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Quem dera eu achasse um jeito 

de fazer tudo perfeito, 

feito a coisa fosse o projeto 

e tudo já nascesse satisfeito. 

Quem dera eu visse o outro lado, 

o lado de lá, o lado meio, 

onde o triângulo é quadrado 

e o torto parece direito. 

Quem dera um ângulo reto. 

Já começo a ficar cheio  

de não saber quando eu falto, 

de ser, mim, indireto sujeito. 

(Paulo Leminski) 

 

Nada foi 

feito o sonhado 

mas foi tudo bem-vindo 

feito tudo 

fosse lindo 

(Paulo Leminski) 
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EU SOU TREZENTOS 

Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta, 

As sensações renascem de si mesmas sem repouso, 

Ôh espelhos, ôh Pireneus! Ôh caiçaras! 

Si um deus morrer, irei no Piauí buscar outro! 

 

Abraço no meu leito as milhores palavras, 

E os suspiros que dou são violinos alheios; 

Eu piso a terra como quem descobre a furto 

Nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas seus próprios beijos! 

 

Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta, 

Mas um dia afinal eu toparei comigo… 

Tenhamos paciência, andorinhas curtas, 

Só o esquecimento é que condensa, 

E então minha alma servirá de abrigo. 

(Mário de Andrade) 

 

 

Não sei quem sou, que alma tenho. 

Quando falo com sinceridade não sei com que sinceridade falo. 

Sou variamente outro do que um eu que não sei se existe (se é esses outros)... 

Sinto crenças que não tenho. 

Enlevam-me ânsias que repudio. 

A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me ponta 

traições de alma a um carácter que talvez eu não tenha, 

nem ela julga que eu tenho. 

Sinto-me múltiplo. 

Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos 

que torcem para reflexões falsas 

uma única anterior realidade que não está em nenhuma e está em todas. 

Como o panteísta se sente árvore (?) e até a flor, 

eu sinto-me vários seres. 

Sinto-me viver vidas alheias, em mim, incompletamente, 

como se o meu ser participasse de todos os homens, 

incompletamente de cada (?), 

por uma suma de não-eus sintetizados num eu postiço 

(Fernando Pessoa) 
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RESUMO 

 

Este trabalho investiga o descentramento do sujeito moderno, suas implicações na poesia e, 

mais detidamente, na poesia de Paulo Leminski. À luz de alguns pressupostos teóricos sobre o 

conceito de sujeito, do antigo ao moderno, analisamos o modo como se perfaz historicamente 

a noção do “eu poético”, do representativo tradicional até o sujeito cindido que figura no 

cenário da poesia moderna. Partindo, no primeiro capítulo, de reflexões sobre a constituição 

do sujeito e as transformações que o acometeram na modernidade, discutimos, no segundo 

capítulo, a problemática que recai sobre a subjetividade lírica moderna, a que teria arruinado a 

ideia de subjetividade e lirismo consoante Hegel. Todavia, as acepções hegelianas no que 

tange ao estabelecimento de uma identidade essencial entre sujeito empírico e o sujeito 

instaurado no poema, bem como a aclamação do verdadeiro poeta lírico como aquele que vive 

em si mesmo, entoando um canto de manifestação pessoal, tendo sido ideias difundidas e 

canonizadas ao longo de todo século XX, se tornam ponto de partida para as discussões do 

sujeito e suas transformações na modernidade literária, desde os românticos. Nosso olhar para 

a poesia de Leminski prioriza uma análise sobre as transformações do sujeito poético, o modo 

como ele se configura, como se questiona, questionando a própria linguagem. A poesia 

leminskiana, entre tantos aspectos, revela a multiplicidade de um sujeito que não se fixa, mas 

se movimenta constantemente, convertendo a poesia em um espaço onde se assinala a 

tentativa de reencontrar a sua individualidade, erigir uma dicção própria, sem, com isso, 

perder de vista a multiplicidade que enseja abarcar ao “sair de si”. No terceiro capítulo, dessa 

forma, uma leitura da obra criativa de Leminski pretende, pelo viés do descentramento e da 

multiplicidade, auscultar as facetas de um sujeito cindido nas obras Caprichos e relaxos 

(1983), Distraídos venceremos (1987), La vie en close (1991), Winterverno (1994) e O ex-

estranho (1996), verificando aspectos como: a dispersão do sujeito, crise de identidade que 

assola o mundo moderno, modos instáveis, fluidos e descontínuos de “ser”. Em Leminski, o 

afastamento da voz intimista do poeta, tradicionalmente reconhecida como aquela que emite 

sentimentos individuais e profundos da alma do artista, cede lugar à pluralidade de vozes a 

habitarem o discurso poético irônico de seus versos. Ademais, verifica-se um encontro do 

sujeito com as coisas do mundo consolidado pelo trabalho da linguagem, que permite a 

transição do individual para o coletivo.   

 

Palavras-chave: Poesia; Paulo Leminski; multiplicidade; descentramento; sujeito. 
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ABSTRACT 

 

This study investigates the decentering of the modern subject and its implications in poetry 

and, more closely , the poetry of Paulo Leminski . In light of some theoretical premises about 

the concept of the subject , from the ancient to modern, we analyze how they historically 

make up the notion of " poetic self ", from the traditional representative subject to the split 

subject appearing in the setting of modern poetry . Starting in the first chapter with reflections 

on the constitution of the subject and the transformations that happened during modernity , we 

discussed in the second chapter , the problem that lies with the modern lyrical subjectivity, 

which would have ruined the idea of subjectivity and lyricism as conceived by Hegel . 

However, the Hegelian concepts in relation to the establishment of an essential identity 

between empirical subject and the subject introduced in the poem , as well as the acclaim of 

the true lyric poet as one who lives in himself , singing a song of personal manifestation , 

having been disseminated ideas and canonized throughout the twentieth century , become the 

starting point for discussions of the subject and its transformations in modern literature , since 

the romantics . Our look at the poetry of Leminski prioritizes an analysis of the 

transformations of the poetic subject , how it is configured , how it questions itself , 

questioning also the language at the same time. Leminski’s poetry, among many things, 

reveals the multiplicity of a subject that is not fixed, but moves constantly , turning poetry 

into a space which describe the attempt to rediscover its individuality , to create a proper 

diction , without losing the multiplicity that desires " get out of itself". In the third chapter we 

read the creative work of Leminski intending, departing from decentralization and 

multiplicity, to investigate the facets of a split subject in books Caprichos e relaxos (1983), 

Distraídos venceremos (1987), La vie en close (1991), Winterverno (1994) e O ex-estranho 

(1996), and examine aspects such as the dispersion of the subject, the identity crisis plaguing 

the modern world, unstable modes, fluid and discontinuous "being." In Leminski , avoidance 

of intimate voice of the poet, traditionally recognized as one that emits individual and deep 

feelings of the artist's soul, gives way to the plurality of voices to inhabit the ironic poetic 

speech of his verses. Furthermore , there is an encounter between the subject and the things of 

the world consolidated the work of language, allowing the transition from individual to 

collective. 

 

Key-words: Poetry; Paulo Leminski; multiplicity; descentering; subject. 
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ABERTURA 

 

 O presente trabalho propõe realizar investigações inerentes ao descentramento do 

sujeito moderno e suas implicações na poesia de Paulo Leminski. Lançando um olhar sobre a 

poesia do autor, à luz de alguns pressupostos teóricos sobre o conceito de sujeito moderno, 

examinaremos o modo como se perfaz, historicamente, a noção do “eu poético”, do 

representativo tradicional até o sujeito cindido que figura no cenário da modernidade. 

Juntamente, averiguaremos o aspecto sintomático da multiplicidade, atestada no diálogo com 

os diversos movimentos, na abertura à alteridade, corroborando a crise de identidade e a 

transformação da subjetividade poética como nuanças importantes a constituírem a poesia 

atual e, mais especificamente, a dizer muito a respeito da poesia leminskiana.   

 Os percursos trilhados até chegar às linhas do projeto de tese foram muitos. O tema 

escolhido não partiu de um lampejo súbito, nem se deu por modismo (o tema do sujeito 

moderno e suas identidades tem sido amplamente pensado nas diversas áreas do 

conhecimento) ou acomodação de continuidade. O recorte temático direcionado a pensar o 

sujeito na modernidade e suas configurações na poesia de Paulo Leminski se afigura, sim, 

como uma continuidade do exercício de pesquisa do mestrado, mas, ao mesmo tempo, não 

deixa de emergir como um problema outro, que possivelmente tenha se desdobrado do ensaio 

dissertativo, quando pensamos a poesia de Leminski pelo viés da ironia.  

 Não ensejamos uma proposta temática inédita, afora seja reluzente a consciência da 

importância e do peso maior sustentado por uma pesquisa que se apresente como tese. O 

problema do sujeito e da (s) identidade (s) no mundo moderno e contemporâneo tem sido 

investigado em profusão nas áreas da Sociologia, Filosofia e Psicologia, mesmo que, em 

alguns casos, reverberados tacitamente.  No entanto, é lícito averiguar que, no campo literário, 

os estudos ainda parecem tímidos; sobretudo na área de poesia, não encontramos muitos 

trabalhos que se dedicam a pensar, de modo central, o “eu-lírico”, sua inserção na linguagem, 
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seu modo de se configurar ou de se “ausentar” na poesia moderna e, mais, na poesia da 

atualidade. Aliás, considerar trabalhos de fôlego sobre a poesia atual, suscetíveis de subsidiar 

os alicerces seguros de uma pesquisa, é tarefa ainda a ser feita. Muitas pesquisas ainda são 

embrionárias, uma vez que tantos entre os novos poetas também ainda estão por se conhecer, 

por serem lidos. 

 Há de se considerar, outrossim, no plano das argumentações sobre a escassez de 

trabalhos de poesia que enfrentem a questão do sujeito lírico, o trato de um tema difícil e 

sinuoso, bastante aberto e impreciso e o fato de o próprio gênero poético, assim como a 

subjetividade moderna, se revestir do sintoma da crise, tentando, a duras penas, demarcar o 

seu “lugar” na cena literária, ou mesmo, se afirmar no desconforto do “não-lugar”, quiçá, se 

juntar a essa gama de identidades diversas e perdidas.  Com efeito, na certeza de que a crise, 

ao mesmo tempo em que desorienta, incita provocações que se avizinham de sugestões 

profícuas, aí é que se infunde a necessidade de se aceitar o desafio. 

Já estavam no horizonte da pesquisa de mestrado as inclinações para esse tema, na 

investigação da poética leminskiana a partir da ironia. Desde o primeiro momento, 

preocupados com a questão do descentramento do “eu”, perseguimos o aspecto da ironia 

como relevante para a leitura da poesia de Leminski, ao servir à reflexão crítica do homem 

desajustado frente ao mundo, ferindo com sua ironia os valores estabelecidos. De outro modo, 

ao buscar sua autonomia, na tomada de consciência do artifício da representação literária, um 

traço definidor da literatura moderna, erige uma poesia que fala de poesia (metalinguagem). 

Assim entendido, percebemos que, por meio da ironia, se pode já detectar alguns elementos 

relacionados ao deslocamento do sujeito poético.  

Remontando a passos ainda mais anteriores do meu trajeto de pesquisadora, avalio que 

sempre me encantou a condição marginal do sujeito poeta, do sujeito poético, o sentimento de 

rebeldia de um “eu” que não se afina com o seu contexto e, pela arte, procura assinalar sua 
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defesa e sua vingança contra a aspereza do mundo. A preferência pela temática da crise 

existencial, da angústia de não se encaixar nas certezas levianas do sistema, resvalou já nas 

primeiras leituras acadêmicas, sartreanas, kafkianas, anteriores ao conhecimento de autores 

mais contemporâneos como Leminski. Ademais, em meus primeiros passos acadêmicos, o 

exercício que chamam “iniciação científica” se enveredou para as inquietações que se 

imbricaram à paixão pelas letras de canções (também uma forma de poesia) de Renato Russo, 

um poeta do rock nacional dos anos oitenta, decerto porque ali a arte dava conta de expressar, 

entre outras coisas, um sentimento finessecular que emergia em um contexto de crise do 

sujeito em suas diversas instâncias, averiguado o período de turbulência da política brasileira, 

momento de abertura pós ditadura militar, em que o sujeito se defronta com descobertas 

confusas, na transição do estado de resistência para o aprendizado da crítica em meios 

artísticos e outros que tais.  

Doravante, conhecer a poesia de Paulo Leminski, filho desse mesmo contexto social 

brasileiro, se revelou como outro modo de se atestar, na arte poética, a cisão do sujeito 

hodierno, um modo matizado de leveza, de humor e ironia, na trama das experimentações 

artísticas urdidas em acordo com as ligeirezas modernas, sem deixar que a rapidez da 

superfície esvazie a densidade existente no mais fundo do poço poético. O golpe do “samurai 

malandro1” foi, então, certeiro em minha sensibilidade de leitora apaixonada por poesia e 

ávida de novos poetas. O desafio: juntar o espírito perscrutador das reflexões sobre o sujeito à 

paixão pela poesia leminskiana. 

Ao refutar as pretensões de ineditismo, enfatizando a problemática do sujeito moderno 

e contemporâneo como ainda desprovida de teorias consistentes, eivada de questões sinuosas 

plantadas, tanta vez, em terreno movediço, não se intenta, simplesmente, justificar as 

limitações a que estamos destinados ou nos eximir da dificuldade do ofício. Contudo, se quer, 

                                                             
1 Epíteto cunhado por PERRONE-MOISÉS (2000). 
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sobremaneira, alijar deliberadamente a ideia da voz autorizada, por vez, autoritária do sujeito 

pesquisador, que se ergue num discurso arrogante de verdades inquestionáveis.  

Dados tais apontamentos e, convocando a obra poética de Paulo Leminski como 

exemplificadora dessas tendências que se fazem centrais na modernidade: crise do sujeito, 

autorreferência, bem como multiplicidade de referências a concorrerem para plasmar uma 

identidade poética que se pretende erigir na esteira do novo e do singular, propomos uma 

leitura analítica das obras Caprichos e relaxos (1983), Distraídos Venceremos (2002), La vie 

en close (2000), Winterverno (2001 b) e O ex-estranho (2001 a), buscando verificar como na 

linguagem poética estão instauradas as experiências estéticas de um sujeito lírico que, ora 

cindido, objetiva a rarefação, o apagamento da subjetividade, a evidenciar a crise de 

identidade por meio do exercício que Schlegel denominou autocriação e autoaniquilamento, 

da poesia que se faz “ao mesmo tempo poesia e poesia da poesia” (SCHLEGEL, 1997, p. 89). 

 Concomitantemente, a leitura da poesia leminskiana nos induz a sublinhar os matizes 

da multiplicidade (na adesão, embora temporária, às vozes precursoras), e a abertura à 

alteridade, o que aventa o regaste da unidade perdida e /ou mesmo o ensejo de experimentar, 

de diversas formas, erigir uma identidade própria, ainda que efêmera e transitória consoante 

os valores da modernidade. 

O primeiro capítulo do trabalho, seguindo uma trilha de reflexão panorâmica, tenciona 

empreender sucintas reflexões teóricas sobre a evolução do conceito de sujeito, mais 

detidamente, no campo filosófico e sociológico, servindo como uma âncora relevante para 

pensarmos, no capítulo segundo, o modo como se perfaz, historicamente, a noção do “eu 

poético”, do representativo tradicional até o sujeito descentrado e cindido que figura no 

cenário da poesia moderna.   

Mais especificamente, no capítulo segundo, situamo-nos na modernidade, cenário da 

poética leminskiana, a fim de averiguarmos o aspecto sintomático da multiplicidade atestada 
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no diálogo com os movimentos, na abertura à alteridade, corroborando a crise de identidade e 

a transformação da subjetividade poética. 

É sabido que a subjetividade tem se convertido em um tema central de debates 

sociológicos contemporâneos que empreendem ênfase na incerteza sistêmica e na erosão das 

estruturas subjetivas fixas que deixaram de valer na atualidade. Porque a reflexão sobre o 

sujeito é abrangente, tendo atraído o interesse de diversas áreas acadêmicas, importa reiterar 

que nossa análise da problemática do sujeito tem nos estudiosos aqui convocados um 

contributo para se melhor compreender a constituição do sujeito e da identidade no contexto 

da modernidade tardia. Os reflexos sintomáticos do tema recairão sobre a literatura, ao 

observarmos que uma marca das identidades dos textos literários, sobretudo dos poemas 

modernos e contemporâneos, tem sido a de um “eu” cambiante.   

Ainda no segundo capítulo desenvolvido, as considerações panorâmicas sobre a 

evolução do conceito de sujeito deságuam na poesia de Paulo Leminski, que se afigura como 

um exemplo profícuo do caráter mutável da subjetividade poética moderna e contemporânea.  

Pode parecer dúbio considerar o poeta na cena tanto moderna quanto atual da 

literatura, mas a pertinência de se aludir aos dois termos se explica. O conceito de 

contemporaneidade poética começa, no Brasil, com o fim das vanguardas concretista e pós-

concretistas. Importa lembrar que Leminski, assim como Regis Bonvicino, Francisco Alvim, 

entre outros poetas, nasce no seio de uma vanguarda (moderno) que lhe dá um rumo poético, 

embora termine desvelando uma orientação outra para a sua poesia. Desse modo, o único 

critério questionável para dizer que Leminski não é também um poeta contemporâneo é o fato 

de ele ter falecido em 1989. Mas se estamos lidando com a escrita contemporânea e não com 

o homem, vale utilizarmos essa assertiva.  

Perguntamo-nos, primeiramente, tendo constatado a multiplicidade, qual é o 

posicionamento de Leminski frente às vozes com as quais dialoga? Sabemos que o poeta 
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incorporou em sua poética os anseios de ruptura, inovação e liberdade estética exercitados por 

movimentos como romantismo, simbolismo, que foram, paulatinamente, delineando os 

conceitos de modernidade literária. Em verdade, as influências artísticas de Leminski, 

pautadas na invenção e/ou reinvenção da poesia insuflada na seriedade crítica de Baudelaire, 

Rimbaud e Mallarmé bem como na anarquia irreverente do modernismo oswaldiano foram, 

patentemente, ingeridas via concretismo, poesia marginal, tropicalismo, entre outras correntes 

de vanguarda que despontaram durante sua breve e intensa vida de artista erudito, porém, fora 

dos padrões bem comportados de intelectualidade. 

Assim sendo, a não filiação de Leminski a grupos literários específicos o prescinde 

dos rótulos de concretista, tropicalista, marginal, uma vez que o diálogo do poeta com as 

tendências estéticas não deve ser compreendido como completa adesão aos movimentos, 

porque estes são absorvidos como referências, reutilizados os conceitos que convém à sua 

poesia.  

Atentos ao descentramento do sujeito, percebemos também que esse aspecto redunda 

em outros relevantes à leitura da poesia de Leminski, os que ensejamos explorar melhor e 

queremos aprofundar neste trabalho, entre eles, a metalinguagem, a problematização da 

linguagem potencializada na adesão à concisão, na abolição da sintaxe linear e na recorrência 

a novas formas de linguagem assentes, por exemplo, nas novas mídias, ao afirmar o que diz 

Barbosa (1986, p. 98) sobre a linguagem do poema ser “a afirmação de uma crise da 

linguagem que, por sua vez, espelha a ruptura para com os mecanismos de representação da 

realidade”. 

Ainda em conformidade com Barbosa (1986, p. 27), ao pensarmos que o poema 

metalinguístico aponta “para a precariedade das respostas unívocas oferecidas aos tipos de 

relação entre poeta e realidade”, ressaltamos em Leminski o surgimento da tentativa de se 

recuperar outras linguagens, no diálogo com os diversos “outros”, com as correntes estéticas 
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que o plasmaram, sem, contudo, ter se fixado em uma delas, dada a sua personalidade 

experimentalista e multifacetada. 

Veja-se que as concepções tradicionais de poesia lírica equivalendo-a a um canto de 

manifestação pessoal em que o poeta lírico falaria em seu próprio nome, fazendo ecoar e 

permanecer apenas a sua voz (eu), cristalizaram o conceito de poesia exercido pela 

pessoalidade, pela voz unívoca. Com Hegel (1997), sob a égide do idealismo, esse 

pensamento se difundiu e criou raízes, a partir do século XIX, corroborando o reduto da lírica 

na subjetividade do indivíduo, ao estabelecer uma identidade essencial entre sujeito empírico 

e sujeito lírico do poema. Assim, as contribuições hegelianas acerca do sujeito lírico tornam-

se basilares para se investigar as transformações que doravante o acometem. 

Na modernidade, as concepções de Hegel são relativizadas, ao passo que se inicia uma 

problematização sobre a subjetividade lírica moderna. Sintomáticas da situação que fez ruir a 

ideia de subjetividade e lirismo apregoados pelo filósofo foram, entre tantos aspectos, a 

reflexividade da representação do sujeito, a autonomia da obra de arte e a fragmentação. 

Na literatura, a fragmentação irromperá numa linguagem igualmente fragmentada, em 

crise e /ou esgotamento, num distanciamento inexorável da realidade, dada a perda de vínculo 

entre o “eu” e o mundo. No cenário da modernidade, a poesia ausente da unidade, antes 

possível, por vezes, realiza-se no isolamento, a estabelecer a consciência de uma irreversível 

cisão com as concepções artísticas tradicionais fundamentadas na mimese. Ademais, em 

outros momentos, a ruptura com a concepção de “eu-lírico” unívoco, íntegro, tangenciado à 

pessoalidade do poeta, reveste o poema de uma identidade não mais cravada no “eu”, mas na 

alteridade. O sujeito passa a ser definido por sua alteridade, por uma pluralidade de 

identidades, ao se lançar para “fora de si” e se engendrar através do outro.  

Se a consciência moderna assinalou o desencanto do sujeito frente ao mundo e à 

linguagem, convocando a ironia como um instrumento a serviço da tentativa de se evidenciar, 
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teoricamente, o descentramento do “eu”, outra maneira, então, de esse sujeito se constituir foi 

e tem sido o de se definir pela alteridade, por uma pluralidade de identidades, ao se lançar 

para “fora de si” e se engendrar através do outro. O sujeito “fora de si” anunciado por Michel 

Collot (2013) busca sua identidade na “alteridade” e não mais na expressão absoluta de si 

mesmo. Essa subjetividade, em oposição àquela que se afigura na esteira do confessional, 

desvela, pois, um sujeito que não se diz, mas se realiza na alteridade, na saída de si, se 

inscrevendo nas tramas da tessitura da escrita poética.  

Em Leminski, uma visada sobre a estrutura formal, o teor narrativo conferido a vários 

dos textos poéticos, o aspecto temático, entre vários outros, permite perceber o fluxo das 

identidades explicitado na poesia, a evidenciar um sujeito multifacetado, tanto na referência 

aos “eus” (ou “não-eus”) que se vão encontrar nos poemas como nas diversas referências 

literárias que o poeta convoca, revelando a crise da subjetividade moderna que se “desamarra” 

da tradição, mesmo quando a retoma, pois a retomada se faz com a marca da diferença, de 

quem não cessa de buscar o novo, a dicção própria, a identidade que está perdida. Elementos 

textuais que apontam para interrogações, para a mutabilidade do “eu”, asseveram identidades 

múltiplas e oscilantes de um sujeito que não se fixa ou se encerra, mas se mostra em um 

continuum, numa busca incessante de experimentações poéticas que possam responder seus 

anseios de poeta perscrutador e crítico contumaz da linguagem.  

A constatação de que o tema do sujeito e suas transformações tornaram-se centrais na 

época moderna, sendo complexo e passível de ser explorado em diversas nuanças, além de 

indispensável para se compreender as novas relações entre o “eu” e o mundo, construídas no 

mundo moderno e contemporâneo, constitui uma das forças norteadoras do intento de realizar 

a pesquisa proposta. A opção pelo estudo da poesia de Leminski tem em vista, também, que a 

ideia de descentramento e multiplicidade do sujeito é fundamental para se investigar as 
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estratégias de construção poética em um cenário de crise e esvaziamento da própria 

linguagem. 

Passando em revista a fortuna crítica do poeta, notamos que esta tem privilegiado a 

metalinguagem como característica central de sua obra. Em alguns estudos críticos, tais como 

Rebuzzi (2003), Marques (2001), Perrone-Moisés (2000), entre outros, a metalinguagem é 

tangenciada, contudo, não necessariamente, aprofundando a questão de a poesia crítica figurar 

como um instrumento de expressão da cisão, como um espaço que se abre à multiplicidade, à 

confluência de opostos, resultante da crise de identidade do sujeito. Desta feita, interessados 

no tema do descentramento do sujeito em Leminski, pelo viés da metalinguagem, entendemos 

que, sendo diversos e expansivos os caminhos para se perscrutar a poesia leminskiana, este é 

um dos que podem e devem ser ainda explorados mais detidamente. 

É lícito dizer que a poética leminskiana é caracterizada pelo equilíbrio da linguagem 

ao coadunar diversas influências responsáveis por um estilo ambíguo de fazer poesia. O 

caráter plural de sua obra explica-se pelo histórico de uma vida toda dedicada à literatura, no 

trânsito por vários movimentos de vanguarda, sem se filiar, em definitivo, a qualquer cânone 

ou estilo que pudesse rotulá-lo, não podendo, assim, fixar uma identidade unívoca, uma vez 

que, na modernidade, “a construção da identidade assumiu forma de uma experimentação 

infindável” (BAUMAN, 2005, p. 91). 

Com efeito, ao visitar diversas vertentes, Leminski se equilibra entre paradoxos: rigor 

e relaxo, coloquialismo e erudição, experimentalismo e tradição, facetas inseparáveis que 

assinalam o seu perfil artístico, o viés de um incontestável hibridismo poético. Tal hibridismo 

aponta justamente para o dialogismo com a tradição, posto em paralelo com a “desleitura”, 

com o desejo de encontrar uma dicção própria, acrescentando, pois, o seu toque de novidade à 

fonte em que bebe. Rebuzzi (2003, p. 11) defende a relação de Leminski com seus pares 

norteada por esse processo de “desleitura”, ao observar que o poeta “ousou afirmar a sua 
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própria dicção, inventar um caminho só seu, feito sobretudo de desvios em relação às vias já 

fixadas”.  

A inclusão de outras vozes em sua poesia, por um lado, corrobora a perda de uma 

identidade definitiva, a abertura à multiplicidade, aventando o apagamento da subjetividade. 

Não obstante, a crise do sujeito reside, por vezes, na impossibilidade de ele ser suprimido de 

todo da linguagem, dado que o exercício da multiplicidade, feito de modo particular, desvela 

justamente a busca de uma identidade, a inserção do “eu”. 

Por fim, ao nos perguntarmos como o sujeito, em Leminski, se posiciona frente aos 

influxos da tradição e ao chamamento da modernidade, alinhavamos a hipótese de que a cisão 

do sujeito se circunscreve na crise acarretada pela dúvida entre assumir as referências e 

afastá-las para fazer emergir a sua voz, sendo que, ao buscar promover a confluência dos 

díspares, essa crise do sujeito é sublinhada, recrudescendo o atestado das incertezas, a 

consciência da unidade perdida, o conflito entre adesão e ruptura.  

 Após procedermos às incursões teóricas sobre o descentramento do sujeito na poesia 

moderna e contemporânea, detendo-nos já no sujeito lírico da poesia leminskiana, no capítulo 

terceiro da pesquisa, procuramos investigar, mais detidamente, as nuanças do sujeito nos 

poemas de Leminski, disseminados pelas obras de poesia mencionadas.  Ressaltaremos o 

aspecto da multiplicidade da poesia, à luz do diálogo com as diversas tendências estéticas, 

verificando, pois, elementos que atestam ruptura e continuidade em relação à tradição e à 

crise do sujeito, ao mesmo tempo, em diálogo com a fortuna crítica do autor, (não apenas a 

parte que releva o tema do sujeito), a salientar as contribuições críticas que conferem ao poeta 

um lugar de destaque no cenário da poesia moderna brasileira. 

 Em suma, a leitura da poesia leminskiana, escolhida como corpus, juntamente às 

contribuições de sua fortuna crítica, além das referências concernentes à poesia moderna e 

contemporânea contempladas em nosso estudo, visam conferir elementos que possam 
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criticamente norteá-lo, a fim de que ele possa se consolidar como mais uma contribuição a 

contar no acervo dos estudos sobre a poesia de Paulo Leminski e dialogar com os pares 

/estudiosos e/ou leitores de poesia e do poeta das múltiplas faces.   
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1. DO ANTIGO AO MODERNO: INCURSÕES TEÓRICAS SOBRE O SUJEITO 

 

eu sou como eu sou 
pronome 

pessoal intransferível 
do homem que iniciei 

na medida do impossível 
(Torquato Neto) 

 

 

 No intento de empreendermos uma reflexão teórica sobre as configurações do sujeito 

na modernidade, buscando entender como, paulatinamente, este tema tornou-se um problema 

na órbita do pensamento moderno, propomos, de primeiro, uma reflexão panorâmica apoiada, 

sobretudo, no pensamento filosófico ocidental, a fim de elucidar o modo como se perfaz e se 

desenvolve a constituição do sujeito, ao longo da história, da antiga subjetividade essencial à 

sua relativização promovida no campo das investigações modernas. 

 Desde os primeiros conhecimentos engendrados pelos antigos gregos, passando pelo 

racionalismo moderno de Descartes, Kant e Hegel, levando em conta as contribuições mais 

atuais de Nietzsche, Freud e Foucault, percebemos que o tema da subjetividade se tornou cada 

vez mais eivado de interrogações, sendo o sujeito sempre constante e inacabado.  

 É possível dizer que a noção de sujeito aferrada à ideia de crise origina-se a partir da 

teorização cartesiana, que será tratada adiante, localizada no início da Idade Moderna, o que 

não implica concordar que as primeiras acepções do sujeito se avigorem nesse cenário. Ainda 

que não postas de maneira incisivamente problemática, elas já assomavam nas antigas 

formulações filosóficas dos gregos Platão e Aristóteles. 

 Presente nos dicionários de filosofia, dos antigos aos mais modernos, o conceito de 

sujeito e do “eu” são amplamente explorados, sublinhando, em todas as abordagens, a 

definição cartesiana como primordial para a configuração da tradição filosófica do sujeito, 

além de salientar a relevância das características de sua descentralização no pensamento 

moderno e contemporâneo.  

 Para Abbagnano (2007, p. 453): 
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O problema do eu é imediatamente acompanhado pela sua solução: o eu é 

consciência, relação consigo, subjetividade. Esta é a primeira das 

interpretações historicamente dadas do eu. Podem ser enumeradas outras 
interpretações seguintes: eu como autoconsciência; eu como unidade; eu 

como relação. 

 

 

 Adiante, formulando conceituações acerca do sujeito, o mesmo autor assinala como 

fundamentais dois significados para o termo sujeito. O primeiro significado está para o sujeito 

como categoria referencial “aquilo de que se fala ou a que se atribuem qualidades ou 

determinações ou a que são inerentes qualidades ou determinações” (ABBAGNANO, 2007, 

p. 1096). O segundo significado está para o “eu”, “o espírito ou a consciência, como princípio 

determinante do mundo do conhecimento ou da ação, ou ao menos como capacidade de 

iniciativa em tal mundo” (ABBAGNANO, 2007, p. 453). 

 O primeiro significado do sujeito apresentado no Dicionário de filosofia de 

Abbagnano (2007) remete à tradição filosófica antiga, tendo Platão como seu precursor, uma 

vez que o tema aparece em Protágoras e é posteriormente desenvolvido por Aristóteles como 

um dos modos da substância. Tal significado se cristalizará inalteradamente ao longo da 

tradição e as determinações aristotélicas serão adotadas também por escritores medievais, os 

quais tratarão de chamar a substância de subjectum. 

 O segundo significado do termo sujeito como “eu” ou consciência está associado à 

presença emblemática de Kant, com sua Crítica da razão pura, para quem o sujeito é o “eu 

penso” da consciência ou autoconsciência, concorrendo para determinar e condicionar a 

atividade cognitiva. Posteriormente, se verá que o sujeito como “eu” ou vice-versa 

desaparecerá em algumas filosofias contemporâneas, dado que ele perde a função construtiva 

que lhe parecia inerente.  

 Michael Inwood (1997) nos lembra que, no século XVI, o termo subjekt foi tomado do 

latim subjectum, referindo-se ao sentido de “sujeito tema” relacionado a uma proposição ou 

mesmo a uma oração. Enfatizando a influência aristotélica concernente ao sujeito, diz: 
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Seus usos filosóficos foram também influenciados pelos usos por Aristóteles 

de to hypokeimenon, ‘aquilo que está subjacente’, para a matéria de que 

alguma coisa consiste ou de que foi feita; uma substância ou um portador de 
atributos; o sujeito lógico dos predicados – mas não especificamente para o 

sujeito humano (INWOOD, 2011, p. 299). 

 

 Em suma, Inwood (1997) elenca os principais usos filosóficos do sujeito, a saber: o 

sujeito substrato, pouco distinto do que se convencionou chamar de “substância”; o sujeito 

gramatical e lógico de uma oração, a portar predicados, o sujeito humano definido em seus 

estados e processos psicológicos e ainda o sujeito atuante, a executar ações, emergido nas 

acepções de Hegel como um sujeito moral. Verifica-se uma ruptura, uma fragmentação na 

concepção de sujeito, lida a partir do século XVIII, em que aquele primeiro sentido de 

“substância” e “essencialismo” cederá espaço à pertinência de um sujeito humano individual, 

portador de complexas idiossincrasias, aspectos que discutiremos adiante. 

 Entre os antigos gregos, o “eu” se nos apresenta como um dos aspectos da phýsis. No 

entanto, o sujeito que se vai achar em Platão, via Protágoras, parece encerrar um indivíduo 

imergido em sua subjetividade. A tese do homem-medida encontrada em Platão permite-nos 

pensar a subjetividade não apenas como um conceito temático entronizado nos princípios da 

modernidade e adensado nos desdobramentos da modernidade tardia. É preciso ter claramente 

em mira que se encetou a subjetividade no campo das investigações filosóficas, a partir do 

racionalismo moderno de Descartes, sem, contudo, desconsiderar que, em Platão, já se 

auscultava uma perspectiva racionalista. 

 A subjetividade, mesmo que ainda não explicitamente, já era atributo das questões 

platônicas no que diz respeito à busca de objetividade por meio da razão pelo filósofo. 

Observa-se a tese do homem-medida exposta por Platão, em Teeteto (2005, 152 a): “o homem 

é a medida de todas as coisas, das que são como são e das que não são como não são”. Nota-

se, na assertiva platônica, que a “medida” do homem não se pode corresponder com a 

“medida” de outros homens, uma vez que ela se perfaz individualmente, nas experiências 
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subjetivas, na percepção através dos sentidos que, justamente por serem diferentes, não 

logram esboçar um mundo unificado. Na filosofia de Protágoras, descarta-se a concepção de 

um “sujeito em si”, um sujeito substancial, pois não há uma identidade fixa, o que há é o 

surgimento de um “eu” a cada momento. 

 Reafirmando a origem do termo sujeito no cenário da filosofia grega, situamos a 

presença de Aristóteles que, frequentemente, fará uso do termo em Órganon e em sua 

Metafísica. O emprego do termo, na acepção aristotélica, se dará como sinônimo de 

fundamento /substrato, substância. A palavra “substância”, abundante no discurso de 

Aristóteles, pois que mantém seu sentido de fundamento, e o termo sujeito sustenta-se no 

sentido lógico – considerado como proposição, aquilo que recebe todos os predicados, sem ser 

predicado de nenhuma outra coisa.  

 Assim, originado das determinações da metafísica aristotélica, o caráter substancial 

atribuído ao sujeito é disseminado ao longo de toda uma tradição. Entre os escritores 

medievais, o sujeito conserva o sentido tradicional. É utilizado pelos Escolásticos sob o termo 

latino subjectum – referindo-se, ainda uma vez, à ideia de fundamento, substância, essência de 

cada coisa, o que corrobora a força e a prevalência dos significados desenvolvidos por 

Aristóteles.  

 Esse conceito filosófico de sujeito, aplicado a qualquer substância, além do homem, 

permanece, então, de Aristóteles ao limiar da Idade Moderna, quando encontramos o trabalho 

de Descartes. Malgrado sempre referirmos a Descartes para tratar do tema, sendo, por causa 

dele, cunhada a famosa expressão “sujeito cartesiano”, verifica-se que o termo “sujeito” quase 

não aparece explicitamente em sua obra. Além disso, quando o aborda, o filósofo está ainda a 

tratar das substâncias incorpóreas, à maneira de Aristóteles. É preciso inferir, todavia, que 

mesmo utilizando-se de conceitos tradicionais, ao encetar a filosofia da subjetividade, é ele 
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(Descartes) quem revoluciona a concepção filosófica do sujeito, significando um marco 

definitivo no pensamento investigativo ocidental. 

 Ao ancorar-se na verdade “penso, logo, existo”, Descartes firma-se na resistência às 

mais céticas e radicais dúvidas passíveis de serem confrontadas. Em Meditações metafísicas, 

diz: 

é preciso enfim concluir e ter por constante que esta proposição, Eu sou, eu 

existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a pronuncio ou que a 

concebo em meu espírito. Porém, não conheço ainda com bastante clareza o 
que sou, eu que estou certo de que sou; de sorte que doravante 

cuidadosamente me guarde de tomar imprudentemente alguma outra coisa 

por mim, e assim equivocar-me neste conhecimento, que sustento ser mais 

certo e mais evidente do que todos aqueles que tive anteriormente 
(DESCARTES, 2011, p. 43).  

 

 No limiar da modernidade, ao fundamentar a problematização do sujeito no 

pensamento filosófico, Descartes promove um dualismo entre o que seria a substância 

corpórea e a substância pensante, entre corpo e espírito, relacionando a corporeidade à matéria 

e o espírito ao pensamento e à linguagem. Tal dualismo concorre para se antever já o percurso 

singular desse sujeito cujo trajeto irá desembocar inevitavelmente em um lócus de desamparo 

frente ao mundo, onde a totalidade deixou de existir. 

 Considerado como inaugurador da moderna filosofia do sujeito, Descartes é tido como 

aquele que retirou o homem de seu lugar generalizado entre outros para situá-lo na 

consciência de um ser que reflete sobre si. O saber deslocou-se do ser para o homem e a 

subjetividade adquiriu espaço fundamental no âmbito metafísico. Em Meditações metafísicas, 

é possível ler a convicção cartesiana da existência do corpo e sua relação com a alma, ambas 

as partes a constituir um todo. Concebidos a priori como substâncias distintas, corpo e alma 

unem-se na composição do humano, determinando a unidade e a identidade desse composto. 

Diz Descartes: 

há uma grande diferença entre o espírito e o corpo, pelo fato de o corpo, por 

sua natureza, ser sempre divisível e de o espírito ser inteiramente indivisível. 

Pois, com efeito, quando considero meu espírito, ou seja, eu mesmo na 
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medida em que sou somente uma coisa que pensa, nele não posso distinguir 

nenhuma parte, mas concebo-me como uma coisa única e inteira 

(DESCARTES, 2011, p. 128). 
 

 Ocorre que a filosofia de Descartes direcionou o sujeito para a pretensão do papel de 

produtor agente de suas próprias experiências individuais e sociais, algo que demandaria uma 

liberdade ainda distante de sua realidade, impedida pelo peso das estruturas políticas e sociais 

de seu tempo.  

 Na esteira do pensamento concebido como substância, substrato para a representação 

feita do mundo, Descartes acredita que a busca da verdade só encontrará resultado satisfatório 

se for reconhecida a centralidade do pensamento. De acordo com Andrade (2012), o filósofo é 

ciente de sua dúvida radical e para ela quer lograr a proposição de uma certeza tão radical 

quanto uma certeza que valide de modo absoluto. Convicto de que o pensamento humano é 

suficiente para se provar a existência do sujeito pensante, Descartes conclui que “o sujeito do 

conhecimento é a representação mais nítida dos limites do conhecimento, pois a razão ou o 

pensamento ilumina todas as representações que fazemos do mundo” (DESCARTES apud 

ANDRADE, 2012, p. 22). 

 Indubitavelmente, com Descartes funda-se uma nova filosofia que servirá de estopim 

para um relevante projeto filosófico formulado pelas gerações futuras. Suas reflexões 

concernem principalmente ao saber sobre nossos próprios conhecimentos cercados de dúvidas 

e /ou certezas e ainda à relação entre corpo e alma. Essas questões viriam doravante fazer 

parte do horizonte do pensamento filosófico, nele vigorando por mais de um século. Enfim, 

pode-se dizer que a única certeza formulada nas acepções cartesianas é a da dúvida. O ato de 

duvidar assegurava que ele pensava, e o fato de haver um pensamento o corroboraria como 

um ser pensante ou, como denota sua assertiva, “Penso, logo, existo”.  

