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O sentido de um texto, como o de uma paisagem, 

repousa sobre a disposição dos elementos que o 

compõem; é por sua aptidão em criar novas relações e 

solidariedades inéditas entre as palavras que um 

escritor pode dar conta da singularidade de sua relação 

com o mundo 1. 

 

Michel Collot, em  

“L’œuvre comme paysage d’une experience. Merleau-

Ponty et la critique thématique”, p. 35. 

 

 

A filosofia, a ciência e a arte querem que rasguemos o firmamento e 

que mergulhemos no caos. 

 
Deleuze e Guattari, em  

“O que é a filosofia?”, p. 260. 

                                                 
1 Tradução nossa para: “Le sens d’un texte, comme celui d’un paysage, repose sur la disposition des éléments 

qui le composent; c’est par son aptitude à créer de nouveaux rapports et des solidarités inédites entre les mots 

qu’un écrivain peut rendre compte de la singularité de son rapport au monde”.  



RESUMO 

 

 

A poesia brasileira, nas suas mais diversas manifestações, afiança, na contemporaneidade, a 

ideia de “paisagens”, avistadas profusamente, que, por não serem hegemônicas ou estáticas, 

ou, ainda, capitaneadas por alguma frente única de estética, carecem de percepção ao largo de 

uma única visada. Nesse sentido, a contribuição crítica do presente trabalho mostra-se 

inteiramente pretensa à combinação de alicerces crítico-teóricos os mais diversos, que, se, por 

um lado, e, a priori, podem ser assimilados como antagônicos, por outro, assentam-se, com 

pertinência nas manifestações poéticas em análise, na medida em que lançam luz na riqueza 

das produções dos dias atuais. Torna-se forçoso reconhecer, dessa maneira, que muitos 

pressupostos há tempos admitidos pelos estudiosos da literatura como peças feitas, prontas e 

acabadas, hoje, são discussão aberta, em constante e incessante revisão. Listar alguns desses 

pressupostos implica, acima de tudo, em pluralizar e dispersar os esforços de recepção da 

própria poesia. Isso é o que, por seu turno, justifica o fato de partirmos da noção 

fenomenológica de “paisagem” – chave analítica de toda a tese –, cuja definição, ao 

encontrar-se, inicialmente, vincada à ideia de horizonte, nos permite apropriar daquilo que 

vimos, sob nosso ângulo, e a fazer disso, não uma visada absoluta e irrefutável, mas uma 

visada de ordem particular, que seja originária, portanto, de horizonte(s) específico(s): dos 

poetas, em estudo, primeiramente, e, em seguida, do nosso que os identificou, reunindo-os e, 

ao mesmo tempo, dispersando-os. Assim, é que dilatamos a noção de paisagem para 

operacionalizá-la como aberta a diálogos e abordagens dispostos a encampar também 

configurações epistêmicas de outra ordem que não somente a filosófica (sobretudo a de 

domínio fenomenológico), mas a geográfica, a histórica, a sociológica etc., em proveito de 

uma larga compreensão do modo como vêm se afigurando, então, o cenário poético da e na 

atualidade. Dentre as muitas paisagens poéticas existentes, elencamos as apresentadas por 

quatro jovens autores, a saber: Angélica Freitas (1973-  ), Fabiano Calixto (1973- ), Marília 

Garcia (1979- ) e Ricardo Domeneck (1977- ). À luz de suas obras, lançamo-nos à 

compreensão de questões concernentes ao momento presente, tais como: a relação que o poeta 

trava com o espaço; a forma como ele, o poeta, lida com a tradição cultural e literária e o 

modo como ele pensa sentindo e sente pensando tanto o mundo, as coisas ao seu redor – que o 

assediam e o acometem – quanto à própria escrita poética.  

 

Palavras-chave: Poesia lírica brasileira contemporânea; paisagem; Angélica Freitas; Fabiano 

Calixto; Marília Garcia; Ricardo Domeneck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The brazilian poetry, in its several manifestations, grant, in these contemporary times, the idea 

of "landscapes", profusely seen, that, not being hegemonic or static, or even leaded by some 

sort of unique aesthetical direction, have a lack of perception in the course of an only sight. 

According to that, the critical contribution of the current work shows itself entirely willing to 

match critic-theoretical tools in its various ways, which if on one hand - and a priori - can be 

understood as antagonistic, on the other hand, rest, pertinently, in the poetical manifestations 

here analyzed for they focus the richness on our days' productions. It becomes hard to 

recognize, thereby, that many premises, accepted by literature researchers it's been a long 

time, prompt and finished, are now-a-days opened debate, in constant and unceasing review. 

To list some of those premises implies, above it all, to pluralize and to disperse the reception's 

efforts of poetry itself. This is what, on its side, justifies the fact that we depart from the 

phenomenological notion of "landscape" - analytical key of the whole thesis -, whose 

definition, finding itself, initially, linked to the idea of horizon, allows us to internalize what 

we've seen, under our angle, and turn that, not into an absolute and irrefutable sight, but into 

one sight with a particular order, a sight originated, thus, on specific horizons: firstly, of the 

poets in study, then, of ours, that has identify them, bringing them together and, at the same 

time, dispersing them. It is like this that we expand the notion of landscape so we can 

operationalize it as opened to dialogues and approaches willing to enfold, as well, epistemic 

configurations of a different order other than only the philosophical one (especially the 

phenomenological one), but the geographic one, the historical one, the sociological one etc., 

with the aim of a larger understanding of the means the poetical scenario and our time are 

being setting the last few years. Among the many poetical landscapes we have right now, we 

listed the ones presented by four young authors: Angélica Freitas (1973-  ), Fabiano Calixto 

(1973- ), Marília Garcia (1979- ) and Ricardo Domeneck (1977- ). With their works in mind, 

we launch ourselves into the understanding of matters related to the present moment, such as: 

the relation the poet engage with the space; the way she/he, the poet, deals with the cultural 

and literary traditions and the way she/he thinks feeling and fells thinking not just the world, 

the things around her/him - thing that requests and occurs to her/him -, but also the poetical 

writing itself. 

