Só acredita em biografias imaginárias. E na 
beleza moral do céu estrelado dentro de nós.

Venceu duas vezes o importante e impossível Prêmio 
Príncipe de Cstwertskst, na categoria conto (1996) e na 
categoria romance (2006).

Principais livros: Poeira: demônios e maldições (ro-
mance, 2010), Ódio sustenido (contos, 2007) e Subsolo 
infinito (romance, 2000).
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