 Após a certeza do cogito de Descartes inaugurar a noção de sujeito, outros filósofos 

contribuíram para se engendrar a noção de sujeito no mundo moderno. Entre os quais, 
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podemos destacar Kant e sua Crítica da razão pura, cuja teoria faz da razão o cerne do sujeito 

moderno. Falando em uníssono com os preceitos empiristas, na defesa de que o conhecimento 

não se constitui pura e unicamente pela via racional, mas por intermédio das experiências 

sensíveis, sem concordar, no entanto, que o sujeito seja um receptáculo passivo de afecções, 

Kant asseverou a importância da união entre intuições e conceitos para que se efetive o 

conhecimento. O seu conceito de “sujeito transcendental” demonstra que o modo de se 

processar o conhecimento se daria no interior do sujeito, sem quaisquer limites que possam 

atravancá-lo.  

 Se com Descartes foi possível aprender que o cerne do conhecimento não gravita em 

torno do objeto, mas em torno do sujeito dirigido aos diversos objetos, filósofos posteriores 

como Kant, insurgindo contra a postura idealista cartesiana, pautada na unidade racional, 

admoestarão que o conhecimento é erigido no amálgama entre sensibilidade e entendimento. 

Nesse sentido, em Kant, como considera Elia (2004): 

o sujeito não aparecerá mais como uma res, substância consistente como em 

Descartes, mas como um Vazio que, no campo do Entendimento, introduz a 

Razão, momento em que o sujeito é um sujeito transcendental, não-
individual nem psicológico, sem que para isso seja necessário recorrer à res 

divina (ELIA, 2004, p. 14). 

 

 Para além do transcendentalismo kantiano, em sua abordagem do real, emerge a 

filosofia de Hegel como um idealismo que não se alija da realidade. Podemos ler na filosofia 

hegeliana uma superação do dualismo sujeito e objeto, da objetividade grega e sua supremacia 

empenhada ao homem em relação com o mundo e, ainda, da subjetividade moderna da 

perspectiva cartesiana. A subjetividade em Hegel não se encerra na mesma estrutura fixa e 

fechada que lemos no conceito cartesiano, mas se edifica como uma unidade viva e atuante 

em meio à concretude da existência. 

Contrariando o método de Descartes, o filósofo se opõe à separação entre intelecto 

subjetivo pensante e coisa objetiva dada passivamente à representação, além de não admitir 
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conceber o sujeito como uma coisa dada fixa e passivamente à representação, uma vez que, 

em suas acepções, o sujeito se afigura como uma unidade conceitual que se autodesenvolve, 

se perfaz como um todo orgânico e sistemático. O sujeito hegeliano não se constrói em si 

mesmo, mas engendra um sistema a visar ao Absoluto e à suplantação do antigo dualismo 

sujeito-objeto. Desse modo, sujeito e objeto se inter-relacionam em um processo em que o 

sujeito conhece o objeto e reconhece-se no objeto que intenta conhecer. Esse sujeito 

interdependente em relação ao objeto, todavia, é livre da condição meramente expectadora e 

não se exime da sua autonomia. Vê-se que, enquanto Kant foi atraído pela crença em uma 

verdade intangível, Hegel dirá que toda verdade é subjetiva, nunca perene ou cristalizada; 

vinculada ao tempo, ela se condicionaria ao contexto histórico e à dinamização desse 

processo. 

Consoante Birman (2012, p. 178): 

A filosofia de Hegel continua pensando o sujeito no registro da razão, sendo 

este o atributo de sua inserção ainda na tradição da filosofia inaugurada por 

Descartes. Não obstante a exigência de que em seu percurso fundamental o 
sujeito deva transformar continuamente o real em racional, podendo 

evidentemente alienar-se nessa viagem, é ainda no registro da razão que se 

define o sujeito. 
 

Ao rejeitar a noção de filosofia emergida do “eu absoluto”, Hegel, como nos informa 

Inwood (1997), afirma que a consciência da identidade de si mesmo reflete não mais que o 

princípio da autoconsciência e do “espírito”, haja vista que a autoconsciência plena demanda 

a consciência de si como um ser habitante entre outros. As várias características desse “eu” 

hegeliano poderiam se resumir, pois, em aspectos tais como a autorreflexividade oposta à 

ideia cartesiana de substância, dado que este “eu” é indeterminado, embora se avulte a 

questão de que a autoconsciência não é suficiente para se atestar o “eu”, envolvido também 

por um corpo de um tipo definido. Enfim, a filosofia de Hegel concorre para ratificar o 

desvelamento da autonomia da razão e da consciência reflexiva de si como momento 

essencial da verdade. 
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 A fim de melhor compreender o racionalismo moderno e suas formulações acerca da 

subjetividade, a partir de Descartes, é interessante remontar, ainda que em passos breves, ao 

nascimento da racionalidade, dada entre os gregos por Sócrates /Platão, por volta do século V. 

a. C. Importa entender que somos herdeiros desse modelo racionalista que acredita no 

pensamento e na alma como substâncias superiores ao corpo, podendo controlá-lo e conduzi-

lo conforme nossos desígnios racionais. Se faz necessário saber, outrossim, que a história do 

Ocidente se inscreve sob a égide da criação de um homem racional, estável, eximido de 

atributos afetivos, afastado dos conflitos e contradições que impediriam o vigor da identidade 

unificada. Esse modelo platônico de racionalismo, que ainda se faz ressoar, sob alguns 

aspectos, na atualidade, surge em uma realidade em que a ideia de verdade não é esclarecida 

nem auscultada e o pensamento funda-se sempre no devir, pelas constantes transformações 

arroladas. O pensamento socrático-platônico fundou-se como um eixo a realizar um grande 

corte na história do pensamento. É sabido que, anteriormente, o ser humano se relacionava 

com o mundo, assentado no “desconhecido da vida”, para ela guardando demasiado pudor 

justamente pelo desconhecimento que ela significava, pela intensidade de mudanças que se 

arrolavam, não alimentando pretensões de controlar as forças da vida e da natureza. As 

mitologias, ao erigirem suas interpretações do mundo a partir da mediação da arte, 

corroboraram a clareza de que a relação do sujeito com o universo era permeada pela 

submissão; a certeza da infinitude do mundo e da incapacidade de compreendê-lo motivou a 

criação de formas para interpretá-lo. Porém, a emancipação da filosofia fez o sujeito refutar o 

mito, lançando um olhar para o mundo de modo a ansiar dele a retirada imediata de uma 

interpretação a que ele pudesse chamar de verdade a ser cristalizada. 

 Ainda nos liames do pensamento socrático e das determinações do “Conhece-te a ti 

mesmo”, não se concebia um sujeito autônomo e condutor de seus meandros, ainda não havia 

a ferida da cisão entre homem e natureza, homem e mundo. Este “si mesmo” socrático não se 
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configura, então, como o esplendor da consciência humana, porque se espelha para fora, na 

exterioridade. Exemplar desse estado de coisas é a epopeia e a figura do homem homérico. 

Seu espelho subjetivo está na similaridade com algum deus, seu “ser” singular não se equipara 

à interioridade, mas apenas à individualidade de, ao poder se assemelhar aos deuses, se 

diferenciar dos outros. 

 A esse propósito, em A visão dionisíaca do mundo, Nietzsche (2005, p. 22) diz: 

Para que possam observar os próprios limites, precisa-se conhecê-los: por 

isso a advertência apolínea do Conhece-te a ti mesmo. O espelho, no entanto, 

no qual somente o grego apolíneo poderia ver-se, isto é, reconhecer-se, era o 
mundo dos deuses olímpicos: aqui ele reconhecia sua essência envolvida 

pela bela aparência do sonho. 

 

 Veja-se que esse antigo modelo de individualidade, que reflete a relação com o 

exterior, funda-se na multiplicidade e não no princípio de identidade, referenciando-se no 

universo múltiplo e complexo dos deuses olímpicos. Não obstante, importa ressaltar o quanto 

o momento socrático é relevante na filosofia do sujeito, uma vez que ele lança as bases para 

que o indivíduo, cada vez mais, acredite e busque sua autonomia em relação à natureza. 

Doravante, o sujeito pôde ir, paulatinamente, desenvolvendo sua capacidade de perscrutação, 

indagando a si mesmo, dando forma à sua capacidade autorreflexiva, base para se engendrar 

deliberadamente o racionalismo no Ocidente. 

 Historicamente, é recente a crença de que somos um “eu”, uma unidade distinta e 

apenas idêntica a si mesma. O modus vivendi das sociedades antigas era pautado na total 

correspondência com a natureza e a subjetividade se erigia pelo crivo do pertencimento, não 

havendo o “ser” individual, mas membro de uma comunidade, que agia em prol do coletivo. 

Sob a égide desse modelo tradicional, o indivíduo em si mesmo não se afigura como um valor 

fundamental, mas sua vida é regida por uma dimensão transcendente veiculada por 

instituições sólidas donde extrairá os sentidos a serem partilhados e que lhe servirá de 
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referencial estável para que ele não se angustie com a questão existencialista sobre o que ele 

é. 

 Com a modernidade, assistimos à derrisão de uma cultura que se submete à natureza 

em prol do advento de outra que irá apresentar um homem que se sobrepõe a ela, que crê no 

domínio de si mesmo. Já antecipando um ponto que discutiremos melhor, adiante, ao longo 

do trabalho, podemos dizer que a modernidade se caracteriza, veementemente, pela crença na 

transformação do mundo através da ciência e da racionalidade. Essa modernidade que 

resplandece no século XVIII atinge o seu apogeu no século XIX, atravessa o século XX, onde 

se começa a constatar o fracasso de suas prometidas utopias. Na atualidade, o que podemos 

convencionalmente chamar de “modernidade tardia” (HALL, 2003), o nome que preferimos, 

entre tantos que há para se referir ao período em que vivemos, o sujeito está mais que ciente 

de que a conquista moderna de seu esclarecimento e autonomia culminou concomitantemente 

na perda de suas referências e na dissolução da crença em um Estado racional apto a resolver 

todos os seus problemas. 

 Conforme assevera Viviane Mosé (2012, p. 13): 

Não vivemos mais o mundo moderno, que se sustentou na ilusão de 

felicidade, de estabilidade, mas o mundo da desintegração, do desabamento 

da infinidade de construções que erguemos para sustentar a promessa de uma 
vida sem sofrimentos, sem perdas, sem morte. 

 

 Para a composição desse cenário da modernidade, marcado por uma subjetividade 

autônoma e consciente de si, não poderíamos deixar de convocar Nietzsche e a sua celebração 

da “morte de Deus”. O episódio da “morte de Deus” assinala o nascimento da ciência, o 

momento em que os valores divinos perdem sua força e são substituídos pelo homem 

científico, guiado pela consciência e pela razão. Essa razão científica moderna que destroniza 

Deus e suas promessas de eternidade em nome da expectativa de futuro sustentará a ideia 

moderna de sujeito unificado e estabelecido pela certeza cartesiana fundada no pensamento. 
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A crítica da ideia de sujeito unificado se constituirá como pilar da modernidade 

filosófica e terá em Nietzsche um dos seus mais exímios representantes. Atraído pela ideia de 

transformação, Nietzsche se insere numa cultura cristã que, no entanto, não impediria sua 

visão ácida dos ideais cristãos e da modernidade. Para o filósofo, o pensamento humano se 

constitui na esteira da negação da vida, a partir de uma ilusão, de uma construção de modelo 

de homem que não existe, dada a sua imagem muito superior ao que de fato ele poderia 

alcançar.  

Em Além do bem e do mal, Nietzsche explicita sua crítica da modernidade que, em 

verdade, está disseminada, em menor ou maior grau, por toda a sua obra. No referido texto, 

ele analisa filosoficamente e, de modo global, a metafísica ocidental desde Platão aos 

conceitos mais modernos. Emite uma crítica à gramática, considerando-a como uma 

formulação conceitual de uma compreensão abreviada da realidade, a que veicularia uma 

metafísica de senso-comum capaz de interferir negativamente nas construções metafísicas 

sistemáticas.  

Se na antiguidade o dogmatismo dimanava da transposição da realidade para um plano 

transcendental, na modernidade, a emergência da cisão no cerne da própria razão acarretará 

um dogmatismo representado pela subjetividade que, como dissemos amiúde, adquire, com 

Descartes, o estatuto de um princípio para reger todo o conhecimento. A noção de 

subjetividade, desta feita, não será descartada no pensamento nietzscheano, porém, ele quer 

exauri-la das suas conotações dogmáticas. No parágrafo 54 de Além do bem e do mal, 

disserta: 

Outrora se acreditava na “alma” como na gramática e no sujeito gramatical. 

Dizia-se “eu” é a condição – “penso” é o predicado, condicionado. Pensar é 

uma atividade para a qual é preciso supor um sujeito como causa. Depois, se 
tentou, com tenacidade e astúcia admiráveis, sair dessa rede; perguntou-se se 

não era o oposto que era verdadeiro: “penso”, condição, “eu” condicionado: 

“eu” não seria, portanto, nada mais que uma síntese criada pelo próprio 
pensamento. No fundo, Kant queria demonstrar que, partindo do sujeito, o 

sujeito não podia ser demonstrado e o objeto tampouco. (NIETZSCHE, 

2011, p. 68). 
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 Ao discutir a restrição do conceito de alma no âmbito da teoria do conhecimento, 

valendo-se das concepções de Descartes e Kant, Nietzsche intenta dar a conhecer a 

manutenção dos fundamentos religiosos numa cultura secularizada. Para ele, reduzir a alma 

ao sujeito do conhecimento e às suas funções lógicas seria uma tentativa vã de alijar as 

conotações cristãs do conceito de alma.  

 Conforme dito, a evidência da certeza do cogito reputada por Descartes, de maneira 

imediata, representa a compreensão do aspecto reflexivo da consciência, ao se julgar que o ato 

de duvidar possui representações a que posso acessar imediatamente, conferindo o certificado 

da minha existência. Essa evidência do cogito é justamente negada por Nietzsche, também em 

Genealogia da moral, a partir de vários pressupostos, entre os quais, o fato de que, com o 

cogito, se pode chegar somente à constatação do pensamento e não necessariamente à da 

existência de um sujeito responsável por esse ato. Em sua crítica, entenderá, pois, que o 

trâmite da certeza do pensamento para a certeza da existência daquele que pensa é, antes, 

condicionado pelo conhecimento do que seja o “pensamento” e a “existência”. Indo além, 

testifica que o fato de possuir pensamentos não garante ao sujeito que ele seja o seu autor. A 

certeza cartesiana do pensamento e da existência é criticada por Nietzsche, sobretudo, pelo 

seu caráter imediato e pela identificação simultânea da causa dos pensamentos atribuída a um 

sujeito. 

 Para contestar a conciliação cartesiana do pensamento à existência do “eu”, Nietzsche 

enuncia que a concepção de subjetividade via Descartes redunda de uma dupla transposição: 

do sujeito gramatical para o sujeito lógico, e do sujeito lógico para uma substância metafísica, 

enfatizando que a existência do pensamento não pode ser suficiente para gerar a existência de 

um sujeito tido como autor desse ato pensante. É preciso acrescentar a isso a problemática de 

haver sujeitos indeterminados ou orações sem sujeito, passíveis de promover a ruína da ideia 
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fixa de um agente baseada em um hábito gramatical.  No parágrafo 13 de Genealogia da 

moral, declara: 

Assim como o povo distingue o corisco do clarão, tomando este como ação, 

operação de um sujeito de nome corisco, do mesmo modo a moral do povo 

discrimina entre a força e as expressões da força, como se por trás do forte 
houvesse um substrato indiferente que fosse livre para expressar ou não a 

força. Mas não existe um tal substrato; não existe “ser” por trás do fazer, do 

atuar, do devir; “o agente é uma ficção acrescentada à ação – a ação é tudo. 

O povo duplica a ação, na verdade; quando vê o corisco relampejar, isto é a 
ação da ação: põe o mesmo acontecimento como causa e depois como seu 

efeito. (NIETZSCHE, 1998, p. 36). 

  

 A crítica nietzscheana à gramática é elaborada em Além do bem e do mal, quando se 

preconiza que há uma tendência no ramo linguístico indo-europeu de transpor o sujeito 

gramatical da linguagem de um plano puramente linguístico para um plano ontológico de uma 

realidade metafísica. Em sua proposta: 

É provável que os filósofos do grupo das línguas uro-altaicas (nas quais a 

noção de sujeito é a que demonstra menor desenvolvimento) considerem o 
universo de forma totalmente diversa e que suas pesquisas não sigam a 

mesma direção daquelas dos povos indo-europeus ou muçulmanos. A 

pressão exercida por funções gramaticais determinadas corresponde, em 

última instância, à pressão das avaliações fisiológicas e das condições das 
raças. – Tudo isso para refutar o espírito superficial de Locke sobre a origem 

das ideias. (NIETZCHE, 2011, p. 36-37). 

 

Por esse viés, a concepção de sujeito seria produto de línguas indo-europeias, que 

desenvolveram amiúde a ideia de “eu”. O erro de Descartes, à luz da acepção nietzscheana, foi 

o de se basear devotamente na gramática, considerando toda a ação como produto de um 

agente, o que conduziria a uma generalização apressada, sobretudo, por identificar, como dito 

antes, o sujeito gramatical ao sujeito lógico, logo atribuindo a este o estatuto metafísico de 

substância. O vínculo inquestionado entre gramática e lógica, a passagem de um termo 

linguístico para o metafísico, é refutado por Nietzsche a partir de suas aproximações de Kant 

e Schopenhauer. Nietzsche averiguou a defesa de uma existência ilusória do sujeito, algo que 

ele entenderá como um retorno às concepções religiosas da alma, à formulação de uma 
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metafísica dogmática a que ele patentemente obstará em Além do bem e do mal, ao interpretar 

a prevalência do transcendente em detrimento da valorização do corpo e da aparência.   

Com isso, o filósofo entende que o conceito moderno de subjetividade, ao limitar-se a 

caracteres epistemológicos, não escapa de suas consequências religiosas e morais. Seus 

argumentos dão conta de que o problema da subjetividade moderna é o de manter-se restrita 

ao âmbito da lógica e da epistemologia. Assim, no afã de se afastar de uma noção metafísico-

religiosa de alma, o pensamento moderno acabaria por traçar um retorno a uma concepção 

religiosa que rechaça a existência efetiva do sujeito, a ele conferindo o estatuto de uma ilusão. 

Para Nietzsche (2011), o sujeito perdeu novamente sua imanência, ao se restringir à lógica, 

secundarizando a existência do corpo.  

Posteriormente, a filosofia nietzscheana mais amadurecida cumprirá a definição do 

sujeito como uma multiplicidade de afetos. A alma seria uma subjetividade à margem do 

racional, figurando apenas como uma parte significativa da experiência subjetiva. O corpo 

seria uma multiplicidade de impulsos físicos, um caminho para se compreender o sujeito, a 

partir do reconhecimento do equívoco da noção de unidade e identidade do sujeito. Para além 

desses aspectos, a subjetividade será entendida como uma multiplicidade complexa cuja 

unidade é apenas uma ilusão. Pressupor o sujeito como ficção ilusória seria, contudo, fornecer 

garantias à sua experiência de mundo, à sua liberdade. 

Azeredo (2011, p. 211) salienta que Nietzsche “entende a esfera de um sujeito 

somente como deslocamento, quer dizer, como crescendo ou diminuindo enquanto se esforça 

para ser mais”, averiguando que, ao invés de se pensar em um sujeito pleno e unificado, com 

ele, será preciso conceber o homem como multiplicidade de vontades de potência. Imaginar 

um mundo sem sujeito terminaria não por dissipar a existência humana, mas reduzi-la ao 

fluxo dos impulsos e afetos e à incapacidade de se reconhecer a si mesmo de modo reflexivo. 
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Em suma, afastadas de Descartes e próximas de Kant, as investigações de Nietzsche dão conta 

de que, para além da reflexividade, é a consciência que confere sentido à existência do sujeito.  

Com efeito, vê-se que a filosofia nietzscheana não se inscreve numa proposta de 

renovação radical da metafísica do sujeito, uma vez que ainda se concebe um sentido de 

unidade, “mas uma unidade aberta, ou atravessada pela alteridade, a tal ponto que a unidade 

proposta continua sendo um paliativo ou uma comodidade da linguagem” (BENOIT, 2011, p. 

460). Diz-se de um sujeito coletivo, aberto e estruturalmente relacional que está “ele mesmo 

apenas saindo da unidade fechada na qual a metafísica enquanto ‘fúria atomista’ o tinha 

enclausurado”. 

Reconhecer o descentramento do sujeito cartesiano, gerado filosoficamente por 

Nietzsche, implica assumir e encarar os efeitos da “morte de Deus” e do homem na sociedade 

hodierna. O homem do princípio da era moderna firmou-se na estabilidade e confiou no poder 

de sua consciência e razão. Seu poder de racionalidade abriria as portas para um futuro onde 

as contradições e os sofrimentos seriam dissipados pelas mãos eficazes do cientificismo. 

Logo, veremos que o modelo desse sujeito moderno, consciente de si e de seus projetos, não 

vingou e rapidamente sentiu desabar sua fortaleza diante do desgaste moderno e do seu 

fracasso (MOSÉ, 2012). 

Após Nietzsche, o debate sobre as novas configurações do sujeito e suas 

consequências será adensado ao longo do século XX, com importantes estudiosos a 

contribuírem para o entendimento do descentramento do “eu” e da razão no cerne do 

pensamento contemporâneo. Ao passo que Nietzsche pensou o sujeito como uma ilusão 

fictícia, a psicanálise dará a ele o atributo de “efeito de linguagem”, e as contribuições mais 

contemporâneas, como a do filósofo Michel Foucault, vão assegurá-lo como um “constructo 

social”. Especificamente, doravante, comentaremos, à luz de Stuart Hall (2003), sobre as 

contribuições de Freud e Foucault para a crítica do sujeito. 
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Na contemporaneidade, ao se defrontar com um mundo marcado pela diversificação e 

pela velocidade das mudanças, características tais que culminarão numa crise do sujeito, 

Stuart Hall (2003) afirma que as identidades estão descentradas, o que provém da perda de um 

sentido de si estável, dado que a identidade, ao declinar-se de sua compreensão como essência 

substancial, não mais comporta o sentido de permanência do sujeito. Nesse sentido, para 

emitir elucidações sobre a constituição do sujeito no universo moderno e contemporâneo, a 

Psicanálise emergirá como uma corrente importante a fornecer referências para tais reflexões, 

constituindo mais um entre os saberes produzidos no ocidente a fim de se melhor auscultar as 

nuanças da subjetividade.  

O sujeito da Psicanálise se constitui por uma série de identificações determinadas por 

uma gama de experiências regidas pelo seu inconsciente. Se a identidade se “resolve” na 

interação entre sujeito e sociedade, sob a influência do diálogo sucessivo com o mundo e as 

identidades por ele oferecidas, uma questão que sempre se avulta é, conforme Portela (2008), 

a de como a pluralidade e a rapidez das mudanças é responsável por uma crise instaurada no 

sujeito contemporâneo. 

É profícuo esclarecer que Freud não construiu uma teoria sobre o sujeito, embora a 

noção de sujeito se afigure como uma referência implícita e recorrente em sua obra. À luz de  

Godino Cabas (2009), entende-se que o sujeito é, no discurso analítico, não uma substância, 

mas uma função a transmutar a tradicional pergunta “quem ele é” para “no que ele” se 

encarna ou se materializa.   

Um exame detido sobre as consequências problemáticas da modernidade recairá, 

inevitavelmente, na alusão a uma espécie de mal-estar que se circunscreve no campo da 

subjetividade. A expressão advém de Freud e do enunciado por ele proferido em fins da 

década de 20, do século XX, intitulado O mal-estar na civilização. Estudos atualíssimos como 

os do sociólogo Zygmunt Bauman fazem aberta apologia ao termo freudiano. O mal-estar na 
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pós modernidade é apenas um exemplo entre tantos outros trabalhos de diversos estudiosos 

ocupados com a temática. 

A situação do sujeito no mundo moderno incitou as indagações freudianas, de modo a 

se poder ler em O mal-estar na civilização um apanhado importante sobre a crítica 

psicanalítica da modernidade, ou “a versão freudiana da condição trágica do sujeito no 

mundo moderno, sem tirar nem pôr” (BIRMAN, 2012, p. 18). Em seu viés psicanalítico, 

Freud teria interpretado a modernidade à guisa dos autores que, sob óticas teóricas 

específicas, também aludiram ao desencantamento do mundo, ao esvaziamento dos deuses e 

ao racionalismo científico como marcas indeléveis da modernidade. 

Ponto fundamental do discurso de Freud é justamente o desamparo do sujeito moderno 

e sua fragilidade estrutural, sendo a chamada “civilização” o resultado do processo 

modernizador do social e o “mal-estar” que o acompanha reflete a crítica freudiana desse 

momento ambivalente. Ao afirmar a condição de desamparo do sujeito, a converge para a 

modernidade, para a sua ruptura com os referenciais da tradição, aspectos tais que gerariam a 

imersão no individualismo, no solipsismo, não garantindo formas de bem-estar. Para Freud 

(2011, p. 31): 

Nas últimas gerações a humanidade fez progressos extraordinários nas 

ciências naturais e em sua aplicação técnica, consolidando o domínio sobre a 

natureza de um modo antes inimaginável. Os pormenores desses progressos 
são conhecidos; não é mister enumerá-los. Os homens estão orgulhosos 

dessas realizações, e têm o direito a isso. Mas eles parecem haver notado que 

esta recém-adquirida disposição de espaço e de tempo, esta submissão das 
forças naturais, concretização de um anseio milenar, não elevou o grau de 

satisfação prazerosa que esperam da vida, não os fez se sentirem mais 

felizes. 

 

 Um teórico da envergadura de Freud teria se tornado emblema da modernidade ao 

evocar os desejos do inconsciente para a circunstância do descentramento do sujeito do campo 

da consciência. Isso incrementou o desamparo do indivíduo, atado, paradoxalmente, a um 

mundo que, se lhe oferecia uma sucessão de possibilidades, ao mesmo tempo, o cerceava com 



40 

 

uma gama de impossibilidades existenciais. Assim é que o discurso freudiano assenta a 

questão da subjetividade no locus da civilização, elucidando comentários críticos acerca de 

como o sujeito se insere na modernidade, fundado em inevitável desamparo. 

 Ao buscar mapear a história do sujeito moderno, tendo em vista a complexidade deste 

intento, Hall (2003) situa Freud e suas descobertas como um dos destaques a evidenciar o 

descentramento do sujeito. Freud teria fragilizado o narcisismo humano, desestabilizando 

deliberadamente as certezas do sujeito, ao afirmar que o eu (ego) “não é senhor em sua 

própria casa”, dono de si e pautado exclusivamente na consciência, mas é um ser da 

inconsciência, comandado por desejos irracionais. Dessa forma é que, também, Freud 

contribui para que, no mundo moderno e contemporâneo, a ideia de um sujeito pronto e 

unificado tenha deixado de existir, cedendo lugar a um sujeito mais social, cuja relação com a 

história e com o outro é o que determina sua constituição, sempre em devir.  

 Ladeado aos demais pensadores mencionados alhures, que optaram pelo percurso da 

dúvida, Freud se nos apresenta como um exímio questionador da razão, enfatizando a 

diversidade das experiências vividas pelo sujeito. As transformações do sujeito ocorridas a 

partir de Freud deslocaram, pois, a razão do centro do modelo explicativo do “eu”, postulando 

a cisão entre sujeito consciente e sujeito inconsciente. 

 A importância da referência freudiana para esta exposição teórica é a de, justamente, 

com a Psicanálise, se descortinar o quadro de uma época nutrida pela cultura da introspecção 

e da interioridade. A verdade interior trata-se de uma invenção que tem suas raízes fincadas 

na modernidade, em sua abertura ao individualismo, ao racionalismo e ao advento do 

Romantismo, quiçá, sinalizada por muitos estudiosos, em movimentos anteriores como o 

Cristianismo de Santo Agostinho (séc. IV d. C). Já dissemos que, no hierárquico mundo 

grego, a ideia de verdade atrelada ao universo interior não fazia sentido, além do que não 
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existia, ainda, esse homem dotado de interioridade que a pauta psicanalítica traz à baila e 

enfatiza. 

 Freud (2011) diz que a sociedade repousa sobre a coerção das pulsões, de modo que o 

sujeito protagonista deste momento, dotado de uma interioridade, de sentimentos e valores 

contraditórios, se vai achar no embate entre os desejos e a interdição de suas realizações, se 

ancorará no atributo da autonomia, aprendendo os passos da liberdade, não incólume, todavia, 

de ser governado por desejos desconhecidos, sintomas que o confrangem, como se estivessem 

“fora”, mas que surgem de “dentro” dele. O conflito e a cisão surgem dos enigmas que 

matizam sua constituição.  

 Uma questão sempre aflorada nas discussões que concernem ao sujeito moderno e 

contemporâneo é o fato de que, sendo uma invenção moderna que se enredou em vista de um 

dia “ser” ou se “fazer” como um indivíduo que pudesse assumir uma posição frente ao 

mundo, capaz de erigir valores diferentes daqueles com os quais estabelecia uma disparidade, 

capaz de instituir normas para si, produzir e criticar valores, suplantá-los para ver emergir 

outros, o sujeito do agora não mais se afiança em forma de continuidade no porvir. A 

certificação de futuro, de se estar entranhado a gerações posteriores, algo evidente no passado, 

já não é mais um valor considerado, porquanto a vida impele o sujeito para a roda veloz do 

imediatismo, da qual não se pode fugir e com a qual se encurta o campo de visão, 

transformando-o em sujeito de consumo.  

 Falando com Anthony Giddens (1991), é possível depreender que a vida, na alta 

modernidade, já não é mais a mesma que se assistiu na aurora da modernidade, mas não se 

tem ainda ideia aclarada de quais consequências essas alterações acarretarão, quiçá, por 

necessitarmos de um distanciamento ainda não dado em relação a saber se as consequências 

da modernidade permanecerão ordenadas pelos ditames do mercado, ou se inventaremos 
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mecanismos que possam conduzir as produções sociais e históricas ao reduto da reflexão 

sobre nós e o nosso contexto. 

 Na introdução do debate sobre o conceito de fragmentação do sujeito na nova 

sociedade globalizada, Stuart Hall (2003) chamou esse momento histórico cultural de 

“modernidade tardia”, termo que, preferencialmente, utilizaremos ao longo das nossas 

discussões, sem tender ao intuito de altercar a problemática da existência ou não de uma pós-

modernidade que teria se diferençado da época moderna, embora acreditemos, em uníssono 

com Perrone-Moisés (1998, p. 189), que esse novo momento se afigura como uma 

continuidade do projeto da modernidade:  

A dificuldade em definir a pós-modernidade se deve ao fato de ela não se 

distinguir nitidamente da modernidade, tendo apenas levado a um extremo 

dissolvente as propostas daquela. A pós-modernidade pode ser vista como 
apenas mais uma etapa da modernidade, convalescença para uns, doença 

senil da modernidade para outros. 

 

  Nesse caso, o que se verifica, em profusão, ainda, são conjecturas no litígio das 

terminologias que oscilam entre: modernidade líquida (Bauman), alta modernidade (Anthony 

Giddens), sociedade pós-industrial, pós-modernidade, entre outras, a refletirem flutuações 

entre as cambiantes concepções ontológicas, uma vez que cada estudioso possui suas 

orientações teóricas, as quais justificam a defesa e a pertinência da terminologia adotada. 

Seja qual for a escolha terminológica, manda o bom senso intelectual que ela seja 

caucionada, por ora, até que o distanciamento crítico permita urdir com mais clareza as 

nuanças desse momento cultural. Disso tudo, o que há em comum nos debates aferidos e que 

bem nos interessa para este trabalho é deslindar a situação da subjetividade moderna e 

contemporânea, concordando, afora todos os dissensos envolvidos na temática, que estamos 

defronte uma época marcada pelo descentramento, pela fragmentação, pela desconstrução do 

que era considerado sólido e inalterado na existência do sujeito. 
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 Como dito, Hall (2003) notifica que as transformações ocorridas em nível mundial 

resultam na alteração da estrutura fixa da identidade, algo que, em sociedades tradicionais, era 

pré-estabelecido, condicionado pela estabilidade.  O que há na atualidade é a constituição de 

um sujeito envolvido numa rede de inter-relações sociais, um aspecto relevante e destacado 

no pensamento do filósofo Michel Foucault, quem situará o sujeito no campo político e ético, 

com ele tangenciando questões de saber e poder. 

 As relações entre saber e poder, para além de configurarem temas centrais em 

Foucault, abrangem a intenção de se engendrar uma história do presente, de se produzir uma 

“genealogia do sujeito moderno”, o que levaria Hall (2003) a inserir o trabalho do filósofo 

como um dos propulsores principais do descentramento do sujeito.  

 Ao perscrutar as nuanças da crítica do sujeito em Foucault, Araújo (2001) assevera 

que a genealogia foucaultiana teria dividido o sujeito entre certas práticas, entre as quais, 

práticas objetivadoras, que permitem pensá-lo através das ciências, práticas discursivas, 

relacionadas à epistemologia do sujeito, além das práticas subjetivadoras, que autorizam ao 

sujeito pensar-se enquanto sujeito. Será em História da loucura e Vigiar e punir que Foucault 

abordará as práticas disciplinares que objetivam o sujeito, voltadas para a regulação do 

indivíduo e do corpo. Já nos três volumes de História da loucura, deparamo-nos com as 

práticas subjetivadoras que assomarão transformações do sujeito de si para si na constituição 

de sua sexualidade. O fato é que as esferas de ação referentes ao saber, ao poder e à ética 

nortearão as relações que o sujeito estabelecerá com as coisas, com o outro e com o “si 

mesmo”, gerindo os passos de sua constituição. 

 Conhecedor de que a filosofia moderna se nos apresenta um sujeito constituinte, 

plenificado, como um cogito cartesiano, consciente de si e de sua autonomia, Foucault 

preconiza sobre a ilusão a que incide a filosofia antropológica de que o ato de “pensar” e 

“conhecer” afiançaria a centralidade do sujeito e de seus atos, inaptos à dispersão, porquanto 
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“ao contrário do que pensam as analíticas da finitude, o sujeito foi sendo constituído por 

longos, árduos e conflituosos acontecimentos discursivos, epistêmicos e práticos” (ARAÚJO, 

2001, p. 89). 

 Por essa via, o arcabouço científico se realiza a partir de práticas discursivas e não do 

estabelecimento de verdades intangíveis por meio das quais se obtém um sujeito enraizado em 

conhecimentos fixos e imutáveis. Ocorre que Foucault teria renunciado à transcendência do 

sujeito, ao se aferrar na instância das práticas discursivas e, na esteira de Nietzsche, ao recusar 

a olhar o mundo e a história como fossem regidos por leis previsíveis e inalteradas. É preciso, 

não obstante, olhar o mundo, levando em conta os jogos de vontade e das estratégias de poder 

e saber que o envolvem, localizando as práticas discursivas donde dimanam os produtos 

científicos e a intencionalidade subjetiva.  

 À luz da proposta nietzscheana, Foucault refuta as categorias totalizantes que regem a 

constituição do sujeito, inserindo sua constituição no processo histórico que o alija do reduto 

permanente e confortável do cogito. Justamente pelo seu caráter singular, o discurso não 

conseguiria se coadunar com a interioridade reflexiva permanente como é a cartesiana, porque 

ele não se refere a um sujeito universal e soberano, tampouco a um sujeito submisso a leis 

inexoráveis capazes de cerceá-lo. Importa, pois, a função do sujeito em determinado 

enunciado, que sendo comumente repetível, dotado de materialidade própria, contribui para 

esvaí-lo de relações permanentes. Diz-se que esse sujeito, que não é senhor de seu discurso, 

por sempre o enunciar mediante condições do complexo regime regulador de um determinado 

contexto histórico, encontra, porém, sempre um espaço de liberdade para se constituir sujeito 

independentemente das regulações. 

 Norteado pela ciência de que o mundo não é mais ordenado por signos de 

representatividade, tendo cedido lugar ao universo de interrogações do ser por parte do sujeito 

do conhecimento, Foucault entende em suas investigações que, longe de libertar o homem, a 
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história corrobora a sua finitude, revelando uma gama de sintomas que a condicionam. A 

filosofia contemporânea de linha nietzscheana a que Foucault se filia cumpre obstar as 

concepções essencialistas do homem, dando conta de que o discurso, a linguagem é a mola 

propulsora que tende a colocá-lo em dispersão. Nessa acepção, os saberes que plasmam a 

historicidade do sujeito produzem verdades cambiantes, jamais definitivas, como propunha a 

metafísica cartesiana. Além disso, há a sombra freudiana do inconsciente que o acerca e o 

limita.  

 Após as categorias totalizantes referentes ao homem e ao seu destino serem solapadas, 

a verdade sobre o sujeito vai sendo cada vez mais relativizada, se adensando nas posturas 

teóricas de Foucault, assim como na releitura de Lacan a respeito dos postulados freudianos. 

Nas incursões de ambos, se ressaltará a subjetividade produzida na interação com o outro, e 

mais especificamente, ela é compreendida, por Foucault, como efeito da ação social e política 

sobre cada indivíduo. E malgrado o filósofo do discurso ter emitido razoáveis críticas à 

Psicanálise, ela lhe serviu como um pilar para corroborar suas ideias acordadas com o 

descentramento do sujeito que não possui o poder da verdade, já que ela se aloja no 

inconsciente. Assim como escapa ao controle do sujeito o seu dizer e suas ações, também não 

há o controle do outro, ainda que intente. A subjetividade, pois, se constrói pela e através da 

linguagem que se coaduna ao inconsciente – morada dos recalques e desejos.  

 Para Foucault (1993, p. 204), a filosofia do sujeito trata-se de “uma filosofia que vê no 

sujeito a fundação de todo conhecimento e o princípio de toda significação”. Nessa 

perspectiva, é possível observar que o estudo de Foucault busca compreender a noção de 

sujeito a partir de sua constituição, isto é, o sujeito é constituído pela história, pela sua 

realidade histórico-cultural e não deve ser concebido como um dado universal e generalizado. 

O sujeito do discurso não está na base do fundamento de todo conhecimento, mas se constitui 

em função da singularidade histórica e cultural do seu contexto, sendo fundado por essas 
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determinações que o permeiam. Enfim, esse sujeito não é designado por uma essência 

preconcebida, mas sua forma está sempre em processo, passível de transformações.  

 No início dos anos 1980, em seu curso “A hermenêutica do sujeito”, Foucault realiza 

uma análise da história da valorização do conhecimento de si para a constituição do sujeito, 

averiguando as relações entre sujeito e conhecimento modificadas a partir de Descartes. 

Valendo-se de um fundamento instituído na moral grega do “cuidado de si e o conhecimento 

de si”, explica Foucault (2004), entre tantos aspectos, o quanto o conhecimento da verdade de 

si era algo importante e necessário entre os antigos gregos e romanos, no que tangia à 

constituição do indivíduo como sujeito, assim como a prescrição délfica “conhece-te a ti 

mesmo”, que se vai achar em Sócrates, assinala a necessidade da experiência intelectual, do 

conhecimento de si mesmo como requisito para se agir politicamente com sensatez. Sublinha-

se, sobretudo, o fato de o conhecimento de si não possuir um sentido cristalizado, mas variar 

conforme a época histórica, além de variar o tipo de conhecimento e a verdade a ser 

conhecida, em cada momento histórico. 

 Desta feita, a identidade se faz por vias da interpretação. Há as narrativas do “eu” e as 

narrativas do “outro” sobre si; há as regras sociais que instituem as noções de pertença 

advindas dos atos de poder. Não obstante, as relações de poder trazem à baila a hipótese de 

resistência, conduzindo o sujeito a investir em diversas formas de erigir sua identidade. A 

identidade pode se engendrar, a exemplo, por vias da escrita, através da obra de arte literária, 

uma forma de resistir, de se inscrever como sujeito, ao inventar-se no texto e se insurgir 

contra as identidades impostas.  

 Uma das mais relevantes críticas de Foucault sobre a desconstrução do sujeito está 

formulada na sua declaração acerca da “morte do autor” na literatura. Em “O que é um 

autor?”, o filósofo pensa as questões relacionais existentes entre o texto e o sujeito que 
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escreve, verificando algumas nuances do conceito de autoria até o atestado do 

desaparecimento do sujeito na escrita. Para ele,  

na escrita, não se trata da manifestação ou da exaltação do gesto de escrever; 

não se trata da amarração de um sujeito em uma linguagem; trata-se da 

abertura de um espaço onde o sujeito que escreve não pára de desaparecer 
(FOUCAULT, 2009, p. 268).   