Key-words: Contemporary lirical brazilian poetry; landscape; Angélica Freitas; Fabiano 

Calixto; Marília Garcia; Ricardo Domeneck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

 

As obras literárias de Angélica Freitas, Fabiano Calixto, Marília Garcia e Ricardo 

Domeneck analisadas e/ou citadas, nesta tese, serão referidas no corpo do trabalho com as 

seguintes siglas: 

 

 

RS Rilke shake (FREITAS, 2009) 

UTP Um útero é do tamanho de um punho (FREITAS, 2012) 

F Fábrica (CALIXTO, 2000) 

MP Música possível (CALIXTO, 2006) 

S Sangüínea (CALIXTO, 2007b) 

PNNN Para ninar o nosso naufrágio (CALIXTO, 2013b) 

NM  Nominata morfina (CALIXTO, 2014b) 

VPW 20 poemas para o seu walkman (GARCIA, 2007b) 

EG Engano geográfico (GARCIA, 2012a) 

UTR Um teste de resistores (GARCIA, 2014) 

CA Carta aos anfíbios: poemas (DOMENECK, 2005) 

CSL a cadela sem Logos (DOMENECK, 2007) 

SAG Sons: Arranjos: Garganta (DOMENECK, 2009b) 

CC Cigarros na cama (DOMENECK, 2011b) 

CAS Ciclo do amante substituível (DOMENECK, 2012) 

 

 

Observação:  

 

 

Os demais dados das obras acima se situam na seção “Referências”. Além disso, a 

citação de poemas que não se encontram em livros, mas somente em revistas, blogs etc., têm 

suas referências sinalizadas excepcionalmente pelo sobrenome do autor, seguido do ano de 

publicação, donde o restante dos dados também consta ao final desta tese. Acrescente-se ainda 

a opção por manter a ortografia original das obras poéticas, bem como das citações literais 

dos textos teórico-críticos.  
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U M  A  T E S E ,  M U I T A S  P A I S A G E N S:  prólogo 

 

 
Que eu saiba, ninguém formulou até agora uma teoria do prólogo. A omissão não 

nos deve afligir, já que todos sabemos do que se trata. O prólogo, na triste maioria 

dos casos, confina com a oratória de sobremesa ou com os panegíricos fúnebres e 

abunda em hipérboles irresponsáveis, que a leitura incrédula aceita como 

convenções do gênero. [...] O prólogo, quando os astros são propícios, não é uma 

forma subalterna de brinde; é uma espécie lateral de crítica.  

 

Jorge Luis Borges, em  

Prólogos: com um prólogo dos prólogos, p. 8-9.  

 

  

A EPÍGRAFE DE BORGES QUE direciona as linhas a seguir presta-se a assinalar o que há de 

relevante na escrita de um prólogo, e que, ao fazer as vezes de uma apresentação prévia, 

propõe, de modo sumário, apontar os eixos basilares que fizeram com que este estudo viesse a 

termo. Passando ao largo da simples “oratória de sobremesa”, para retomar a expressão do 

escritor argentino, a contribuição crítica, aqui, é pretensa à combinação de facetas, “laterais” 

múltiplas, qual um chamado à profusão. Espécie de palavra-valise que grita no título e que 

melhor define a essência deste estudo. Trata-se, pois, de profusão reconhecida em amplitude 

temática e formal. Ela tanto representa alguns dos muitos e possíveis modos de leitura do 

presente, como aponta para a caudalosa produção (“paisagem”) poética assistida na 

contemporaneidade: “época”, que é, nas palavras de Marcos Siscar (2010, p. 185), “marcada 

por efeitos de instantaneidade e imediatez”. Dito isso, cumpre dizer que as escolhas 

hermeneuticamente assumidas por esta tese não concorreram para a clausura de “horizontes”, 

como se armada estivesse com a panóplia do radicalismo. Ao contrário. Mesmo porque, a 

poesia contemporânea figura esteticamente múltipla – “rizomática”, na pronúncia de Deleuze 

e Guattari (2004) –, sendo difundida em um sem-número de vozes e nuances que a deixam à 

deriva de qualquer postura em definitivo.  

Dessa forma, torna-se forçoso reconhecer que muitos pressupostos, até então, 

admitidos pelos estudiosos da literatura como peças feitas, quer dizer, prontas e acabadas, 

hoje, são, antes de mais, discussão aberta que se deixa acometer – nos termos de Antoine 

Compagnon (2001) – pelo “demônio da teoria” em constante e incessante revisão. Listar 

alguns desses pressupostos implica, assim, em pluralizar e dispersar os esforços de recepção 

das poéticas estudadas. Com efeito, optamos por partir da noção fenomenológica de 

“paisagem” – chave analítica de toda a tese –, cuja definição, ao encontrar-se, inicialmente, 

vincada à ideia de horizonte, permitiu-nos apropriar daquilo que vimos, sob nosso ângulo, e a 

fazer disso, não uma visada absoluta e irrefutável, mas uma visada de ordem particular, que 
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fosse originária, portanto, de horizonte(s) específico(s): dos poetas em primeiro lugar e, em 

seguida, do nosso que os identificou, reunindo-os e, ao mesmo tempo, dispersando-os. Com 

efeito, a noção de paisagem se dilataria, depois, operacionalizando-se como aberta a diálogos 

e abordagens que se propusessem a encampar também configurações epistêmicas de outra 

ordem que não somente a filosófica, mas a geográfica, a histórica, a sociológica etc., em 

proveito de uma larga compreensão do modo como vêm se afigurando algumas das paisagens 

poéticas da e na atualidade. 

Antes, contudo, de passarmos à apresentação dos nortes (“horizontes”) condutores 

de análise das paisagens contemporâneas eletivas, cumpre, ainda que, rapidamente, apresentar 

tanto aqueles que foram os protagonistas e motivadores da escrita desta pesquisa – os poetas 

Angélica Freitas, Fabiano Calixto, Marília Garcia e Ricardo Domeneck –, quanto a estrutura 

formal adotada para que o presente trabalho viesse a lume. 

 

1. Os poetas em 3x4  

 

ANGÉLICA FREITAS: poeta nascida, no ano de 1973, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. 

Formou-se em Porto Alegre, no curso de Jornalismo, na UFRGS, tendo atuado em São Paulo 

como repórter do Estadão e da revista Informática Hoje. Publicou em diversas revistas 

especializadas no Brasil (Inimigo Rumor), como na Argentina (Diário de Poesia) e em 

Portugal (aguasfurtadas). Integrou diversas antologias mundo afora, tais como Cuatro Poetas 

Recientes de Brasil (Buenos Aires: Black & Vermelho, 2006); Caos Portátil (México: El 

Billar de Lucrecia, 2007); Natiunea Poetilor (Romênia: Musatini, Suceava, 2008); “Skräp-

poesi”: antología bilíngüe en español y sueco (Malmõ: POESIA COM C, 2008); A Poesia 

Andando: 13 poetas do Brasil (Lisboa: Cotovia, 2008); VERSSchmuggel / Contrabando de 

Versos 5 (Berlim: Das Wunderhorn, 2009), entre outras. É autora de três livros, sendo um de 

história em quadrinhos, intitulado Guadalupe (São Paulo: Quadrinhos na Cia, 2012), em 

parceria com o ilustrador Odyr Bernardi, e os outros dois, de poesia: Rilke shake (São Paulo: 

Cosac Naify; Rio de Janeiro: 7Letras, 2007) e Um útero é do tamanho de um punho (São 

Paulo: Cosac Naify, 2012), eleito, inclusive, pela Associação Paulista dos Críticos de Arte 

(APCA), como o melhor livro de 2012. Também, no tocante a premiações, a poeta foi 

escolhida pelo jornal Folha de S. Paulo como a “escritora do ano de 2012”. É autora do blog 

intitulado: “Tome uma xícara de chá” (cujo link de acesso é: http://loop.blogspot.com/), 

restrito a leitores convidados. Atualmente, vive em Pelotas. 
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FABIANO CALIXTO: poeta nascido no ano de 1973, em Pernambuco, na cidade de Garanhuns. 