  

 Ao afirmar a “morte do autor” em seu ensaio, terá em vista que o sujeito que escreve 

se nos apresenta destituído de “todos os signos de sua individualidade particular” 

(FOUCAULT, 2009, p. 269), isto é, seus caracteres individuais, seus atributos humanos têm 

sido suplantados. No entanto, a assertiva foucaultiana é, por ele mesmo, ponderada, em nome 

da radicalidade que significaria suprimir de todo a categoria de autor, prevendo que o conceito 

de obra e unidade está atado patentemente àquela categoria. 

 Para que a constatação do “desaparecimento do autor” não recaia sobre constatações 

vazias, Foucault (2009) perscrutará o espaço vazio deixado pelo sujeito da escrita, um 

acontecimento que assegura não cessar desde Mallarmé. Suas análises dão conta de que o 

autor não se afigura apenas como um elemento discursivo, mas ele exerce no discurso um 

papel, uma função que caracteriza o seu modo de ser. Em uma sociedade, muitos discursos se 

apresentam providos da função “autor”, ao passo que outros dispensam tal categoria. Assim é 

que Foucault (2009) verifica a existência plena dessa função nas obras literárias, isto é, o 

lugar vazio deixado pela “morte do autor” é preenchido pela “função autor”, a que se 

engendra no diálogo com a obra. 

 Interessante notar que o esmaecimento do simbólico, a alusão ao fim das narrativas, à 

morte do autor, consolidam vicissitudes flagrantes de maneiras outras para se referir ao 

mesmo fenômeno do descentramento do sujeito. Elas adensam a ideia de que nós não somos 

mais guiados por qualquer instância superior e nada nos compele a uma filiação, pois que essa 

orfandade legada pela “morte de Deus” nos dignifica ou penaliza pela escolha de qualquer 

coisa concernente a nós mesmos. Como vimos, se numa sociedade tradicional, o outro, a 
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alteridade, as crenças e expectativas do sujeito, as demandas para que ele se certifique do que 

ele é se arregimentam na categoria do uniforme e do inequívoco, na modernidade somos 

impelidos para a esfera das escolhas individuais, uma vez que o valor predominante passou a 

ser o indivíduo e não a totalidade social.  

 Um quadro de amplitude e multiplicidade tende a se mostrar, matizado por um 

adensamento de fragmentações, na modernidade tardia. Desse modo, ao falarmos com 

Giddens, Bauman, entre outros estudiosos da modernidade atual e da subjetividade neste 

meio, definimos, entre as características fundantes da atualidade, no lugar da ausência do 

transcendentalismo, a ideia de fragmentação e dispersão do “eu” bem como sua abertura à 

multiplicidade de identidades. Nesse movimento cultural, a sociedade de consumo adquire 

veemência, o mercado rege a práxis humana, uma vez que se encontra com um mundo 

desprovido de grandes narrativas, de símbolos e ideais coletivos. Ladeados ao avanço da 

ciência que põe em discussão certos conceitos axiais sobre “o que é a vida”, “o que é o 

sujeito”, vários desafios se instauram. Por ora, num mundo cultural dominado pela tecnologia 

a ser consumida pelo mercado, há a consciência da impotência desse sujeito desprovido, na 

atualidade, de instrumentais teóricos capazes de fazer face crítica a essa engrenagem. 

 À guisa de finalizar esta seção, inferimos que enveredar pelos meandros do conceito 

de sujeito ao longo da história, destacando, grosso modo, suas transformações mais relevantes 

no seio da modernidade, constatar e atribuir ênfase à descentralização dessa categoria implica, 

para nós, no interesse de se auscultar, sobretudo, os efeitos das transmutações dessa 

subjetividade no âmbito da escrita literária, na poesia do autor pesquisado, algo que 

convocaremos no capítulo segundo deste estudo. 

 Importa ressaltar como se edifica o sujeito lírico leminskiano, entendendo que as 

transformações do sujeito moderno e contemporâneo na sociedade e na vida, as que 

discutimos no presente capítulo, refletem igualmente uma situação de mudança no sujeito da 
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poesia e da arte em geral. Esse sujeito descentrado que iremos ler nos poemas de Leminski 

está perdido, tentando enxergar além do seu horizonte, da vida sistêmica que inexoravelmente 

o detém. 
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2. MODERNIDADE E SUJEITO LÍRICO NA POESIA MODERNA E 

CONTEMPORÂNEA 

 

Modernidade é a tensão entre o efêmero e o eterno 

(Charles Baudelaire) 

 

2.1 Modernidade e subjetividade 

 

 Neste capítulo, com vistas a realizar algumas investigações concernentes ao 

descentramento do sujeito moderno e suas implicações na poesia moderna e contemporânea, 

tendo em mira a poesia de Paulo Leminski, refletiremos sobre as configurações do sujeito 

lírico na modernidade, mais especificamente, no cenário da poesia moderna, em que esse 

sujeito deixa de figurar como aquele tradicional que se espelha na representatividade para se 

nos apresentar como sujeito descentrado e cindido, corroborando a crise de identidade e a 

transformação da subjetividade poética como pontos importantes a constituírem a poesia 

atual, sobretudo, a dizer muito a respeito da poesia leminskiana, que interessa, aqui, auscultar. 

 Para pensarmos, antes, a configuração da Modernidade, pautamo-nos em aspectos 

extraídos das reflexões de Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Marshall Berman, Teixeira 

Coelho, Habermas que, embora estabeleçam, cada qual, suas balizas particulares a respeito do 

tema, pontuam em comum aquilo que ensejamos sublinhar como nodal em nossas discussões, 

sobre a Modernidade emergir como um momento histórico de densa reflexão, de crítica e 

autocrítica, além de assinalarem, em seu processo, o caráter de ambivalência e contradição, 

que irá redundar na crise em seus diversos setores: social, econômico, além da crise pessoal, 

do sujeito protagonista desse cenário conflitante. 

 O tema da Modernidade se constitui sob o viés da amplitude e da controvérsia, 

principalmente no que responde às definições de seu conceito e à marcação histórica de seu 

início. Em meio à complexidade que norteia a formulação das noções de “moderno” e 
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“modernidade”, é comum se falar em um “projeto da modernidade”. Teixeira Coelho (2011) 

salienta que o início desse projeto seria marcado pela distinção clara de três domínios que, 

anteriormente, se mostravam imbricados em um só: ciência, arte e moral. Prossegue, 

assinalando o momento como caracterizador da “autonomia da arte”, momento em que a arte 

deixa de estar atrelada a decisões exteriores, sobremaneira, as religiosas, para comprometer-se 

apenas com o seu próprio projeto – “arte pela arte”.  

 Sobre as margens que delineiam a Modernidade, afirma-se que seu lançamento teria 

ocorrido no século XVIII, se firmando, pois, ao longo do século XIX – marcado por processos 

históricos decisivos, tais como o da Revolução Industrial, a construção de um novo 

pensamento social, por Karl Marx, os passos iniciais da psicanálise, por Freud, entre outros 

que fariam da mudança e da instabilidade dela decorrentes marcas definidoras e indeléveis 

dos novos tempos. 

 Baudelaire, em meados do século XIX, é o primeiro a utilizar o termo modernité, 

empregando-o como sinônimo da vida moderna, pela necessidade de expressar o particular do 

artista moderno: “a capacidade de ver no deserto da metrópole não só a decadência do 

homem, mas também de pressentir uma beleza misteriosa, não descoberta até então” 

(FRIEDRICH, 1991, p. 35). 

 O fenômeno da fluidez, da efemeridade do tempo e das coisas, a constância do 

movimento, a aflição da incerteza e o mal-estar de se sentir perdido, a configurarem como 

questões amplamente discutidas na atualidade e presentes, por exemplo, no pensamento 

sociológico de Bauman, eram já percebidas e enfocadas pelo poeta Baudelaire, em seu tempo. 

Em Modernidade líquida, Bauman (2001) ratifica que a “fluidez” constitui, pois, a principal 

metáfora para o estágio presente da era moderna, averiguando que a sociedade que entra no 

século XXI, longe de ser menos “moderna” que aquela que entrou no século XX, se afigura 
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apenas como “moderna” de um modo diferente. Suas acepções acerca da condição moderna 

assentam-se no fundamento de que  

Ser moderno significa estar sempre à frente de si mesmo, num Estado de 

constante transgressão, também significa ter uma identidade que só existe 

como projeto não-realizado. A esse respeito, não há muito que distinga nossa 
condição da de nossos avós (BAUMAN, 2001, p. 37). 

  

          Assim, torna-se frequente a caracterização da modernidade pelo ritmo acelerado da 

mudança, sendo comum associá-la também ao anseio pelo novo e à indiscriminação da 

reflexividade, uma vez que as transformações promovidas pelas instituições modernas estão 

deliberadamente amalgamadas com a vida individual, isto é, com o eu.  

 O impacto irreversível da modernidade é entendido por Habermas (2002) como um 

“projeto inacabado”, de modo que as instituições modernas, para ele, ainda perduram, não 

podendo ser controlados, de todo, o caminho e o ritmo desse movimento.  

Ao tomar a modernidade como tema filosófico, Habermas convoca a relevância de 

Hegel como primeiro filósofo a desenvolver uma conceituação clara da modernidade, 

considerando imprescindível o retorno a Hegel para se compreender a estreita relação entre 

modernidade e racionalidade, que hoje é questionada. Nas acepções de Habermas (2002), as 

expressões “modernidade”, “novos tempos”, que tangenciam diretamente os significados 

ainda válidos em tempos atuais: revolução, desenvolvimento, progresso, crise etc., se 

tornaram palavras-chave a figurarem na filosofia hegeliana. 

 Em seu Discurso filosófico da modernidade, Habermas, no afã de desenvolver sua 

reflexão concernente ao que ele chama de “modernidade cultural”, apoiado nas investigações 

de Hegel, preconiza sobre a relevância de três eventos históricos, a saber: A Reforma 

Protestante, a Revolução Francesa e o Iluminismo. Não obstante, o anúncio da chegada da 

Modernidade como os “novos tempos” aproximados não se referiu apenas aos acontecimentos 

cronológicos que sucederam, tendo significado, sobremaneira e em demasia, uma ruptura com 
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a tradição vigente. Não se trata apenas de se estabilizar, sendo negação do passado, mas de se 

legitimar, justificando a ruptura através da afirmação de algo diferente. 

 O despertar da modernidade para a consciência de si mesma e, com ela, o surgimento 

do anseio de autocertificação, é entendido, por Hegel, como a necessidade da filosofia. Para 

ele, o princípio dos novos tempos é posto pela subjetividade, que explica simultaneamente a 

superioridade do mundo moderno e a tendência à crise, de modo que sua tentativa de levar a 

modernidade ao nível do conceito perfaz-se originalmente como uma crítica da modernidade.  

Os eventos históricos citados por Habermas serviram de estopim para o princípio da 

subjetividade. A Reforma Protestante impulsiona a soberania do sujeito insurgida contra a 

autoridade da tradição, uma vez que ela outorga o acesso ao divino sem a necessidade do 

crivo da mediação. A Revolução Francesa atribui validade às aspirações de liberdade do 

sujeito, ao passo que o Iluminismo, ao estabelecer a tripartição entre ciência, moral e arte 

como âmbitos distintos e autônomos, situa o sujeito em um mundo desencantado, exaurido de 

explicações milagrosas, lugar onde se encontra liberto para conhecer as leis que regem a 

natureza. No que tange a essa autonomia do sujeito racional, Habermas diz que: 

Os conceitos morais dos tempos modernos são talhados para reconhecer a 

liberdade subjetiva dos indivíduos. Fundam-se, por um lado, no direito do 

indivíduo de discernir como válido o que ele deve fazer; por outro, fundam-
se na exigência de que cada um persiga os fins do bem-estar particular em 

consonância com o bem-estar de todos os outros (HABERMAS, 2000, p. 

27). 
 

 No tocante à arte, pensando a arte moderna a partir do Romantismo, esse quadro 

revelará sua forma e conteúdo sob os contornos da absoluta interioridade, além de ser 

matizado pela ironia, a espelhar o “eu” descentrado, para quem “a auto-realização expressiva 

torna-se o princípio de uma arte que se apresenta como forma de vida” (HABERMAS, 2000, 

p. 27). 

 Justamente, será no esboço da diferenciação, promovida pelo Iluminismo, entre os 

princípios da ciência, da arte e da moral, a seguirem seu curso, cada um, independentemente, 
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que Habermas verá o que ele chama de modernidade cultural. Paralelamente, o rompimento 

do elo que ligaria esses três âmbitos culturais é o que faz Hegel, nas acepções habermasianas, 

atribuir à modernidade o caráter de cisão. 

Desta feita, Hegel utiliza-se de sua filosofia no intuito de restaurar as cisões da 

modernidade, testificando em suas reflexões que, constatada a totalidade cindida, esta não 

poderia ser reconciliada senão à luz da experiência da cisão como nostalgia da vida perdida. 

Ao buscar essa reconciliação da modernidade em conflito, ele irá pressupor uma totalidade 

ética que não emergiu no seio da modernidade, mas foi extraída de um passado idealizado 

pelo cristianismo primitivo e da pólis grega. Frente às intensas experiências de crise, tornam-

se legítimos, em Hegel, “o anseio por uma identidade não forçada e a necessidade de uma 

unificação distinta da meramente positiva, fixada nas relações de poder” (HABERMAS, 

2002, p. 49). Enfim, na esteira do pensamento habermasiano, Hegel é considerado o 

inaugurador do discurso da modernidade, malgrado se situar não como o primeiro filósofo dos 

tempos modernos, mas o primeiro para o qual a modernidade teria se apresentado de fato 

como um problema. 

 Prosseguindo nos meandros que conduzem ao desenvolvimento do conceito de 

Modernidade, Anthony Giddens (1991) preocupa-se, entre tantos aspectos, com o argumento 

de muitos estudiosos da atualidade sobre o final do século XX estar inaugurando uma nova 

era, conduzida para além da própria modernidade. Debates exaustivos sobre a questão 

aventam um deslocamento para o limiar da pós-modernidade, perspectiva defendida e 

conduzida ao relevo por nomes como o de Jean- François Lyotard. Nessa perspectiva, a 

emergência de uma pluralidade de reivindicações heterogêneas do conhecimento não mais 

prevê lugar privilegiado à ciência.  

 Para Giddens (1991), na análise do complexo universo de eventos que ainda não 

logramos compreender plenamente, é debalde inventar novos termos como “pós-
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modernidade”, uma vez que é preciso um olhar mais acurado para a natureza da própria 

modernidade, a que, por razões abrangentes, não tem sido ainda suficientemente explorada 

pelas ciências sociais. Veja-se que:  

em vez de estarmos entrando em um período de pós-modernidade, estamos 

alcançando um período em que as consequências da modernidade estão se 

tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes (GIDDENS, 
1991, p. 13). 

 

 Para explicar sua dissonância instaurada contra a perspectiva pós-moderna, Giddens 

(1991) argumenta que, se a pós-modernidade se refere a algo diferente, e se estamos 

encaminhando para esta nova fase, isso significa, a priori, estarmos sendo deslocados das 

instituições da modernidade rumo a uma nova e diferente ordem social. Entrementes, não 

havendo evidências que mostram essa transição, torna-se problemático falar em pós-

modernidade, sobretudo, como uma nova fase a suplantar a modernidade. Depreende-se daí 

que é periclitante, pois, afirmar a entrada em um mundo pós-moderno, dado que as 

instituições modernas ainda não foram deliberadamente transcendidas ou tampouco alteradas 

de modo profundo.  

 Bauman, em suas reflexões, muito atraídas pela leitura que Giddens faz da 

modernidade, embora intente estabelecer diferenciações entre o moderno e o tempo atual que 

ele, em oposição a Giddens, afirma preferir chamar de “pós-moderno”, não aprofunda de 

maneira contundente uma possível separação entre os dois momentos, chegando a afirmar, 

talvez proposital e paradoxalmente, em seu estudo O mal-estar da pós-modernidade, que não 

necessariamente se pode celebrar o fim da modernidade, porquanto 

sob outro aspecto, afinal, a modernidade está muito conosco. Está conosco 

na forma do mais definidor dos seus traços definidores: o da esperança de 

tornar as coisas melhores do que são – já que elas, até então, não são 

suficientemente boas (BAUMAN, 1998, p. 101). 
 

 Outrossim, nas elucidações de Marshall Berman (2007) acerca da modernidade, 

evidencia-se uma linha de pensamento que obsta o paradigma pós-moderno, ao defender que 
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a vida, a arte e o pensamento modernos possuem uma capacidade perpétua de autocrítica e 

autorrenovação. Entrementes, o pensamento pós-modernista vê o horizonte da modernidade 

fechado, exaurido, enfim, encerrado. Sob a assertiva marxiana de que “tudo que é sólido 

desmancha no ar”, Berman (2007) lê, na amplitude desse universo moderno, um estado de 

permanente paradoxo e contradição. A vida moderna, contraditória em suas bases, a cisão, a 

decadência dos ideais cristãos que redundarão em eventos que Nietzsche chamou de “morte 

de Deus” e o “advento do niilismo” ajudarão a tramar a indumentária do homem moderno, um 

traje sempre inadequado, uma vez que “nenhum papel social nos tempos modernos é para ele 

um figurino perfeito” (BERMAN, 2007, p. 33). 

 Se “tudo que é sólido desmancha no ar”, dirá Berman (2007) que nós, os protagonistas 

da “moderna sociedade burguesa”, posicionados em situação estranha e paradoxal, não 

deveríamos nos prender ao lamento nostálgico das “relações fixas e imobilizadas”, mas nos 

entregarmos ao deleite da mobilidade, empenhados na renovação e no olhar direcionado ao 

porvir. O fato é que se tudo que é feito hoje será desfeito amanhã, pulverizado ou dissolvido, 

a dialética da modernidade reencenará o destino da sociedade, o de ironicamente gerar 

energias e ideias que se desmancharão no próprio ar. Nessa engrenagem que aponta para a 

classe trabalhista, os intelectuais, apenas pelo fato de ocuparem posição privilegiada, ao se 

envolverem pessoalmente em seu trabalho, ao contrário da maioria dos assalariados que são 

alienados e indiferentes, não se insubordinam às malhas capitalistas, que os atingem de modo 

mais profundo, visto que “suas idéias e movimentos correm o risco de desmanchar no mesmo 

ar moderno em que se decompõe a ordem burguesa que eles tentam sobrepujar” (BERMAN, 

2007, p. 145). 

 É consenso a oposição estabelecida entre o que é moderno e o que é tradicional, sendo 

a modernidade um momento de assinalar a ruptura com a tradição. No entanto, Octavio Paz 

(1984) entende o moderno como uma tradição, dadas as sucessivas rupturas. Ao refletir sobre 
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o ocaso da vanguarda, verifica que a modernidade se afigura como uma nova tradição, na 

medida em que propõe romper com a tradição imediata, recai sobre a continuidade da tradição 

iniciada pelo Romantismo. Para o crítico, o que distinguiria a alta modernidade da 

estabelecida em outras épocas não é propriamente e tão somente a celebração da aventura do 

novo, mas a vigência da ruptura que se nos apresenta como a crítica do passado, a interrupção 

da continuidade, afirmando a arte moderna como crítica também de si mesma.  

 Em nossas discussões em torno do moderno e as configurações do sujeito lírico nesse 

cenário, compreendemos, ancorados em Octavio Paz (1984), o início da modernidade firmado 

em fins do século XVIII, tendo ciência da dificuldade existente de se fixar com precisão o 

início do movimento moderno, concomitante ao acordo de sempre associá-lo a esse período 

(fins do século XVIII) que, em termos históricos, marca o recrudescimento da indústria e da 

tecnologia. 

 É à luz dos pressupostos teóricos de Paz (1984) que encontramos uma das questões 

centrais concernentes à modernidade: a dicotomia ruptura e continuidade. Nas artes e, mais 

detidamente, na literatura, cerne da presente discussão, assiste-se, com a modernidade, a 

ascensão de um espírito de destruição e de transgressão de valores até então cristalizados para 

fazer emergir a ruptura com o modelo de representação mimética. A asseveração de Paz é de 

que, na modernidade, a partir dos românticos, funda-se a fé na originalidade e a arte se nos 

apresenta como um devir permanente, uma ruptura constante. Este é o seu contrassenso, pois, 

paradoxalmente, essa ruptura se tornaria outra tradição, a tradição da ruptura. Por via da 

negação, dá-se continuidade à arte moderna.  

 Ao investigarmos as configurações da poesia lírica moderna, consideramos 

interessante, antes, retomarmos, ainda que rapidamente, algumas acepções que concorrem 

para a definição do lírico, a fim de, com isso, podermos compreender melhor as bases 

definitivas que lançaram a poética da Modernidade. É no seio da poesia moderna que nasce 
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Paulo Leminski, o poeta eleito em nossas reflexões sobre o sujeito; e queremos destacar, de 

antemão, que é no encontro com a poesia leminskiana que pensaremos adiante as noções de 

cisão e descentramento do “eu” poético.  

 A definição de poesia lírica também não escapa a um emaranhado de complexidades, 

assim como é problemático deslindar os caminhos do próprio ato de criação poética. A 

tematização sobre a origem e /ou os elementos constituintes da criação literária é 

consideravelmente tomada, ao longo da história da arte, a envolver estudiosos das mais 

distintas vertentes, entre as quais: literatura, filologia, psicologia, entre outras, a cumprirem o 

alinhavo de teorizações, tanta vez, díspares, fecundas e imprecisas. De Homero a Platão, 

extrairemos, a exemplo, a inspiração como força decisiva no ato de criação artística, 

rememorando, aqui, o fato de o discurso de Platão, no Íon, ter excluído a ideia de poesia como 

técnica, ao assegurar que o poeta é o instrumento por cuja boca falam os deuses. Doravante, 

formulações diferentes de estudiosos diversos se empenharão ora na reafirmação, ora na 

negação incisiva dessa assertiva, alimentando teses, por vezes, complementares, por vezes, 

controversas. 

 Perscrutar o caráter etimológico do termo “lírica” concorre para subsidiar o 

entendimento de sua evolução, até chegarmos à apreensão que mais nos interessa, da lírica 

moderna, percorrendo, pois, para tanto, os liames de sua historicidade. As acepções aqui 

arroladas falam em uníssono com o pensamento de Massaud Moisés (1988) e as informações 

de seu Dicionário de termos literários. Com ele, remontamos às origens da lírica articulada 

estreitamente à sua etimologia, do grego lyrikós, “cantar ao som da lira” (MOISÉS, 1988, p. 

306), em que se verifica nitidamente a associação da lírica com a “lyra”, instrumento utilizado 

entre os gregos para acompanhar os versos poéticos. Essa ligação prevê, de início, a 

imbricação entre poesia e música, que perdurará por muitos séculos, sendo que, mesmo 
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quando o poema lírico prescindiu da implicação ao canto, ela resistiu, mantendo a 

musicalidade como sua característica indelével.  

 Em seu curso, ainda a lírica associou-se, primitivamente, às práticas da religião, 

notificando-se que, na Idade Média, no influxo teleológico sobre a lírica, o consórcio com a 

música permanece como timbre relevante dessa poesia. Mudanças significativas em torno da 

lírica ocorrerão oriundas do advento do Renascimento e de suas transformações históricas. Se, 

na Antiguidade grega, os pressupostos aristotélicos designam a lírica como forma de 

expressão pessoal, como imitação de situações humanas, deliberadamente ligada à música, no 

Renascimento, opera-se uma releitura de Aristóteles que permitirá à lírica tornar-se um modo 

de imitação geral, não restrito às ações humanas. Todavia, é apenas no século XIX, com o 

empenho dos românticos, que emergem novas concepções referentes à lírica, descortinadas a 

partir da mirada reflexiva sobre os problemas do “eu”.  

 Com vistas a distinguir a poesia lírica que se erige e se executa por uma só pessoa, os 

gregos enunciavam a preocupação com o próprio “eu”, como recurso básico do poeta lírico. 

Nesse sentido é que Hegel (1997) enunciará que a subjetividade da criação espiritual constitui 

o que domina a poesia: 

Como na poesia lírica quem se exprime é o indivíduo, este pode muito bem 

contentar-se com o conteúdo mais insignificante. Com efeito, o que interessa 

antes de tudo é a expressão da subjetividade como tal, das disposições da 
alma e dos sentimentos e não de um objeto exterior, por muito próximo que 

esteja (HEGEL, 1997, p. 514). 

 

 Assim é que, consoante à perspectiva hegeliana, o verdadeiro poeta lírico vive em si 

mesmo, havendo em sua missão o encargo de exprimir, pela poesia, a totalidade da vida 

interior do sujeito, o conteúdo autêntico de sua alma. Esse poeta lírico cria para si mesmo, em 

seu reduto solitário, de modo que, como bem elucidou Hegel (1997, p. 532): 

para que a obra lírica tenha verdadeira unidade é necessário que o poeta 

possua uma situação de alma determinada, se identifique com esta 

particularização de si mesmo e a integre na totalidade do seu eu. Encontra-se 
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assim reduzido a uma totalidade subjetiva limitada e só exprime que brota 

desta situação ou a ela se vincula. 

 

  Não será, pois, simplesmente no pretexto das circunstâncias exteriores que se vai 

arrolar a unidade lírica inserida na obra lírica, mas na expressão do pensamento íntimo e dos 

sentimentos profundos da alma, indo o poeta buscar em si mesmo a constituição de um 

mundo subjetivo completo, propenso a obedecer aos impulsos do coração e do espírito. Nessa 

acepção, o poeta lírico, recluso em si mesmo, não necessariamente obsta as incitações 

exteriores que lhe são, por vezes, matéria de criação, embora, em verdade, “o grande poeta 

lírico liberta-se rapidamente do tema que lhe foi aviltado ou imposto e representa-se a si 

mesmo” (HEGEL, 1997, p. 529). 

 A lírica proclama sua voz no instante em que o conteúdo do mundo se converte na 

vivência interior do poeta, se conceituando, dessa forma, como a poesia do “eu”, da confissão 

e da emoção. Já estamos no contexto do Romantismo, momento em que a poesia, ao passo 

que não mais se justifica na mimese de uma dada realidade, induz o poeta a buscar se afirmar 

na valorização de sua emoção individual, na expressão de sua alma, sendo esse acento 

individualista uma das principais características da poesia lírica que se vai erigir a partir do 

século XIX. 

 Nesse contexto do século XIX, a Modernidade avança para uma evolução histórica 

que termina por culminar em seu caráter bifronte. De um lado, a criação, o progresso e sua 

pujança. De outro, a destruição e os horrores de uma realidade social precária, contrária aos 

princípios apregoados pela evolução. A crescente civilização se debate com a angústia 

individual e o desencanto do mundo desvela a realidade da concepção de crise, dado que a 

modernidade, ao possibilitar novas formas de ser e estar no mundo, concomitantemente, 

demanda a procura pela identidade, tornando-a fonte de responsabilidade e de angústia do 
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sujeito, num âmbito em que a vida se acelerou juntamente a uma epidemia de conflitos e 

depressões. 

 Na Modernidade, eis que o poeta volta sua atenção, de modo mais adensado, ao cerne 

da linguagem poética, tendo em mira que o lírico se organizaria a partir da junção de 

elementos rítmicos, sonoros e imagéticos, os quais redundariam na função poética da 

linguagem, defendida na tese do linguista Roman Jakobson (2000), para quem a valorização 

das propriedades imanentes da linguagem acarretaria rigor científico ao estudo do fenômeno 

lírico, emancipando-o e expandindo-o conforme adquirisse autonomia em relação às questões 

externas. Doutro modo, norteados por um viés complementar, diríamos que não se pode 

prescindir a lírica também da sua vinculação com o tempo e o contexto, dado que, no 

mergulho da subjetividade, é lícito perceber que a poesia encontra a contento o seu sentido 

social.  

 Um ferrenho debate acerca da aparente incompatibilidade ente as instâncias distintas, 

lírica e sociedade ou contrato social, é conduzido na tese de Theodor Adorno (2003) a 

respeito da relação entre lírica e sociedade. Pensador da Escola de Frankfurt, os caminhos 

para as investigações sobre a poesia lírica do século XX, relacionados às contribuições 

hegelianas, estiveram fortemente como questão no horizonte de Adorno, de quem o legado 

contributivo laborou no intento de se reavaliar os conceitos e pensar novas formas de se 

entender a poesia lírica.  

Filho de um contexto violento aturdido pela coerção dos regimes totalitários, o 

filósofo conciliará a crítica das experiências políticas de seu tempo à crítica política da 

cultura. Ao beber profundamente na fonte de Hegel, e levando em conta categorias marxistas, 

Adorno acrescenta em suas reflexões sobre a lírica a veemente insurgência contra o avanço do 

impacto capitalista, de modo a se poder afirmar que, enquanto em Hegel o viés para se pensar 
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a lírica é de base metafísica, em Adorno, a teoria é fundamentalmente histórica, não mais 

pautada naquela concepção lírica hegeliana, centralizada na categoria da totalidade.  

Os meandros trilhados por Adorno (2003) compreendem, pois, a fragmentação e a 

ruptura com as convenções tradicionais resultantes das experiências sociais catastróficas do 

século XX. Suas acepções sobre a lírica dão conta de observar que “o mergulho no 

individuado eleva o poema lírico ao universal” (ADORNO, 2003, p. 66), sendo, pois, a 

universalidade do conteúdo lírico de ordem essencialmente social. Na abordagem do 

individual, um poema não dispensa os elementos referentes à coletividade, a maneira própria 

e particular do lírico se organizar e se exprimir se afigura como uma reação frente à 

coisificação da existência, do mundo e dos homens. 

 Versando sobre a função social da lírica, Adorno (2003) propõe uma poesia lírica que 

se apresente como forma de resistência às malhas hostis do contexto. Ao invés de uma 

totalidade subjetiva, nele se avulta a individualidade, ecoa a voz de uma sociedade marcada 

por opressões e conflitos. A difícil incumbência da poesia lírica é a de ensejar o resgate da 

essência do humano, paulatinamente perdida em meio ao caos da modernidade.  

O fato de a poesia lírica não se coadunar com certos princípios que regem os modelos 

sistêmicos, sua dificuldade de se fazer escutar, de se integrar feliz nos discursos correntes da 

sociedade, registram-se como pauta da maioria dos pensadores da modernidade literária, 

preocupados com os rumos da criação poética. Ademais, a postura do artista edifica-se quase 

sempre na contramão da realidade apresentada, de modo que o contexto social reflete, 

amiúde, um não-lugar, donde, por meio do poema, ele aspira se afastar, idealizando outra 

realidade, menos obscura e alheia que a contemplada.  

 A conversão moderna da poesia em arma contra os preceitos burgueses e, ao mesmo 

tempo, refúgio para a condição marginal do poeta, é visceralmente atestada na experiência de 

Baudelaire que, como dito em outro momento, emerge como instaurador da modernidade. A 
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partir de suas contribuições, a subjetividade se transforma, fundando um marco na poesia 

moderna, sendo a pesquisa estética, o trabalho consciente com a linguagem, recrudescidos no 

texto poético. 

 No estudo basilar de Hugo Friedrich (1991), Baudelaire é considerado fundador da 

modernidade, aquele que entronizou as renovações da poesia, em meados do século XIX, as 

quais serão desenvolvidas, posteriormente, por outros poetas franceses, a saber, Stéphane 

Mallarmé e Jean-Arthur Rimbaud. Poeta de origem romântica, as inovações temáticas e 

formais de Baudelaire extrapolam os limites do sistema romântico, quando, em sua obra As 

Flores do mal, de 1857, transforma radicalmente o legado do Romantismo.  

 A lírica baudelairiana, visando à desvalorização do real, se afirma matizada pelos 

caracteres da lírica da Modernidade anunciados por Friedrich (1991), tais como a consciência 

da forma, a anormalidade, a dissonância, a obscuridade, a despersonalização da lírica etc.. A 

modernidade de Baudelaire traz em seu bojo o seu oposto, a resistência à própria 

modernidade, sendo que sua observação da realidade circundante faz-se sob o olhar perspicaz 

que vê a exigência de um artista dotado de consciência crítica, autônoma e reflexiva. 

 Com Baudelaire, poesia e crítica se entrelaçam em um processo de autoconsciência 

artística. A poesia não mais brota no “sopro da inocência” e o seu autor doravante se revela 

como leitor, crítico de si mesmo. Não refutando a modernidade propriamente dita, o poeta 

insurge contra a nova ordem técnico-científica e seus efeitos no espírito humano. Nesse 

sentido, Friedrich (1991, p. 165) dirá que “a partir de Baudelaire a lírica se voltou para a 

modernidade entendida como civilização técnica e o peculiar desta mudança foi a de poder 

adotar uma atitude tanto positiva como negativa”. 

 Traços definidores da dessublimação da poesia, o olhar o próprio tempo (a 

modernidade), reconhecendo nele a transitoriedade da vida, a inserção do grotesco, do 

repugnante e, portanto, do apoético na escrita literária, indiciam o eco definitivo de uma voz 
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que faz ressoar as complexidades e paradoxos da vida hodierna, intentando fazer possível a 

poesia, ainda que, erigida em meio ao caos. 

 Vê-se, então, que a poesia lírica moderna irá se constituir numa linguagem diferente 

que assinalará um processo de desarticulação, a refletir a tendência à fragmentação. Mesmo 

que dela tenha partido inicialmente, Friedrich (1991) crê que a poesia não mais se baseia na 

realidade e os seus conteúdos tornam-se estranhos. A sensação de anormalidade afirmada por 

Friedrich (1991) advém da impossibilidade de se compreender o poema a partir dos seus 

conteúdos. Se até meados do século XIX a poesia achava-se no âmbito da ressonância da 

sociedade, depois, passou a opor-se a ela e aos seus interesses capitalistas, lamentando o 

progresso científico e a sua falta de espaço nele. 

 Ainda, nas acepções de Friedrich (1991), consolida-se, nesse cenário, uma veemente 

ruptura com a tradição. A poesia torna-se tema de si mesma, “poesia da poesia”, conforme 

Friedrich Schlegel (1997) e não mais signo de representatividade. Diante dessa perda de 

unidade com o mundo, esse processo de descentralização, poetas mergulham na angústia de 

não mais poderem “cantar” o mundo e, assim mesmo, pertencerem a ele, corroborando a crise 

do sujeito convertida na crise da própria linguagem, que precisa doravante extrair de si mesma 

o seu material poético. 

 Malgrado as acepções de Friedrich (1991) serem fundamentais para a compreensão da 

poesia moderna, há de se ressaltar que o banimento da realidade e mais outros pontos são 

problemáticos em seu estudo e, posteriormente, foram relativizados nas contribuições de 

Alfonso Berardinelli (2007). Em Friedrich, a poesia obscura é aceitável e bane a realidade 

empírica, no entanto, ao invés de banimento da realidade, há de se ler, na verdade, uma 

mudança na concepção de projeto de representação da realidade na literatura.  

 Assim é que, à luz de Berardinelli (2007), a poesia moderna ou parte dela insurge-se 

contra a representação realista, não contra a representação de uma realidade exterior. A obra 
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de Friedrich é tida como tendenciosa e lacunar, à medida em que, entre outros fatos, ignora a 

fusão dos gêneros, não aborda a retomada de Eliot a respeito das várias vozes presentes na 

poesia. No texto de Friedrich, Baudelaire teria sido depreciado como um poeta em que a 

modernidade assume formas realístico-alegóricas, prosaicas, demonológicas e moralistas. Em 

seu esquema centralizador da poesia pura e do hermetismo, eis que Friedrich ignora as outras 

tendências da poesia moderna. Poetas “impuros”, também demasiado influenciadores da 

poesia, como Whitman, são relegados à margem. Conforme Berardinelli (2007, p. 31):  

Aquilo que, para Friedrich, é uma espécie de essência estrutural da poesia 

contemporânea, representa apenas um de seus momentos, e não o mais 

duradouro; talvez, acima de tudo, o sonho de uma devastadora pureza 
rapidamente estilhaçado. 

 

 Versando sobre o momento de crise nas formas de representação poética, salientamos 

que este redundará também numa crise do sujeito lírico, que passará por um constante 

processo de problematização. Ao ver-se limitado por uma condição de desterrado, o poeta 

acaba voltando-se, muita vez, para o interior do próprio fazer poético, num processo de 

autocrítica, de autorreflexividade. No poema crítico, a própria linguagem, então, assumirá a 

condição do sujeito, conforme nos reporta Maria Esther Maciel (1999), ao considerar que “a 

subjetividade do poeta se desloca para o poema, dando a impressão de que este se faz e se diz 

simultaneamente” (MACIEL, 1999, p. 23). 

 Já mencionamos que a tríade Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé representa, 

destacadamente, esse momento caracterizado pela heterogeneidade, pelo caos. Baudelaire 

sublinha a incomunicabilidade da poesia, dando início ao processo de despersonalização da 

lírica, dela destoando a unidade e a pessoa empírica. O desgastado material do mundo leva 

Rimbaud a mergulhar no caos do inconsciente. Em ambos, impulsionam-se a repulsa ao 

passado e à continuidade, características que se tornam capitais na arte e na poesia modernas. 

Neles, também a modernidade se nega e se afirma. Quando sinônimo de progresso material e 

racionalismo científico, é negada, quando condutora de novas experiências, é afirmada. 
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 Em um tempo em que os mitos não logram mais responder as indagações inerentes à 

condição moderna, a consciência artística emerge acima do encantamento próprio e comum 

da poesia. Todavia, ainda que para Friedrich (1991, p. 100), no século XX, a relação da lírica 

com o mundo resulte sempre na desvalorização do real, sendo a poesia “um processo não 

mais nas coisas, mas na linguagem”, o que o autor faz é transformar uma “linha de força” da 

poesia moderna na estrutura da lírica. A crítica de Berardinelli (2007) cumpre pontuar que 

Friedrich reduziu a lírica ao pensar, para ela, uma estrutura.   

Ainda que se destaque, nesse sentido, a presença de um Mallarmé, com seu Un coup 

de dès, de 1897, a instaurar um novo paradigma poético cuja sintaxe discursiva tradicional e a 

linearidade do verso estão suspensas, nele e em outros poetas modernos, a poesia não teria 

deixado de estabelecer conexão com a história, com a experiência. Mesmo em Mallarmé, 

referência incisiva a corroborar o fato de o poema moderno estar dotado da consciência 

metalinguística do poeta, de atitude autorreflexiva, em que o conteúdo do poema é a sua 

própria forma, a realidade está, sim, esgarçada, porém, ainda existe. O rechaço da 

representação realista stritu sensu da realidade culmina, desta feita, na representação tênue da 

realidade e não em seu ostracismo.  

 Versando sobre as questões inerentes ao descentramento do sujeito moderno e suas 

implicações na poesia, entendemos que a fragmentação, a cisão com a sociedade hodierna, a 

consciência literária, as experiências contraditórias de ruptura e adesão, constituem pontos 

centrais da poesia moderna e nuances que figurarão também no segundo tempo moderno e/ou 

na modernidade tardia, passando aquelas marcas da poesia frisadas por Friedrich (1991), mais 

notadamente a autorreflexividade, por um processo de adensamento.  

 O descentramento do sujeito está relacionado a uma gama de transformações culturais 

emergidas no âmbito da modernidade, a constituir um tema atual e amplo, discutido em 

diversas áreas do conhecimento, entre elas, a literatura. A noção de sujeito centrado, dotado 
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de razão e consciência, conhecido como sujeito cartesiano, referência às discussões filosóficas 

de Descartes, aos poucos, vai dando lugar a uma concepção mais social do sujeito, uma 

exigência da complexidade que caracteriza a sociedade moderna. 

 As reflexões sobre as formas de o sujeito se configurar na modernidade, bem como as 

transformações da identidade, estão na tônica do pensamento dos principais teóricos, 

pensadores e críticos contemporâneos em geral, ocupados com os problemas da modernidade 

e /ou da modernidade tardia. Todavia, a centralidade que a questão identidade passou a ocupar 

na órbita dos debates em ciências sociais é considerada deveras recente. 

 O problema da identidade se adensa e toma proporcional relevância a partir do instante 

em que não mais se imbrica a grupos fechados. Ao se tornarem híbridas e deslocadas do 

vínculo com o lugar, as identidades transformaram-se em uma atribuição individual do 

sujeito, um processo continuamente em construção, porquanto não mais correspondente à 

coletividade e à conformação às normas coercitivas. Esse pensamento moderno da 

subjetividade individual coaduna-se com a ideia sartreana de um sujeito responsável pelo seu 

próprio destino, condenado aos grilhões de sua liberdade, a escolher sozinho o que é e decidir 

para onde vai.  

 Exemplo de como o debate acerca da identidade logrou força produtiva no campo da 

sociologia é a presença dos estudiosos Bauman e Giddens, que transformaram essa 

problemática teórica em pauta pertinente no contexto da sociedade globalizada, em que está 

inserida. 

 Por essa via, a reflexividade se afigura como uma característica exemplar das 

mudanças da subjetividade no seio da modernidade.  Embora de existência averiguada já entre 

os povos pré-modernos, sucede na modernidade o processo de radicalização dessa 

reflexividade, que é dimensionada pela organização do conhecimento científico e a 



68 

 

capacidade de se propalar informação muito rapidamente, subsídio afiançado à população 

pelos múltiplos meios de comunicação. Sobre isso, Giddens (2002, p. 37) esclarece: 

A reflexividade da modernidade se estende ao núcleo do eu. Posto de outra 

maneira, no contexto de uma ordem pós-tradicional, o eu se torna um projeto 

reflexivo. Transições nas vidas dos indivíduos sempre demandaram a 
reorganização psíquica, algo que era frequentemente ritualizado nas culturas 

tradicionais na forma de ritos de passagem. Mas em tais culturas, nas quais 

as coisas permaneciam mais ou menos as mesmas no nível da coletividade, 

geração após geração a mudança de identidade era claramente indicada – 
como quando um indivíduo saía da adolescência para a vida adulta. Nos 

ambientes da modernidade, por contraste, o eu alterado tem que ser 

explorado e construído como parte de um processo reflexivo de conectar 
mudança pessoal e social. 

 

 

 Na modernidade tardia, somos patentemente influenciados por uma profusão de 

escolhas que conduzem a um sem número de dilemas citados por Giddens (2002), entre os 

quais: dilema entre a unificação e a fragmentação; entre impotência e apropriação; autoridade 

e incerteza etc. Se antes a identidade era arbitrariamente gerida ao sujeito, sem oferecer-lhe 

concomitantes chances de modificação, com a modernidade, ela subsume o constructo 

resultante de um esforço individual.  

 Vale salientar que o rompimento com a identidade atribuída não redundou na ruptura 

incisiva com as identidades sólidas e fixas, porém, tornou severo e obrigatório o esforço para 

o seu engendramento, com o fito de se perfilarem de modo bem definido e imutável. No 

entanto, Bauman (2001) assinala que, hoje, esse contexto perdeu a validade, uma vez que a 

ambivalência quanto às identidades deixou de ser temida para se tornar um valor 

considerável, porquanto no mundo da fluidez, a identidade fixa e resolutamente estruturada 

deixou, há muito, de ser desígnio de desejo. 

 O sentimento de pertencimento a um grupo ou a uma tribo específica, como forma de 

autoafirmação do sujeito, agora se perfaz em um processo de fluidez contínuo, em detrimento 

dos projetos coesos e fixos que, atualmente, vigoram como interditos limitadores da liberdade 

do sujeito. Esse sujeito contemporâneo, protagonista de um cenário de conflitos, súbito se vê 
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confrontado com uma multiplicidade desconcertante de identidades possíveis, porém, 

instáveis, com as quais se pode identificar tão somente temporariamente.  

 Em face do discurso do consumismo, o sujeito é acometido por uma fragmentação de 

sua subjetividade, dada pela gama de possibilidades de identificações exibidas na vitrine da 

lógica robusta do consumo, o que corrobora a perda das referências sólidas e estáveis e lhe 

confere, pois, o legado da incompletude e da insatisfação permanente. Desta feita, novas 

formas de relação são urdidas, a ponto de afetarem a constituição da subjetividade e acarrear o 

advento de um novo sujeito. 

 A crise do sujeito refletida no deslocamento das estruturas e dos processos centrais das 

sociedades modernas leva Stuart Hall (2003) a aferir que, uma vez deixada de ser 

compreendida como essência substancial, a identidade concebida no sentido de permanência 

do sujeito se arrefece, emprestando lugar às vertiginosas alterações do eu, que assomam 

conforme espaço e tempo também se expandem e se modificam, fazendo a porta para o futuro 

se abrir sob chave aleatória e incerta. 

 Nessa perspectiva, é relevante repisar que as novas formas de estabelecer relações têm 

levado, consequentemente, a uma nova concepção de subjetividade, matizada pela rapidez e 

pela diversidade do mundo contemporâneo, o que tem provocado uma crise que afeta 

diretamente o esboço das identidades. O conseguinte mal estar a acometer a subjetividade 

humana, aturdindo a relação do sujeito com seus próprios desejos e com os objetos afeitos a 

preencher seus vazios e anseios, traz à baila, entre tantos aspectos, o atestado freudiano, com 

o qual, patentemente, deixamos de lado a imagem de um “eu” fixo e bem estruturado, logo 

que as descobertas da psicanálise asseguraram que o “eu não é senhor de sua própria casa”. Se 

o ego destituiu-se da sua pretensão de autonomia, viu, então, suas certezas revogadas, 

passando a abarcar instâncias problemáticas.  
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 Para o sociólogo Bauman (2001), doravante, a busca da identidade quer deter o fluxo 

de solidificar o fluido, tornando lento e /ou prorrogando o estado disforme das formas. Nesse 

intento, a experiência do deslocamento, do não-lugar não deixa de parecer desconfortável e 

perturbadora, dado que “pode-se até começar a sentir-se chez soi, ‘em casa’, em qualquer 

lugar – mas o preço a ser pago é a aceitação de que em lugar algum se vai estar total e 

plenamente em casa” (BAUMAN, 2005, p. 20). Dito isso, é possível entender que a ideia de 

identidade emerge da crise do pertencimento, um crescente sentimento de insegurança 

adensado pela ânsia de se encontrar ou erigir novos grupos identitários que concorram para, 

com eles, lutar contra a fragmentação. Mas como impedir a dissolução no âmbito da 

modernidade, onde sabemos que “a construção da identidade assumiu a forma de uma 

experimentação infindável”? (BAUMAN, 2005, p. 20). Percebe-se aí, nesse desporto de 

combate, que a intenção voraz de devorar é ladeada ao mesmo tempo pela resoluta recusa em 

ser devorado. 

 É lícito dizer, dessa forma, que, em termos psíquicos, a modernidade polariza o 

problema da identidade, a que parece estar sempre aferrada ao que se situa à frente. Social e 

psiquicamente, a modernidade se nos revela autocrítica e confere ao sujeito a impossibilidade 

irrevogável de permanecer fixo bem como o destino de estar sempre em movimento. Nesse 

rol, turistas e vagabundos se afiguram como transeuntes a encenarem tanto heroísmo quanto 

vitimização social, uma vez que “se os turistas se movem porque acham o mundo 

irresistivelmente atrativo, os vagabundos se movem porque acham o mundo 

insuportavelmente inóspito” (BAUMAN, 1998, p. 118). 

 Voltando, pois, à poesia lírica, já dissemos que a problemática do sujeito lírico e as 

questões da identidade poética manifestam-se, patentemente, nas discussões filosóficas e 

críticas do Romantismo alemão. Pontuamos, não obstante, que a noção de sujeito (substância) 

é muito antiga no Ocidente, remontando aos gregos, embora, naquele cenário, o problema do 
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sujeito não fundamente o pensamento filosófico, uma vez que os conhecimentos que se 

erigiam eram ancorados pelas crenças essencialistas, alijadas da dúvida cartesiana, que ainda 

não havia sido instituída. Repisamos que, a partir do racionalismo moderno (séc. XVII), 

encetam-se mudanças no subjetivismo, até que, na filosofia romântica, as verdades do sujeito, 

deliberadamente, se relativizam.  

 Também, a tripartição retórica dos gêneros em lírico, épico e dramático foi relida pelo 

Romantismo alemão, no século XVIII, sendo que a tentativa clássica das essências, da 

eminência de gêneros puros, algo que se mostrará impossível, será também rechaçada por 

Staiger (1972). Todavia, a ideia tradicionalmente difundida da lírica como expressão 

proeminente de um “eu”, expressão dos sentimentos deste “eu” que se volta apenas para as 

questões de seu interior, adquire raízes muito fortes que se arraigaram a ponto de grassarem 

até os dias de hoje nos estudos da poesia moderna e contemporânea. Assoma-se em Staiger 

(1972) a ideia de que o lírico comumente diz “eu”, afora exclua a relação com a autobiografia. 

Malgrado seja consenso, desde a Estética idealista, tangenciar o lírico ao que é subjetivo 

(interior), em oposição ao que é objetivo, para Staiger (1972), o lírico não é nem objetivo, 

nem subjetivo, mas resultado da fusão de ambos, o que ele chama de um-no-outro lírico. E 

nisso ele difere de Hegel.  

 A natureza introvertida da lírica está para as acepções de Hegel (1997), na defesa de 

que o interesse da lírica é a subjetividade como tal, a expressão da alma, sendo que o tomar 

parte das questões exteriores digna-se apenas para fazer emergir a efusão lírica de si. Ao 

afiançar que “o verdadeiro poeta lírico vive em si mesmo” (HEGEL, 1997, p. 518), o filósofo 

incide no narcisismo que caracterizará a subjetividade lírica, porquanto em si mesmo é que o 

poeta procurará os motivos para a inspiração, ele volta-se para si e vê em si mesmo o esboço 

de sua obra de arte.  
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Daí, o discurso polemizado que se difunde, há muito, no campo da poesia, 

sobremaneira, entre os estudiosos e críticos em geral, de que a voz do sujeito lírico remete 

diretamente à voz do poeta. E com este, outros discursos que concorrem para altercar questões 

que, há séculos, norteiam o pensamento sobre a criação literária, entre as quais, inquire-se 

sobre até que ponto a informação biográfica contribui decisivamente para a criação, o deleite 

e a interpretação da obra. Acreditar que a poesia exclui a ideia de ficção traria à baila a 

concepção de que a lírica pressupõe uma verdade? O intento, porém, de conduzir ao 

desenvolvimento, as respostas possíveis para tais perguntas, dada a complexidade e a 

amplitude que as revestem, importaria a um outro trabalho, mais aprofundado e foge às 

condições limítrofes deste, de modo a contentarmo-nos em nos prender a pontuações gerais. 

Ocorre que a concepção da voz do poema tendo imediata relação de identidade com a 

voz do criador, isto é, a noção cristalizadora do confessionalismo poético, alcançou o seu 

estado irreversível de relativização junto à crítica do pensamento romântico, o que marcou, de 

fato, a prática da reflexão crítica dos poetas que passam a estruturar um modelo outro de 

poesia com base em concepções inovadoras a ditarem o fato de a poesia emergir como 

sinônimo de consciência, ou, nos dizeres de Schlegel (1997), “poesia da poesia”, em que a 

própria consciência poética compõe o produto do poético. Começa-se a erigir aí um debate em 

torno da poesia se constituir diferente, como um processo de desarticulação, assumindo a 

tarefa de se autodizer.  

Em literatura, se na narrativa não encontramos dificuldade em discernir o autor de suas 

personagens, jamais confundindo a voz de um e outro, na poesia, vê-se que a questão do 

sujeito, da voz do poema, abrange uma complexidade maior, acercada de polêmicas que, 

tradicionalmente, cuidaram de relacionar essa voz com a do sujeito empírico e ou sujeito 

biográfico. Não raro, a leitura de um poema remete aos leitores para a crença de que é a 

própria voz do poeta que lhes fala, além do que, a identificação plena com o escrito os conduz 
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à impressão de que eles são os seus autores. Posto isso, compreende-se que o sujeito lírico do 

poema pode vir a ser incorporado pelo sujeito leitor em um processo de transfusão de 

intimidades. A esse respeito, dirá Kate Hamburger (1986, p. 195): 

Pois precisamente por não querer o enunciado de realidade lírico ter uma 

função numa relação real, o sujeito-de-enunciação lírico coloca-se como um 

problema que não foi discutido e debatido casualmente pela Teoria da 
Literatura. Continua debatido e ainda não respondido pela nossa análise 

estrutural da enunciação lírica o problema da identidade ou não-identidade 

do eu lírico com o eu do poeta. 

 

Ao longo do tempo, num crescendo, as questões problematizadoras do sujeito lírico 

chegam a aventarem a hipótese da dissolução do “eu”, reflexão convocada na ótica de autores 

como Dominique Combe (1999, p. 4) que, embora não a endosse, nos lembra: “todo poema 

lírico, segundo Benn, resulta num ‘questionamento do eu’, ainda mais quando, são numerosos 

os autores que se esforçaram em ‘destruir o Eu na literatura’”. Adiante, quando pensarmos o 

corpus analítico do trabalho, entenderemos, contudo, que essa dissolução do eu não é possível 

de se perfazer por completo, uma vez que o próprio uso da linguagem garantirá uma margem 

de subjetividade presente nos textos.  

Ainda, em suas reflexões sobre o sujeito lírico, Combe (1999) assevera a importância 

de filósofos como Friedrich Nietzsche, no que tange às acepções do problema da 

subjetividade sobre bases anti-hegelianas, dando conta de que, em O nascimento da tragédia, 

Nietzsche, em sua mirada em direção à arte, dirá que sem objetividade, sem contemplação 

pura e desinteressada não se pode conceber uma criação artística verdadeira. Veja-se que “ao 

se aproximar da obra de Baudelaire, Nietzsche, em crítica a Descartes, chegará ao extremo ao 

denunciar a ilusão gramatical de um eu e da consciência de si mesmo no Cogito” (COMBE, 

1999, p. 3). 

A participação de Nietzsche na relativização do sujeito confere um dado importante e 

complexo. Em obras como Além do bem e do mal e, posteriormente, em Ecce Homo, explicita 

sua crítica à modernidade, ao esboçar seu conceito de subjetividade. Ao contrapor a ideia 
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cartesiana do sujeito como substância exclusivamente pensante, urgiu na história do 

pensamento a necessidade de se pensar o homem como multiplicidade de forças, 

problematizando, com isso, os postulados de verdade da metafísica de Descartes, ao retirar o 

sujeito do “trono” da sua pretensão de agente enunciador de uma verdade cristalizada a 

respeito de algo.   

As injunções do pensamento nietzschiano, bem como o fundamento de sua crítica, se 

sustentam na assertiva de que os valores essenciais de Descartes sobre a filosofia do sujeito 

distanciam o homem e sua constituição da ligação com a natureza, com o mundo, fazendo 

com que ele deixe de experimentar sua humanidade e decline da possibilidade de se tornar 

cônscio da tragédia da sua experiência existencial. Assim, se em Descartes assiste-se a uma 

radicalização do “eu” através do distanciamento do mundo, em Nietzsche vigora-se a urgência 

de se pensar o sujeito como uma pluralidade, e não mais pela unidade permanente e 

absolutizada pela consciência de um ser iluminado e assegurado pela luz divina. O conceito 

de subjetividade que se assoma em Nietzsche é arvorado na insurgência contra todo 

racionalismo que pretende estabelecer verdades perenes e indubitáveis ao mundo. Com ele, a 

subjetividade se engendra como uma pluralidade de máscaras. 

 No seio da modernidade, as configurações do sujeito lírico bem como as noções de 

alteridade e multiplicidade conglomeradas a ele, conquanto se circunscrevam em ideias um 

tanto intrincadas e em processo, cumprem adensar o debate de que não é o poeta, ser empírico 

que fala no poema, mas um sujeito poético a se nos apresentar como uma instância textual, 

que vai se alinhavando no constructo da ordem discursiva. Berardinelli (2007, p. 63), ao 

atestar a entrada “em fusão” das fronteiras do “eu”, dá conta de que “o eu lírico já não 

coincide com o eu empírico, tende a descolar-se deste, a cancelar mágica ou asceticamente 

todos os seus traços”. 
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 É salutar mencionar, neste momento, que exemplos do eu-lírico cindido, confrangido 

por problemas internos e de identidade, bem como a conseguinte abertura à alteridade e à 

multiplicidade, são oferecidos em profusão pela obra do poeta português Fernando Pessoa. O 

descentramento do sujeito, em Pessoa, radicaliza-se ao ponto de originar heterônimos. As 

máscaras do sujeito moderno vigoram ostensivamente na heteronímia pessoana, um modo de 

criação poética que subsume a expressão da fragmentação do sujeito lírico.  

 Nas discussões filosóficas da modernidade tardia, a voz do sujeito lírico tornou-se 

aporética e, no ponto em que atinge o cume de seu descentramento, o sujeito consegue dar 

conta de que as incertezas e a busca obstinada de uma identidade o conduziram a um estado 

amorfo. Nem mesmo a abertura à alteridade, a existência dos desdobramentos de si mesmo, 

verificadas como sintomas dessa crise, eximem o sujeito poético de sua angústia por não saber 

quais caminhos deve trilhar e a que destino será conduzido. E aqui, consoante Berman (2007, 

p. 65), “desponta outra questão universalmente moderna: afinal, para onde será que estamos 

indo?”. 

 Vimos, então, que a problemática da identidade do sujeito, articulada ao contínuo 

processo de evolução tecnológica e aos acontecimentos sociais sucessivos que povoam a cena 

contemporânea, põe em questionamento as formas tradicionais de se conceber o sujeito. Este, 

antes situado no centro do conhecimento (sujeito cartesiano), passa a habitar um território 

movediço, em que o estado de unificação e coerência é esgarçado em prol das identidades 

fragmentárias, instáveis e sempre em construção. 

 

 2.2 Descentramento e multiplicidade do “eu” em Paulo Leminski 

 

 O foco de nossas análises das questões identitárias regidas pelo descentramento do 

“eu”, eis que finalmente convoca a poesia do artista Paulo Leminski, a fim de averiguar que, 
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nos trâmites da escrita, configuram-se as múltiplas formas de criação que coadunam tradição 

e modernidade no trabalho poético do escritor curitibano. 

 O olhar remetido à poesia de Leminski é matizado por questões referentes à identidade 

do sujeito, isto é, às transmutações da subjetividade circunscritas na epiderme da tessitura 

poética.  Nossas investigações vão sendo pontuadas a partir do estudo da modernidade, como 

um movimento cultural que, embora pareça exaustivamente explorado intelectualmente, ainda 

se oferece como um tema passível de indagações mais profundas, a serem engendradas sobre 

percursos abrangentes. 

 Ao lançarmos mão das discussões teóricas problematizadoras do sujeito na 

modernidade, não perseguiremos a ousada intenção de estabelecer para ele novas 

categorizações, buscando solucionar as rasuras e imprecisões no tocante a um tema ainda tão 

eivado de contradições como é o tema do sujeito. Não se quer, outrossim, forçar extrair da 

poesia elementos que deem conta de instituir configurações estigmatizadoras para a definição 

desse novo sujeito que se edifica na poesia. Nossas respostas, se é que virão, igualmente não 

incidem sobre a estabilidade.  

 Se acreditarmos que, nem mesmo a Modernidade fechou o seu círculo, a hipótese de 

que as configurações do sujeito lírico, nesse âmbito, ainda estejam em processo, em molde 

inacabado, em pleno devir, seja, quiçá, a mais aceitável e não menos inquietante. Não estamos 

salvos de que a mirada sobre o sujeito lírico moderno e contemporâneo recaia sobre alvo 

errado e ou corrobore ainda mais veementes incertezas que podem concorrer para aparentar o 

fracasso de nossos propósitos, ao objetivar a pesquisa da voz (ou vozes) poética leminskiana 

(s), suas nuanças e facetas plurais. Em verdade, é mesmo esse jogo de deslindar as novas 

identidades do sujeito e sua multiplicidade, provocado pelo viés performático e brincador dos 

versos de Leminski, que conduz os trâmites da proposição deste trabalho.  
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 Os poemas de Paulo Leminski, surgidos na cena literária, em fins dos anos 1960, indo 

até 1989, disseminados por antologias que se organizaram ao longo do período em que 

exerceu intensamente sua atividade literária, e ainda, após a sua morte prematura, possuem 

um veio experimental marcado por uma constante abertura para o novo, a sinalizar uma 

poesia multifacetada, que consegue amalgamar capricho e relaxo sem perder de vista a 

consciência crítica de um poeta que, ao brincar com a linguagem, sabe bem o quanto há de 

seriedade e labor nessa aventura.  

 A identidade do poeta Paulo Leminski perfaz-se, paulatinamente, sobre um mosaico 

de referências, a comportar paradoxos, ambiguidades, como a do “bandido que sabia latim” e 

a do “samurai malandro”, epítetos cunhados por Toninho Vaz (2001) e Leyla Perrone-Moisés 

(2000), respectivamente. Ao trilharmos a poesia leminskiana, deparamo-nos com um percurso 

melindroso de duas vias: rigor /desleixo ou capricho /relaxo, sinalizando um poeta erudito, 

porém esvaído de modelos bem comportados de intelectualidade; pelo contrário, radical e 

acometido pelo desejo de “urgência” e “rebelião”. Decerto, a face do “relaxo”, sob os moldes 

da contracultura não prescinde da face do “capricho”, sintomática de um poeta leitor de 

clássicos e pesquisador da linguagem.  

 Na obra Caprichos e relaxos, publicado em 1983, resultado da compilação de alguns 

livros anteriores do poeta, como Não fosse isso e era menos /não fosse tanto e era quase e 

Polonaises, além de alguns dos poemas que fizeram parte da revista Invenção.  Ao lado do 

tom humorístico, situa-se a engenharia da linguagem advinda da formação concretista de 

Paulo Leminski. Notifica-se que, tanto através do rigor, da metalinguagem, modo de exercitar 

sua paixão pela linguagem, como através da anarquia e irreverência focadas na liberdade da 

escrita, a poesia encontra o seu lugar e solidifica-se.  

 O projeto da concisão iniciado em Caprichos e relaxos e que se firmará como 

característica peculiar da poesia leminskiana, é intensificado, posteriormente, na obra 
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Distraídos venceremos, de 1987. Nesta, imprime-se uma poesia questionadora da função do 

poeta e da poesia dentro da sociedade dita pós-industrial, corroborando a busca da função 

libertadora de sua poesia, na proposta de liberdade da linguagem concomitante ao 

reconhecimento da necessidade de pesquisa linguística, do rigor, coadunando liberdade e 

disciplina como componentes que seguirão atuando simultaneamente em seu trabalho poético. 

O exercício metalinguístico, em sua obra, enfatiza a prática moderna da consciência literária, 

o jogo realizado no campo poético, a desencadear também, com tais instrumentais 

linguísticos, a surpresa e o riso que arrebatam o leitor.  

 Em seu trabalho com a linguagem, através da metalinguagem, da crítica da poesia 

possível de ser realizada dentro da própria produção artística, Leminski constrói uma das mais 

importantes características de sua poesia e deixa ecoar os ruídos do Concretismo, importante 

movimento em sua formação literária. O próprio exercício artesanal da poesia concreta, a 

lucidez crítica no trato com as palavras, a valorização do aspecto posicional de cada signo 

sobre o espaço da página, já pressupõem um trabalho de metalinguagem, uma vez que o 

enfoque literário é o próprio código linguístico. Veja-se: 

se 

nem 

for 
terra 

 

se 
trans 

for 

mar 

(LEMINSKI, 2002, p. 94). 
 

 

 Conforme dito, o poeta se nos apresenta como um brincador de palavras, 

surpreendendo o leitor com seus jogos estruturais, com as experimentações de sua linguagem 

poética, o que chama o leitor a participar do movimento de leitura, ampliando suas 

possibilidades, criando e “transformando” palavras, como no exemplo supracitado, em que a 

palavra “transformar” se desmonta, dela surgindo novos signos (for; mar) que acarretarão 
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novos sentidos, novas leituras. Aqui, consoante as acepções de Barthes (2010, p. 09), cria-se 

um espaço de fruição, uma vez que “não é a ‘pessoa’ do outro que me é necessária, é o 

espaço: a possibilidade de uma dialética do desejo, de uma imprevisão do desfrute: que os 

dados não estejam lançados, que haja um jogo”. 

 Adiante, outras coletâneas de poemas que emergem na bibliografia do autor 

prosseguirão na mesma linhagem da obra supracitada, sublinhando o trabalho denso com a 

linguagem, a explorar frases feitas, provérbios populares, estabelecendo jogos com 

trocadilhos, desmontagem e montagem de palavras, processos que evidenciam referências 

importantes como o já mencionado Concretismo e outras que tais. 

 A atitude de confronto e rebeldia em relação, por exemplo, à ditadura da utilidade 

instituída pós Revolução Industrial, dará espaço para que, sob o signo da metalinguagem, se 

assinale a consciência moderna e o desencanto do sujeito frente ao mundo e à linguagem, 

convocando o instrumento cortante da ironia como uma das armas a serviço da tentativa de se 

evidenciar teoricamente o descentramento do “eu”, haja vista a incongruência do poeta 

incapaz de lidar com a realidade histórica vigente sob os cânones de uma sociedade 

considerada, a seus olhos, áspera. Na esteira de Maciel (1999, p. 24), o poema metalinguístico 

se afigurará revelador de “uma paradoxal defesa da poesia, a exaltação da linguagem poética 

como forma de assegurar sua sobrevivência numa sociedade em que o poeta se sente 

minimizado e condenado ao desterro”. 

 Ressalta-se que as duas últimas coletâneas de poemas de Leminski, La vie en close, 

publicada em 1991, e O ex-estranho, de 1996, já incutem, nos próprios títulos, a situação de 

exilado do poeta moderno; um exílio concernente ao seu tempo, seu mundo e a si mesmo, 

sendo a metalinguagem propícia a retratar essa sensação de arredado do mundo, da estranheza 

impossível de suprimir inteiramente. Na apresentação de O ex-estranho, Alice Ruiz (1996) 

testemunha que a maior parte dos poemas ali contidos transpira à flor da página este 
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sentimento típico dos poetas modernos: o mal-estar, o estar fora de foco, como marginal, no 

sentido de não se corresponder com os preceitos da sociedade hodierna.  

 Para além dos aspectos de relativização do sujeito, há também a desestabilização dos 

valores artísticos tradicionais, porquanto o poeta moderno, cindido que é, não busca adaptar-

se e readaptar-se à sociedade de que faz parte, ao contrário, como escreve Minois (2003), seu 

espírito moderno coincide cada vez menos com as vicissitudes do mundo real, ao reconhecer 

o abismo intransponível existente entre ele e o universo. Assemelha-se, portanto, a um 

distraído, de uma distração que demanda o rompimento com as conveniências, algo que, na 

linguagem, se realiza na inscrição do jogo, esvaído das regras estéticas.  

 Dito isso, a hipótese interpretativa que se aventa é a da constituição do sujeito lírico 

descentrado em conjunção com a marginalização da poesia lírica na sociedade moderna. Ao 

assumir, ele mesmo, sua condição de marginal, o sujeito remete a um modelo de 

marginalidade referente à impossibilidade de interagir socialmente. É o que se pode ler em 

poemas em que o próprio poeta se constitui alvo de sua ironia, como no exemplo a seguir, em 

que Leminski se personaliza: 

o pauloleminski 

é um cachorro louco 

que deve ser morto 
a pau a pedra 

a fogo a pique 

senão é bem capaz 
o filhadaputa 

de fazer chover  

em nosso piquenique 

(LEMINSKI, 1983, p. 87). 
 

 Ao se personalizar em um outro “pauloleminski”, viabilizando a ironia que faz de si 

mesmo, é perceptível, por trás da fina cortina do humor, o tom de dissonância com o mundo. 

Na criação de seu personagem, faz uso de adjetivos toscos “cachorro louco”, “filhadaputa”, os 

quais, através da imagem irônica, assinalam sua postura marginal na sociedade, a corroborar a 

impossibilidade de adaptação, já que este “pauloleminski” é capaz “de fazer chover em nosso 
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piquenique”, desvelando uma personalidade louca, de alguém que “desmancha prazeres” e 

arruína a ordem das coisas. Não obstante, o sentido despótico de destruição “deve ser morto / 

a pau a pedra / a fogo / a pique” seja atenuado em favor da inserção do humor que toma o 

próprio sujeito como alvo. 

   Bosi (2004) interpreta no sentimento paranoico do sujeito uma satisfação mórbida em 

se apresentar relegado à margem, sob a incompreensão do outro. De todo modo, o abismo que 

se cava frente aos modelos apriorísticos avigora a condição problemática do sujeito em uma 

sociedade fundada no modo de vida burguês. Desta feita, o olhar do sujeito poético, 

sustentado por condições subjetivas divergentes das padronizadas, bem como seu caráter 

individual e singular, são dissipados em meio ao ruído da multidão, o que legitima, pois, seu 

sentimento de exclusão. Bosi (2004, p. 165) assevera: 

Quanto à poesia, parece condenada a dizer apenas aqueles resíduos de 

paisagem, de memória e de sonho que a indústria cultural ainda não 

conseguiu manipular para vender. A propaganda só “libera” o que dá lucro: a 
imagem do sexo, por exemplo. Cativante: cativeiro. 

Ou quererá a poesia, ingênua, concorrer com a indústria & o comércio, 

acabando afinal por ceder-lhes as suas graças e gracinhas sonoras e gráficas 
para que as desfrutem propagandas gratificantes? A arte terá passado de 

marginal a alcoviteira ou inglória colaboracionista? 

 

 Uma estratégia possível em resposta a esse estado de coisas, além daquela que prevê o 

sujeito “dando as costas” ao mundo e voltando-se para si mesmo, uma forma de resistir à 

“coisificação do mundo” adorniana, é a atitude lírica de um sujeito que intenta sair de si por 

vias da dissimulação. O poema supracitado é exemplar dessa atitude de se dissimular e se 

fazer outro. Ademais, lembre-se, ainda uma vez, o caso da heteronímia pessoana.  O “sair de 

si”, desejo de alteridade resultante da inconstância do “eu” pertencente a uma sociedade que o 

declinou da sua individualidade, é um gesto abalizado por indefinições. O “sair de si”, quiçá, 

reverbere as experiências de um sujeito empírico transfiguradas e ampliadas por um sujeito 

lírico que as reporta ao leitor. No fora é que o sujeito se encontra com as coisas, com a 

natureza, como se, assim, pudesse dar voz ao universo.  
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 É possível que a abertura ao outro reflita o desejo romântico de se entregar às 

experiências intensificadoras e embevecer-se na transgressão do “eu” para além das condições 

limítrofes do poder humano. Na experiência subjetiva, “sair de si”, quiçá, reverbere uma 

reação aos sentimentos de precariedade e “coisificação”, quando este sujeito se entrega à 

avidez de sentir intensamente tudo que lhe é possível, tocando a plenitude do mundo, 

conquanto sob a égide da incompletude e perda da unidade.  Assim é que não se pode 

dissociar a inadequação do sujeito ao modus vivendi instituído pela sociedade, da lucidez, do 

mal estar e ciência da crise.  

 O trabalho poético experimentador de Leminski está assentado em diálogos com 

vertentes diversas a perfazerem um perfil artístico multifacetado, que não consegue prescindir 

de todo, traços de tradicionalismo e traços de relações com a vanguarda. A personalidade 

inquieta do autor e seu veio erudito, de leitor voraz, de poeta perscrutador da linguagem, 

desvelam uma pluralidade que redunda do exercício de filtrar as características interessantes à 

sua criação, ao mesmo tempo em que se persegue uma voz individual, uma dicção própria.  

 Por essa via, percebemos que os caminhos para se auscultar o percurso identitário da 

poética leminskiana são diversos e expansivos, dada a versatilidade do artista, cujo processo 

criativo é afetado por diversos aspectos, influxos, alguns, inclusive, concomitantes e díspares, 

que perfilam um “mosaico fluido” (AMARAL, 1991), como se evidencia em versos como 

“Eu, senhor, sou todo ecos”, do poema “Despropósito geral”, de Distraídos venceremos. Entre 

erudição e irreverência, e imbuído de valores contraditórios próprios da modernidade, o poeta 

comporta em sua obra paradoxos tais como a convivência de elementos pop e contraculturais 

com vozes de autores clássicos da literatura, ruídos tradicionais que ecoam em sua 

performance experimental e transgressora.  

Um exame detido da obra do poeta permite depreender que o diálogo com as 

tendências poéticas que o formaram não deve ser compreendido como completa adesão aos 
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movimentos, porque o poeta os absorve como referências, reutilizando deles os conceitos 

convenientes à sua poesia. Ver-se-á que o ofício de poeta se insere na diversidade dos casos 

modernos em que a poesia é múltipla e oscilante entre aderir às tradições e ou contradizê-las 

(ou relê-las). Por vezes, quando é conveniente a leitura do passado, esta se faz numa retomada 

com diferença, na esteira de uma consciência criadora aguçada, que logra empreender a 

reinvenção da linguagem, ao perseguir sua dicção própria, imprimindo, pois, no cenário da 

literatura, um estilo singular e inconfundível de erigir poesia.  

Sob a marca da variação e da multiplicidade, o fazer poético de Leminski conduz-se 

pela pesquisa estética da linguagem (metalinguagem) e matiza-se pelas estranhezas 

existenciais que caracterizam a modernidade e os sujeitos protagonistas ambientados nesse 

cenário. O repertório vasto dos recursos estilísticos utilizados pelo poeta, suas múltiplas 

vertentes, leva-nos ao desafio de descortinar com nitidez as nuanças de suas figurações 

identitárias. Vê-se que o eu-lírico performático e mutável, suscetível de voltar-se para si 

mesmo, em um gesto de introversão rebeladora, por vezes, se dispõe a amalgamar-se às coisas 

outras, que se vão buscar para “fora de si”, no encontro com o outro e com elementos que, a 

priori, são extrínsecos ao poema.  

Nos poetas contemporâneos, a poesia, cada vez mais, volta-se para si mesma e para a 

tradição, sendo que a atitude de lucidez poética frente à linguagem, evidenciadora do 

descentramento do “eu”, conforme já havia preconizado o romantismo alemão, se nos 

apresenta na configuração de um sujeito lírico portador de uma interioridade vazia, a 

protagonizar uma crise de sua autonomia e identidade, uma vez que seu estilo não é mais seu, 

mas é constituído pela mistura de estilos outros, precedentes e, muita vez, já valorizados pelo 

cânone.  

Ao lançarmos um olhar sobre a poesia moderna e contemporânea, notamos que ainda 

permanece o questionamento do sujeito poético e da linguagem, sendo a poesia um lugar de 
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expressão do desconforto, da sensação finessecular do artista deslocado do mundo, 

convertendo-se, por vezes, também, num espaço onde se assinala a tentativa de reencontrar a 

sua individualidade.   

Neste cenário de crise e instabilidade do “eu”, pensado como a expressão da 

subjetividade pessoal, o surgimento de uma “poesia objetiva”, que prime pela valorização da 

materialidade das palavras e das coisas, não chega a suplantar o sujeito, conseguindo, no 

entanto, imprimir, no âmbito da linguagem, a sua transformação, “ele se inventa do lado de 

fora e no futuro, no movimento de uma e-moção que o faz sair de si para se encontrar e para 

reunir-se aos outros, no horizonte do poema” (COLLOT, 2013, p. 229). Na experiência de seu 

pertencimento ao outro, ao tempo, ao mundo, à linguagem e não mais a si, o sujeito moderno 

assevera a reinterpretação da subjetividade lírica, marcada pela demolição do imperialismo do 

“eu” hegeliano, o que acarreta, doravante, a crise da ideia de interioridade, de identidade. 

Nessa perspectiva, a expulsão do sujeito do poema testifica o redimensionamento do olhar do 

poeta sobre o mundo, um olhar, não raro, matizado pela impessoalidade, como é possível ler 

no poema de Paulo Leminski, citado a seguir: 

na torre da igreja 

o passarinho pausa 

pousa assim feito pousasse 
o efeito na causa 

(LEMINSKI, 2002, p.123). 

 

É lícito dizer que o sujeito poético, ao perder sua identidade sustentável, se posiciona à 

margem, sob a égide de um distanciamento irônico que, por vezes, quando não redunda na 

atitude de “dar as costas” à realidade externa, voltando-se para si mesmo e para o próprio 

texto, afigura-se numa tal saída de si, conforme referido. A consciência do descentramento 

engendra, pois, um sujeito aberto à alteridade, a se apresentar como plural, como quem 

assume identidades diversas, transitórias e díspares, corroborando as acepções de Bauman 

(2005, p. 33), ao afirmar que “no admirável mundo novo das oportunidades fugazes e das 
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seguranças frágeis, as identidades ao estilo antigo, rígido e inegociáveis simplesmente não 

funcionam”. 

Dados tais apontamentos e, convocando a obra poética de Paulo Leminski como 

exemplificadora dessas tendências que contornam a modernidade: crise do sujeito, 

autorreferência, bem como multiplicidade de referências a concorrerem para plasmar uma 

identidade poética que se pretende erigir na esteira do novo e do singular, notamos que, nele, 

como em diversos poetas da modernidade, a ideia de descentramento e multiplicidade do 

sujeito é fundamental para uma leitura que cumpra investigar as estratégias de construção 

poética em um cenário de crise e esvaziamento da própria linguagem.  

Inserido no rol dos poetas contraditórios, a afugentar o estilo e concomitantemente 

persegui-lo, Leminski escreve uma poesia ilustrativa do que Benedito Nunes (2009, p. 167) 

nomeou de “enfolhamento das tradições”, uma vez que o seu trânsito por vários movimentos 

de vanguarda, sem, contudo, se filiar a qualquer cânone que pudesse rotulá-lo, a 

impossibilidade de nele se fixar uma identidade unívoca, concorre para atestar, no seu perfil 

artístico, um viés poético híbrido, o qual aponta para o diálogo com a tradição: uma 

consciência da pluralidade, da impossibilidade de se negar as fontes, malgrado o 

reconhecimento dos seus precursores e os seus “versos mais fortes”, não eliminar o intento de 

encontrar a sua dicção própria. 

É interessante observar que, não existindo em sua tessitura poética um sujeito que se 

afirme e se revele na altivez da racionalidade, inscreve-se, por outro lado, o dimensionamento 

das fissuras desse sujeito que se nos apresenta de modo problemático. Um sujeito que, ao 

invés de se fixar e fixar sua escrita sob um ponto de vista determinante, encerrado, ensaia 

experiências dialógicas, ao imiscuir-se nos fragmentos de outros, a eles atando seus próprios 

fragmentos, além de questionar sua própria voz, sob o eco de outras vozes, e questionar a si e 
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se transformar, se criar e se recriar nos liames da poesia. Um exemplo destes se pode colher 

no poema a seguir: 

Bom dia poetas velhos, 

Me deixem na boca 

o gosto de versos 
mais fortes que não farei. 

 

Dia vai vir que os saiba 

tão bem que vos cite 
como quem tê-los 

um tanto feito também, 

acredite 
(LEMINSKI, 1983, p. 22). 

 

Neste poema, o ritmo da ironia concorre para o enleio entre negação da modernidade e 

afirmação, reverência à tradição sobre a qual se formou o poeta. Num misto de homenagem e 

ironia aos seus precursores, o sujeito saúda os poetas antigos, influxos de seu veio artístico, 

abrindo as portas à intertextualidade, assinalando a consciência desse diálogo mantido com a 

tradição. Um diálogo encarado de maneira, a princípio, angustiada, e que logo se dilui com a 

inserção do humor. Vê-se que, afora reconheça os seus precursores e seus “versos mais 

fortes”, o sujeito ambiciona encontrar, por meio da “desapropriação”, da “desleitura”, o 

caminho da originalidade, ao contribuir, complementando os “poetas velhos”, o acréscimo do 

toque de novidade à fonte em que bebe: “como quem tê-los um tanto feito também, /acredite”. 

Assim, em acordo com Harold Bloom (1991, p. 120): “o que foi feito pelos precursores lança 

o efebo no movimento (para fora e para baixo) da repetição, uma repetição que, como o efebo 

logo compreende, deve ser anulada quanto dialeticamente reafirmada, e ao mesmo tempo”. 

Exemplo similar desse estado de coisas se vai achar noutro poema de Caprichos e 

relaxos, “Um dia a gente ia ser homero”: 

um dia  

a gente ia ser homero 

a obra nada menos que uma ilíada 
 

depois 

a barra pesando 

dava pra ser aí um rimbaud 
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um ungaretti um fernando pessoa qualquer 

um lorca um éluard um guinsberg 

 
por fim 

acabamos o pequeno poeta de província 

que sempre formos 

por trás de tantas máscaras 
que o tempo tratou como a flores 

(LEMINSKI, 1983, p. 50).  