Formou-se em Letras, na Fundação Santo André. É mestre em Teoria Literária e Literatura 

Comparada, na USP. Publicou poemas em diversos suplementos nacionais: Folha de S. 

Paulo, Cult, A Cigarra, Cacto, Inimigo Rumor, Zunái, Coyote etc.; e internacionais, como: El 

Poeta y Su Trabajo (México), Serta (Madri), Rattapallax (Nova Iorque). Publicou os 

seguintes livros de poesia: Fábrica (Santo André: edição do autor, 1998); Um mundo só para 

cada par, em parceria com Kleber Mantovani e Tarso de Melo (Santo André: Alpharrabio, 

2001); Música Possível (São Paulo: Cosac Naify; Rio de Janeiro: Viveiros de Castro Editora, 

2006); Sangüínea (2005-2007) (São Paulo: Ed. 34, 2007); A canção do vendedor de pipocas 

(Rio de Janeiro: 7Letras, 2013), obra em que se encontra uma seleção de alguns dos poemas 

publicados nas outras obras. Pouco antes, publicou a plaquete intitulada La canción del 

vendedor de palomitas (Paraguay: Yiyi Jambo, 2010), em que consta a tradução para o 

espanhol de alguns de seus poemas. É autor, ainda, do infanto-juvenil Pão com Bife (Coleção 

Comboio de Corda, São Paulo: Edições SM, 2007) e organizador do livro de crítica A linha 

que nunca termina: pensando Paulo Leminski, em parceria com André Dick (Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2005). Além disso, é coeditor, juntamente com Raimundo Carrero, Marcelino 

Freire, Delmo Montenegro e Micheliny Verunschk, da revista Entretanto (São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2007); em parceria com Jairo Costa, publica, em 2005, no ABC paulista, a Sem 

Futuro: Revista de Arte; em 2010, com Flávio Lopes Penteado e Renan Nuemberger, lança a 

edição única de Almanaque Lobisomem: Revista de artes, que se encontra disponibilizada 

gratuitamente na internet. Calixto traduziu nomes como Jim Morrison, Gonzalo Rojas, Sylvia 

Plath, Guillaume Apollinaire, entre outros. Em 2013, integrou a coletânea de poemas 

intitulada Vinagre: uma antologia de poetas neobarracos (Edições V de Vândalo), disponível 

apenas online. É autor do blog: < http://meupedelaranjamecanica.wordpress.com/>. 

Atualmente, reside em São Paulo. 

 

MARÍLIA GARCIA: nasceu no Rio de Janeiro, em 1979. Formou-se em Letras, pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde também fez seu mestrado. Doutorou-se em 

Literatura Comparada, pela Universidade Federal Fluminense, tendo feito um estágio 

sanduíche na Sorbonne Nouvelle; e pós-doutorado, na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Participou de encontros de poetas e festivais como o Corpo a corpo com a poesia, 

na Casa das Rosas, em São Paulo, e do Festival Latinoamericano de Poesía Salida al Mar, 

em Buenos Aires. É, também, tradutora de poetas de língua francesa, tais como Pierre Albert-

Birot, Emmanuel Hocquard, Josée Lapeyrere, Benjamín Prado. Possui três livros de poesia 
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publicados, sendo eles: Encontro às cegas (Rio de Janeiro: Editora MobyDick, 2001); 20 

poemas para o seu walkman (São Paulo: Cosac Naify; Rio de Janeiro: 7Letras, 2007) – sendo 

este finalista do Prêmio Portugal Telecom de 2008, e traduzido para o espanhol (Bahia 

Blanca: Argentina: Vox Edicciones, 2012) –, e Engano Geográfico (Rio de Janeiro: 7Letras, 

2012) – com tradução para o espanhol (Barcelona: Kriller71, 2015). É autora do blog: 

<http://lepaysnestpaslacarte.blogspot.com.br/>. Atualmente, vive em São Paulo. 

 

RICARDO DOMENECK: poeta que nasceu no ano de 1977, em Bebedouro, município do estado 

de São Paulo. Estudou Filosofia na Universidade de São Paulo. Estreou com o livro Carta aos 

anfíbios (Rio de Janeiro: Bem-Te-Vi, 2005). Depois disso, publicou a plaqueta When they 

spoke I / confused córtex / for context (Londres: Kute Bash Books & Pablo Internacional 

Magazine, 2006); e os livros: a cadela sem Logos (São Paulo: Cosac Naify, 2007); Corpos e 

palanques (São Paulo: Dulcineia Catadora, 2009); Sons: Arranjo: Garganta (São Paulo: 

Cosac Naify, 2009); Cigarros na cama (São Paulo; Rio de Janeiro: Berinjela; Modo de Usar 

& Co.); Ciclo do amante substituível (Rio de Janeiro: 7Letras, 2012). Integra a coleção de 

poesia contemporânea “Ás de Colete”, dirigida pelo poeta e editor Carlito Azevedo, para a 

editora Cosac Naify. Atua como coeditor da revista eletrônica Hilda magazine, em parceria 

com Oliver Roberts. É, ainda, colaborador de muitas outras revistas impressas e virtuais, tais 

como a Inimigo Rumor, Cacto, Germina, Flasher etc. Seus poemas já foram publicados em 

antologias de poesia contemporânea brasileira em diversos países, como Argentina, Estados 

Unidos, Alemanha, Espanha, entre outros. Traduziu para o português poemas de Hans Arp, 

Friederike Mayröcker, Frank O’Hara, Rosamarie Waldrop etc. É autor do blog: 

<http://ricardo-domeneck.blogspot.com.br/>.Desde 2002, vive em Berlim, na Alemanha, onde 

trabalha como DJ e professor de inglês. 