 
 

 De primeiro, verifica-se que o “eu” poético desce do seu imperialismo para incluir o 

“outro” no processo da escritura. Transmuta-se em “a gente”, forma coloquial equivalente a 

“nós”, aparentando, pois, um diálogo próximo com o leitor, uma propensão à oralidade e ao 

que é simples. Veja-se que “o eu do poema é susceptível de todos os disfarces, de todas as 

fantasias, de todas as máscaras” (LEMINSKI, 2011, p. 128).  Num processo de gradação, do 

antes para o depois, ou do início para o fim, é possível averiguar como esse sujeito avalia seu 

“estar” no mundo, sobretudo, no mundo das formas poéticas e o modo como sua identidade é 

construída e reconstruída ao longo do tempo. As fases (início, meio e fim) desse percurso são 

urdidas sob o peso de tantos antecessores que inscreveram sua força nos rastros de leituras 

feitas pelo sujeito, na busca de se afirmar em algo ou na afirmação de si mesmo. 

 A sua subjetividade é, pois, aberta ao mundo, ao exterior, se instaura e se adensa no 

diálogo com a tradição, no fluxo de uma existência arraigada à arte, mas não à arte solene dos 

clássicos que se fazem reconhecer, mas no influxo da poesia marginal, a refletir no 

versolivrismo, no coloquialismo, no despojamento irônico, ao se referir aos nomes próprios 

em letras minúsculas, sem preocupações com normas e afins.  Recai aí uma consciência 

melancólica da “pequenez” de ser e estar no âmbito da arte (“pequeno poeta”, “província”), 

quiçá, a única certeza do sujeito, ao se debater com os conflitos que matizam a constituição de 

sua subjetividade. Ao se autodenominar um “poeta de província”, ao lidar ainda com a 

efemeridade das coisas, da vida, metaforizada na beleza igualmente efêmera das flores, ao 
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percorrer o cânone literário, na busca de uma identidade, uma máscara que melhor lhe sirva, o 

sujeito ousa experimentar multiplicidades de “eus” e a multiplicidade da própria linguagem.  

 Não estamos diante de um “eu” unívoco, singular, mas de um sujeito que abarca a 

alteridade, cônscio da finitude de seus antecessores que passaram e da própria finitude, ao 

aventar, em última estância, sua condição final (por fim, acabamos). Na abertura à alteridade, 

traça-se a evidente experimentação que faz com o que o sujeito (substância) se fragmente, 

pois que seu “eu” interior entrou em fusão com os outros, com a relação que se nutre com 

eles.  

 Uma poesia que tangencia diversos movimentos tradicionais também encontrou 

ressonância na poetização do instante, no versolivrismo, caso do poema seguinte: 

acordei bemol 

 tudo estava sustenido 

 
 sol fazia 

 só não fazia sentido 

 (LEMINSKI, 1983, p. 89). 

 

  

 No poema supracitado, o jogo da linguagem emitido no trocadilho (bemol / bem mal) 

suscita o prazer lúdico das palavras misturado à dor de uma existência que se especula e busca 

os seus sentidos. O sujeito poético não se explicita na instauração de um “eu”, embora se 

subentenda na primeira pessoa do verbo “acordar”. O estado de emoções esboçado não parece 

ter sido extraído do seu interior, das emoções mais intimistas, mas aventam um movimento 

contrário “de fora para dentro”, uma vez que o estado das coisas externas é que concorrem 

para ilustrar a falta de sentido da existência (“tudo estava sustenido”). Nem mesmo a presença 

do “sol” (claro e reluzente) logra desobscurecer a ausência de sentidos constatada.   Essa 

percepção subjetiva da realidade aponta para a cerzidura de um sujeito ensimesmado que se  

recolhe em si mesmo e se projeta “fora de si”, nas coisas que percebe ao redor. Entenda-se 

que o próprio teor discursivo do poema, dado em sua brevidade, reflete, na enunciação 

poética, o surgimento de uma subjetividade difusa e instável. 
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Exemplar outro do desencanto do sujeito, para quem o mundo mostra-se sem sentido, 

é o poema a seguir: 

 Podem ficar com a realidade 

 Esse baixo astral 

 Em que tudo entra pelo cano 
 

 Eu quero viver de verdade 

 Eu fico com o cinema americano 

 (LEMINSKI, 2002, p. 51). 
  

 Nas investidas contra o mundo moderno e massificado, onde todas as coisas, incluindo 

a poesia, são tomadas pela transitoriedade, ainda que através da elaboração da linguagem, da 

exploração do lúdico, ao brincar com as palavras, aparentando descompromisso, o sujeito 

intente anular a realidade, se vê, por vezes, impedido de realizá-la, de modo a explicitar na 

poesia o conflito direto com a aspereza desse contexto. O mal-estar oriundo da consciência 

plena do sujeito frente sua inadequação e estranheza o deixa também ciente dos limites de sua 

evasão do mundo, já que não se pode desvencilhar dele totalmente.  

 Na poesia, inscreve-se ironicamente a possibilidade de construção de outra realidade 

por meios que se diferem da mimese e da interioridade platônica. O desejo de deixar de “ser” 

e existir num mundo de desgosto e desilusão faz com que o sujeito se mova, através da 

linguagem literária, bem como do diálogo com outras artes, tais como o “cinema americano”, 

em direção a outra realidade com qual se pode corresponder. Também, em expressões 

coloquiais que aventam a liberdade da escrita (“em que tudo entra pelo cano”, “baixo astral”), 

vê-se, mais uma vez, a aproximação com a poesia marginal, caminho pelo qual pode traçar o 

encontro com uma poética que se perfaz na fuga criativa dos ditames canônicos, propiciando 

movimentos de abertura a novos sentidos pouco marcados por concepções interiorizadas e 

românticas do “eu”.  

 É sabido que o espírito leminskiano, nos conformes da modernidade, se caracterizará 

pelo experimentalismo de todas as formas, de todos os sons, de todas as fontes que lhe 
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convém. Portanto, o sujeito dessa poesia se constitui por meio da experiência, assinalando 

uma intimidade (eu) que não se diz, mas se constrói na própria escrita, sem incorrer em 

fixidez, num tempo em que resta primar pelo transitório, em que a transitoriedade se apresenta 

como o meandro que rege o diálogo do sujeito com as diversas correntes estéticas.  

Ao dissertar sobre o subjetivismo dos poetas brasileiros contemporâneos, Ítalo 

Moriconi (1998, p.15) sublinha a existência de um “distanciamento em relação à posição de 

um sujeito plenificado e presente a si”, tendo em mira que a questão do sujeito se coloca sob 

um constante “desestabilizar-se”, “desconstruir-se”, casos como o de Ana Cristina César, 

Francisco Alvim e mesmo Paulo Leminski, poetas que, à maneira pessoana, ao questionarem 

o sujeito poético, desvelam o seu lugar ou “não-lugar” na sociedade contemporânea e no 

próprio âmbito da linguagem poética. No tocante ao acervo poético leminskiano, essa 

reflexividade do “eu” é predominante, sendo notada em versos como:  

apagar-me 

diluir-me 

desmanchar-me 
até que depois  

de mim 

de nós 
de tudo 

não reste mais 

que o charme. 

(LEMINSKI, 1983, p.136). 
 

em que, ao erigir o poema, admitindo-se fragmentado e dividido, o sujeito  nos apresenta o 

propósito de “apagar-se” na linguagem, associado a uma consciência dessa impossibilidade, 

ou a um paradoxal desejo de presentificar-se, na expressão de permanência do “charme”, lido 

nos versos finais. 

O jogo da linguagem, que permite extrair a palavra “charme” de “desmanchar-me” 

sugere uma identidade que se desmancha, evidenciando a crise que chega a atingir a epiderme 

da linguagem. Nos dizeres de João Alexandre Barbosa (1986, p.27), a própria linguagem do 

poema torna-se “a afirmação de uma crise da linguagem que, por sua vez, espelha a ruptura 
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para com os mecanismos de representação da realidade”. Assim, a tentativa de “apagar-se” 

revela o “charme” do sujeito, que não pretende se esvair da realidade, mas via linguagem, 

quer enfrentá-la, extraindo o seu peso. Nota-se que ao incluir o “nós” em seu discurso, o 

sujeito se expande, desocupando o seu lugar de exilado. Como se, ainda que se representando 

em um reduto solitário e marginal, represente em adesão a voz de todos nós.  

O processo de desestabilização do sujeito irá, pois, corroborar a perda da ilusão da 

hegemonia do “eu” que, encetada pelos românticos, norteava o ato poético. Nessa perspectiva, 

esvaído de seu território comum, de identidade plena e unificada, o sujeito define-se por sua 

alteridade, por uma pluralidade de identidades, como é possível ler no poema “Incenso fosse 

música” em que o “eu” se transmuta em “a gente”, assinalando também a dessacralização da 

linguagem poética, mais acessível, mais próxima ao cotidiano: 

isso de querer 

ser exatamente aquilo 

que a gente é 
ainda vai nos levar além 

(LEMINSKI, 2002, p. 93). 

 

 

O sujeito em deslocamento dimensiona suas experiências contraditórias em relação ao 

mundo, registrando o seu sentimento de inquietude em busca de uma identidade e /ou de 

atribuir sentidos à existência.  Ocorre, em outros momentos, de o sujeito soberano da 

linguagem tornar-se sujeito a ela, como se pode averiguar, em Leminski, num processo em 

que essa subjetividade se oculta e se ausenta, emprestando voz ao que é apresentado no 

poema: 

entre os garotos de bicicleta 
o primeiro vagalume 

de mil novecentos e oitenta e sete 

(LEMINSKI, 2002, p. 119). 

 

Hamburger (2007, p.78) preconiza sobre a existência, na modernidade, de “um eu que 

se tornou fluido e volátil”, ratificando a questão da identidade descontínua. Essa crise do 
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sujeito relativizado concorre, muita vez, para o projeto de uma “poesia objetiva”, formulada 

por uma subjetividade cravada, como dissemos, na alteridade. Sintomático dessa perda de 

estabilização do sujeito é também a opção pelo poema curto que, filiado ao prosaico, ao 

popular, ao humor, buscados no haicai japonês, corrobora também o parentesco com Oswald 

de Andrade. Em Leminski, tais poemas tendem a valorizar o fragmentário e o aparentemente 

trivial, a constituírem formas de captar instantes de um mundo objetivo e exterior, onde o eu - 

lírico encontra-se, muita vez, ausente. A elisão do sujeito expressa certa objetividade a 

permitir que as coisas possam existir, sem interferência e /ou olhares particulares: 

noite sem sono 

o cachorro late 

um sonho sem dono 
(LEMINSKI, 2002, p. 115). 

 

 Veja-se que o sujeito, quando sente esboroar sua integridade, assumindo-se 

fragmentado, se afugenta na própria linguagem, fazendo dela não mais um espaço onde 

tradicionalmente se pronuncia a si e/ou se confessa, mas onde se encontra com o que está 

“fora”. Quando as palavras e ações do sujeito não traduzem mais com suficiência o que se 

passa na alma confrangida, ele vai ao encontro do mundo, deixa-se tomar pela “noite sem 

sono”, funde-se com as coisas, em um esquema que não é mais meramente subjetivo nem 

objetivo, mas uma fusão do “eu” com as coisas, capaz de transfigurar as distâncias. Assim, 

revela-se a postura de um sujeito que observa a si e aos outros, tanta vez, a esgarçar as 

fronteiras entre o lírico e o narrativo, como se lê no poema “Round about midnight”: 

um vulto suspeito 

e o pulo de um susto 
à solta no peito 

 

no beco sem saída 

caminhos a esmo 
o leque de abismos 

entre um eco 

e seus mesmos 
(LEMINSKI, 2000, p. 45). 
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A poesia objetiva, extraída de circunstâncias pedestres, a reverenciar uma linguagem 

concisa e coloquial, à maneira oswaldiana, para além do espontaneísmo sugerido, é tarefa 

árdua, que exige perspicácia por parte do autor, no intento de transparecer ares de 

naturalidade, de ready made, constituindo, pois, na ligeireza do poema e nos jogos da 

linguagem, cuja sintaxe se afigura mais rala, um mosaico de referências, “uma desleitura nada 

inocente por trás da aparente infantilidade e fragilidade de seus versos” (ALVES, 2007, p. 6): 

acabou a farra 

formigas mascam 

restos da cigarra 
 (LEMINSKI, 2000, p. 174).  

 

A perda de uma identidade unívoca e definitiva, mais especificamente, a perda do “eu”, 

que caracteriza a crise do sujeito e da própria poesia, compreende aspecto importante que 

matiza a poesia moderna e contemporânea. A poesia, ao assumir, portanto, a perda da ilusão 

de um poder superior e sagrado para o ato poético, vai redesenhando as formas de seu 

funcionamento no campo literário, em registros diferentes, que se fixam num cenário de 

desordem, ou de uma pluralização de ordens, o que conduz ao fragmentário, rememorando os 

dizeres de Rosa Maria Martelo (1999). 

 No caminho percorrido pela poesia contemporânea, é possível se deparar com uma 

variedade de poetas, com uma diversidade de casos a engendrarem uma poesia múltipla e 

oscilante entre aderir às tradições e / ou contradizê-las (ou relê-las). A inclusão de outras 

vozes confirma a multiplicidade, uma vez que a poesia tangida pela alteridade sublinha a 

inevitável ligação com o outro, ainda que marcada por contradições.  À luz de Giddens 

(2002), é sabido que, no contexto da modernidade, o “eu” tem que ser construído 

reflexivamente, tarefa realizada em meio a uma diversidade de opções e possibilidades. No 

entanto, as múltiplas possibilidades, ao invés de fornecerem caminhos fixos e seguros, 

instauram situações de dúvida, incerteza, gerando a crise do sujeito.   
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 Dessa forma, relacionando com o campo literário, pode-se perceber que esse conflito 

do sujeito cindido e, ao mesmo tempo, consciente da alteridade, configura-se na dialética 

irônica entre o estabelecimento de rupturas com os valores tradicionais, sobretudo estéticos, 

no afã de escrever a liberdade da sua linguagem, e a afirmação de diálogos importantes com 

os precursores.  

  No poeta em discussão, é possível ler, muita vez, a ideia de lucidez crítica na 

elaboração do poema e a relativização do sujeito lírico, como é o caso dos versos de 

“Suprasumos de Quintessência”:         

O papel é curto 

viver é comprido 

oculto ou ambíguo, 
tudo o que digo 

tem ultrassentido 

 
Se rio de mim, 

me levem a sério. 

Ironia estéril? 
Vai nesse ínterim, 

meu inframistério  

(LEMINSKI, 2000, p. 38). 

 

 Deparamo-nos, no poema supracitado, com um sujeito questionador de seus próprios 

dizeres poéticos e com a capacidade de condensar o máximo da vida em mínimos instantes de 

poesia: “o papel é curto / viver é comprido”. A ambiguidade do poema desentranha o seu 

“ultrassentido”, ou seja, a grandeza, a pluralidade de sentidos que ele logra disseminar entre 

os leitores. Na segunda estrofe, pois que se rompe a ilusão artística, a hegemonia do eu, 

quando esse sujeito relativiza a si mesmo, com seu riso irônico e reporta-se ao leitor, 

aventando que esse riso seja interpretado com seriedade. Porquanto viver lhe parece um 

percurso longo a se cumprir: “viver é comprido”, esse mesmo sujeito tenta amenizar a 

consciência do nonsense da vida, para ela inventando novos sentidos, ou, um “ultrassentido”, 

ao alternar entre riso e seriedade, pesadume e leveza. 
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 A prática da reflexividade coadunada à criação poética, tendo marcado cerca da 

metade da história da poesia moderna ocidental, tem vigorado, como nos lembra Maciel 

(1999, p. 19), “embora com outros matizes, também no cenário contemporâneo”. Ocorre que 

o exercício de metalinguagem, constituindo, pois, uma forma de evidenciar o descentramento 

do “eu” poético, de expressar a fratura com o universo exterior, voltando-se para o âmbito da 

linguagem, não é mais, como dantes era, na modernidade, desde os românticos, instrumento 

exclusivo de cisão do eu com o mundo, porque, muita vez, malgrado o poema refletir sobre si, 

não ocorre que esse espaço de lucidez crítica o faça prescindir da vida e dos acontecimentos, 

deixando-se, não obstante, contaminar por eles. 

 No tocante ao processo de despersonalização, este não significa que o sujeito seja 

suprimido de todo da linguagem, mas transformado, “deslocando-se o sujeito referencial para 

dar voz a um sujeito que tem sua referência no interior do próprio texto, por meio da 

estruturação discursiva” (ALVES, 2002, p. 186). Em Leminski, corroborando o caráter 

multifacetado de sua personalidade artística, tanta vez, ocorre de esse sujeito não se voltar 

para si e para o próprio texto, mas se nos apresentar em deslocamento, se edificando sobre 

uma escrita poética que se (re) faz como um espaço de troca entre sujeito e mundo. Quando 

tangida por essa tendência, a poesia se nos apresenta como uma reabilitação da subjetividade, 

voltada para o relato de experiências pessoais e expressão de emoções:  

O mar o azul o sábado 

Liguei pro céu 

Mas dava sempre ocupado 
(LEMINSKI, 2002, p.111). 

 

um dia sobre nós também 
vai cair o esquecimento 

como a chuva no telhado 

e sermos esquecidos 

será quase a felicidade 
    (LEMINSKI, 2000, p. 91). 
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 Essa poesia que, por vezes, contraria a ordem da cisão com o mundo, do sujeito que se 

oculta, sem deixar de permanecer ciente da ruína da arte mimética, tenta, no teor discursivo 

acrescentado aos versos, reconquistar o caminho para a comunicação, “dizer alguma coisa, 

fazer ressoar o timbre de uma voz, dando conta de uma experiência pessoal que substitui a 

experimentação meramente linguística” (AMARAL, 1991, p. 50): 

abrindo um antigo caderno 

foi que eu descobri 

antigamente eu era eterno 
(LEMINSKI, 2002, p. 110). 

 

  A exposição de emoções e do desejo de um sujeito que se redescobre em um “antigo 

caderno” leva-nos, portanto, a pensar em uma nova configuração da subjetividade, mas não de 

uma “subjetividade hiperbolizada a que durante muito tempo estivemos habituados” 

(AMARAL, 2002, p. 51), e sim, a se configurar mais como um efeito emocional do que como 

a presença biográfica de um sujeito. 

 Veja-se que a poesia leminskiana aventa um modo de pensar o mundo e a escrita 

literária sob uma atmosfera de liberdade, em que o sujeito e a escritura do texto se mostram 

mutáveis, propensos à infixidez e dispostos a se esvaírem de modelos sistêmicos aferrados a 

valores cristalizados. Na leitura do seguinte poema, 

 vezes sem conta tenho vontade 

 de que nada mude 
 meiavoltavolver 

 mudar é tudo que pude 

 (LEMINSKI, 2000, p. 42). 

 

nota-se a consciência do impermanente,  do transitório, como eixos a serem incorporados na 

própria urdidura do texto poético que, à guisa da modernidade, desafia as noções clássicas de 

verdade, razão, identidade e até mesmo de escrita. O sujeito cartesiano, o “eu penso” já não 

mais sustentam as certezas eternas da filosofia. O movimento do sujeito para “fora”, suas 

experiências exteriorizadas corroboram o questionamento nietzschiano das certezas que 
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estremeceram o cogito cartesiano. A mobilidade do sujeito, o “meiavoltavolver” assinalam a 

saída para fora de si, que desmorona a univocidade do “eu” em prol do movimento em direção 

a outrem.  

 Em “Feliz coincidência”, deparamo-nos com outro exemplo em que o divórcio entre a 

voz poética e o sujeito se explicita: 

 

 qualquer coincidência 

 é mera semelhança 

 enquanto o quixote pensa 
 sancho coça a sancha pança 

 

 todas as coisas sejam iguais 

 que o vermelho seja verde 
 o azul seja amarelo 

 e sempre seja nunca mais 

 (LEMINSKI, 2001, p. 32). 
 

 

 As cenas apresentadas se enunciam por uma voz não identificada, o “eu” lírico 

tradicional se ausenta ou se substitui por uma voz produzida na própria estrutura discursiva, 

pela materialidade do texto poético.  A leitura conduz-nos para a desconstrução da lógica dos 

sentidos (qualquer coincidência / é mera semelhança) e ainda para a inserção no jogo lúdico 

com as palavras (sancho /sancha /pensa /pança). Na segunda estrofe, a afirmação do desejo de 

que as coisas permaneçam como são, logo é ironicamente desconstruída nos versos que se 

seguem, apontando exatamente para o contrário do que exprimiria um ato de solidez e 

permanência (que o vermelho seja verde / o azul seja amarelo / e sempre seja nunca mais), 

pois que as imagens mostradas se insinuam em trâmites de mobilidade, na mudança das cores 

e no estado de “sempre” para “nunca”.  

 Noutro poema, “Acidente no Km 19”, pistas são oferecidas para o reconhecimento de 

um “eu” que se engendra sob uma identidade que não se cristaliza, mas se instaura na fluidez 

do momento efêmero: 

 algo em mim se esvai 
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 coisa que se escoa 

 

 seria a água da vida 
 seria outra coisa boa 

 tão boa que não tem vida 

 em que esta vida não doa? 

 
 hora em que a voz do amor 

 como a voz do amor não ecoa? 

 (LEMINSKI, 2000, p. 22). 
 

 A fluidez se insere já nos versos iniciais (algo em mim se esvai / coisa que se escoa) e 

o sujeito logo se distancia para dar voz a questionamentos que emitem, de modo 

aparentemente impessoal, uma atmosfera de dúvidas e inconstância que não se resolvem ao 

longo do poema. O lírico se faz valer no questionamento da presença da “dor” e na possível 

inserção da voz do “amor”. Se “a voz do amor não ecoa”, não seria porque ela também não 

perdura, não se retém, mas flui, se esvai, em um processo de descontinuidade amorosa? 

Bauman (2001, p. 74) dirá que a infinitude das possibilidades, nesse bojo se encontram as 

amorosas, depende muito, na modernidade líquida, de não se petrificar as coisas em 

realidades para sempre. O amor que se solidifica na voz permanente de um eco, eis que 

poderia “excluir as oportunidades remanescentes e abortar o embrião da próxima aventura”.  

 O exercício poético norteado pelo postulado moderno da fragmentação erige formas 

discursivas igualmente fragmentadas, provisórias, marcadas pela rapidez, abertas ao sopro da 

ironia e procedimentos outros indutores da ambiguidade, desvelando a descontinuidade em 

detrimento da totalidade. Em Leminski, os jogos de linguagem, a permuta de palavras, a 

quebra das convenções linguísticas surpreendem, ao provocar o alumbramento do acaso, do 

improvável que empreende um golpe súbito na expectativa do leitor. Veja-se: 

 aqui 
  nesta pedra 

 alguém sentou 

 olhando o mar 
 

 o mar  

 não parou  

 pra ser olhado 
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 foi mar 

 pra tudo quanto é lado 
 (LEMINSKI, 1983, p. 47). 

 

 No poema citado, a ruptura com o convencional incute a subjetividade não numa 

forma categorizada de estabilidade, mas diferentemente, sob um olhar externo, como numa 

narrativa onisciente, em que o observador descreve a cena enfocada. Por vezes, essa 

subjetividade dada na linguagem e pela linguagem circunscreve-se num processo contínuo, 

em deslocamento, e seu movimento e inquietude não permitem erigir a contundência de uma 

identidade, uma vez que se faz e se desfaz no fluxo das experimentações linguísticas, 

remetendo não mais a uma voz interior e singular, mas a vozes outras, múltiplas e exteriores. 

No caso supracitado, o sujeito aparenta estar suspenso do poema, sendo possível que o 

apagamento do “eu” pessoal se explique na necessidade de se conceder à linguagem a 

permissão para “falar das coisas” ou para que “as coisas falem”. 

 Adiante, evoquemos um último poema, em que a voz lírica aparentemente neutra, logo 

se mostra orientada pela exteriorização: 

 este planeta, às vezes cansa, 

 almas pretas com suas caras brancas 

 suas noites de briga braba 

 sujas tardes de água mansa 
 minutos de luz e pavor 

 

 casa cheia de doce, 
 ondas tinindo de dor, 

 acabou-se o que era amargo, 

 pisar este planeta 

 como quem esmaga uma flor 
 (LEMINSKI, 2001, p. 33). 

 

 Neste, como no exemplo anterior, uma voz lírica exteriorizada se comporta como 

fosse narradora das diversas cenas enfocadas. A independência sintático-semântica, 

principalmente dos versos da primeira estrofe, testifica o distanciamento entre a voz e os 

acontecimentos que são apresentados. Essa exteriorização sugere, então, um provável 
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disfarce, técnica poética do mascaramento do “eu”. Ainda que se evidencie aqui uma ausência 

do “eu”, a existência de um sujeito não se anula. Aquele que “pisa este planeta como quem 

esmaga uma flor” sinaliza a evidência de um sujeito que não se mostra, porque está 

despersonalizado no poema.   

 As imagens elencadas sugerem sentimentos de cansaço e dor em um contexto que se 

afigura desagradável e inóspito. Ao final, as imagens confrangedoras se transmutam numa 

forma vingativa de viver, de resistir ironicamente à fratura com o mundo onde povoa, sem 

muitas opções de fuga. A referida voz lírica a dirigir e organizar o olhar sobre as imagens 

lançadas no poema, se por um lado, se ausenta ou se afasta, por outro, se faz presente nas 

considerações emitidas por meio de adjetivações (“caras pretas”, “briga braba”, “água 

mansa”, “amargo”) que pontuam nuances de subjetividade, uma vez que subentendem um 

olhar interpretativo ao que é avistado, além de esse sujeito se desvelar no lirismo dos 

sentimentos expressos: cansaço, pavor, dor.  

           Do que foi dito, ao longo das nossas discussões sobre o sujeito e suas configurações na 

poesia contemporânea, deve-se reter que, ao ser subvertida a lógica cartesiana, temos em mira 

um sujeito não mais constituído em oposição ao objeto e em relação com o pensamento, mas, 

na relação com o outro. A conversão do “eu” em um “outro”, admitida por Rimbaud, e / ou a 

dispersão extrema de um “eu” em vários “outros”, enunciada por Pessoa, corroboram a escrita 

poética como um lugar de abertura à pluralidade.  

 Repisamos que as noções de esgarçamento da unidade, da correspondência, da 

sacralização, atribuídas à poesia, adensadas no cenário contemporâneo, trazem à tona a 

multiplicidade, a fluidez, a reafirmarem o descentramento do sujeito, a crise de identidade 

circunscrita na dúvida entre assumir as referências e afastá-las para fazer emergir uma dicção 

própria, uma voz singular. Tendo em vista o quanto a questão da identidade subjetiva do texto 

poético é prenhe de interrogações, carecendo, pois, ainda de reflexões mais aprofundadas que 
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cumpram respondê-la, em nossas discussões em torno do eu lírico, salientamos, desse modo, 

na esteira de Combe (1999), o fato de esse sujeito se engendrar como matéria textual, uma vez 

que está situado em um processo permanente de construção, de modo a sempre ser renovado 

pelo poema, fora do qual não se perfaz, sendo nele e por ele erigido.  

         A sensação de imprecisão teórica, dado que a problemática é amplamente discutida em 

diversas áreas do conhecimento, sem, contudo, haver ainda se formulado resultados e /ou 

conclusões incisivas, nos dá a ciência de o quanto perscrutar os problemas da identidade 

através da linguagem nos conduz a um trabalho nada fácil, a um adentramento em território 

melindroso. Para aqueles que se aventuram a encará-lo, entrando no mérito da subjetividade e 

suas reconfigurações na modernidade, preconiza-se o risco assumido de não dispor de um 

suporte que permita incorrer em resultados seguros capazes de exaurir de todo inquietações 

sobre o tema.  

          Fazer da pesquisa um problema, uma viagem incerta e insegura, também redunda no 

prazer do desafio da busca por respostas. Em face de não podermos polarizar as questões 

referentes ao sujeito e suas configurações na modernidade, é possível que inflijamos um tanto 

a lei do ensaísmo científico, ao não podermos também optar por um arcabouço teórico 

edificado por ossatura bastante contingencial. Assim, no emprego de suas diligências, esta 

tese deverá sustentar a peculiaridade do impasse, do inacabado, da não-resolução, ao 

“pensamentear” e deslindar as configurações e imagens do sujeito poético. 

          Adiante, no terceiro e último capítulo do trabalho, continuaremos a problematizar as 

nuances do sujeito lírico em Leminski, tendo em mira que, assim como Mário de Andrade 

(1993) anunciou “eu sou trezentos sou trezentos e cinquenta”, assim como Pessoa se 

despersonalizou em outras pessoas, Leminski (1983, p. 12) dirá: “em mim eu vejo o outro”. 

Veremos que a subjetividade leminskiana é múltipla e diversa. De primeiro, encontraremos 

versos muito próximos do concretismo, estética que o entronizou na literatura. Neles, é 
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possível que a despersonalização do sujeito, sua desaparição elocutória se torne mais 

destacada, uma vez que a poesia concreta tratou de ruir o sujeito lírico para se projetar nas 

coisas. Os poemas mais visuais advindos dessa influência intentam traduzir as coisas na 

própria construção da palavra.  

          Depois, o sujeito vislumbra outros horizontes poéticos, impulsionado, sobremaneira, 

pelo anseio de comunicação com o leitor. O sujeito individualizado – eu – passa a ecoar no 

leitor, transmutando sua voz em “tu”, em “ele”, em “a gente”, em “nós”, como se a 

experiência do “um” se transmutasse e se universalizasse no reduto do poético. Leminski 

inclui no poema a voz da outridade, a que remete Paz (1993), para dar conta da multiplicidade 

que enseja abarcar. Nas coisas, o sujeito prolonga a sua subjetividade, na escritura, ele 

promove sua autocriação junto ao mundo.   
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3. “O OUTRO QUE HÁ EM MIM”: LEITURA DA OBRA CRIATIVA DE PAULO 

LEMINSKI 
 

passageiro solitário 
o coração como alvo, 

sempre o mesmo, ora vário,  
aponta a seta, sagitário, 
para o centro da galáxia 

(Paulo Leminski) 

  

Adentrar a obra poética de Paulo Leminski percorrendo as pistas que permitem 

caracterizá-la pelo viés do descentramento e da multiplicidade pretende ser a tarefa do 

capítulo que se apresenta, tendo em mira que os dois aspectos mencionados são matizes 

relevantes na configuração da subjetividade poética leminskiana. 

 Outrora, no capítulo segundo da tese, nossas discussões já adiantaram o 

direcionamento de um olhar para a poética de Leminski que visa à questão do descentramento 

e /ou fragmentação do eu lírico, buscando analisar, à luz das reflexões sobre as 

transformações do sujeito moderno e ainda concernentes à poesia moderna e contemporânea, 

o modo como se configura a subjetividade do poeta, permeada sobremaneira pela cisão do eu, 

rompimento com os modos tradicionais de definir a poesia lírica, esgarçamento das fronteiras 

entre poesia e prosa, além da abertura ao outro, no exercício da multiplicidade poética que 

viabilizará novos modos de concepção de identidade. 

 Neste capítulo, as facetas da poesia leminskiana serão analisadas ao longo da leitura de 

seus livros de poemas, a saber: Caprichos e relaxos (1983), Distraídos venceremos (1987), La 

vie en close (1991), Winterverno (1994) e O ex-estranho (1996), em que verificaremos a 

dispersão do sujeito, a assumir, em meio à crise de identidade que assola o mundo moderno, 

modos instáveis, fluidos, descontínuos de “ser”.  

 O afastamento da voz intimista do poeta, tradicionalmente reconhecida como aquela 

que emite sentimentos individuais e profundos da alma do artista, cede lugar à pluralidade de 

vozes a habitarem o discurso poético irônico, que iremos ler nos versos de Leminski. Há um 
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encontro constante do sujeito com as coisas do mundo consolidado pelo trabalho da 

linguagem, que permite a transição do individual para o coletivo. 

 Nessa acepção, no encalço da indagação de como se constrói a subjetividade poética 

em Paulo Leminski, notificamos que, quando não deliberadamente disperso, ausente, o eu 

lírico está afugentado de quaisquer rédeas de apreensão, em um movimento contínuo que vai 

da autossondagem ao encontro com a alteridade. Como diz Collot (2013, p. 224):  

 É somente saindo de si que ele coincide consigo mesmo, não ao modo da 

identidade, mas ao da ipseidade, que não exclui, mas ao contrário, inclui a 

alteridade [...]. Não para se contemplar no narcisismo do eu, mas para se 
realizar a si mesmo como um outro.  

 

 

Esse sujeito lírico que não se fixa, mas se movimenta, se questiona e se modifica, se perfaz, 

pois, no trabalho incessante da linguagem, nos jogos poéticos sintomáticos da experimentação 

a que Leminski esteve sempre a serviço. Assim, é lícito dizer que o experimentalismo e o 

exercício lúdico da linguagem participam da constituição da subjetividade. 

 A subjetividade lírica leminskiana engendra-se na contramão daquela subjetividade da 

tradição expressiva romântica, que encontrava em si mesma a matéria prima da expressão 

lírica, uma vez que se constrói por meio da linguagem, da escrita, no fazer literário e suas 

formas. A lucidez do poeta moderno, inadequado em todos os espaços que frequenta, faz sua 

subjetividade se deslocar para o campo da linguagem, para o exercício poético. Nesse sentido, 

por vezes, o sujeito lírico, constituído à revelia do confessionalismo de dicção romântica, 

percorrerá um trajeto para “fora de si”, para que, no encontro com a exterioridade, realize a 

expressão do seu “eu”, como nos diz Collot (2013). Por essa trilha é que o sujeito se 

corresponde com as coisas, não estando nem mais dentro nem fora, mas em um movimento de 

penetrar e ser penetrado pelo mundo. 

Leminski desponta na literatura nos anos de 1960, aos 20 anos de idade, quando, em 

correspondência com o concretismo dos irmãos Campos e de Décio Pignatari, publica seus 

primeiros poemas. Doravante, engendra uma carreira literária intensa, pesquisa novidades da 
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linguagem, fala em uníssono com ideais de outras tendências estéticas, como simbolismo, 

modernismo oswaldiano, poesia marginal, haikai japonês, entre outras donde extirpa o 

necessário para encetar o diferencial de sua poesia multifacetada. 

Filho de pai militar, descendente de poloneses e mãe mestiça, Paulo Leminski, que 

tinha o nome do pai, revelara desde cedo uma estreita relação de afinidade com as letras. 

Muito provavelmente, o seu veio artístico teria vindo do avô materno, um poeta. Toninho Vaz 

(2001, p. 38), em biografia intitulada Paulo Leminski – o bandido que sabia latim, conta-nos 

que, já entre os colegas do mosteiro onde esteve confinado durante um período da 

adolescência, Leminski mostra-se um garoto de vivência intelectual superior à média, 

considerado “um anarquista intelectual com idéias próprias e originais”. 

Observa-se que o desenvolvimento intelectual do poeta de Curitiba, empenhado em 

sua vivência no mosteiro de São Bento, em São Paulo e, sobretudo, em suas constantes 

estadias na biblioteca do local, contribui decisivamente para engendrar o refinamento de sua 

erudição que, junto ao temperamento irônico e ao estilo brincalhão, vestem o homem e o 

poeta. Dentre os episódios da vida de Paulo Leminski compilados por Toninho Vaz, alguns 

parecem interessar ao intento de exemplificar a sua personalidade intelectual. No mosteiro, 

por exemplo, Leminski gabava-se do fato surpreendente de, aos treze anos, já ter lido uma 

enciclopédia inteira. De maneira bem humorada, abordava pelos corredores, numa 

autopropaganda, os seus colegas que se preparavam para jogar futebol: “-- vamos, existem 

coisas mais importantes do que futebol. Façam consultas -- ele dizia, levando o dedo 

indicador à cabeça, -- aqui dentro tem uma enciclopédia. É grátis” (VAZ, 2001, p. 39).  

É pertinente assegurar que a tendência para o relaxo assim como a face de extremo 

rigor, em Leminski, estão imbricadas tanto na personalidade do poeta como na sua obra, 

sendo frequentemente facetas cotejadas em sua fortuna crítica, mas nunca prescindida uma da 

outra. A faceta inquieta do jovem Paulo Leminski que irá perseguir a intelectualidade na 
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clausura de um mosteiro, ela mesma o retira da vida monástica, nada condizente com o seu 

jeito impaciente, modo de falar alto e com gestos muito amplos, além das brincadeiras e da 

ironia sempre refinada. 

A vida de Leminski pós-mosteiro não se desvirtua dos meandros da intelectualidade, 

pelo contrário, ele segue seus estudos, de maneira bastante autodidata, conhecendo e se 

identificando com clássicos diversos, tão exagerados e difíceis de manusear quanto a sua 

personalidade artística que ia paulatinamente se formando. Entre eles, Ezra Pound, Mallarmé, 

James Joyce e outros que iria conhecer a partir de sua interação com o grupo paulista da 

Poesia Concreta.   

No afã de intensificar sua atividade literária, trava diálogos longos e importantes com 

Augusto de Campos, em correspondências que viajavam de Curitiba a São Paulo, sendo que, 

pelas mãos do concretista, se iniciariam suas primeiras publicações na revista Invenção. Ao 

corroborar o traço veemente da ambiguidade que irá marcar sua persona e seu ofício artístico, 

ao lado da seriedade de um exercício literário comprometido, Leminski se comprometerá 

também com a boemia, com os bares, com as inclinações dionisíacas. 

 Entretanto, a primeira investida importante de Leminski em prol de sua carreira 

literária não teria sido no âmbito da poesia. Inspirado em uma aula, quando era professor de 

cursinho, Leminski escreve um conto intitulado “Descartes com lentes”, do qual originaria 

seu romance-ideia Catatau, a obra mais considerada pela fortuna crítica leminskiana, porém, 

uma das menos conhecidas dos leitores. Nele, teria trabalhado cerca de nove anos e, enfim, a 

publicação aconteceria em 1975, de modo pouco aclamado e por editora pequena, algo 

bastante condizente com o espírito anarquista do poeta que queria sua obra como marginal, no 

sentido contracultural de escapar às prisões dos ditames dos movimentos, sendo 

independente.  
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 A obra Caprichos e relaxos é a primeira publicada nacionalmente, em 1983, resultado 

da compilação de alguns livros anteriores do poeta, como Não fosse isso e era menos / não 

fosse tanto e era quase e Polonaises, além de alguns dos poemas que fizeram parte da revista 

Invenção. Nesse trabalho, ao lado do tom humorístico, situa-se a engenharia da linguagem 

advinda da formação concretista de Paulo Leminski. Notifica-se que tanto através do rigor, da 

metalinguagem, modo de exercitar sua paixão pela linguagem, como através da anarquia e 

irreverência focadas na liberdade da escrita, a poesia encontra o seu lugar e solidifica-se. 

 Já em Caprichos e relaxos, daremos conta de que, em Leminski, a subjetividade e a 

objetividade se nos apresentarão como dois polos que se chocam, se conflitam, mas não se 

prescindem. Diríamos que a face do “relaxo” está para o desejo de liberdade, mas ele a 

controla pela herança do rigor concretista, face do “capricho”, da lucidez poética, que redunda 

nos poemas concisos, nos haikais, no trabalho de metalinguagem que predomina em toda a 

obra, na elisão do “eu” em benefício do enfoque na palavra-coisa, como bem lhe ensinou a 

vanguarda paulista. 

 Podemos dizer que Leminski se fez artista situado numa poética de intervalo, tendo 

nascido no seio da modernidade, no berço da vanguarda concretista e, depois, caminhado 

além, produzindo entre os contemporâneos dos setenta e oitenta, delineando um retrato de 

vida breve, porém intensa e toda abarcada pela dedicação à literatura, à poesia, à arte enfim. 

Sua relação com o cânone moderno se faz, por vezes, no liame da angústia da influência, 

sintoma de um poeta obcecado por encontrar seu caminho próprio e não apenas se repetir. No 

entanto, em muitos momentos, essa relação com a tradição se “resolve” na ironia do poeta 

lúcido, consciente da necessidade de laborar em diálogo com várias correntes estéticas, no afã 

de utilizá-las em prol de sua arte. O poema de abertura de Caprichos e relaxos já sinaliza para 

a questão do diálogo com as referências, para o reconhecimento do ‘outro”, incluso na 
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memória individual do poeta, que com o material profícuo do passado erige um sujeito lírico 

disposto a olhar para fora de si, mantendo um diálogo com este outro que o antecede: 

um dia desses quero ser 

um grande poeta inglês 

do século passado 
dizer 

ó céu ó mar ó clã ó destino 

lutar na índia em 1866 

e sumir num naufrágio clandestino 
(LEMINSKI, 1983, p. 11). 

 

 No poema, a subjetividade e o olhar lírico matizado pela ironia lançam-se a uma 

tradição antiga, lança-se para fora, se (re) inventando e se (re) construindo no instante em que 

opera a sua escrita. Aqui, o conceito de sujeito sofre desdobramentos consoante às releituras 

da tradição e os contatos com uma outra tendência artística. O sujeito se permite diversificar 

sua postura ao rever valores antigos. Constatamos em Leminski o procedimento da 

metamorfose do “eu” como recorrente e fundamental no empreendimento de sua escrita. Se a 

ironia, esse jogo de dizer uma coisa para significar outra, abre portas ao lúdico, a 

metamorfose leminskiana cria sujeitos, personagens, no amálgama de poesia e vida. 

 O verso “um dia desses quero ser” desvela, pois, o despojamento do sujeito que se 

entrega ao descompromisso de “ser” ou não quando bem entender e a não fixidez de postura, 

de personalidade, nem mesmo há uma fixidez da estética a que visita. O desejo de 

desaparecimento assinalado no último verso “e sumir num naufrágio clandestino”, na verdade, 

corrobora essa impossibilidade de se fixar, de se fazer único, sinalizando o transitório, a 

aventar um sujeito que transita por pontos diversos e díspares, ensaiando sua performance 

plural. O sujeito torna-se um “outro” – “um grande poeta inglês do século passado”, mas não 

deixa de ser aquele “eu” – anterior, tampouco, deixa de buscar ser novo, nas experimentações 

identitárias que cumpre realizar.  

 Investigar as configurações da subjetividade leminskiana é incidir nas tensões que a 

compõem. Certamente, como o título do primeiro livro de poemas sugere, “caprichos e 
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relaxos” se afiguram como os dois polos principais a definirem essa subjetividade 

contrastante na poética de Leminski. A impossibilidade de se detectar uma identidade filial 

unívoca, ainda que, por vezes, ela pareça ser perseguida, confirma, pois, a ideia de 

descentramento do sujeito que, aferrado em dúvidas, se abre a múltiplas identidades. O 

problema do sujeito na poesia, então, pode tomar caminhos variados, mais suscetíveis de 

serem problematizados do que resolvidos, encerrados.  

 O sujeito que se vai achar em Caprichos e relaxos assume movimentos contraditórios, 

oscilando entre a exigência do rigor e o afrouxamento das formas poéticas. Se por um lado a 

poesia esboça uma face delineada sobre os alicerces construtivos da rigidez concretista, por 

outro, o instrumento do acaso marca a face de uma poesia expressiva que não se cansa de 

cultuar o despojamento. Ambas as faces se complementam, não podem ser alijadas e vistas 

isoladamente, embora, tanta vez, duelem como forças antagônicas, a força concretista e a 

força marginal, como se o sujeito tivesse que assumir uma só verdade. 

 Vê-se que a transitoriedade é o locus operandi do sujeito poético leminskiano, seu 

território é móvel, situa-se em um entre-lugar, assim como Leminski, como artista inscrito no 

cenário literário, não se fixa em correntes estéticas, ao longo de seu percurso, embora se 

permita tanger por várias delas. À guisa de Mallarmé, os lances de dados da poesia 

leminskiana querem ser regidos pelo acaso, tendo em mira, todavia, que a poesia, uma vez 

mediada pela linguagem, não se pode desvencilhar, de algum modo, da força construtiva, 

consciente, calculada. O acaso, então, emerge como libertador da primazia do autor sobre o 

poema, concedendo à linguagem todo o poder de soberania. 

 Exemplo bastante explícito da transição de um sujeito de olhar intimista, sintetizado 

teoricamente e difundido na concepção hegeliana de lirismo, para uma visão que se desloca 

para fora, posicionando-se em um enfrentamento direto com o que lhe é exterior, é o poema 

“Contranarciso”: 
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 em mim 

 eu vejo o outro 

 e outro 
 e outro 

 enfim dezenas 

 trens passando 

 vagões cheios de gente 
 centenas 

 

 o outro 
 que há em mim 

 é você 

 você 

 e você 
 

 assim como 

 eu estou em você 
 eu estou nele 

 em nós 

 é só quando 
 estamos em nós 

 estamos em paz 

 mesmo que estejamos a sós. 

 (LEMINSKI, 1983, p. 12). 
 

 Podemos averiguar aí um sujeito que, de primeiro, reflete sobre sua condição de “ser”, 

deslocando seu olhar para o “outro” que lhe é exterior. Ao invés de depararmo-nos com uma 

manifestação subjetiva intimista e confessional, defrontamos com uma subjetividade que se 

difere porque tão logo confunde essa interioridade com o que está do lado de fora. Como 

numa progressão rápida, este “eu” multiplica-se em “outros”, vendo-se em “dezenas” e 

“centenas”. A expressão absoluta de um “eu” esfacela-se também progressivamente, uma vez 

que desde o início ele se inscreve na consciência da impossibilidade de se mostrar total. Em 

si, ele vê “o outro e outro e outro, enfim dezenas”, quase apontando para a infinitude, ao 

atestar uma impossibilidade de totalizar as múltiplas personas que o compõem. 

Nessa perspectiva, o poema emerge como um exemplar da constituição de um “eu” 

poético moderno, um sujeito que não se basta e precisa “outrar-se”, ver o mundo pelos olhos 

do outro. Em lugar da poesia como expressão da subjetividade una do poeta, a poesia como 

reconhecimento de que o “eu é outro”.  Esse sujeito inscreve-se num jogo poético paradoxal, 
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porquanto, no lance para fora de si, não consegue renunciar completamente ao seu intimismo. 

Veja-se que o “eu” se nos apresenta em todas as estrofes, ao final, se pluralizando em “nós”, o 

que corrobora a multiplicidade e impede a ideia de apagamento.  

 Esse sujeito lírico moderno, esvaído das tradicionais formas líricas de se conceber, ao 

se engendrar através do outro, se afigura como um “ser” passante, transitório, que, ao procurar 

sua identidade, a encontra em “trens passando/ vagões cheios de gente/centenas”. Essa busca 

desvela suas experiências com o mundo, com o outro, na transição por espaços ocasionais, 

passageiros, onde ele não se fixa, mas consegue “ser”, existir, mesmo na esteira do temporário 

que lhe serve, mormente, como material poético. É interessante como o caráter transitório e 

descentrado do “eu” está ligado a uma realidade exterior, moderna, fugaz, multifacetada, em 

constante movimento. Nesse cenário, a cidade moderna é ela um elemento fundamental na 

constituição da intimidade poética. 

 Em seu exercício de evasão, no movimento do “eu” para o “nós”, é possível aventar a 

consciência do sujeito e o desejo de uma comunicação mais próxima com este “outro”, com o 

“você”, que assinala a presença dos leitores em um espaço que se permite ser de interação, 

pois “o outro/que há em mim/ é você”. O processo de transição, enfim, torna-se mais aclarado 

na última estrofe, em que o “ser”, sugestão de essência fixa, muda-se para “estar”, apontando 

para um estado, de fato transitivo: “eu estou em você”, de movimento contínuo. Atenta-se 

para o próprio título “contranarciso”, que já insinua a impossibilidade de um “eu” voltado 

exclusivamente para si mesmo, sem o reflexo de um espelho outro, exterior.  

 Em Caprichos e relaxos, o jogo metalinguístico, uma tendência predominante em 

Leminski, é anunciado, sendo mais plenamente desenvolvido adiante, em seu segundo livro, 

Distraídos venceremos. Como bem lembra Fabrício Marques (2001), a obra Caprichos e 

relaxos sinaliza para uma mostra da multiplicidade de interesses do poeta, em versos curtos, 

epigramáticos, similares a grafites, haikais, poemas concretos. Com isso, “Leminski trouxe 
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uma função libertadora – uma proposta de linguagem mais solta e, ao mesmo tempo, apontava 

para a necessidade do trabalho braçal. Poesia como liberdade e disciplina, simultaneamente” 

(MARQUES, 2001, p. 24).  

 A variedade de dicções que persevera a partir de Caprichos e relaxos ratifica o legado 

da experimentação de muitos estilos, dos tradicionais aos mais inovadores, assegurando a 

edificação de um perfil poético próprio, individual, que não cede ao risco das produções 

homogêneas. Veja-se o caso do poema a seguir:  

 Um poema  

 que não se entende 

 é digno de nota 
 

 a dignidade suprema 

 de um navio 

 perdendo a rota.  
 (LEMINSKI, 1983, p. 51). 

 

 

 O poema é escrito sob o viés da objetividade perseguida por um poeta herdeiro dos 

preceitos da vanguarda concretista. É posto em discussão um lugar comum das narrativas 

sobre a modernidade poética, o de que o poema moderno é difícil de ler, muitas vezes 

incomunicável, feito para ser sentido e não entendido, antes forma que conteúdo. Percebe-se, 

com a ironia tipicamente leminskiana, a comparação da dignidade dessa poesia com a de um 

navio perdendo a rota. Aliás, o navio perdendo a rota aventa uma alusão ao Barco Bêbado de 

Rimbaud, ele próprio autor de muitos poemas que não podem ser apreendidos plenamente 

pelo intelecto. Há no poema, ainda, um gesto de ironia ao próprio concretismo, que é uma 

vanguarda formalista. 

A subjetividade é contida pelo jogo metalinguístico, realizada na subordinação do 

sujeito à escrita. Nota-se que não há a inserção de um “eu” tradicional. A voz do “eu” passou 

a ser a voz da escrita, assinalando a derrocada do sujeito na poesia. Os deslocamentos do 

sujeito leminskiano mostram, no encalço de Collot (2013), que a subjetividade está lançada na 

alteridade, na saída de si, na abertura ao outro, indo, tanta vez, se instaurar na tessitura 
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poética. O poema supracitado se inscreve em um minimalismo e não se descuida dos jogos 

poéticos, da sonoridade. Observa-se o jogo das palavras: poema /suprema; nota / rota. A 

alusão a um “poema que não se entende” poderia especular a ideia de um poema de difícil 

penetração, quiçá, por rebuscamento. No entanto, a brevidade da escrita faz-nos navegar ao 

encontro da apologia ao acaso, aparentando displicência de um poema feito de improviso, à 

ventura. Este poema “perde a rota”, por não saber, ao certo, desde o início, o seu destino. 

“Perder a rota”, no sentido de errar, é uma constante abordada nos versos leminskianos, 

sintomática da aceitação do erro, do “estar perdido”, como algo normal, que não se faz 

definitivo, pois os continuados movimentos de ir e vir não descartam o “encontrar-se” no 

futuro. O erro, o desvio desmitifica as certezas e perfeições essencialistas. Ainda, “errar 

significa exatamente não permanecer onde se está, não pertencer a lugar nenhum, pertencer a 

todos os lugares” (LEVY, 2003, p. 41). 

 Também, a ideia do “desvio” aponta para o modo como o poeta se relaciona com os 

modelos literários, ao apostar em experimentações poéticas inovadoras. Aqui, a atuação segue 

em prol da concisão, abolindo a discursividade, como previam os ensinamentos concretistas. 

Se o acaso está sempre presente, aparentando um relaxo, um lance do instantâneo na produção 

poética, paradoxalmente, o poeta sempre caminhará nos liames do rigor construtivo. Vê-se, 

então, que: 

acaso e rigor são colocados em um mesmo campo de tensão em que se 

comunicam, sem cessar, relaxo e capricho, leveza e exatidão, surpresa e 

pensamento, traços de jogos linguísticos e semânticos que enformam sua 
poesia (MARQUES, 2001, p. 76). 

 

 A poesia leminskiana define-se, sobremaneira, pelo trabalho assentado na objetividade 

da linguagem. Seus textos explicitam uma construção poética erigida em bases racionais. Sua 

preocupação maior em Caprichos e relaxos é justamente o espaço da página, a materialidade 

das palavras e a capacidade de delas imanarem música. No prefácio do livro, ele diz: 
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“...Poemas para dizer em voz alta. E poemas, letras, lyrics, para cantar” (LEMINSKI, 1983, p. 

8). 

 No perscrutar objetivo da linguagem poética, não é que o registro da subjetividade 

fique de todo suspenso, mas figura em direção contrária ao lirismo prolixo de expressividade 

romântica. Na escritura dos poemas simples e concisos, à maneira modernista, nem sempre 

afugenta o lirismo, caso de um poema que tematiza o amor:  

 Amor, então 

 também, acaba? 

 Não, que eu saiba. 
 O que eu sei 

 é que se transforma 

 numa matéria-prima 

 que a vida se encarrega 
 de transformar em raiva. 

 Ou, em rima.  

 (LEMINSKI, 1983, p. 89). 
 

 No entanto, a inscrição lírica, em Leminski, é permeada pela ironia que esfacela a 

unidade, a possibilidade de harmonia amorosa. Até mesmo e, sobretudo, o amor não escapa à 

fugacidade do tempo que transforma todas as coisas, conduzindo-as à finitude. O sujeito 

lírico, em sua indagação, que induz à reflexividade sobre o fim ou não do amor, a sugerir que 

o “amor” não acaba, mas sofre transmutações, tornando-se um sentimento inverso – a raiva, 

quando não permanecer sublimado na construção catártica de um poema.  

 Noutro poema, o fugidio também sonda a temática amorosa:  

 as flores 
 são mesmo 

 umas ingratas 

  

 a gente as colhe 
 depois elas morrem 

 sem mais nem menos 

 como se entre nós 
 nunca tivesse havido vênus. 

 (LEMINSKI, 1983, p. 41). 
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 Nele, as flores que simbolizam amor, beleza, perfeição, são tomadas também em seu 

aspecto de efemeridade, uma vez que “a gente as colhe / depois elas morrem”. Aventa-se a 

transitoriedade das flores, a brevidade do amor, amor este sugerido na inscrição da figura 

mitológica “vênus”, a deusa do amor e da beleza. Um amor que se esmaece de súbito, como 

se nunca houvesse existido é, desse modo, assinalado pela marca do desencanto. De fato, “não 

sendo mais amor” é como se não tivesse sido. No verso “a gente as colhe”, lemos um sujeito 

plural coloquial, como forma de amenizar uma ausência, a partir do instante em que ele não se 

sente sozinho, expressando um sentimento que não é absolutamente seu, mas partilhado com 

outros. Desse modo é que estamos diante de um poema que atualiza o topos da fugacidade das 

coisas, do amor e da vida. 

 Para Nanci Guimarães (2008, p. 87):  

a multiplicidade presente na poesia leminskiana transforma o discurso e as 

muitas vozes existentes dão origem a uma nova voz, que não é nenhuma das 

anteriores. Não é o eu nem é o outro: é o nós. Assim, o bandido que sabia 
latim constrói sua identidade.  

 

 Na busca por uma identidade, o sujeito poético leminskiano encontra-se com 

limitações no que tange a interpretar a realidade que o circunda. O veemente mal-estar do 

sujeito moderno frente ao mundo, a escusada ilusão de totalidade, uma vez que o que era uno 

se fragmentou, faz com que o percurso poético erigido se consolide na desconstrução de 

valores hegemônicos. Na trilha leminskiana, a subjetivação estético-literária tem na ironia um 

instrumento que desestabilizará o real. No espaço literário, o sujeito liberto de noções 

contextuais e das relações com a autoria, deslocou-se, entregando-se à aventura da linguagem, 

o que, como dito amiúde, fez instaurar uma abertura à alteridade. 

 Em Caprichos e relaxos, evidenciamos que a “página em branco”, a palavra 

fragmentada na página, estimulam o processo de experimentação poética, em que o poema 

torna-se frequentemente um texto inacabado, por vir, em processo, algo que se coaduna com a 

angústia diante de tudo que já foi feito, escrito, levando-nos a fitar um texto que não traz em 
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seu bojo o sumo da novidade. Diante da sensação de que há nada mais para ser comunicado, 

resta assumir a impossibilidade do novo, e a releitura e a reinvenção como marcas a serem 

perseguidas: 

 o novo 

 não me choca mais 

 nada de novo 
 sob o sol 

 

 apenas o mesmo 

 ovo de sempre 
 choca o mesmo novo 

 (LEMINSKI, 1983, p. 36). 

 

 É interessante notar que o poema, tendo sido escrito por um poeta nascido no seio de 

uma vanguarda, assinala uma crítica à novidade, que é o objetivo de toda vanguarda. Ao 

recuperar o velho Eclesiastes (1:9), em que se afirma que não há nada de novo sobre a face da 

Terra, o poema ironiza o novo, ironizando ainda a poesia concreta. 

 Assim como ocorre, tanta vez, em Baudelaire, no poema de Leminski, é possível ler 

uma descrença no progresso e no porvir. Há certamente uma condenação à modernidade. 

Compagnon (2010, p. 31) dirá que “o paradoxo mais íntimo da modernidade é o fato de que a 

paixão do presente, à qual ela se identifica, deva também ser compreendida como um 

calvário”. Embora de Baudelaire ao surrealismo, o ídolo do novo tenha se desenvolvido, na 

modernidade tardia promulga-se a sua decadência, a perda de sua auréola. Assim como no fim 

de As flores do mal, “o novo é sempre vizinho da morte” (COMPAGNON, 2010, p. 67). 

 No poema leminskiano, o novo “não choca mais” porque verte-se em rotina, a 

desvanecer o ideal de progresso. Se não há mais o que germinar no futuro, Compagnon 

(2010), em um retorno a Nietzsche, dirá também que, se o progresso não tem mais sentido ao 

homem moderno, a história estará aberta a um vazio. “A arte, hoje, dá testemunho desse vazio 

sem, no entanto, se preocupar em saber para onde ela vai” (COMPAGNON, 2010, p. 133).  
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 Com base nos ensinamentos de Mallarmé, no que concerne à inutilidade do poético e 

ao desejo de desprender o ato poético da condição de uma autoria, a poesia de Leminski se faz 

um processo contínuo, aberto, em que à linguagem é concedida a primazia. No legado de sua 

obra, tanta vez, o conteúdo literário não mais se realiza como o predicado consequente de um 

sujeito. Doutro modo, os poemas prescindem de uma voz que os tenha originado, restando a 

voz da linguagem como fundadora da própria realidade a ser representada. 

 A voz lírica despersonalizada, em Leminski, atesta a objetividade como característica 

a margear uma construção poética que se pretende autônoma em sua estrutura, um exercício 

desenvolvido ao longo de seu tempo dedicado a assimilar os preceitos da escola concretista. 

Seria caro ao concretismo a preferência pela estética formalista à revelia da literatura de 

expressão subjetiva e prosaica, elevando o significante da palavra e suas dimensões fônicas 

para além da sintaxe discursiva. Nessa perspectiva, a poema fala por si, sem a voz da autoria, 

pois a linguagem falará por ele e apesar dele. Caso do poema seguinte: 

 ver 

 é dor 

 ouvir 
 é dor 

 ter 

 é dor 
 perder 

 é dor 

 

 só doer 
 não é dor 

 delícia 

 de experimentador 
 (LEMINSKI, 1983, p. 59). 

 

 O poema procura, de maneira concisa, definir significados para a dor, associando-a a 

sentimentos de posse e de perda, além de relacioná-la com os sentidos de visão e audição.  O 

encerramento do poema, pois, corrobora a busca por experiências, mesmo que perpassem pela 

dor. A ideia aventada de se transformar a dor em algo de que se extrai um teor positivo aponta 

para a compreensão amadurecida acerca do viver. Se tudo é dor e não se pode a ela fugir, o 
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ato de “doer” deixa de ser “dor” para ser estetizado no poema. A dor é encarada também 

como o fluxo de uma experiência transitória. Experimentar é viver e quem vive, nesse sentido, 

está sujeito a enfrentar momentos de gozo (delícia) e de dor.  

 A dor alijada de um “ser” que a detenha, de um sujeito dado ao modo clássico, mas 

expressa na esteira da antilira concretista, assevera o compromisso com a experimentação da 

linguagem. No poema supracitado, o excesso de subjetividade que poderia recair sobre o tema 

da “dor” é dissipado em prol de uma criação poética lúdica que perscruta sempre novas 

linguagens. Tanto na formação concretista quanto na formação oriental, que teria motivado a 

prática do haikai por Leminski, é possível atestar a técnica apreendida de dizer o máximo com 

o mínimo. No fluxo veloz das palavras, o fazer literário realiza-se e dispensa um sujeito que 

conjugue essa dor. O sujeito está fora da página, assinalando uma ausência. Para Solange 

Rebuzzi (2003, p. 83), “a dor desencantada e sem paixão, a dor que é fruto da despossessão do 

eu, e que acontece pós-paixão, essa pode ser a forma experimentada na escrita leminskiana”. 

 Entre as diversas questões que norteiam a atitude do poeta contemporâneo, na 

produção de Leminski, podemos destacar a consciência do próprio fazer literário. A 

metalinguagem está na órbita de seus trabalhos poéticos, desde Caprichos e relaxos, no 

entanto, em Distraídos venceremos, percebe-se um adensamento do foco sobre a linguagem. 

Cerca de metade dos textos desta coletânea são metapoemas, havendo uma última seção 

dedicada ao haikai, tipo de poema japonês que, nas acepções de Haroldo de Campos (1977, p. 

62), assinala o “desejo de fundir imagem em imagem”. 

 Na evidência da preocupação com o fazer literário, é posta em destaque a rarefação 

mallarmaica do sujeito, a ausência do eu percebida no alto teor metalinguístico de poemas que 

acusarão a crítica do sujeito para lidar com a aspereza da realidade, fazendo uso, conforme 

dito, da ironia. Assoma-se no conjunto de Distraídos venceremos a ideia de que a literatura 

não deve refletir a expressão de um sujeito, tampouco expressar o que há na estampa da 



119 

 

realidade. Admitir-se-á a subjetividade, apenas no entendimento de sua construção no 

encontro com a linguagem, sendo que “é nessa relação ‘vital’ com a linguagem, nesse 

intervalo entre ser e deixar de ser, que a língua poética de Leminski se apresenta” 

(SCRAMIN, 2010, p. 233). 

 A lucidez plena de um poeta crítico que não pode lidar harmonicamente com a 

linguagem histórica estabelecida sob os cânones vigentes de uma sociedade, aos seus olhos, 

considerada áspera, faz Leminski propor, no âmbito poético, a experiência da abolição (não 

da realidade) de referência através da rarefação, consoante se escreve em Distraídos 

venceremos. O encontro irrefutável com a realidade ocorrerá, portanto, em momentos outros, 

à margem da literatura, na dedicação de suas atividades ensaístas, publicitárias etc. Voltando-

se exclusivamente para a “poesia da poesia”, estabelecendo jogos críticos com a linguagem, o 

experimento poético sugere uma luta com as palavras, como escreve no poema “ 

Desencontrários” em que diz: “Fazer poesia, eu sinto, apenas isso / dar ordens a um exército, / 

para conquistar um império extinto” (LEMINSKI, 2002, p. 35).  

 A proposta de abolição da referência através do que ele chamaria de rarefação está 

explicitamente lançada em Distraídos venceremos, no prefácio intitulado “Transmatéria 

Contrasenso”, em que Leminski demonstra que sua arte não está atada a preceitos da 

realidade, embora perturbe a consciência de que é impossível eliminá-la definitivamente: 

“Seria demais, certamente, supor que eu não precise mais da realidade. seria de menos, 

todavia, suspeitar sequer que a realidade, essa velha senhora, possa ser a  verdadeira mãe 

destes dizeres tão calares” (LEMINSKI, 2002, p. 7). Notemos que a versatilidade artística 

leminskiana rompe os limites de um espaço instaurado no campo literário e o seu trabalho 

poético, então, abre caminhos para que outros tipos de arte, de códigos e de linguagem sejam 

experimentados. Assim, a relativização das referências torna-se uma obsessão de sua 
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produção artística que pretende romper com a lógica cartesiana, a que defende no mundo 

ocidental o conceito de que as palavras estão necessariamente atreladas aos referentes.  

 Ademir Assunção (2010) lembra que, além de assinalar um passo adiante em relação a 

Caprichos e relaxos, a obra Distraídos venceremos significou o adensamento da poesia 

leminskiana e uma visível mudança de tom no que se refere ao humor leve da fase inicial. 

Agora, é possível averiguar a mácula de um ceticismo que irá, paulatinamente, sofrer 

gradações até chegar ao seu cume em O Ex- estranho, seu último livro de poemas, publicado 

postumamente.  

 A tentativa de se compreender a totalidade da aventura experimental poética de 

Leminski não pode perder de vista a sua obsessão pela linguagem, os seus “anseios críticos”, 

o seu interesse em, mais que construir uma poesia “bem pensada”, desestabilizar as normas, 

transgredir as estruturas e suas regras limítrofes. O poeta está sempre operando um processo 

de diluição de fronteiras, em que a ideia de dissolução dos limites, a forma com que se 

relaciona ao múltiplo e à diversidade figuram como eixos norteadores do seu exercício 

literário.  

 O denso trabalho com a linguagem, averiguado no segundo livro de poemas de 

Leminski, fala em uníssono com a modernidade histórica da literatura, cujo atestado da 

autocrítica faz do poema, muita vez, crítica do mundo e da própria linguagem. A inserção de 

uma consciência crítica faz o poeta utilizar-se da tradição, de uma outra maneira, não de modo 

a repeti-la e ou simplesmente imitá-la, mas sua retomada atesta o acréscimo da sua diferença. 

Vejamos o primeiro poema da coletânea: 

 

AVISO AOS NÁUFRAGOS 

 

Esta página por exemplo, 
não nasceu par ser lida. 

Nasceu para ser pálida, 

um mero plágio da Ilíada, 
alguma coisa que cala, 
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folha que volta pro galho, 

muito depois de caída. 

 
Nasceu para ser praia, 

Quem sabe Andrômeda, Antártida, 

Himalaia, sílada sentida, 

nasceu para ser última 
a que não nasceu ainda. 

 

Palavras trazidas de longe 
pelas águas do Nilo, 

um dia, esta página, papiro, 

vai ter que ser traduzida, 

para o símbolo, para o sânscrito, 
para todos os dialetos da Índia, 

vai ter que dizer bom-dia 

ao que só se diz ao pé do ouvido, 
vai ter que ser a brusca pedra 

onde alguém deixou cair o vidro. 

Não é assim que é a vida? 
(LEMINSKI, 2002, p. 15). 

 

 

 Logo, notamos que a metalinguagem de Leminski não se alija da descontração do 

humor, ainda que destaque, sobretudo, o labor predominante da linguagem e o olhar crítico do 

poeta. De início, o título aponta para uma chamada irônica “aviso aos náufragos”, surgida 

como uma admoestação do poeta àqueles que se aventuram a lê-lo, aos que viajam pelas 

letras. O humor está presente sobremaneira no jogo que se aventa entre “náufragos” e 

“navegantes”. Por que não se avisa aos navegantes, mas aos náufragos? Pois que 

“navegantes” são os sujeitos que navegam sobre, isto é, na superfície das águas, ao passo que 

“náufragos” são aqueles que afundam, se envolvem, então, de modo mais profundo e inteiro.  

Leminski parece se interessar mais por este leitor que não se intimida, que ultrapassa 

barreiras e rompe fronteiras, modo com o qual se comporta também no seu ato criativo. A 

página que não nasceu para ser lida, por ser “pálida”, branca, é também, concomitantemente, 

uma página histórica, “plágio da Ilíada”. A consciência criadora do poeta elide o sujeito 

clássico (não há um “eu”, uma voz lírica tradicional) e dá voz plena à linguagem. Na metáfora 

da “folha que volta pro galho, muito depois de caída”, é possível ler a afirmação do 

conhecimento de que não há ineditismo, mas o poema, em sua própria construção, realiza um 
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retorno ao passado, marcado pelo desejo de renovação. Notificamos que o anseio pelo novo, 

pela página “que não nasceu ainda”, não prescinde da reverência /referência à tradição, 

assinalada pelas “palavras trazidas de longe”. Assim, “a leitura é mais uma experiência 

constitutiva da subjetividade, em seu esforço de apropriação da coisa poética, ou seja, a 

memória do lido é um dos elementos a ser considerados como matéria de criação” 

(CAMARGO, 2008, p. 99).   

Ao longo da última estrofe, é sugerido que as palavras de outrora, organizadas no 

poema presente, também seguirão para o futuro, como o curso das águas de um rio. Ademais, 

aí se percebe a consciência poética criadora da evolução formal, da transição e transmutação 

da linguagem que não permitirá ao poema ser uma mera repetição de fôrmas e regras 

cristalizadas. O poema abarca o inusitado, se torna “pedra” e sobre essa pedra-poema, algo 

como um “vidro” se fragmenta, se espedaça, aventando o inesperado, o irracional com o qual 

o poema se irmana.  

 Em outro poema, “A lei do quão”, Leminski parece esboçar sua lei para a criação 

poética: 

 Deve ocorrer em breve 

 uma brisa que leve 

 um jeito de chuva 
 à última branca de neve. 

 

 Até lá, observe-se 
 a mais estrita disciplina. 

 A sombra máxima 

 pode vir da luz mínima 

 (LEMINSKI, 2002, p. 16). 
 

 

 Neste poema se lê, em pequenas duas estrofes, sugestões para se gestar a aventura 

poética. Primeiro, na metáfora da “branca de neve”, a previsão de que um clássico poderá 

sofrer alterações, da neve para “um jeito de chuva”, em seguida, mais explicitamente, sugere-

se que para extrair o máximo do mínimo, uma das obsessões do labor leminskiano, isto é, 

escrever um poema lapidado de excessos, é preciso atenção, trabalho e disciplina, ciente de 
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que terá um caminho difícil de trilhar, um exercício incessante, sempre em processo, o qual 

ele também evocará em versos de outros tantos poemas de Distraídos venceremos, tais como 

“vim pelo caminho difícil,/ a linha que nunca termina” (LEMINSKI, 2002, p. 18).  

 Esse caminho difícil trilhado pela poética de Leminski, via de regra, fará da memória, 

da retomada da tradição, o viés que permite ao sujeito erigir sua identidade, ao transformá-lo 

em outro, ao inseri-lo sempre numa posição de devir. O poeta corrobora a derrocada da 

originalidade, lidando com a subjetividade de modo a traçar interseções com o passado 

poético, nas releituras várias feitas da tradição e nos contatos estabelecidos com diversas 

tendências artísticas. Esse processo se elucidará em vários dos metapoemas, em alguns, 

implicitamente, em outros, de modo bastante descortinado, como é o caso de “Plena pausa”: 

 Lugar onde se faz 

 O que já foi feito, 

 Branco de todos os textos, 
 foi-se o tempo 

 quando escrevendo, 

 era preciso 

 uma folha isenta. 
 

 Nenhuma página 

 jamais foi limpa. 
 Mesmo a mais Saara, 

 ártica, significa. 

 Nunca houve isso, 
 uma página em branco. 

 No fundo, todas gritam, 

 pálidas de tanto. 

 (LEMINSKI, 2002, p. 29). 
  

 Veja-se que o exercício da metalinguagem assinala o flagrante da consciência literária, 

sendo o curso criativo um trabalho alinhavado para dentro da linguagem poética, a corroborar 

esta opção renitente de seguir o “caminho difícil”. Verifica-se, claramente, a dispersão de uma 

identidade, de um “eu”, pois a subjetividade se arrolará no engendramento mnemônico, pela 

pulverização das identidades. O discurso poético edifica-se na aceitação da memória como um 

todo composto de várias partes fragmentadas entre os tempos passado e presente. Ainda que 

não faça emergir um sujeito poético formal, no poema, a página é referenciada como um 
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objeto carregado de uma veemente sensibilidade. Ao invés da expressividade de um eu 

poético, o poema se afigura como o cenário central onde ele é a matéria que se molda na 

página, pelo que lhe é exterior, pela experiência que se busca no passado.  

 A consciência da escrita poética, aqui, propõe a recuperação da historicidade do 

poema, ao averiguar que, assim como o branco é a cor que sintetiza a junção de todas as 

cores, a página em branco avigora a soma de todos os textos. Não se pode inaugurar um 

poema na página, pois todas estão repletas de dizeres anteriores, além de que, não havendo 

escrita isenta, não há poetas que não se comuniquem com seus precursores. Mesmo que a 

página do poema incida, por vezes, em pausa e silêncio, ela não deixa de refletir o processo de 

continuidade concernente a essa historicidade literária. Nessa acepção, Barbosa (1986) 

constata que poema e poeta estão vinculados a um processo intertextual de meditação e leitura 

bastante consciente, em que “a qualidade histórica do poema, a sua inevitável leitura 

palimpsesta, instila o sabor amargo da repetição e dúvida acerca da originalidade” 

(BARBOSA, 1986, p. 15). Ademais, a subjetividade em forma de autoexpressão é refreada 

em prol da manifestação da experiência cultural a redundar na reflexão do fazer poético, do 

manejo da linguagem.  

 Ao pensarmos a subjetividade lírica em Leminski, temos em mira que ela 

constantemente se consolida na rememoração discursiva, em um movimento de retorno a uma 

memória cultural do poeta, a um passado que ele parece tentar reintegrar ao constructo da sua 

subjetividade de agora. Em vários outros poemas, leremos a constância de um pensamento 

crítico, a assertiva de que o texto surge a partir da pesquisa estética, pondo em cena o papel do 

poeta também como leitor. Em “Despropósito geral”, o último verso arremata: “Eu, senhor, 

sou todo ecos” (LEMINSKI, 2002, p. 90), ao passo que em “M. de Memória”, escreve: “Os 

livros sabem de cor / milhares de poemas” (LEMINSKI, 2002, p. 91), constatando, pois, que a 

originalidade não se aproveita, senão, nos afluxos, no retornar os olhos ao passado, fazendo 
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desse retorno a verdadeira fonte de novidade. Justamente a polifonia, o diálogo intertextual 

sinaliza o descentramento do “eu” absoluto, pois não se é capaz de superar os outros, as outras 

vozes textuais.  

 Contrariando a ironia do título que parece advertir o fato de que “distraídos 

venceremos”, em muitos poemas, é nítido o encontro com um mal estar existencial que mais 

tem a ver com uma derrota do sujeito no enfrentamento da realidade aparente. Assim, como 

em “podem ficar com a realidade”, verso de um poema já comentado em outro momento do 

trabalho, vários outros apontam para a relatividade da realidade, a não afinidade com as 

verdades absolutas conjugada à percepção da instabilidade das coisas.  Vejamos que versos 

como: “A nós, gente, só foi dada / essa maldita capacidade, / transformar amor em nada”. 

(LEMINSKI, 2002, p. 24) e “Estamos todos sozinhos. Eu estou, tu estás, eu estive” 

(LEMINSKI, 2002, p. 81) dão certa dimensão da descrença existencial que terá como 

consequência a tentativa de se submeter a um processo de desreferencialização e assumir a 

tarefa de se autodizer, rompendo o compromisso com a representação da realidade. 

Esta proposta de anulação da realidade é mister em Leminski, desde o livro Caprichos 

e relaxos, se intensificando na obra seguinte, como uma necessidade de desaparecer por meio 

dos versos, por meio da linguagem, quando proclama a “rarefação da referência” ou sugere 

uma espécie de “naufrágio intelectual”, em “O Náufrago náugrafo”. Na verdade, esse 

desaparecimento não passa de transfiguração do poeta em linguagem, em escrita, lugar onde, 

de algum modo, se presentifica. Desta feita, a fuga do “eu”, sua despersonalização, não se 

transmuta em ausência plena, assim como o confronto com a realidade também se relativiza, 

uma vez que não se pode erigir um ponto de fuga definitivo.  

 Maciel (2004) lembra que, embora pareça se esquivar da realidade, ela é uma das 

linhas de força da poética de Leminski. Seu relacionamento com o real se dá de modo 

paradoxal e as tradições e dicções poéticas variadas que convergem para a sua poesia, se 
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encontram, se irmanam, se chocam, se negam e se afirmam em um fluxo de pluralidade. Na 

poética do bandido que sabia latim, há várias possibilidades de se surpreender as 

configurações subjetivas. Elas se tornam abrangentes na medida em que, para o poeta, todos 

os conceitos são provisórios, insuficientes, impossíveis de se fixar como verdades 

cristalizadas. Vejamos outro poema: 

gardênias e hortênsias 

não façam nada 

que me lembre 
que a este mundo eu pertença 

 

deixem-me pensar 

que tudo não passa 
de uma terrível coincidência 

(LEMINSKI, 2002, p. 94). 

  
 

 Nele, o exalar da efemeridade das flores “gardênias e hortênsias” se entrelaça aos 

sentimentos de evasão do sujeito, que, no gesto de exprimir de uma subjetividade ansiosa, 

questiona e nega noções de verdade e de pertencimento. O sujeito parece querer rejeitar a 

consciência de sua estranheza, um modo, quiçá, de se defender frente à inadequação ao 

mundo, recorrendo ao “acaso”. A “coincidência” poderia eximir o peso, não fosse a matiz do 

“terrível” manchando a tragédia de estar em um mundo com o qual não se estabelece 

correspondência. 

 É lícito dizer que, sujeito cindido e consciente da própria dissonância e finitude, 

Leminski caminha na dialética do estabelecimento de rupturas com os valores tradicionais, 

sobretudo, estéticos, a fim de escrever a liberdade da sua linguagem, conjugada ao 

reconhecimento de diálogos importantes com as vertentes culturais diversas. Nessa prática de 

absorção experimental, se verá coexistir tradição e experimentalismo, o que redunda numa 

perspectiva de inventividade múltipla dentro da sua poética. Os vários entrecruzamentos 

estéticos dimensionados alçam o engenho poético, inserindo, assim, a poesia leminskiana em 

um movimento que transgride a literatura. O poeta de nosso estudo foi, além de criador 
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literário, biógrafo, tradutor, publicitário, redator, letrista, empenhando os sentidos de poeta 

articulados ao pensamento crítico desenvolvido nas experiências de leituras culturais, 

artísticas e sociais das diversas áreas em que atuou.  

 Por conta dessa inquietude e diversidade de caminhos, não se pode situar Leminski em 

um único espaço, em um lugar específico da arte e ou da cultura. Como dissemos, sua 

personalidade inquieta sinaliza a disposição em estar entre-lugares e nunca se fixar, porque, 

correntemente, irá buscar novidades e experiências para serem coadunadas ao seu repertório, 

sempre in progress. A proposta leminskiana de não se fixar em lugar algum, estabelecendo-se 

numa posição fronteiriça dos espaços, subverte a ordem cartesiana, em que tudo se pretende 

inteiro e unificado. Há, pelo contrário, o assinalar de um reconhecimento de quebra, de 

fragmentação de valores, ao misturar campos diversos e díspares, reunindo-os em sua arte.  

 A subjetividade leminskiana é, então, delineada por traços conflituosos, dadas as 

diferentes identidades que concorrerão para a ossatura de seu perfil artístico. O próprio 

concretismo, onde ele nascerá publicamente como artista, gerará conflitos em sua persona 

poética, provocando, ao mesmo tempo, recusa e aceitação, percebidos em seus textos-poemas 

e, ainda, mais nitidamente, em seus textos críticos que não fugirão à discussão sobre a tensão 

do “ser” poeta, sobre qual perspectiva e de que elementos se compõem a sua matéria poética. 

 Ao buscarmos compreender a multiplicidade da modernidade poética de Leminski, 

deparamo-nos, então, eminentemente, com incertezas e indefinições. Percebe-se que o próprio 

poeta, no encalço de uma identidade, uma vez que não se desprende da ideia rigorosa de 

pertencimento, preocupa-se, no seu exercício poético, em engendrar, desenvolver e questionar 

a subjetividade lírica. Das inquietudes íntimas aos temas poéticos sobre a própria poesia e até 

às reflexões mundanas, em temas exteriores, segue a trajetória leminskiana. Esse aspecto da 

transitoriedade estética opera releituras do poeta crítico marcadas pelo viés do descentramento 
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e da desestabilização de conceitos, valores, tendências estéticas recuperadas no seio da 

tradição.  

 Se considerarmos o poeta à margem do comum no que tange ao cenário literário, 

reconheceremos, por conseguinte, que Leminski não se insere em paradigma estético nenhum, 

porquanto não se esquiva de buscar incessantemente espaços que o instiguem a invenções. 

Em sua dicção poética suscetível à mobilidade, o erro não tem o peso do fracasso e as certezas 

não são perseguidas ou evocadas. Dissemos, ainda uma vez, que ao menos duas direções são 

apontadas no caminho da multiplicidade leminskiana: uma via de rigor e outra de relaxo. As 

vestes da subjetividade se mesclam à trama da incerteza, do teor antipositivista que se 

contrapõe à lógica racional, ao rigor formalista. 