 

2. Os quatro poetas em 3x4  

 

Da intersecção desses poetas, além de serem confrades de um mesmo tempo, há a 

publicação, sensivelmente partilhada (tomando de empréstimo a expressão de Rancière), por 

eles, da revista Modo de usar & Co., que, desde seu primeiro exemplar, em 2007, fez com que 

se tornassem ainda mais próximos, influindo tanto em diálogos poéticos, quanto em um 

mesmo objetivo: o de “dedicar-se à poesia-escrita”, no caso da revista impressa, e “à poesia 

sonora e visual, em vídeo, e também escrita”, na modalidade eletrônica, cujo acesso é o: 

http://revistamododeusar.blogspot.com. Além disso, Angélica Freitas, Fabiano Calixto, 
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Marília Garcia e Ricardo Domeneck, na condição de poetas-críticos que são, contribuem de 

modo efetivo, e com o auxílio de demais autores – “cúmplices”, como no blog são 

denominados –, para a fortuna de ensaios a despeito da produção poética contemporânea. 

Uma observação: atualmente a revista conta apenas com três dos quatro integrantes de sua 

formação original. Fabiano Calixto optou por deixá-la no ano de 2012, alegando ter havido 

“uma mudança de rumos, de escolhas pessoais, o que acho muito natural”, mas que, ainda 

assim, “leio sempre e acompanho com muito interesse o trabalho dos meus amigos, meus 

cúmplices”1. 

 

3. A estrutura em 3x4 
 

 

Cercado por quase todos os lados pela atividade interessada, o ensaio literário – 

enquanto ensaio e enquanto literário – é uma península estética de maré muito 

variável. Na baixa, a sua superfície caminha em direção das áreas vizinhas, muitas 

vezes anexando sem o perceber, vastas regiões limítrofes à sua própria. 

 

Alexandre Eulalio, em 

 “O ensaio literário no Brasil”, p. 7. 

 

Entre as muitas formas de se achegar às poéticas contemporâneas, em cujo exame 

a transição de uma paisagem à outra seja contemplada, a que se julga mais adequada é a 

ensaística. Isso porque desde a etimologia – essai –, a noção de “tentativa” impera, dando 

mostras de uma escrita provisória, passível de ajuste ou até de esquecimento. É, pois, no 

ensaio que avistamos uma crítica notadamente análoga às poéticas contemporâneas, na 

medida em que, como assevera Adorno (2003), estamos diante de uma estrutura complexa e, 

cumpre dizer, não menos rigorosa, que é receptível a formas e estilos os mais variados, sendo 

resistente, consequentemente, a posturas dogmáticas e sistematizações as mais cerradas. Além 

disso, é com o ensaio que se pode trazer à luz a subjetividade, a liberdade de espírito de quem 

o escreve, e o privilégio da dúvida, de modo a suscitar muito mais perguntas que respostas, 

qual a própria ideia de paisagens poéticas que se modificam a cada minuto, a cada instante. 

Não por acaso, lembremos do modo como Roland Barthes chegara a conceituar o ensaio. Para 

ele, tratava-se de um “gênero incerto onde a escritura rivaliza com a análise” (BARTHES, 

2004b, p. 7). Acatar como certa essa definição é o mesmo que promover uma estreita 

correspondência para com o trânsito livre e muito vivo entre abordagens e teorias que sejam 

tanto complementares, como, também, possível e diametralmente opostas. Eis, o nosso 

objetivo crítico e desafiador. 

                                                 
1 Resposta dada pelo poeta, em e-mail datado aos 15 de outubro de 2013d e endereçado à autora desta tese. 
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A forma, ao encontrar-se comprometida com o conteúdo e com a superação das 

dicotomias, assentou na escolha da imagem-chave o seu maior e mais instigante desafio: a 

sugestão de mais de um fio analítico e que, não obstante, se encontrasse entremeado um nos 

outros, fosse para endossar, tencionar ou para hesitar, somente. Na perspectiva mais irrestrita 

que as relações entre as paisagens poéticas podem irromper na contemporaneidade, a ideia da 

“ensaificação de tudo”, proposta, dessa vez, por Christy Wampole (2013), pareceu-nos 

funcionar, nos próprios termos do autor, como “talismã de nosso tempo”, na medida em que 

nos proporcionou refundir e matizar juízos nuançados de toda sorte de voz, estilo e expressão.  

Assim, a unidade crítica que se impõe pelo conceito de paisagem, na verdade, 

mostra-se essencialmente implícita na inquietude do que se lhe apresenta como diverso e 

igualmente defensável: a entrega sem reservas a olhares preteridos, na ordem com a qual a 

poesia se dispõe e propõe. É ela, a poesia, e segundo as imagens que ela própria se/ nos dá, 

que evoca o ecletismo de enfoque, bem ao gosto do ensaio – gênero que é a “arte da 

conversação”, na feliz definição de Manuel da Costa Pinto (2010). De natureza mais 

experimental, vazada, portanto, na correlação múltipla e nada discriminatória de discursos que 

se flagram em plena “indecidibilidade crônica” (WAMPOLE, 2010), o gênero ensaístico 

justifica-se, nesta tese, tão pertinente quanto imprescindível e legítimo. É fazendo uso de 

“todas as ferramentas e habilidades disponíveis” para “encarar aquilo sobre o que não se pode 

ter certeza”, que a escolha por esta estrutura mais “flexível e humana” nos fez sentir, em 

alguma medida, “confortável com a ambivalência” (WAMPOLE, 2010). Dito isso, passemos, 

então, à apresentação dos quatro ensaios que compõem nosso trabalho.  

 

4. Os nortes em 3x4 

 

Esta tese compõe-se de quatro ensaios, sendo o primeiro deles de ordem teórica e 

os outros três teórico-críticos, além de uma (in)conclusão – a contemplar o momento atual 

como “tempo (em) aberto”. O que é para ser uma espécie de ensaio para os ensaios e que leva 

o título de “A contemporaneidade com a ponta dos dedos” destina-se a apresentar uma 

síntese, entre híbrida e dispersa, dos pressupostos teórico-críticos com os quais este trabalho 

fundamenta-se: da fenomenologia – erigida em ponto inicial e ao mesmo tempo fulcral, 

encontra-se, aqui, disseminada em Husserl, Michel Collot, Merleau-Ponty – às contribuições 

de nomes como Barthes, Blanchot, Compagnon, Déguy, Rancière, Guattari & Deleuze etc. 

Estes todos se encontram entrecruzados a teóricos e críticos estrangeiros e nacionais das artes, 

da história, da geografia, além, evidentemente, aos de teoria literária. Alfredo Bosi, Adauto 
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Novaes, Antonio Candido, Celia Pedrosa, Elaine Cintra, Luciana di Leone, Raúl Antelo, 

Susana Scramim, Marcos Siscar, Rogério Haesbaert são alguns dos que se fazem presentes. 

Neste ensaio para os ensaios posteriores são apresentados, portanto, as noções que permeiam 

todo o trabalho: o que se compreende por paisagem, em sentido filosófico estrito e amplo, 

dando a ver o modo como o termo traduz a profusão das poéticas contemporâneas, a questão 

do método que se julga mais condizente à crítica literária nos dias de hoje, bem como algumas 

de suas balizas analíticas (a categoria do novo, por exemplo), em que pese o fato de muitas 

delas não atenderem a contento o propósito crítico-poético atual. Nesse sentido, passa-se em 

revista a percepção de paisagem pela percepção (também revista) de imagem, espaço, sujeito 

(encarnado), coisa, espaço, mundo, estrutura (em sua equação) poética e as vozes que nela 

ecoam e ressoam sem cessar. 

No primeiro ensaio propriamente, intitulado “Da poesia que (se) desnorteia”, 

destinamos nossa atenção à demonstração de como o termo “paisagem”, polissemicamente 

falando, abarca noções que se divergem e, ao mesmo tempo, se complementam. O emprego 

do termo funciona, desse modo, como peça-chave assimiladora das relações que o poeta 

contemporâneo trava com a linguagem, com as coisas e com o mundo, estando ali, não apenas 

para cercá-lo, mas, para, sobremaneira, “assediá-lo” (no sentido fenomenológico do termo). 

Além disso, o processo de assimilação da paisagem ao espaço guarda categorizações originais 

– voltadas ao universo original / infantil – e, ainda, se atenta ao movimento (deslocamento) 

que o corpo do/ no poema se (nos) revela – ao trazer à baila uma construção de versos análoga 

a cada passo dado. A maneira, pois, como o externo incensa e modula intimamente a palavra 

e, por conseguinte, o corpo do poeta, é, também, um dos pontos discutidos. 

O segundo ensaio, por sua vez, cujo título é “Das paisagens sonoras”, traz à baila o 

modo como o poeta se relaciona com a tradição cultural e literária, na contemporaneidade, 

sobretudo, ao superar o simples rastreio de encontros textuais para propor-se como emissor de 

“sons” que se (des)afinam com o tempo presente. Assim, em meio a essa escrita de desmesura 

e pluralidade, é plausível que sejam avistadas tanto as vozes mais visíveis, quanto às mais 

invisíveis e espectrais, como tanto as mais singulares e ilustres e as mais simples e anônimas.  

E, por fim, o terceiro e último ensaio é partidário da ideia de que quando o poeta 

sente o mundo, ele o faz, muitas vezes, sem escusar-se de pensá-lo, na medida em que co-

incidir sentimento e pensamento encampa em seus versos as muitas “paisagens” operantes na 

contemporaneidade. Ao sentir/pensar o mundo dessa forma, o poeta põe-se a questionar sobre 

o que se faz ausente como anuviado e obscuro, mas não menos urgente à (sua) realidade, além 

de – e, por isso mesmo – se propor a (re)ver toda sorte de conceitos (“mulher”, “tempo”, 
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“mapa”, “corpo” etc.), mas não se furtando de toda a acuidade literária que lhe cabe. O 

ordinário torna-se, em sua pena, não o pretexto para o encerramento da história e sim para a 

sua abertura e longevidade, bem como para interrogações intermitentes e nunca para respostas 

definitivas.  

Esta tese, portanto, supõe-se aberta teórica e criticamente, buscando culminar com 

a profusão de obras poéticas assistidas na contemporaneidade, de forma, pois, a contemplar o 

que há de mais avultante (como “linhas de força”, “tendência” – ou qualquer outro termo que 

as valha) e sintomático neste cenário, cujo contorno cambiante acaba colocando em questão o 

próprio modo de se compreendê-lo: hesitante e de fácil escape. 
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1. Poesia, a crítica e depois 

 

A pergunta que gostaria de escrever no limiar deste seminário é: “De quem e do 

que somos contemporâneos? E, antes de tudo, o que significa ser contemporâneo?” 

[...] Uma primeira e provisória indicação para orientar a nossa procura por uma 

resposta nos vem de Nietzsche. Numa anotação dos seus cursos no Collège de 

France, Roland Barthes resume-a deste modo: “O contemporâneo é o 

intempestivo”. 

 

Giorgio Agamben, em  

“O que é o contemporâneo?”, p. 57-58. 

 

A realidade é coisa delicada, 

de se pegar com as pontas dos dedos. 

 

Paulo Henriques Britto, em 

“De vulgari eloquentia”, p. 18. 

 
A poesia carrega [...] uma capacidade de formalização do mal-estar, ou seja, uma 

peculiaridade crítica.  

 

Marcos Siscar, em 

Poesia e crise, p. 12. 

 

Repensar a tarefa da crítica ante as demandas da arte e da sociedade 

contemporânea é uma questão intelectual que necessita ser respondida; contudo, 

responder, para nós, quer dizer alterar, pois a crítica tem uma tarefa perante a 

sociedade que a envolve e a produz, e essa tarefa necessariamente tem que ser 

cumprida, caso contrário, esse tipo de produção poderá perder efetivamente o seu 

sentido. 

 

Susana Scramim, em  

“Prefácio” de  

O contemporâneo na crítica literária, p. 12. 

 

  

Ao escrutínio da crítica especializada sobre as paisagens poéticas contemporâneas, 

das quais a ausência do devido distanciamento histórico é seu risco mais inveterado, são dadas 

asseverações passíveis de serem, no futuro, acatadas ou refutadas. Isso porque a própria busca 

por uma definição precisa e certeira do que vem a ser a contemporaneidade parece escapar, 

sobremaneira, quando tomamos nota de que “aqueles que procuraram” pensá-la sempre 

“puderam fazê-lo apenas com a condição de cindi-la em mais tempos, de introduzir no tempo 

uma essencial desomogeneidade”, já que  

 

Quem pode dizer: “o meu tempo” divide o tempo, escreve neste uma cesura e uma 

descontinuidade; e, no entanto, exatamente através dessa cesura, dessa interpolação 

do presente na homogeneidade inerte do tempo linear, o contemporâneo coloca em 

ação uma relação especial entre os tempos. Se [...] é o contemporâneo que fraturou 

as vértebras de seu tempo (ou, ainda, quem percebeu a falha ou o ponto de quebra), 

ele faz dessa fratura o lugar de um compromisso e de um encontro entre os tempos 

e as gerações (AGAMBEN, 2009, p. 71; grifo do autor). 
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Diante disso, trazer à baila os princípios – malgrado em suspeição – dos canais de 

legitimação da arte, para que se lancem ao intento de deslindar algum veio, tendência ou 

manifesto estético que agregue às publicações mais recentes alguma identidade ou valor de 

geração, vem, cada vez, mais perdendo força. Se há bem pouco tempo, podíamos assistir o 

exercício de uma crítica ainda apegada ao gosto partidarista, corrido aos olhos do produto 

literário icônico, como ao peso institucional de um cânone, pode-se dizer que a postura, frente 

ao contemporâneo, deve ser outra; é preciso distar-se dos ditames que, a um só tempo, 

delegam, orientam e valoram o poeta da vez, a ele arrolando o título de paradigma. O que, 

nesse caso, nos resta fazer, nas palavras de Susana Scramim (2002, p. 239), é adotar “uma 

postura libertária frente ao cânone” – ao menos em seu sentido mais estrito e conservador – 

para que à literatura de nossos dias seja concebido o direito de “romper e instituir práticas 

individuais de leitura e criação artística”. 