Para Antonio Risério (2004, p. 374):  

Leminski se dedica obsessivamente a perturbar a obsessão racionalista. Este 

é o tema que o anima. O atrito entre, de um lado, a subjetividade, a incerteza, 

o antipositivismo e, de outro lado, a lógica impecável. Os imprevisíveis 
meandros do mundo e a nitidez da ciência exata. Leminski quer introduzir 

coisas corrosivas no corpo do pensamento lógico. 

 

  Afirmar, pois, que a intuição subjetiva de Leminski opera de parelha à percepção 

intelectual implica corroborar o ponto de cisão que impede o discurso unívoco da poesia. 

Exemplo de cisão e ou rarefação mallarmaica do sujeito são os haikais que comporão parte do 

exercício poético do autor. A última sessão de poemas da coletânea Distraídos venceremos, 

intitulada “Desarranjos florais”, são exercícios de haikai, em que se verificará, dada a própria 

tendência estrutural do poema, com versos mínimos, de instantes, flashes flagrados, a 

ausência do “eu”, a fusão com o que está “fora”, a eliminação da distância entre sujeito e 

mundo. Muita vez, a voz que fala no poema será a natureza e não um sujeito tradicionalmente 

situado. Vejamos:   

 tarde de vento 

 até as árvores 

 querem vir para dentro 
 (LEMINSKI, 2002, p. 132). 
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 Caso exemplar do haikai japonês em que a autoria se desloca para fusão do sujeito à 

natureza, não havendo distanciamento demarcado entre sujeito e mundo. Ao invés de emanar 

de um “eu” convencional, a voz poética faz interseção com o “não-eu”, com o “outro”, com o 

exterior, figurado na “tarde de vento”, nas “arvores”, enfim.  

 Uma das grandes forças da poesia leminskiana é, sem dúvida, a liberdade da 

linguagem a desvelar a insurgência contra as regras e referências já consagradas. Ademais, a 

ambivalência das formas sublinha a desconfiança da razão cartesiana no modo de se conceber 

o conhecimento e formular um pensamento crítico, se tornando o método de experimentação 

da linguagem. No trato com o texto leminskiano, vê-se, então, que a alteridade e a identidade 

não são aspectos excludentes, mas se amalgamam no conjunto de matizes do texto poético. À 

maneira nietzschiana, o poeta se move contra a razão unificadora e se rende à visão pluralista 

do mundo e das coisas.  À revelia do “eu penso” de Descartes, há uma relação de várias vias 

entre sujeito e objeto. Quiçá, um movimento de circularidade entre sujeito – objeto – sujeito, 

em que o pensamento não conduz a uma resposta unificadora sobre o ser, mas promove uma 

abertura a uma gama de reflexões e ou indagações que o colocam em questão. Vejamos o 

poema “Razão de ser”:   

 Escrevo. E pronto. 
 Escrevo porque preciso, 

 preciso porque estou tonto. 

 Ninguém tem nada com isso. 
 Escrevo porque amanhece, 

 e as estrelas lá no céu 

 lembram letras no papel, 

 quando o poema me anoitece. 
 A aranha tece teias. 

 O peixe beija e morde o que vê. 

 Eu escrevo apenas. 
 Tem que ter por quê? 

 (LEMINSKI, 2002, p. 80). 

 

   

 No poema, a ênfase recai sobre o ato de escrever e o seu processo, não importando um 

resultado ou uma finalidade. O sujeito não se questiona, tampouco quer fazer crer na 
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finalidade ou utilidade do fazer poético. O escrever se apresenta para ele como um ato comum 

e, ao mesmo tempo, estonteante; assim como o amanhecer é belo, porém quase imperceptível 

para a maioria acometida pelo automatismo veloz da vida moderna, e ninguém pergunta por 

que amanhece, o “escrever” se desobriga de motivos para tal. Destaca-se, desde o início do 

texto, a presença da pontuação, da que Leminski não usufruía tanto, preferindo minúsculas e 

demais contravenções gramaticais. Ela parece aventar a força da intransitividade do escrever. 

A atividade poética voltada para si mesma: “Escrevo. E pronto”, sem fim determinado.  

 Junto à temática do processo de escrita, o ato da criação poética traduz o sentido para a 

existência do sujeito. No processo criativo, são evocadas imagens simbólicas, tais como a da 

“aranha que tece teia”, uma das imagens arquetípicas do fazer poético, um trabalho artesanal, 

cuidadoso, de criação equivalente ao trabalho do poeta que tece palavras e as ordena 

engenhosamente sobre o papel.  O eu-lírico parece ser tomado por um estado de embriaguez 

que o incita sempre a escrever, o escrever, por seu turno, assegura a existência. Assim como a 

aranha desempenha o seu trabalho, o poeta escreve “apenas”.  

 Uma reflexão interessante acerca do ato de escrever baseada em premissa semelhante 

à de Leminski, encontra-se no filósofo Nietzsche: 

Mas por que você escreve? – A: Eu não sou daqueles que pensam tendo na 

mão a pena molhada; tampouco daqueles que diante do tinteiro aberto se 

abandonam a suas paixões, sentados na cadeira e olhando fixamente para o 
papel. Eu me irrito ou me envergonho do ato de escrever; escrever é para 

mim uma necessidade imperiosa -- falar disso, mesmo por imagens, é algo 

que me desgosta. B: Mas por que você escreve então? A: Cá entre nós, meu 
caro, eu não descobri ainda outra maneira de me livrar dos meus 

pensamentos. B: E por que você quer se livrar deles? A: Por que eu quero? E 

eu quero? Eu preciso. -- B: Basta! Basta! (NIETZSCHE, 2011, p. 119). 

 

 

 Assim como na filosofia nietzschiana, a escrita para Leminski não prescinde da 

relação com o pensamento, com o mundo e com a própria linguagem. Tanto no poema como 

no pensamento filosófico supracitado, os sujeitos parecem se irritar diante da insistência em 

dar explicações para o ato de escrever. Em Leminski, sobretudo, a linguagem pretende ser 
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sinônimo de liberdade, e as explicações e justificativas impositivas só concorrem para cercear 

essa busca de liberdade linguística. Assim é que o espaço do poema se torna um momento de 

questionamento, concomitante à fruição textual, a reflexão teórica induz a pensar a própria 

escrita poética. Ademais, o ato criativo tangenciado à liberdade da linguagem quer suplantar 

as pretensões utilitárias do escrever. Entretanto, há o paradoxo do poeta crítico da linguagem, 

ciente de que não se pode alijar de todo das convenções, uma vez que emite seus 

questionamentos à escrita, à poesia, utilizando-se do próprio código linguístico. Para 

Elizabeth Rocha Leite (2012, p. 72):  

É interessante notar que mesmo num poema autorreferencial, que se volta 

para o cerne da atividade criadora e presta homenagem a grandes escritores, 

a voz do poeta não é dogmática, impositiva. Ele não define o que é poesia: 
pelo contrário, mostra-nos uma irônica condição de fragilidade e incerteza ao 

terminar sua escrita com um ponto de interrogação. Produz uma interrogação 

retórica que é uma abertura, uma porta que se abre para a entrada do leitor. 

 

 Assim, é parte da inventividade poética leminskiana explorar infinitas possibilidades 

dos recursos linguísticos em suas composições. A sua declarada paixão pela linguagem 

concebeu uma gama de metapoemas, que têm lugar privilegiado em sua obra, tais como este 

“Razão de ser”, em que subjetividade e metalinguagem se imbricam para atender as demandas 

da escrita poética. Ao encontro da proposta central de Distraídos venceremos, ao voltar-se 

para as questões da linguagem, o sujeito afasta a referência e faz da apologia à distração e da 

capacidade de ver “estrelas lá no céu”, seu modo peculiar de ver o real; faz da poesia e do ato 

da escrita, um modo privilegiado de lidar com as agruras da realidade. Assim sendo,  

trabalhar com a palavra em suas múltiplas significações ajuda o homem a 

construir um conceito diferente da realidade. Nisso, reside a força da poesia. 
Ela talvez seja a única forma de suplantar a razão cartesiana (LEITE, 2012, 

p. 26). 

  

 O anseio de coadunar razão e emoção, objetividade e subjetividade, sem que haja 

suplantação de um aspecto ou outro, faz o sujeito abrir mão da sua individualidade narcísica 

para se submeter à linguagem. O intento de afastar a referência, propalado em Distraídos 
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venceremos, pode ser concatenado à ideia de infligir a lógica cartesiana, no momento em que 

se desestabiliza a razão unificadora, propondo novas formas, novos sentidos. É pertinente 

salientar, no fluxo paradoxal das influências de Leminski, que este mesmo poeta que põe em 

xeque as certezas da razão cartesiana é o que se aproxima, de primeiro, do formalismo 

apregoado pelo concretismo. O próprio autor declara:  

A poesia concreta foi um momento. Esse momento passou. Mas a poesia 

concreta firmou uma série de valores com uma nitidez tal que até hoje 

permanece no horizonte da criação textual brasileira como um momento de 
luz total (LEMINSKI, 1994, p. 24). 

 

 Embora o seu espírito transgressor se empenhasse muito mais em subverter a ordem 

sistêmica, protagonizando a crise moderna da identidade, Leminski exprime certa angústia e 

necessidade de tomar partido no campo das artes, enraizar-se e ou agrupar-se 

intelectualmente. Essa coação identitária será, pois, temporariamente satisfeita com a poesia 

concreta. Adiante, todavia, ele afrouxará a camisa de forças do concretismo em nome da sua 

autonomia artística, incansável perscrutadora de novas identidades. 

 Paulatinamente, o poeta se afasta do concretismo, na medida em que se reveste de um 

tom humorístico, irônico, descontraído, não abolindo versos nem rimas, tampouco a se despir 

do lirismo, tanta vez, ancorado ao sentimentalismo romântico. Há, em boa parte dos poemas 

do autor, uma luta por anular o “eu”, ora transmutando-o em uma voz plural “nós”, ou mais 

coloquial, “a gente”, ora erigindo poemas de tom predominantemente narrativo, demarcando 

uma ausência, um olhar vindo de fora. São nesses instantes de supremacia da objetividade que 

os ecos do concretismo se fazem presentes. Da poesia concreta, ele preservou, sobretudo, o 

conceito de síntese, de objetividade, desapossando o “eu” de sua individualidade, de sua 

mácula egocêntrica, para permitir ao poema e ou à linguagem falar por si mesma. 

 Das três obras poéticas póstumas, Winterverno, La vie en close e O ex-estranho, 

sobretudo as duas últimas citadas prosseguem na mesma linhagem das obras anteriores, 

adensando, pois, o trabalho com a linguagem. Os próprios títulos de La vie en close e O ex-
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estranho expressam a situação de exilado do poeta moderno; um exílio em relação ao seu 

tempo, seu mundo e a si mesmo. Muita vez, a metalinguagem encena essa situação de 

arredado do mundo, de estranheza impossível de suprimir inteiramente.  

  A alternância entre poesia objetiva e aquela que se abre mais explicitamente à 

subjetividade, processo comum nos anos setenta, do século XX, marcará cada vez mais os 

rumos da poética leminskiana, em que o rigor cederá espaço importante à invenção poética 

extraída do prosaico, do cotidiano, e utilizando-se, para tanto, da linguagem coloquial. Este 

estado de coisas nos permite dizer que o modelo leminskiano de arte demonstra, de maneira 

irônica e ou bem humorada, o quanto uma leitura dicotômica de sua poesia incidirá 

indubitavelmente em uma visão insuficiente e empobrecedora.  

 Ao passo que a influência concretista vai sendo superada pelo poeta, sua originalidade 

toma forma com base na incorporação da subjetividade e da abertura ao coloquialismo, 

erigindo um modo peculiar de ser “brincador” de palavras, afugentando normas em prol da 

liberdade da linguagem, uma face que remete ao seu contato com os conceitos da poesia 

marginal e do tropicalismo. No entanto, é preciso sempre salientar que, a partir do momento 

em que a poética leminskiana se aproxima da subjetividade apregoada pela poesia marginal, 

aventando um descuido, certo desleixo com as formas, o rigor do concretismo mantém-se 

como base a alicerçar seu caminho. A poesia concreta não permanece e nem é predominante 

nos rumos seguidos pelo autor, no entanto, assegura o legado do “capricho” que Leminski 

nunca abandonará.  

 A obra póstuma La vie en close vem a público pela primeira vez em 1991 e o sucesso 

editorial dá origem a várias edições. O título da obra é um trocadilho bem humorado que faz 

alusão à canção La vie en rose, conhecida na voz de Edith Piaf. A canção referencia “uma 

vida cor de rosa” levada com ares de despojamento, com ênfase no amor e na felicidade. Já a 

obra de Leminski sinaliza a consciência da finitude humana, a transitoriedade, com marcas de 
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irreverência e coloquialismo. Muito presente na obra é a temática da morte; a morte aparece 

como uma previsão, como algo que se aproxima cada vez mais da vida. A lucidez diante do 

tema da morte remete a um preparo do desaparecimento do sujeito, não apenas na linguagem, 

de modo ficcional, mas, também, agora, este desaparecimento aponta as setas para o próprio 

poeta. Vê-se, em muitos poemas, que a subjetividade, a carga emotiva, é escancarada, embora 

não se perca de vista o rigor.  

 Ademir Assunção (1991) afirma que Alice Ruiz lê, em La vie en close, ao mesmo 

tempo, uma vida que se fecha e uma vida que se amplia. O close traz essa dubiedade que nos 

permite entender, através da leitura dos poemas, um ensaio conceitual para o encerramento da 

vida, para o desaparecimento, concomitante a uma ampliação desta mesma vida, ao limite 

máximo, explorando todos os caminhos possíveis, até mesmo os mais sinuosos.  

 Em La vie en close, é nítida a multiplicidade, uma vez que a própria leitura nos 

direciona para locais plurais, tempo e espaço dialogam, tempos verbais – passado e presente 

se misturam, Ocidente e Oriente também comparecem coadunados no fluxo experimental da 

poesia. Defrontamos com poemas de notável melodia, em que rimas, aliterações e tantos 

outros recursos de linguagem asseguram o ritmo que salta aos ouvidos atentos, como uma 

espécie de tributo aos ensinamentos poundianos. Em meio a essa musicalidade exaltante, 

Leminski não tomará a técnica artesanal como fórmula única para se fazer poesia, mas, em 

meio à consciência da linguagem, o sopro do acaso, a captação do instante dada em insights 

são peças sempre consideradas.  

 Leiamos o poema “Estupor”:  

 esse súbito não ter 

 esse estúpido querer 

 que me leva a duvidar 
 quando eu devia crer 

 

 esse sentir-se cair 
 quando não existe lugar 

 aonde se possa ir 
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 esse pegar ou largar 

 essa poesia vulgar 

 que não me deixa mentir 
 (LEMINSKI, 2000, p. 14). 

 

 A princípio o poema nos induz a pensar em um estado de morbidez, de imobilização, 

de efeito de espanto ou surpresa, dado o significado do vocábulo “estupor” a coroar o título, 

além dos tantos verbos no infinitivo. No entanto, percebemos, ao longo do poema, que o 

sentido do título não se confirma, pois o poeta demonstra uma agitação, movendo-se em 

reações diversas que desencadeiam múltiplos sentimentos. As reações angustiantes induzem a 

um excesso de sofreguidão que incide sobre a impotência do sujeito. É possível ler no poema 

uma tentativa de objetividade e distanciamento do que se sente, algo sugerido justamente 

nessa disposição dos verbos quase todos no infinitivo: querer, crer, cair, ir etc. A própria 

estrutura poética soa imediatista, pontual e objetiva, atendendo à rapidez do moderno, que é 

efêmero e veloz.  

Assim, consoante às vicissitudes do moderno, a linguagem, com a mesma velocidade, 

se movimenta. Percebe-se uma confusão do indivíduo em relação aos próprios sentimentos, 

que seguem um curso inquietante: “duvidar quando devia crer”, “pegar ou largar”. A inserção 

do sujeito nesse mundo tem, aqui, demonstrada a marca da nebulosidade, uma vez que todas 

as certezas parecem pulverizadas, como se “desmanchadas no ar”. O poeta se personaliza e se 

revela como um sujeito “fora do lugar”, sua autocrítica atinge a própria escrita poética, uma 

vez que a angústia e o desconforto que o acometem desafiam sua imaginação e criatividade, 

interferindo em sua capacidade inventiva. Ao final, há uma negação do fingimento poético. A 

angústia do sujeito desvela sua incompletude e incapacidade de investir numa ideia criativa e 

ou de se plenificar a ficção, de modo que ele mesmo descrê no seu processo de criação 

poética. Sentir que “não existe lugar” é sentir-se destituído de identidade, de identificação, 

sentimento generalizado da razão crítica moderna. Ademais, a dúvida resiste ao lado da 
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consciência crítica do sujeito, que expõe à flor da página sua dimensão existencial insuflada 

de instabilidade.  

Ocorre, em La vie en close, o gesto poético de colocar mesmo a vida em foco, 

negando a ideia de poesia engajada e ou atrelada a qualquer ideia utilitarista para se abrir à 

reinvenção das coisas cotidianas, praticar a contemplação do instante trivial e belo. Leminski, 

então, focaliza o máximo com o mínimo, de modo sutil, valoriza a exatidão que foi encontrar 

na cultura japonesa e ainda nos ensinamentos do concretismo. Em alguns dos poemas, 

assomam observações cotidianas dadas em teor narrativo, de modo a não poder debandar a 

emoção, ainda que o teor subjetivo seja deliberadamente “vigiado” para não ser extravasado, 

numa poesia que, em suas vestes de despojamento, pretende também demonstrar suor e 

pensamento.  

Leminski soube como poucos conciliar vida e poesia. Viveu estritamente para a arte, 

sendo, além de poeta, romancista, tradutor, redator e publicitário, em trabalhos extrapoéticos 

que não deixavam, de algum modo, de se relacionar à arte. Na poesia, o tom peculiar do 

humor concatenado à exatidão da linguagem, técnica também aprendida entre os modernistas, 

se nos apresenta uma poesia com toque do cotidiano, do simples erigido a partir de uma 

linguagem coloquial e acessível. É com essa linguagem e com a capacidade de extrair o 

poético das coisas triviais da vida comezinha que Leminski engendra o ritmo individual de 

seus poemas, buscando atender o ensejo de comunicação. Mas o poeta é ciente do fingimento 

poético, da lucidez artística presente em seu labor literário, mesmo quando deixa aproximar 

tão nitidamente a experiência do texto, as vicissitudes da vida cotidiana das estratégias 

perspicazes da linguagem. Vejamos: 

lá fora e no alto 

o céu fazia 

todas as estrelas que podia 
 

na cozinha 

debaixo da lâmpada 
minha mãe escolhia 
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feijão e arroz 

andrômeda para cá 

altair para lá 
sirius para cá 

estrela dalva para lá 

(LEMINSKI, 2000, p. 26). 

  

 O poema se inicia com uma imagem propriamente poética de um céu que fabrica 

estrelas, para tão logo se direcionar para um flagrante cotidiano. Na cozinha, debaixo da 

lâmpada, uma mãe que escolhe feijão e arroz. A beleza do poema centra-se, sobretudo, na 

singeleza desse flagrante aparentemente banal que se transmuta, tão logo, na matéria poética. 

Dada a colocação dos verbos no pretérito, assim como o fato de se tratar da observação de um 

afazer materno, estamos defronte a um olhar de criança. O sujeito projeta-se na infância, 

momento da vida em que o olhar sobre as coisas não é convencional, nem tangido de 

automatismo, pois, sobretudo, os olhos pueris são capazes de se maravilhar com as pequenas 

coisas, de modo natural e espontâneo.  

Assim como escolher feijão e arroz, o ato de escrever é atividade minuciosa que se 

deterá na escolha de palavras. No poema de Leminski, o jogo poético implícito é 

aparentemente espontâneo e desproposital. No entanto, o gesto de “escolher arroz e feijão” 

pela mãe, na cozinha, não foge à associação com a escolha das palavras. Tanto o ato de 

“escolher palavras” quanto o de “escolher arroz e feijão” podem ser equiparados a jogos 

lúdicos. Essa mãe, que se faz acompanhar de estrelas, sabe manipular bem a matéria com a 

qual trabalha, assim como o poeta pretende a mesma eficácia na lida com as palavras na 

página examinada. A escolha explicitada na dança rítmica do “para cá” e “para lá” determina 

a formação do corpo celestial matizado de estrelas. Assim como as estrelas formam 

constelações, o agrupamento de palavras, em um trabalho de precisão seletiva, plasma a 

constelação que redunda no poema.  

 Vê-se que Leminski encena em sua obra um amálgama de concepções artísticas 

heterogêneas e, nesse sincretismo, competem objetividade e subjetividade. Se por um lado o 
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saber humano sempre esteve na órbita das perscrutações leminskianas, dado que o poeta 

empenhou-se obsessivamente por culturas distantes, por fatos históricos, teorias totalizantes 

tais como o estruturalismo, línguas antigas, filosofia, mitologia, religiosidade, todos 

sintomáticos do desejo de se abarcar um conhecimento abrangente, total, por outro, o poeta 

que se fez pop e contracultural não abre mão do movimento, de modo que, nele, relacionar-se 

com a permanência das coisas, ou mesmo, enxergá-las pela clave da perenidade, torna-se um 

processo problemático. O caso do concretismo a alicerçar o percurso poético do autor fez 

emergir a aprendizagem da estrutura formal do poema, o rigor imbricado à ousadia 

experimental, característica do espírito vanguardista.   

Logo, essas estruturas da herança construtiva dos concretos dividem espaço com a 

vivência subjetiva da poesia marginal e do tropicalismo. Ademais, o poeta é tangido por 

outras facetas tais como a religiosa e ou mística, muito próxima da ideia de analogia 

assinalada por Octavio Paz, sendo que a subjetividade em sua obra é também matizada por 

releituras da tradição oriental, de tradições antigas outras, como a latina e da mitologia grega. 

Contudo, é preciso entender que o lirismo leminskiano, encenado na modernidade, não deixa 

de expressar um sujeito cindido, ou um sujeito que se movimenta constantemente em um 

processo de cisão; eis que a problematização da subjetividade no seio do contemporâneo 

redundará uma poesia resistente, irônica, crítica, que se faz ouvir na voz de um sujeito 

problemático, pois, fragmentado.  

A faceta irônica e crítica do poeta é sintomática da condição de exílio da poesia no 

âmbito da modernidade. Esse exílio consciente do poeta assinala sua resistência, por acreditar 

na “inutilidade” do seu fazer poético, na contramão da lógica da sociedade industrial que tudo 

transforma em mercadoria vendável. Leminski resiste, mas não completamente, uma vez que 

consegue utilizar as tecnologias, a publicidade, o mass media e outras engrenagens modernas 

em favor da sua produção. Seu exílio é também pautado na dialética. O progresso da 
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modernidade provocará em Leminski o mesmo sentimento baudelairiano, transeunte entre a 

atração admirada e a repulsa pelo novo. Ao mesmo tempo em que a sociedade capitalista é 

rejeitada por castrar e uniformizar a arte, é pelos novos meios de comunicação que o poeta 

consegue penetração pública, realizando o ensejo de propalar sua poesia.  

Assim como o poeta de As flores do mal, Charles Baudelaire, traduziu em versos as 

mudanças que a Paris do século XIX provocara em sua alma e em seu mundo físico, muitos 

outros poetas que o sucederam se ocuparam dessa prática, concorrendo para que, doravante, o 

fenômeno da urbe não mais deixasse de ser objeto inquietante de suas almas sensíveis. Esses 

poetas enxergarão, pois, na cidade moderna, uma face caótica e opressora matizada pela 

dicotomia que aponta para a atração e a repulsa, ao mesmo tempo. 

Diferentemente do sujeito clássico, cartesiano, movido por uma razão sólida e 

salvadora, ocorrerá com o sujeito moderno a tomada de consciência de si mesmo e de sua 

condição de homem perdido e nu em meio à multidão de iguais. Ao empreendermos uma 

reflexão sobre a poética leminskiana, é importante, pois, remeter à consciência da dissonância 

com o mundo e à consequente atitude de resistência do poeta frente à modernidade, tônicas 

destacadas da poesia do autor. Nascido em 1944, em Curitiba, Leminski, imbuído da 

insatisfação e rebeldia dos modernos, torna-se personagem nômade, não se fixa, movimenta-

se, dirige-se para a cidade opulenta, São Paulo, onde pode desenvolver e divulgar a 

pluralidade de sua arte.  

Tony Hara (2004, p. 39), pensando numa perspectiva baudelairiana, dirá que o homem 

da modernidade “tem a tarefa de metamorfosear-se continuamente para fugir e transgredir a 

variedade das formas de captura, de sujeição, de controle social que atravessam e configuram 

o tempo presente ancorado nas superstições, credos e valores do passado”. No entanto, aquela 

provinciana Curitiba não abandona Leminski, constituindo suas raízes de “besta dos 
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pinheirais”, o único lugar para onde entoar sua “canção do exílio”, tornando certeiro o retorno 

para lá. Vejamos o poema seguinte: 

COM QUANTOS PAULOS 

paulos paulos paulos 

quantos paulos são preciso 
para fazer um são paulo?  

 

idades idades idades 

quanto dá uma alma 
dividida por duas cidades? 

(LEMINSKI, 2000, p. 32). 

 

 Rememorando o provérbio popular “com quantos paus se faz uma canoa?”, o autor 

intitula seu poema “com quantos paulos”, incitando uma reflexão acerca da medida do próprio 

sujeito. A repetição de “paulos”, ao longo do primeiro verso, atesta um sujeito que se 

multiplica, ao tentar abarcar a opulência da cidade grande. Suas indagações vão resultar na 

percepção de um sujeito dividido entre a cidade de onde veio e a cidade de São Paulo. A alma 

dividida em duas cidades, nos últimos versos, explicita a fragmentação desse sujeito, pequeno 

protagonista na enormidade da urbe. 

          Defrontamos, no poema supracitado, com um caso em que se pode arriscar ler uma 

referência biográfica. Não raro, poetas permitem desvelar na poesia elementos extraídos da 

sua própria vida. Lembremo-nos de Bandeira, em seu “Testamento”, em sua “Evocação do 

Recife”, Drummond, em “Confidência do Itabirano” entre tantos. É, pois, comum se fazer 

referências a familiares e a fatos de suas vidas, o que recrudesce ainda mais nossas dúvidas 

acerca de como encarar esse sujeito lírico: como verdadeiro, falso, como a construção de um 

fingimento? O fato é que esse sujeito, ao tomar forma poética, se expande, transgride o que 

era aparentemente particular e, na riqueza das construções analógicas, nos paralelismos da 

linguagem poética, passa a representar o universal. 

O poema “com quantos paulos” é, pois, exemplar do modo como se engendra a 

relação dialética de Leminski com o mundo moderno, sendo interessante notar nele e em 
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outros poemas da mesma obra, o modo como se engendra o olhar do poeta em direção à 

cidade moderna.  Fundamentado sob a égide de dois princípios: analogia e ironia, conforme 

Octavio Paz (1984), esse olhar traduz formas diferentes de reagir frente à realidade refutada. 

A analogia, segundo Paz, crença na correspondência entre todos os seres e o mundo, é o 

recurso da poesia no enfrentamento da alteridade, tentativa de reunificar o que está 

fragmentado, resgate do ritmo e da melodia poética, presente em toda a poesia moderna, 

mesmo quando implicitamente. Por outro lado, a ironia, “filha do tempo linear, sucessivo e 

irrepetível; ferida pela qual sangra a analogia; reverso da palavra, a não-comunicação” (PAZ, 

1984, p. 100-101), surge quando a correspondência é deliberadamente rompida e o poeta 

torna-se ciente da cisão com o mundo. 

Leminski, em sua obra poética, a exemplo de poetas modernos como Baudelaire, em 

As flores do mal, registra, na manifestação do diálogo analogia-ironia, sua incongruência com 

a cidade. Porém, sua crítica não se restringe ao campo poético, surge ainda em ensaios, em 

entrevistas, como na concedida ao jornalista Almir Feijó da revista Quem de Curitiba, em 

1978, e posteriormente publicada no livro Paulo Leminski – número 2 da Série Paranaenses. 

Na ocasião, fala sobre suas insatisfações com a cidade natal: “Curitiba é uma cidade 

consumidora. É uma cidade de classe média. Não é uma cidade produtora e parece desmentir 

o determinismo econômico” (LEMINSKI, 1988, p. 11). O poeta denuncia ainda a falta de 

criatividade da cidade, fundada na repressão sexual e constituída por um povo que aprendeu a 

se iludir na mística da dignidade, somente obtida através do trabalho. À luz dessa assertiva, 

notamos que o pensamento crítico do poeta percebe, em uníssono com Menezes (1994, p.59), 

que  

na modernidade, a fruição do aqui e agora  não se apresenta mais como uma 

realização orgástica do paraíso, mas sim como uma transposição do prazer 

carnal para o prazer do consumo de bens dotados de uma beleza, imagem da 
circunstancialidade e da efemeridade, atados a um conjunto de gostos de 

uma época onde a transitoriedade parece ser a única regra não transitória. 
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 Toninho Vaz (2001, p. 51), biógrafo do autor, lembra que Leminski “foi um dos mais 

mordazes e agudos críticos que a cidade já conheceu. Não necessariamente em tom 

depreciativo, que fique bem claro isso, mas quase sempre irônico”. Vê-se que a ironia dirigida 

à cidade não responde a uma crítica depreciativa e definitivamente desdenhosa a Curitiba; ela 

expõe a sua subjetividade por, antes, confluir com o “destino trágico” do ironista, a que se 

refere Propp (1992, p. 183), que é representar o avesso da vida transmutando-o no risível; a 

tragédia, nos dizeres de Propp, ao tratar de Gogol, está no fato de se amar profundamente o 

objeto ridicularizado. 

Por essa via, é sabido que Leminski se enche de amor por sua Curitiba a ponto de 

declarar: “eu jamais consegui morar em outro lugar por muito tempo. Agora, aos 40 anos, 

estou tranquilo, pois descobri que sou como o pinheiro que não se pode transportar” 

(LEMINSKI, In: VAZ, 2001, p. 52). A relação do sujeito com a cidade realiza-se, então, em 

conformidade com a disjunção que ocorre na vida moderna da urbe, assinalada por Uchôa 

Leite (2003). De um lado, depara-se com o locus amoenus (o lugar aprazível), de outro, a 

descoberta da urbe como locus adversus (o lugar adverso). Reiteramos que o poeta, à guisa de 

Baudelaire, no que tange à relação com a cidade, assume uma atitude dialética, de atração e 

afastamento, própria do espírito da modernidade. 

Outro momento de La vie en close, emblemático da relação analógica com a cidade, 

em que se expõe o âmago da subjetividade, é o poema “Curitibas”: 

Conheço esta cidade 

Como a palma da minha pica 
Sei onde o palácio 

Sei onde a fonte fica, 

 
Só não sei da saudade 

A fina flor que fabrica. 

Ser, eu sei. Quem sabe, 
Esta cidade me significa 

(LEMINSKI, 2000, p. 16). 
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 A relação de inteireza do sujeito para com a cidade, que parece conhecer 

profundamente, ainda que, com doses de humor, é confirmada no poema. Mas nem a própria 

declaração de amor pela sua cidade foge à crítica irônica, evidenciada na desconstrução do 

clichê “como a palma da minha mão” substituído por “como a palma da minha pica”. 

Curitiba, cidade para onde Leminski regressou, no bairro da Cruz do Pilarzinho, após 

temporada em que morou em São Paulo, se nos afigura como a cidade natal, para a qual 

devota um afeto matizado com tons de nostalgia: “Só não sei da saudade”. O sentimento de 

saudade pode, aqui, estar relacionado ao deslocamento do sujeito para outra cidade, ou 

mesmo, às próprias mutações comuns a qualquer cidade em movimento.  

Vale lembrar que o próprio título do poema aventa a grandeza (opulência) da cidade, 

indicando a metamorfose de Curitiba, que se pluraliza em Curitibas. Paulatinamente, a vida 

pacata na pequena Vila cede terreno à vida na grande cidade, com novas formas. Assume-se a 

correspondência, a expressão lírica, sobretudo, nos versos finais: “Ser eu sei. Quem sabe, / 

esta cidade me significa”, em que, para além dos elementos elencados em versos iniciais, que 

asseguram a existência da cidade como uma arquitetura, através dos elementos (palácio, 

fonte), a acepção de Curitiba conclui-se no liame da abstração, da amorosidade, porquanto a 

cidade está também e, principalmente, dentro do sujeito, em sua memória afetiva. 

 Em “Como abater uma nuvem a tiros”, perfila-se o progresso da cidade grande e o 

tumulto por ele acarretado: “carros se chocando”. 

sirenes, bares em chamas, 

carros se chocando, 

a noite me chama, 
a coisa escrita em sangue 

nas paredes das danceterias 

e dos hospitais, 
os poemas incompletos 

e o vermelho sempre verde dos sinais 

(LEMINSKI, 2000, p. 17). 

 

 



144 

 

 Aqui, ao invés da relação destoante com os ruídos da modernidade, o sujeito poético 

parece deixar-se penetrar por eles: “a noite me chama”. Ainda, a disposição descritiva das 

coisas, o simultaneísmo, a elisão de conectivos, concorrem para a velocidade do poema: 

“carros, bares em chamas, carros se chocando”, a representar, pois, a própria velocidade da 

urbe, um apanhado veloz de inúmeras imagens que quase se justapõem sob os olhos 

inebriados do observador. Consoante Hara (2004, p. 77), “as sensações se espraiam em 

múltiplas direções porque o artista ébrio pelo espetáculo da cidade abandona a sua identidade 

fixa e inflexível, que impedira a renovação permanente da percepção”. E o sujeito prossegue, 

por vezes, cheio de amor pela cidade, como se lê, ainda uma vez, em “Objeto Sujeito”, da 

obra Distraídos venceremos: “você nunca vai saber / quanto custa uma saudade / o peso 

agudo no peito / de carregar uma cidade / pelo lado de dentro” (LEMINSKI, 2002, p. 96). 

 Assim é que podemos dizer que, entre relações irônicas e analógicas, Leminski se 

afigura como mais um entre os poetas modernos, para quem a metrópole representa um 

cenário de angústia, que, por um lado, transparece um lugar de atração e correspondência, 

pelo que ela tem de modernidade e progresso, por outro, é retrato de repulsa, uma vez que os 

efeitos colaterais da modernização transformam a urbe moderna em um lugar onde o habitante 

não mais se encontra. Apenas mais um rosto comum na multidão de transeuntes, o sujeito 

figura imerso em um individualismo exacerbado e melancólico que o distancia do outro, que o 

cinde do mundo. 

 Como um habitante da modernidade, o poeta Paulo Leminski perscruta sua identidade 

como um objetivo sempre à frente, a ser alcançado, tornando, para tanto, um experimentador 

incansável no que tange ao seu exercício artístico. Entre Curitiba e São Paulo, em um 

constante movimento de estar conduzindo sua arte, e deixando-se conduzir por ela, Leminski, 

apesar de assumir a impossibilidade de permanência em grupos específicos, se nos afigura 

como um nômade que perambula com o fim de se fixar (BAUMAN, 1998). Outrossim, à luz 
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de Hara (2004), Leminski se apresenta como um sujeito indeciso, sempre a tocar no signo da 

instabilidade, trocando de assunto, andando sozinho e mudando de cidade.  Ele sabe que 

“além da curva, existe, deve existir, tem de existir uma terra hospitaleira em que se fixar, mas 

depois de cada curva surgem novas curvas, com novas frustrações e novas esperanças ainda 

não destroçadas” (BAUMAN, 1998, p. 92). 

 É na esteira da distração que Leminski segue engendrando sua identidade de poeta 

múltiplo, ao promover jogos de linguagem, desconstruindo frases de efeito, captando vozes de 

diversas correntes estéticas. Essa mistura de vertentes o impede de aderir a verdades 

totalizantes, sobretudo, no campo artístico. Seu arcabouço estético é amplo e parece se 

apresentar voluntariamente inacabado. Muitos dos poemas não nos revelam um eu subjetivo, 

mas se voltam para o exterior. Tantos deles investem na elisão do “eu” para dar sentido ao 

que está “fora”, outros se voltam diretamente para um “outro”, sugerindo um diálogo com um 

possível leitor. Sua subjetividade é revelada, muita vez, nesse encontro entre o “eu” e o 

“outro”, momento em que o descentramento do “eu” permite convocar outras vozes.  

 Assim é que este poeta, herdeiro do rigor da poesia concreta, também incorpora, em 

sua identidade, o coloquialismo, a linguagem popular da poesia marginal, criando poemas 

curtos, rápidos, que vão ao encontro dos seus anseios de comunicação e da efemeridade 

atestada no mundo contemporâneo. Em “Quem sai aos seus”,  

 vozes a mais 

 vozes a menos 

 a máquina em nós 
 que gera provérbios 

 é a mesma que faz poemas, 

 somas com vida própria 
 que podem mais que podemos 

 (LEMINSKI, 2000, p. 37). 

 

 Temos mais um exemplo em que o poeta utiliza-se de um ditado ou provérbio popular, 

relendo-o para dentro de seu poema. “Quem sai aos seus” rememora o dito popular “quem sai 

aos seus não degenera”. Então, o sentido do título retoma a temática da influência hereditária, 
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o fato de sermos o resultado daquilo que herdamos e das nossas experiências, conforme o 

conhecimento popular que, aqui, torna-se uma instância do gênero lírico. Empenhando o foco 

para o fazer poético, sugere-se que os poetas não carecem de se nutrirem do sopro divino 

entoado pelas musas. A técnica poética é perfeitamente alcançável: “é a máquina que faz 

poemas” e, ainda que vozes sejam evocadas, o foco não está sobre quem pronuncia a palavra 

poética, mas no que é enunciado, isto é, a palavra, a linguagem tem autonomia suficiente no 

constructo do poema.  

 Vejamos ainda que a descontração da linguagem ao estilo coloquial mescla-se ao 

cuidado com a precisão linguística, em um poema conciso, marcado pela retenção. Nos versos 

finais “somas com vida própria / que podem mais que podemos”, aventa-se que o poeta está a 

serviço das palavras, do poema, e não o contrário. Essa autonomia do poema que não se 

subjuga ao seu criador, na dissimulação poética leminskiana, também pode sugerir o culto à 

inspiração criadora, a apologia ao acaso, tão cara em toda a sua obra, além da afirmação 

aferida entre os japoneses, quando pensam o haikai, de que o poema “se faz sozinho”. Mas, 

além do haikai, que é uma espécie fixa, este poema de Leminski, ainda que pretenda fazer do 

acaso, do despojamento, a sua mola propulsora, não deixa de se utilizar da razão criadora para 

apreender o instante poético para dentro da forma (da estrutura) do poema.  

 É com os fios tecidos do cotidiano que Leminski promove a captação do instante 

poético, coadunando o rigor da construção com o lirismo, a propor uma lírica pautada na ideia 

do “inutensílio”, aplicada à arte, não se rendendo ao pragmatismo e à panfletagens 

ideológicas. Na cena da modernidade tardia, com o atestado da fragmentação do sujeito, a 

poesia de Leminski se nos apresenta como uma reação insurgida contra qualquer utilitarismo 

que se tente apregoar à criação poética. Como temos dito, a subjetividade que se vai achar 

nessa poética não coincide com a de um sujeito estável, de identidade unificada, mas a de um 
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que está sempre em transformação, em movimento, conforme as experiências poéticas que 

emergem em seu trajeto artístico. 

 Em La vie en close, esse sentimento do sujeito fragmentado, consciente de sua solidão 

em um mundo em que impera o caos, o transitório e o efêmero, mostra-se evidente em versos 

como estes: 

 Esta vida de eremita 

 é, às vezes, bem vazia. 

 Às vezes, tem visita. 
 Às vezes, apenas esfria.  

 (LEMINSKI, 2000, p. 70). 

 

 Percebemos já na declarada “vida de eremita”, esta imersão no isolamento, na vida 

afugentada do trato social, porque a solidão se afigura como a alternativa outra do homem 

moderno que não consegue se entregar à superficialidade das relações modernas. Vejamos 

que o sujeito, no poema, não está explicitamente demarcado. Ele se evade para o exterior, 

como um observador onisciente da “vida de eremita” que ele mesmo leva. A locução 

adverbial “às vezes”, repetida, ao longo dos versos, dá o tom da alternância das coisas, do 

movimento que impede a solidez e a certeza. A vida se modifica e transita entre estar vazia ou 

na presença de pessoas. O último verso traz a assertiva da vida que perde o vigor, ou, para 

usar uma expressão nietzschiana, a vida que perde a “vontade de potência”, pois uma vida que 

esfria é uma vida que esmorece, enfim.  