A crítica literária, nesse caso, não deverá falsear a impressão de que preceitos 

isolados devam concorrer para a expectativa de análise do cenário atual tão profuso em 

termos de produção poética, dada a formação de um campo cultural de ampla ascensão, 

preenchido por uma enormidade de informações estéticas, ideológicas e mercadológicas que, 

à exaustão, e a um só tempo, vem sendo sitiada e amparada por diversos canais de divulgação: 

blogs, redes sociais, mídias espontâneas, jornais, suplementos, revistas especializadas, 

publicações acadêmicas, produções artesanais e independentes, publicações por parte de 

pequenas e/ou grandes editoras etc. Aos leitores de poesia mais avisados, ocorre, então, este 

primeiro questionamento: de que contemporaneidade se está tratando? Afinal, como vai dizer 

Antonio Cicero (2010), “o conceito de contemporaneidade simplesmente não é epocal e, se 

conseguisse sê-lo, não se distinguiria do de modernidade”. Mas, se a opção por tal 

terminologia não é expressa impunemente na inexatidão de tempo, de outra parte, tratar do 

contemporâneo não nos parece espúrio se o fizermos segundo resoluções que sobrepujem a 

mera marcação cronológica. Mesmo porque a realidade atual da poesia não mais almeja “se 

submeter às leis da distância, da diferença, do intervalo” (SISCAR, 2010, p. 185), e, sim, ir ao 

encontro da rarefação dos limites, critérios e valores.  

 

2. Onde a dispersão, onde o método 

 

A rarefação à qual nos referimos é o que, nos termos de Celia Pedrosa (2008, p. 

41), torna nosso cenário cultural “cada vez mais rico em informações, práticas, locais e 

formas de acesso”, donde a produção literária, na condição de prática diferenciada que é, 
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torna-se suscetível, inclusive, ao “esvaziamento de seus dispositivos tradicionais de 

legitimação”, bem como à amplificação do domínio estético, numa relação nupcial com 

universos estéticos outros. O que vai ao encontro da proposição de Agamben (2009, p. 57), ao 

assinalar que só é possível pensar/ compreender a contemporaneidade se contemporâneos 

formos “dos textos e dos autores que se examinam”. Assim é que as produções literárias 

atuais, ao reivindicarem a oferta de toda sorte de pluralidade são, desde já, associadas, por 

exemplo, “à fragilização de tradicionais cronotopos identitários modernos como o nacional e 

o universal e de seu principal motor histórico, a idéia progressista e/ou revolucionária de 

inovação” (PEDROSA, 2008, p. 41; grifos da autora). (Logo, note-se que o recorte de poéticas 

locais é pressentido, aqui, menos pelo ethos de uma nação que pelos limites impostos aos 

estudos acadêmicos. Quanto ao empenho da crítica em compreender conceitos como o de 

nação, de identidade nacional, é, ainda, temário a ser tratado, posteriormente, com maior 

vagar, no desenrolar do primeiro ensaio desta tese.). 

Fato é que todas essas questões tanto diluem os contornos precisos da crítica 

especializada – dividida, muitas vezes, por polos, rigorosas extremidades – como promovem o 

processo de democratização cultural, donde se espera que a obra literária se torne imune à 

propagação de quaisquer hierarquias. Nela, na obra literária, os esforços destinados a 

compreender e a valorizar sua expressão, por não mais resistirem, ao que parece, à fixidez ou 

cristalização dos sentidos pré-estabelecidos, solicitam o rearranjo em perspectiva análoga à de 

sua própria estrutura, quase sempre, obedecendo à tendência da fratura, em demanda de grau e 

potencialidade máximos da dispersão redundada no excesso de vozes – uma notória e 

intermitente algaravia. Prova disso é que “nunca houve tantas feiras de livros, tantos prêmios, 

tantos eventos literários” (PERRONE-MOISÉS, 2011) e tantas publicações de seletas e 

antologias poéticas, como agora. Boa companhia (Vários autores / São Paulo: Companhia das 

Letras, 2003); Antologia comentada da poesia brasileira do século 21 (Seleção de Manuel da 

Costa Pinto/ São Paulo: Publifolha, 2004); A poesia andando: treze poetas no Brasil (Seleção 

de Marília Garcia e Valeska de Aguirre / Lisboa: Cotovia, 2008); Roteiro da poesia 

brasileira: anos 2000 (Seleção de Marco Lucchesi / São Paulo: Global, 2009) são alguns dos 

vários títulos disponíveis que mostram que a tendência de investimento nesse setor responde a 

uma nova tendência editorial, não sendo – como muitos, eventualmente, poderiam supor – um 

simples “fenômeno de nicho” (WERNECK, 2011). 

Assinala-se, por outro lado, que a ancoragem da crítica nos efeitos de uma estética 

plural pode ser sentida como resultado da “barbárie” prescrita por essa contemporaneidade, 

para lá de sintomática, “em que a ausência de grandes obras e autores e de um consenso sobre 
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sua avaliação”, não poucas vezes, tem remetido ainda “a uma forma plenamente constituída, 

mas num passado sobre o qual se debruça o olhar saudoso de valores incontornáveis e da 

identidade estável que através deles auferia” (PEDROSA, 2008, p. 42). Com isso, não demora 

para que a tão requerida “originalidade exemplar” de antes, venha, mais uma vez, a cabo, 

tornando a compreensão da literatura contemporânea ainda mais fugaz do que ela já é, afinal, 

é preciso que se desvencilhe, em alguma medida, da prática dos valores consensuais, ao 

menos, em seu sentido mais gasto, corriqueiro. Isso porque tal “como as pessoas, os valores, 

que são idéias”, também, e de um modo geral, “nascem, padecem sorte vária e morrem”, 

conforme nos lembra Antonio Candido (2006, p. 270).  

 

3. O novo de novo (?) 

 

A literatura confirma um consenso, mas produz também a dissensão, o novo, a 

ruptura. 

 

Antoine Compagnon, em 

O demônio da teoria, p. 37.  

 

 

 Não obstante, se algum valor, como o da novidade, por exemplo, for, conforme 

dispara Ferreira Gullar (2013a), “inerente à própria criação artística”, resta-nos tê-lo em conta, 

então, segundo a revisão de seu próprio conceito, conforme concluímos. O “novo”, nesse 

caso, é oportuno ressaltar,  

 

[...] não precisa ser um paletó de três mangas, que nunca ninguém se deu ao 

trabalho de fazer pelo simples fato de que as pessoas têm apenas dois braços. O 

novo, autenticamente novo, não é uma criação a partir de nada, mas, sim, uma 

manifestação inusitada que surge do trabalho do artista, do processo expressivo em 

que está mergulhado (GULLAR, 20013a).  

 

 

Colocar em relevo conceitos como esse prescinde, portanto, saber pensá-los 

amiúde conforme uma valoração mais elástica. Isso quer dizer que a novidade não deve ser 

compreendida como procedimento utilizado, tampouco, como o método pelo método, mas o 

emprego, quer dizer, o processo pelo emprego, que acaba transformando a novidade da 

literatura, da poesia, em novidade permanente, como já havia propagado a máxima poundiana 

do make it new e que, ainda hoje, parece impor-se como pontual e reveladora. Assim, a 

influência daquele que escreve não deve, portanto, e do mesmo modo, reduzir-se à imitação 

de “um vocabulário decorativo, peculiar a um ou dois poetas que por acaso admire” (POUND, 

1976, p. 12).  
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Sucede que conceitos como o “novo”, em que pese alguma dose de contribuição – 

posto que a crítica de valores, conforme nos lembra Raúl Antelo (2002), acaba, fatalmente, 

trazendo, mais uma vez, para o debate artístico, o “fetiche da originalidade” – deixam de 

contemplar a contento o que de fato é relevante para a poesia brasileira contemporânea. 

Diante disso, é que nos perguntamos, com Antoine Compagnon (2001, p. 25), “sobre que 

noções [devemos] exercer, aguçar”, então, “nosso espírito crítico?”. A resposta para essa 

questão, sabemos, não é das mais fáceis. Afinal, o atual “regime estético não proclama 

decisões de ruptura, porém, reivindica decisões de reinterpretação”, ou, dizendo de outro 

modo: o que está em jogo “é o regime de uma relação não tradicional com a tradição em que 

há co-presença de temporalidades radicalmente heterogêneas” (ANTELO, 2002, p. 148). (O 

que, para muitos, vem justificar o porquê de a literatura contemporânea responder pelo nome 

de “literatura pós moderna1”, à medida que demonstra ser “amarra à [literatura] anterior”, 

segundo defende Perrone-Moisés (2011)2). 

Logo, para lidar com os poetas contemporâneos, exige-nos, como se vê, uma 

atitude bem mais energética, substancialmente, falando. Na prática, resulta em escrutiná-los 

segundo a imagem de tonalidades múltiplas, cuja compreensão pluralista, por seu turno, 

apresenta-se atravessada pela noção de “paisagem”, no endosso de uma amplitude disposta a 

assegurar o pano de fundo mutável das diversas poéticas. Essa ideia, com efeito, ganha 

reforço quando do cromatismo de análises tão cambiante quanto simbiótico e, por essa razão, 

acolhedor de direções, no mínimo, bifurcadas, providas de alguma notória dissipação, que se 

busca propor.  

 

4. Por que paisagens? 
 

  

 

Cheguei-me. 

Contemporaneamente vi-me num espelho 

De animal estrutura, 

Ouvi-me monólogos que nem sempre queria ouvir, 

                                                 
1 Sabemos o quão controversa e polêmica é a utilização dessa terminologia para designar a produção dos dias 

atuais. No entanto, para não deslocarmos o enfoque pretendido por este trabalho, optamos tão somente pela 

designação “contemporânea”, não por não ser também, e de alguma maneira, controversa e polêmica, mas 

porque assenta, a nosso ver, uma nomenclatura ainda a ser substituída, isto é, a ser preenchida pelas gerações 

futuras.   
2 A junção de críticos tão díspares ideologicamente falando encontra, nesta tese, sua razão de ser na própria força 

que anima a contemporaneidade: os seus excessos, em seus antagonismos e contradições. Assim, torna-se um 

propósito consciente de mistura de abordagens que devem se apresentar não para anularem umas às outras, mas 

para que ao leitor chegue algumas das muitas formas de se pensar a produção literária contemporânea. E que, 

mesmo sendo antagônicas, não se pode negá-las à partilha de um mesmo corpo que é a atualidade, nas suas 

múltiplas configurações e complexidades. Ou seja: todas são legítimas e possuem, portanto, seu valor. 
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E as risadas da palavra. 

Atravessei-me o cristal, 

A paisagem vendo meu olho. 

Pouco a pouco distinguia os fogos-fátuos do limiar, 

As têmporas da rosa, 

A inscrição entre os ecos. 

O mundo Isabel me visitou 

Apresentando-me com a luz do teatro 

Os sucessivos palimpsestos que descobrimos em nós. 

 

Eis-me agora na tocaia do licorne, 

Respirando pela boca dos outros, 

Ferindo pelo braço dos outros 

 

[...] 

 

Murilo Mendes, em  

“Poema Novo”, p. 435. 

 

 

O termo paisagem representa e tenciona, na imagem copiosa das poéticas 

contemporâneas, a metáfora que delineia esse cenário ainda em formação. Passando ao largo, 

conforme observa Rancière (2007, p. 128), de um “simples ornamento de linguagem”, uma 

vez que a própria etimologia da palavra metáfora indica “uma passagem ou um transporte”, 

ou, como vai dizer Paul Ricœur (2000, p. 30), o que está em questão é “uma sorte de 

deslocamento de... para...”, pode-se afirmar que o vocábulo “paisagem” notabiliza os 

momentos variantes que animam a produção poética brasileira atual. Isso porque a própria 

ideia de 

 

[...] metáfora mantém dois pensamentos de coisas diferentes simultaneamente 

ativas no seio de uma palavra ou de uma expressão simples, cuja significação é 

resultante de sua intenção. Não se trata de um simples deslocamento de palavras, 

mas de um comércio entre pensamentos, isto é, de uma transação entre contextos. 

Se a metáfora é uma habilidade, um talento, é um talento de pensamento (RICŒUR, 

2000, p. 129). 