O sujeito poético, então, busca se anular, se desidentificar de si, desdobrando-se em 

uma alteridade, para, assim, realizar a reflexão sobre si mesmo. A evasão do sujeito, de longe, 

suplanta a subjetividade do poema, de modo que é possível dizer que a função emotiva da 

linguagem necessariamente fundada no “eu” da enunciação é mera convenção. Ainda, é lícito 

dizer que, afastada a ideia de um “eu” estabelecido e estável, deparamo-nos com um 

subjetivismo muito ligado ao impessoalismo, de modo que as emoções imersas no poema são 
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universalizadas, isto é, podem pertencer a todos, ao invés de a um único sujeito, deixando de 

definir uma personalidade ególatra.  

 Uma temática recorrente em La vie en close é a morte da qual o poeta trata bem 

proximamente, como se previsse a proximidade do desfecho da própria vida. Uma temática 

comumente sombria é manipulada de modo bastante lírico, como se o sujeito sublimasse a 

morte ou a tomasse como um desejo. Talvez a maior ironia leminskiana tenha sido o 

desaparecimento do poeta, ainda jovem. A eleição da morte como fuga, saída diante da cisão 

com o mundo hostil, emerge como um eco romântico na condição marginal (à margem) do 

poeta. A morte ora encarada com leveza, ora com ironia nem tão sutil, está em versos como “a 

morte a gente comemora” (LEMINSKI, 2000, p. 70) e “hoje a morte está difícil. / Tem 

recursos, tem asilos, tem remédios. Agora, a morte tem limites” (LEMINSKI, 2000, p. 81).  

Nos versos em que lida com a morte, a encara como uma travessura de quem veio ao 

mundo feito um intruso: como diz no poema “Ópera fantasma”, “o que veio sem ser 

chamado” e se foi, sem nada avisar, ou “sem fazer nenhum ruído”. Com o olhar ciente de que 

a morte se aproxima, “Leminski se fixa nas mortes rituais, nos desaparecimentos líricos” 

(HARA, 2004, 152), de modo a fazer da vida um constante experimentar e expressar de 

formas e sentidos, a fazer da existência uma permanente metamorfose.  

 A propósito da morte, Leminski escreveu, à maneira romântica, dois epitáfios, dois 

poemas em formato de inscrição tumular. O primeiro, intitulado “Lápide 1: epitáfio para o 

corpo”: 

 Aqui jaz um grande poeta. 

 Nada deixou escrito. 

 Este silêncio, acredito, 
 são suas obras completas. 

 (LEMINSKI, 2000, p. 82). 

 

 Neste, o sujeito implícito na colocação do verbo “acredito”, se distancia para falar do 

poeta, em terceira pessoa, relatando sobre sua morte. Juntamente, se evidencia o silêncio da 
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fala e da escrita do poeta, de modo que “as obras completas” se equiparam à própria vida e 

não apenas aos poemas que comporiam suas obras. Não há escrita, mas há o sujeito poeta.  

 O segundo epitáfio “Lápide 2: epitáfio para a alma”, do mesmo modo distanciado, 

narra-se a passagem do artista: 

 aqui jaz um artista 

 mestre em desastres 

 
 viver  

 com a intensidade da arte 

 levou-o ao infarte 

 
 deus tenha pena 

 dos seus disfarces 

 (LEMINSKI, 2000, p. 83). 
  

 Vê-se que a intensidade da arte e da própria vida do artista teria conduzido ao colapso, 

uma vez que um único coração não teria suportado a gama de disfarces, de vidas 

multifacetadas dentro de uma mesma vida, dividida em ritmos diferentes. Se a morte do poeta 

despede o corpo, a alma poderá não se desalojar, permanecendo nos rastros de uma obra vasta 

que permanece.  

 Na experimentação de horizontes poéticos variados, no uso de linguagens 

diversificadas e outras vozes, Leminski delineia seu caminho artístico na esteira da alteridade. 

Ampliando os espaços de sua capacidade inventiva, o poeta trilha desde o concretismo ao 

tropicalismo, do latim à cultura oriental, assinalando, com isso, uma poética diferenciada, na 

qual não cabem rótulos ou especificações limitadas. O “samurai malandro”, veementemente 

“antenado” com as novas tecnologias, não chegou a vivenciar a era da internet, dado que 

morreu em 1989, no entanto, sempre esteve ciente da importância dos meios de comunicação 

e da capacidade de o mundo se conectar através deles. Leminski utilizou-se de multimídias, 

recursos visuais, a evidenciar uma pluralidade de interesses que jamais discriminaria a mescla 

de estéticas diferentes.  
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 Um exemplo enriquecedor da multiplicidade da poética leminskiana é polarizado na 

segunda obra póstuma de poesia, Winterverno, de 1994. O livro reúne poemas de Leminski 

acompanhados de desenhos de João Suplicy, esboçados de modo aleatório, inicialmente em 

noites de um Café curitibano e, depois, durante encontros que tiveram em São Paulo. Os 

poemas foram escritos em guardanapos, papéis avulsos, posteriormente compilados por Josely 

Vianna Baptista. É lícito dizer que a obra retrata claramente essa multiplicidade de vozes 

poéticas em Leminski, em textos que exalam descontinuidade e inacabamento, a desvelarem, 

nos fragmentos, o conglomerado de oriente e ocidente, rigor da concisão e espontaneidade, a 

marca do individual com o coletivo no âmbito poético.  

 Ao propor um livro de poemas laborado a quatro mãos, em que a escrita é ladeada pela 

linguagem visual, em desenhos, rabiscos que, de longe, ousam o profissionalismo, Leminski 

rompe com a ideia de linguagem unificadora, desestabiliza estruturas cristalizadas, 

conciliando influências, das mais formalistas às marginais, das clássicas às contraculturais, 

com as quais vai engendrando a sua identidade. Assim, as visões pluralísticas apresentadas 

pela poética leminskiana seguem em consonância com a velocidade do mundo moderno e as 

múltiplas linguagens nele existentes. Os textos do poeta curitibano são, indubitavelmente, 

marcados pela proposta de multiplicidade asseverada por Ítalo Calvino (2003), quando este 

tem em mira a escrita de Gadda e Robert Musil. À luz do pensamento calvinista, podemos 

constatar que Leminski se afigura como um poeta que labora na tensão entre exatidão 

matemática e abordagem dos acontecimentos humanos. A multiplicidade das vozes que 

assomam em Leminski, as várias vozes e sujeitos testificam olhares plurais sobre o mundo. 

Esse é o conflito a que o sujeito leminskiano se vê lançado: nutrir a confluência das vozes ou 

plasmar uma voz própria e original, malgrado ser limitada pela grandiosidade dos clássicos. 

A diferença de sua poética está, sobretudo, na consciência da impossibilidade de 

conciliar dicotomias e ou polaridades contrapostas: exatidão e mentalidade militar, por 
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exemplo, com irracionalidade e caos. Malgrado essa consciência abeirar uma crise de 

identidade, o poeta se atreve a apresentar um mosaico de referências díspares. É este, pois, o 

papel enriquecedor da literatura no mundo, para Calvino (2003). Segundo suas acepções: 

No momento em que a ciência desconfia das explicações gerais e das 

soluções que não sejam setoriais e especialísticas, o grande desafio para a 

literatura é o de saber tecer em conjunto os diversos saberes e os diversos 
códigos numa visão pluralística e multifacetada do mundo (CALVINO, 

2003, p. 127). 

  

 A obra Winterverno traz poemas e desenhos que simulam descompromisso com 

formas e caprichos. Os poemas-desenhos leminskianos ensejam apreender instantes em versos 

breves, ao abordarem as coisas triviais do cotidiano, a extração do máximo na sutileza do 

mínimo, emergidos de manuscritos que enfatizam o desejo de exprimir espontaneidade e 

inacabamento. Os desenhos de João Suplicy denotam a mesma impressão de simplicidade 

que, coadunada ao humor dos versos, dão o tom da naturalidade do rabisco distraído e pouco 

intencionado. Mal se percebe o quanto essa simplicidade é trabalhada até adquirir o efeito 

pretendido da distração. O tema da brevidade das coisas, pois, circula toda a obra, a ilustrar 

instantes quase despercebidos, da efemeridade em todas as suas nuanças, principalmente, 

referindo ao tempo, à vida. 

Como dito, para tal resultado concorre a ligeireza dos versos urdidos, muita vez, como 

afirma o próprio João Suplicy, em prefácio da obra, intitulado “Winterverno – ver-nos”, em 

noites curitibanas no Café Poesia, em papéis, em guardanapos, provenientes de casualidades 

que urgiam serem registradas pelo poeta. Veja-se um dos poemas:  

 vou? 
 onde? 

 perguntem 

 ao bonde 

 (LEMINSKI, 2001b, p. 51). 
 

 

 Em poemas anteriores a este, como “não discuto /com o destino /o que pintar / eu 

assino” (LEMINSKI, 1983, p. 77) e “inverno / primavera / poeta é / quem se considera” 
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(LEMINSKI, 1983, p. 95) defrontamos com o mesmo poeta brincador mestre em dribles do 

convencional. O poema exemplifica o culto à espontaneidade, à liberdade da poesia, sem 

leme, que se deixa conduzir pelo viés do agora, “pelo bonde” do acaso. Essa simplicidade 

poética com a qual Leminski se embriagou ao beber na fonte modernista, lembrando o 

Oswald de Andrade de Primeiro caderno do aluno de poesia, ao contrário do que se nos 

apresenta, é tarefa árdua, requer labor e perspicácia por parte do autor, a fim de tecer o fio da 

naturalidade, do ready made, como se ao exercício literário e ao contorno do desenho fosse 

acrescentado muito mais o sabor da emoção que o da razão crítica. A ação de movimento 

sugerida pelo “bonde” traz à baila um dos sintomas modernos bastante enfocados – o da 

velocidade e sua utilidade, uma vez que “quem quer que pretenda realizar grandes 

empreendimentos no mundo precisará mover-se para todos os lados, com rapidez” 

(BERMAN, 2007, p. 64). A pergunta do poema de Leminski reflete exatamente a questão 

universalmente moderna citada por Berman (2007, p. 65) e a que reiteramos aqui: “afinal, 

para onde será que estamos indo?”. 

 Outro poema de Winterverno que escolhemos ler é: 

 vazio agudo 

 ando meio 

 cheio de tudo 
 (LEMINSKI, 2001b, p. 25). 

 

 Não podemos conceber, aqui, o sentido literal de “vazio”, como ausência de espaço 

onde não se encontra nada. De modo subjetivo, este “vazio” pode estar preenchido de coisas, 

pessoas e eventos com os quais o sujeito não se identifica, nem interage.  No âmbito do 

poema, então, este vazio pode se relacionar também à improdutividade poética, à ausência de 

ideias frutíferas para se erigir o texto.  

 O vazio está também para a ausência, a solidão, retrato da subjetividade desse 

indivíduo moderno que não se “completa”. O estar “cheio” que, numa primeira acepção, 

aparentaria um preenchimento, aqui se emprega de modo conotativo, recorrendo à fraseologia 
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coloquial, como estar “farto” de tudo, exausto, porque desencontrado. A constatação do 

“vazio agudo”, para além de apontar um traço subjetivo importante de ausência de algo que 

pode ser sentimento de amor, de alegria, de esperança, quiçá sinalize não a ausência, a falta, 

mas o vazio por ele mesmo, o vazio como presença assimilada. O vazio é a dor, a ausência 

subjetivada, mas é também a totalidade concebida. A ideia de perda e de cisão com o mundo é 

assinalada na angústia de “estar cheio de tudo”. O estado emocional do sujeito expresso em 

versos ligeiros e na ótica do “agora”, do imediato, sugere uma tendência ao recuo, à 

desistência de ir adiante, pois “estar cheio” agora pode evoluir para um “transbordamento”, a 

fazer com que o sujeito não caiba mais em si, não caiba mais no mundo.  

 Seu problema existencial induz a uma morte subjetiva, uma fuga das “interações 

sociais”, da consciência da desintegração da vida que se fragmenta. Esta imagem do vazio 

compactua com a situação do homem moderno e as condições impostas pelos modos de viver 

designados pela modernidade: cultivar obrigatoriamente a individualidade, não mais pertencer 

a uma comunidade. O isolamento, a perda do sentido coletivo é que impulsiona o sentido de 

morte, pois, vendo-se sozinho, “o homem prefere a paz e até mesmo a morte à liberdade de 

discernir o bem e o mal. Não há nada de mais sedutor para o homem do que o livre-arbítrio, 

mas também, nada de mais doloroso” (BERMAN, 2007, p. 18). Assim, entendemos que o 

“vazio” é o único sentimento capaz de expressar o modo de o sujeito estar no mundo, 

desajustado, embora com o desejo nunca de todo suspenso de se reconciliar.  

 Vê-se que o subjetivismo leminskiano não é suprimido pela crise, antes se fortalece na 

percepção do agora. O “eu” sofre um descentramento, posiciona-se, tanta vez, à margem e 

abre as portas para a alteridade. Como dito noutro momento, a voz do sujeito poético, às 

vezes, busca se anular, outras vezes, agrega o outro, e se transforma em “nós”, corroborando a 

incontestável multiplicidade de vozes que se pretende conciliar. Vejamos: 

 lá vamos nós 

 lendo sempre 
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 a mesma voz 

 (LEMINSKI, 2001b, p. 32-33). 

  

 O discurso na primeira pessoa do plural, presente em vários poemas de Leminski, tais 

como este, corrobora a farsa da unidade do eu, porquanto há o reconhecimento e a 

convocação do outro no texto. A dispersão do sujeito é sanada, ou, ao menos, amenizada com 

a abertura à pluralidade de vozes no poema. Nesse cenário múltiplo em que se engendra um 

artista versátil, amiúde, encontraremos poemas que sinalizam o diálogo com o outro e com a 

tradição. Ao aprender a lidar de modo favorável com a tradição, não mais demonstra uma 

angústia da influência, mas um modo crítico de dialogar com as vozes. “Ler sempre a mesma 

voz” não implica, porém, repetição, mas capacidade de retomá-la de modo criativo.  

 Os interesses plurais do poeta tornam frequentes as aproximações com outras vozes, 

com novas coisas que aventam a assimilação de muitas identidades. A tônica da poética 

leminskiana sinaliza que, mais valiosa do que a expressão confessional de um eu, é a 

constatação de vários outros. Nesse jogo da junção e leitura de outras vozes, o eu poético 

acaba por descortinar um caleidoscópio de subjetividades. Ao invés daquele eu hegeliano, 

vários eus se encontram, numa busca incessante de afirmação. 

 No que tange à última coletânea póstuma de poemas de Leminski, selecionada por 

Alice Ruiz, confirmaremos a situação de exilado do poeta moderno; um exílio em relação ao 

seu tempo, a seu mundo e a si mesmo. Para a expressão desse sentimento de arredado do 

mundo, da estranheza que não pode ser superada de todo, opera a ênfase na metalinguagem. 

Marques (2001) afirma que o poeta se vê limitado em sua condição estrangeira; limitado, 

sobretudo, pela linguagem que utiliza, pela poética que não encontra lugar na sociedade em 

que ele a produz. Os primeiros versos do primeiro poema do livro, “Invernáculo”, já sugerem 

o conflito dessa limitação que acarretará por conseguinte a insubordinação ao vernáculo: “esta 
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língua não é minha, / qualquer um percebe”. O não lugar do poeta e da poesia está demarcado 

nessa condição de estranheza que se enfatiza ao longo de toda a obra. Por essa via: 

O poeta é um ex-estranho. Aquele que foi tocado pela estranheza. Ex-

estranho não sendo apenas o que deixou de ser alheio, estrangeiro de si 

mesmo, mas também o sujeito que acrescentou outra experiência à sua vida, 
via linguagem. assiste-se, então, ao exílio, às vezes voluntário do poeta: seja 

em outras línguas, nas traduções ou escritas de poemas, seja praticamente 

um exílio existencial, enquanto exilado de si mesmo: seja privilegiando por 

diversas vezes a metalinguagem, essa poesia exilada na poesia, ou até 
mesmo erigindo o desterro como tema recorrente (MARQUES, 2001, p. 61). 

 

 

Assim, entendemos que o não lugar da poesia nestes tempos da modernidade tardia relaciona-

se à ruptura entre o fazer literário e a sociedade moderna, havendo aí a cisão do sujeito que 

cede lugar para que a linguagem execute o seu papel. 

 Em prefácio da obra, Leminski deixa registrado que os poemas de O ex-estranho 

querem manifestar o desconforto do not-belonging, o mal-estar do fora-de-foco, sentimento 

típico dos modernos. Podemos entender, com estas pistas, que o “ex-estranho” se apresenta 

como aquele que já foi estranho e que, por alguma causa, se “ajustou”, se adaptou ao mundo. 

No termo “ex-estranho”, encontraremos ainda a preposição latina “ex” que significa “de, a 

partir de” – além de “fora, para fora”. Essa significação latina herdada pelo português nos 

concede o prefixo “ex” como a ideia de “fora” em exemplos como: excluir, expelir. Por outro 

lado, guarda em seu cerne, ainda, o significado de excesso, em: exagero, exaustão.  

No dicionário Aurélio, encontramos para estranho as definições: fora do comum, 

desusado; que é de fora, estrangeiro; alheio. Podemos dizer que o “ex-estranho” deixou de sê-

lo aos olhos de outrem, frente à vitrine social, mas continua “estranho” para si mesmo. 

Notificamos que a expressão emprestada como título ao livro de Leminski já havia aparecido 

em poemas de La vie en close, sugerida, posteriormente, no pequeno prefácio do livro que 

Alice Ruiz organizaria.  

A busca da negação da representação realista, perseguida desde Distraídos 

venceremos, é enfatizada em O ex- estranho, em que a expressão do mal-estar sugere pontos 
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de fuga da realidade para o campo da linguagem. A dissonância com a sociedade propicia o 

enfoque denso na palavra poética: 

Já disse de nós. 

Já disse de mim. 

Já disse do mundo. 
Já disse agora, 

Eu que já disse nunca. 

Todo mundo sabe, 

eu já disse muito. 
 

Tenho a impressão 

Que já disse tudo. 
E tudo foi tão de repente. 

(LEMINSKI, 2001, p. 22). 

 

 

O sujeito se afigura enfastiado diante do trato com as palavras, pois considera que tudo 

já foi dito por ele, deixando ainda a impressão de que as palavras ditas não têm tanta força e 

importância. A consciência da efemeridade, aqui, paira também sobre seus dizeres que, assim 

como se proliferam, se esgotam. Nessa experiência, expõe-se a questão dos limites da 

linguagem, sua ansiedade em ampliar as fronteiras poéticas. Ao mesmo tempo, dentro das 

delimitações do código linguístico, e fora dele, por ousar desconstruí-lo, em textos que 

pressupõem uma gama de jogos: ambiguidades, sintaxe invertida, neologismos, dialogismo 

etc.  

Em “No instante do entanto”, é mister a fuga do sujeito como desafio para fazer valer 

a soberania da linguagem: 

diga minha poesia 

e esqueça-me se for capaz 

siga e depois me diga 
quem ganhou aquela briga 

entre o quanto e o tanto faz 

(LEMINSKI, 2001, p. 29). 
 

O sujeito pede que a poesia providencie sua anulação como o “ser” do poema, 

empenhando-se em sua soberania, ao seguir em frente e se realizar na luta incessante com as 

palavras. A opção pelo poema minimalista já sugere que as marcas da subjetividade não 
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prevaleçam na construção do poema, que o enfoque no trabalho formal com as palavras logre 

providenciar a amenização do subjetivismo.  

A aspiração de eximir o sujeito, ainda que sua presença acabe subliminada, em muitos 

poemas, quando não resolvida na alternativa metalinguística, como dissemos, amiúde, ao 

longo de nossas discussões, tenta se resolver na projeção para “fora”, na exterioridade 

circundante. Vejamos: 

o barulho do serrote 

o barulho de quem lava roupa 

parecem o choro de quem chora 
uma vida pouca 

parece até que está na hora 

de levantar 

e ver que a vida 
nunca vai ser outra 

(LEMINSKI, 2001, p. 27). 

 

 Observa-se, aqui, que as coisas mais triviais são tomadas para o poema, como “o 

barulho” dos trabalhos cotidianos sendo executados. A vida em torno de tais trabalhos se 

revela comezinha, rotineira, fechada à impossibilidade de ampliação. “E ver que a vida nunca 

vai ser outra” sugere a certeza do transitório, de que urge a concentração no agora e não no 

improvável porvir, ao mesmo tempo em que nossa leitura permite apreender, nos versos 

finais, uma conformação da impossibilidade de que a vida se amplie, se modifique. A 

presença soberana das coisas na cena do poema suplanta, pois, a voz lírica tradicional do 

sujeito que passa a se lançar para fora. Não é que sua subjetividade seja extirpada do poema, 

mas ela se desloca e se realiza nesse encontro espantado com as coisas do mundo.   

 A ideia fixa do “agora” como o único instante palpável é registrada em outros versos 

como “o que o amanhã não sabe, / o ontem não soube. / nada que não seja o hoje/ jamais 

houve” (LEMINSKI, 2001, p. 47). E o desejo de deslocamento e transição continua a fazer 

parte da ótica do sujeito ex- estranho: “morar bem / morar longe / morar lá onde / mora meu / 

mais distante quando” (LEMINSKI, 2001, p. 51). 
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 Toda a poesia leminskiana assevera o fato de que tudo é provisório. A própria 

dispersão do sujeito relaciona-se ao exercício da transitoriedade e finitude. O poeta é um 

homem melancólico  

a quem o tempo corrói e que contempla nas alturas a terra sem cor, não 

busca mais o abrigo de uma caverna, o manto dos ideais reconfortantes que 

poupa o homem das dores do mundo, fazendo com que ele renuncie a esse 
mesmo mundo (HARA, 2004, p. 29). 

 

Como uma figura noturna que caminha a esmo nos rumos da experimentação, Leminski não 

se fixou, sobretudo porque foi mais forte o seu ímpeto transgressor e sua vontade de se 

singularizar. Ao não se render às convenções cristalizadas, sua identidade segue sofrendo 

mutações constantes, o que redunda em uma crise do sujeito, sentindo-se sempre incompleto, 

laborando sempre nos liames do inacabamento, em um processo perpétuo de busca nunca 

saciada.  

 O atestado da transitoriedade da poesia também se faz como o da transitoriedade do 

próprio poeta. O ex- estranho, todo ele exala um cheiro de despedida, de niilismo em relação 

à vida, de desconforto em relação à época moderna e o anseio de registrar o seu sentimento de 

não-ser, não-estar no mundo, concomitantemente, a fazer do exercício poético um meio de se 

posicionar, de refletir sua postura de estranhamento e negação frente à realidade estampada na 

face do senso-comum. É como um ex-estranho que o sujeito poético afirma o seu lugar, um 

lugar à margem, na contramão dos valores utilitários que dominam a sociedade. 

 As transmutações deste “eu” em “a gente”, “nós”, ou mesmo, a sua supressão, 

corroboram o fato de tudo estar em constante movimento. Desse modo, os poemas de O ex-

estranho tratam de refletir, a partir ou não da concepção de um “eu”, o sentimento moderno 

de dissonância frente ao mundo, de incertezas finesseculares, de dúvidas incessantes:  

 nunca sei ao certo 

 se sou um menino de dúvidas 
 ou um homem de fé 

 

 certezas o vento leva 
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 só dúvidas ficam de pé 

 (LEMINSKI, 2001, p. 38). 

  

 Se pudesse escolher ser “um menino de dúvidas”, provavelmente, todo poeta o faria, 

haja vista que a ignorância pueril das coisas está afastada da angústia metafísica que pesa 

sobre os ombros do artista sensível, ciente de suas agruras. Saber ao certo o que se é diz 

respeito à busca incessante de uma identidade que resista e relute contra a fragmentação do 

sujeito. Submetida, no entanto, a matizes contraditórios, essa identidade nunca toma forma 

definitiva, está sempre em processo.  Na ordem da modernidade, “só dúvidas ficam de pé”, 

uma vez que “a dúvida, característica generalizada da razão crítica moderna, permeia a vida 

cotidiana assim como a consciência filosófica, e constitui uma dimensão existencial geral do 

mundo social contemporâneo” (GIDDENS, 2002, p. 10).  

 Repisamos que há em cada poema um toque de consciência da efemeridade das coisas: 

 misto de tédio e mistério 

 meio dia / meio termo 

 incerto ver nesse inverno 
 medo que a noite tem 

 que o dia acorde mais cedo 

 e seja eterno o amanhecer 
 (LEMINSKI, 2001, p. 34). 

 

 Junto à afirmação do efêmero, examina-se, nesse poema, a questão da permanência, 

mesmo que, paradoxalmente, assinalada na ausência. Às vezes, suspeita-se de um alívio de 

que tudo passe, imbricado a um medo que tudo fique, permaneça, podendo ser o eterno uma 

sentença cruel de condenação.  

 A problematização do “eu” na poesia leminskiana, disseminada em toda a sua obra, 

não é atributo exclusivo da poesia, mas também reverbera nos textos críticos e cartas do autor, 

sempre preocupado em (re) pensar a criação literária. A lucidez poética do autor, a 

preocupação com a pesquisa da linguagem, em textos que pretendem refletir não a 
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exterioridade, mas o próprio ofício literário, estão em ensaios como “Sem eu, nem tu, nem 

ele”: 

Assim como não comporta um “eu”, o texto literário também não se refere a 

nenhuma realidade fora de si mesmo.  

A primeira frase de um conto ou romance indica uma realidade exterior. Na 
segunda frase, começa a textualidade. Dali em diante, o texto será cada vez 

mais autorreferencial. (LEMINSKI, 2012, p. 107). 

 

 Em tom polêmico, Leminski anuncia em seu ensaio crítico que a verdade do texto 

poético é a sua ficção, o seu fingimento. Deve-se buscar, na literatura, uma palavra que não se 

comprometa com referencial algum senão com ela mesma. À guisa de Mallarmé, os poemas 

não se farão com ideias, mas com palavras, sendo que, do legado leminskiano é possível reter 

que: “o poema crítico distingue-se não só por exibir sua materialidade enquanto produto 

engenhoso da consciência lúcida do poeta, como também por promover a sondagem de sua 

própria arquitetura à medida que vai se construindo” (MACIEL, 1999, p. 23). 

 Adiante, no mesmo ensaio, diz: “A principal influência sobre um texto literário são os 

textos literários anteriores.” (LEMINSKI, 2012, p. 109). 

 Ora, o autor corrobora o tom dialógico dos seus textos, sua construção subjetiva ao 

longo dos poemas que perscrutamos, não está ligada à pessoa empírica, mas ao sujeito como 

voz da enunciação da linguagem. O poeta atém-se o tempo todo com a tarefa de deslindar a 

linguagem e fazer do próprio exercício poético uma temática para o poema. Mas há de se 

considerar, enfatizamos, que Leminski também se deixou tocar pela poesia de 

acontecimentos, sobretudo, os mais triviais e cotidianos, quando se enveredou pelos 

ensinamentos da poesia marginal, pelos preceitos do tropicalismo e da contracultura. Nesses 

poemas, muita vez, buscou abolir o sujeito convencional, deixando deslocar a subjetividade, 

não se sujeitando às coisas, aos objetos, mas realizando uma fusão com eles, lançando-se para 

“fora de si”.  
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 À reflexão sobre o próprio fazer poético coaduna-se, então, o olhar sobre as coisas e a 

impressão que elas suscitam. O adensamento do caráter lírico dos poemas é mediado pelo 

esforço investigativo que evocam. Há um descentramento do “eu”, que alija a possibilidade de 

exagero emotivo; contrário ao transbordamento da emotividade, emerge uma tensão entre a 

atitude reflexiva e a emoção do poema. Para tanto, já dissemos, a subjetividade não é anulada, 

mas é mediada pelo pensamento crítico de um poeta que se guia pela lucidez.  

 Quando empreendemos uma mirada crítica sobre o deslocamento do sujeito em 

Leminski, percebemos que os poemas desvelam um sujeito que não está cravado em uma 

identidade pronta e definida, ele não sabe ainda quem ele é, nem o que o distingue, está em 

constante busca, e ao longo deste percurso, não se contenta em assumir uma identidade 

unívoca, preferindo transitar, entre exageros e polêmicas, nos meandros da multiplicidade, a 

que definirá seu modo de pensar e agir artisticamente.  

 Em outro ensaio “O tu na literatura”, assinala: 

Posso fingir que este eu que surge como sujeito dos verbos da minha 

mensagem seja outra pessoa, outro eu que não eu, outro eu que não o meu? 

(LEMINSKI, 2012, p. 127). 
O eu do poema é susceptível de todos os disfarces, de todas as fantasias, de 

todas as máscaras. (LEMINSKI, 2012, p. 128). 

  

 A diversificação dos movimentos artísticos a concorrer para edificar o discurso 

poético do autor, sua releitura assumida da herança cultural faz com que sua poética se 

engendre e se firme na abertura à alteridade. A singularidade da poética leminskiana está, 

entre outros fatores, na sua ousadia de transição por lugares muito díspares, paradoxais da arte 

e da cultura como um todo. Suas andanças ligeiras por diversos lugares, como se pudesse 

estar em todos eles ao mesmo tempo, corrobora a inquietação do poeta em relação aos seus 

trabalhos, à sua estética, sempre em progresso, passando por vários âmbitos, não fixando 

território em nenhum deles, como quem permanece na fronteira, ou não faz parada.  
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 Também, nas cartas de Leminski a Regis Bonvicino, compiladas na obra Envie meu 

dicionário, cartas e alguma crítica, muitas com características ensaísticas, poderemos tomar 

conhecimento do que o poeta pensava sobre literatura, poesia, sobre as próprias obras, suas 

ideias sobre os movimentos estéticos com os quais dialogava. Assim, a escrita das cartas se 

afigura como um recurso contributivo para se compreender o percurso identitário de 

Leminski. 

 Por ora, queremos retificar que é por via da multiplicidade que se desdobram as ideias, 

os conceitos estéticos, que matizam a dicção de um poeta em constante busca de experiências 

outras. Ainda é por meio da multiplicidade que se justificam as atividades concomitantes que 

Leminski executou, assim como se justificam os direcionamentos que definiram a urdidura de 

seus projetos. A questão do sujeito na obra leminskiana desvela, pois, uma faceta plural, 

contraditória e movediça, em que o exercício criativo do poeta se consolidará em uma 

subjetividade em constante movimento. A constância do movimento tem por finalidade a 

experimentação em busca de uma dicção própria e singular. 

 Há muito de conflito contido na busca dessa singularidade, pois ela só consegue ser 

regida na esteira da incerteza. Sua lírica se contrapõe aos ensinamentos hegelianos, ao erigir 

um sujeito que não mais busca apenas em si, no reduto de sua interioridade, a matéria prima 

para a poesia, mas permite-se evadir, deslocando o sujeito para “fora de si”, conforme nos diz 

Collot (2013), ao amalgamá-lo com as coisas. A poética leminskiana é exemplar desses 

conflitos e tensões que acercam o sujeito poético e suas transformações na modernidade, o 

que irá redundar nessa multiplicidade como forma de ser, no que tange à identidade.  

 Com isso, à guisa de conclusão, podemos falar em uníssono com Calvino (2003, p. 

138), que preconiza: 

Alguém poderia objetar que quanto mais a obra tende para a multiplicidade 

dos possíveis mais se distancia daquele unicum que é o self de quem escreve, 

a sinceridade interior, a descoberta de sua própria verdade. Ao contrário, 
respondo, quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinatória 

de experiências, de informações, de leituras, de imaginações? 
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PALAVRAS FINAIS 
 

tenho a impressão 
que já disse tudo 

e tudo foi tão de repente 
(Paulo Leminski) 

 
E parece que sempre termina 

Mas não tem fim 
(Renato Russo) 

 

 Por força do cumprimento de normas acadêmicas, obviamente, um trabalho que se 

estruture no formato de tese requer sempre, após a apresentação do problema, discussão das 

hipóteses que dele se desenrolam, um desfecho, uma conclusão que arremate toda a discussão, 

supondo-a resolvida.  Por essa via, uma vez assinado o acordo consensual de finalização da 

pesquisa, tentando promover, paradoxalmente, a conjunção dos prazos com a demanda 

demorada das elaborações reflexivas, a voz obstinada do diálogo contínuo encontra 

dificuldades em se calar. 

 Se, por um lado, a marca do inacabamento aventa um problema, também tende a 

aflorar a força vigorosa de um tema que, por amplitude e complexidade, não se esgota, 

deixando uma fresta por onde se espera adentrar a intervenção de luzes futuras. Assim, as 

palavras finais pretendem abreviar o relato do caminho percorrido, nunca incólume a desvios, 

curvas sinuosas e à inquietante sensação de que há sempre algo a mais, adiante, a ser 

auscultado.  

 Ao investigarmos as configurações do sujeito lírico na poesia de Paulo Leminski, 

consideramos pertinente auscultar, antes, a constituição do sujeito filosófico e social no 

Ocidente, percorrendo dos antigos gregos ao sujeito e ou sujeitos que vigoram na 

modernidade tardia, sobretudo, com vistas a ressaltar os meandros que alinhavaram suas 

transformações. Se entre os antigos gregos o sujeito não configura um problema a fazer parte 

do que fundamenta o pensamento filosófico, doravante, com a Idade Moderna e o “cogito” de 

Descartes, o sujeito torna-se um problema, parte do pensamento investigativo que permite ao 
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indivíduo a tomada de consciência de si e da sua subjetividade, sabendo-se existente no 

interstício entre a realidade e o conhecimento.  Andrade (2012) assegura que, com Descartes, 

aprendemos que o centro do conhecimento não gravita em torno do objeto, mas em torno do 

sujeito e sua relação com os diversos objetos. A reflexão cartesiana subsidia na difusão da 

tese de que uma reflexão intelectual é suscetível de provar nossa existência e capacidade de 

estabelecer os limites do que podemos conhecer.  

 Assim, de Descartes a Nietzsche, a filosofia é convocada como um auxílio no intento 

de compreender o sujeito situado na modernidade, sua tomada de consciência de si a encetar 

um processo contínuo de reflexão, ao ver suplantado o seu estado de fixidez e soberania. É 

fato que o avanço do progresso científico e, com ele, a relativização das noções de verdades, 

faz emergir a dúvida e a perda de estabilidade dos valores absolutos que precediam ao mundo 

moderno. Por essa via, Nietzsche (1992) refutará a lógica cartesiana, ao mostrar que o sujeito 

é historicamente formado juntamente com certos tipos de saber que fundam o conceito de 

verdade, cada um ao seu modo. Na órbita do pensamento nietzschiano, o sujeito não se faz 

definitivamente sob a égide de uma verdade cristalizada, mas se constitui no interior da 

história, sendo sempre, uma vez mais fundado por ela. Para o filósofo, reside no sujeito uma 

pluralidade de forças, a que ele denominou “vontades de potência”, a atestarem a 

impossibilidade da existência de um “eu” unificado, pois o que há são “eus” plurais que 

diferem entre si. 

 A fim de pensarmos o descentramento do sujeito na modernidade, convocamos, ainda 

no primeiro capítulo, as contribuições de Stuart Hall (2003), que nos apresenta um sujeito 

iluminista sendo, paulatinamente, descentrado, na esteira de teorias como a de Freud e de 

Foucault, entre outras. Em Freud, a transformação do sujeito diz respeito a um 

descentramento da razão a partir da cisão enunciada entre sujeito do inconsciente e sujeito do 

consciente. Em oposição à ideia cartesiana, Freud entroniza a noção de alteridade, uma vez 
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que a afirmação dos fenômenos do inconsciente aventam a incerteza da percepção da 

realidade, rompendo com a concepção de totalidade. O conhecimento do sujeito haurido na 

teoria freudiana permite-nos depreender que a constituição da subjetividade norteada pela 

aspiração de uma abertura para o outro, sublinha a condição de desamparo a que o sujeito é 

conduzido. É, com efeito, a dimensão do desconhecido situado no inconsciente que adensa as 

limitações do sujeito e eleva a perspectiva de sua finitude.  

 No que tange à concepção foucaultiana do sujeito, ela deve ser lida num polo 

igualmente contrário à concepção cartesiana do sujeito como substância pensante. Em 

Foucault (2004), a concepção do sujeito se efetivará pela via da história, não em uma 

abordagem universal cristalizadora de sentidos, mas como um sujeito que se engendra em 

função da singularidade histórica e cultural do seu tempo. Não se trata de pensar o sujeito 

como o fundamento de todo o conhecimento, mas de situá-lo em determinações históricas que 

inexoravelmente o afetam e o ultrapassam. Desse modo, o filósofo assevera que o sujeito é 

uma forma nunca idêntica a si mesma, mas sempre em deslocamento, em vias de 

transformação.  

 Para mobilizarmos as discussões sobre o sujeito, inserindo-as na cena da literatura, 

enfocando a problemática do sujeito lírico moderno no que respeita ao seu descentramento e à 

multiplicidade que resulta desse processo, buscamos, no capítulo segundo, altercar questões 

concernentes à modernidade, à lírica, e, por fim, ao sujeito descentrado da poesia leminskiana. 

No debate sobre a configuração da Modernidade, baseamo-nos nas discussões de 

Zygmunt Bauman, Anthony Giddens, Marshall Berman, Teixeira Coelho, Habermas, que, por 

vias distintas e peculiares, assinalam em comum os aspectos de fragmentação, crise e 

contradições inerentes ao período. Nas artes, na literatura e, mais especificamente, na poesia, 

o desafio que se apresenta é o dos modos possíveis de (re) inventar em um cenário 

contraditório a representação de um sujeito lírico cindido e pulverizado. 
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 No capítulo terceiro e último da tese, tratamos mais especificamente dos modos em 

que se configura o sujeito lírico em Paulo Leminski, ao longo das obras poéticas, a saber: 

Caprichos e relaxos, Distraídos venceremos, La vie en close, Winterverno e o Ex-estranho. 

Verificamos, pois, que entre as várias questões que se arrolam como temática na atitude do 

poeta moderno e contemporâneo, Leminski traz em sua produção a consciência do próprio 

fazer literário. Na clave da diversidade da poesia moderna e contemporânea, Leminski assume 

uma postura de poeta múltiplo conflagrada no amálgama de várias vozes e códigos de 

linguagem. No diálogo entre poesia e fotografia, poesia e desenho, poesia e letra de música, 

entre o visual e o verbal, o poeta alinhava o seu percurso.  

 Após o trânsito pelo projeto concretista, Leminski persegue a via de uma singularidade 

para o seu exercício artístico, engendrado em meio a uma multiplicidade de vozes. A 

subjetividade na obra criativa leminskiana se afigura de modo plural, efêmero e, tanta vez, 

contraditório. Ora há um “eu” que se entusiasma no ofício melindroso do verso, ora esse “eu” 

desanima-se diante de uma criatividade impotente, nunca além do efebo, do “poeta menor”. 

Quer-se um poeta consagrado? Quer se um poeta popular? O sujeito alterna-se e se contradiz. 

Mas o seu “eu” poético não está preso a subjetividades ditadas pela ordem sistêmica, pelos 

padrões totalizadores e sistemáticos, sua linguagem é fragmentária, sua escrita é descontínua.  

 O sujeito “a espreita de si mesmo”, por ora tenta se anular no espaço do poema, ora se 

abre ao encontro com outras vozes, com as coisas, transmutando-se em “você”, em “ele”, em 

“nós” ou “a gente”, rompe as fronteiras entre o lírico e o narrativo. Quando não assinalam 

espaços “vazios de coisas e acontecimentos”, apenas orientados pela metalinguagem, os 

poemas desvelam um sujeito que se evade para “fora de si”, para o encontro com a alteridade.  

Assim como em La vie en close aponta para uma “vida que se fecha”, “uma vida que 

se amplia”, o sujeito em Leminski perfaz os dois movimentos. Na esteira das múltiplas vozes 
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que se entrecruzam, o poeta ousa construir sua dicção própria, num movimento que, 

concomitantemente, nega e confirma as alteridades incorporadas (MACIEL, s/d).  

 A subjetividade em Leminski não é unitária, fechada, aos moldes da herança filosófica 

cartesiana, mas está sempre em processo, work in progress, se revelando em um 

desdobramento de transformações contínuas. Assim é que o sujeito leminskiano, em 

contraposição ao pensamento hegeliano, de um sujeito lírico intimista, a encontrar em si 

mesmo o material poético, passa a se configurar como um sujeito “fora de si” (COLLOT, 

2013). Sobretudo, a obra leminskiana é profícua em exemplares das tensões e oscilações do 

sujeito descentrado reveladas na linguagem.  
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