 

 

 Esse “talento de pensamento”, por sua vez, desdobra-se e endossa a paisagem, 

que, quando pluralizada, remete à própria ideia de movimento, e em alguma instância 

demasiado veloz. Movimento que dá a ver o espetáculo do mundo (com o pensamento em 

Merleau-Ponty), pela concomitância de imagens, sensações e ruídos fugidios. Atribuir voz à 

captura da percepção subjetiva, que, na experiência de maior aturdimento, interpela o sentido 

da poiesis, tanto o artístico, quanto o crítico: eis o desafio que se instala na ordem do dia. Por 

isso, concordamos com Michel Collot (2010), quando ele diz que a paisagem deve ser 

assimilada segundo a perspectiva do horizonte que cabe em nossos olhares. É, pois, que o 

autor francês propõe, ao nosso campo visual, a expressão do encontro do ponto de fuga do 
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horizonte com o nosso ponto de vista, já que a incursão de nossos olhos por uma paisagem 

específica dá-nos o intento de sua posse, num aceno ao que seria uma conciliação de opostos, 

o absoluto perspectivado ou qualquer coisa que os valha. Nesse sentido, e com base ainda em 

Collot (2010, p. 205), podemos dizer que “não há paisagem sem horizonte”.    

Daí podermos partir do pressuposto de que 

 

[...] toda paisagem é percebida a partir de um ponto de vista único descobrindo, 

para o olhar, uma certa extensão, a qual corresponde apenas a uma parte do país em 

que se encontra o observador, mas que forma um conjunto imediatamente 

abarcável. Ora, cada uma dessas características testemunha, à sua maneira, o elo 

que une a noção de paisagem à de horizonte (COLLOT, 2010, p. 205-206; grifos do 

autor). 

 

 

Por esse motivo, assimilar a paisagem a imagens que prestam conta ao horizonte, 

mas ao horizonte particular, capaz de tornar inseparáveis sujeito e objeto, implica distingui-la 

dos espaços geométrico e cartográfico, que, por não serem vistos, deixam à deriva qualquer 

ponto de vista. É, pois, que os contornos do horizonte confundem-se com os de nosso campo 

visual, chegando a tornar-se, segundo Collot (2010), na esteira de Merleau-Ponty, uma 

espécie de fonte absoluta da paisagem. “O horizonte aparece assim como a fronteira que me 

permite apropriar-me da paisagem, que a define como meu território, como espaço ao alcance 

do olhar e à disposição do corpo. Pois a paisagem não é mais apenas vista, ela é habitada” 

(COLLOT, 2010, p. 206; grifos do autor). Nesse caso, a renúncia aos domínios absolutos de 

acomodação estruturalista e formalista (em defesa da clausura do texto) torna-se obrigatória, 

para que possa restituir, à obra literária, seu horizonte, evidentemente, construído com doses 

diversificadas de percepção e sentido. 

Alicerçada em bases fenomenológicas, essa postura mostra as exigências de uma 

reeducação perceptiva do texto literário, tanto de seu próprio espaço, quanto do interior da 

consciência daquele que o produz. O que é ponto de partida de leitura das modalidades 

concretas das relações do sujeito com o mundo – o fora que descreve o dentro –, com Michel 

Collot, coincide com uma rigorosa abordagem das obras literárias, quando do destaque dado à 

experiência sensível e às estruturas de linguagem advindas de um contato particular com o 

mundo. Portanto, restituir à obra seu horizonte faz com que sujeito e objeto, visível e 

invisível, imaginário e real etc., passem a se relacionar de modo solidário e a abrirem caminho 
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para “uma margem inesgotável de indeterminação” (KHATTATE e HEMPARTIAN, 2006, p. 

104).3 

 

4.1. Do topos literário 

 

O espaço onde tudo retorna ao ser profundo, onde existe passagem infinita entre os 

dois domínios, onde tudo morre, mas onde a morte é a sábia companheira da vida, 

onde o pavor é êxtase, onde a celebração se lamenta e a lamentação glorifica, [...] 

é o espaço do poema [...]. 

 

Maurice Blanchot, em  

O espaço literário, p. 140. 

 

 

Se pelo horizonte respondem os espaços externo e interno da consciência poética, 

como o espaço do próprio texto, então, sujeito, mundo e linguagem, simultaneamente 

apresentados, animam a experiência de criação, cujos contornos das paisagens são apanhados 

pelo que seria a estrutura de horizonte. Assiste-se, portanto, na fenomenologia, a uma notável 

e original contribuição aos estudos literários. Compete a ela a observação do distintivo da 

linguagem, quer dizer, das modalidades do movimento de intencionalidade de cada sujeito, 

quando imersos no processo de criação. A maneira como a fala se encontra disposta torna-se, 

nesse caso, significativa, à medida que, segundo Khattate e Hempartian (2006, p. 105), ela 

“remete à expressão de um sujeito e de sua experiência do mundo. Através da natureza de sua 

composição, ela, a fala, justifica traços construtivos e distintivos de uma subjetividade que 

emerge na enunciação”.4 Sem incorrer em domínio simplificado ou redutor, é consensual 

entre o primeiro fenomenólogo – Husserl (2001) – e os demais o fato de que a recepção de 

todas as coisas não se restrinja única e exclusivamente ao aspecto que elas apresentam ao 

sujeito, mas que seja capaz de abrir guarda para todas as suas outras faces. Estas, de sua parte, 

ao figurarem veladas, tornam-se significativamente importantes para os poetas “que nunca se 

cansam de interrogar, de sondar” (KHATTATE e HEMPARTIAN, 2006, p. 106) 5, visto que eles 

são o próprio horizonte interno (limitado a um determinado campo perceptivo) da “coisa”, e, 

enquanto tal, sua identificação ou sentido preciso nos escapa. Não por acaso, Merleau-Ponty 

(2004b, p. 19) chega a admitir a “coisa” como “um sistema de qualidades oferecidas aos 

diferentes sentidos e reunidas por um ato de síntese intelectual”.  

                                                 
3 Tradução nossa para: “[...] une marge inépuisable d’indétermination”.  
4 Tradução nossa para: “[...] renvoie à l’expression d’un sujet et de son expérience du monde. Par la nature de sa 

composition, il rend compte des traits constructifs e distinctifs d’une subjectivité qui émerge en s’énonçant”.  
5 Tradução nossa para: “[...] qui ne se lassent pas de l’interroger, de le sonder”.  
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Se por um lado, a coisa, ao apresentar qualidades de diferentes manifestações 

pertencentes a mundos rigorosamente distintos, dá como misteriosa a sua unidade; por outro, 

esses mesmos atributos não são encarados como isolados, pois apresentam uma significação 

afetiva capaz de corresponder com as outras significações.  

 

As coisas não são, portanto, simples objetos neutros que contemplaríamos diante de 

nós; cada uma delas simboliza e evoca para nós uma certa conduta, provoca de 

nossa parte reações favoráveis ou desfavoráveis, e é por isso que os gostos de um 

homem, seu caráter, a atitude que assumiu em relação ao mundo e ao ser exterior 

são lidos nos objetos que ele escolheu para ter à sua volta, nas cores que preferem 

nos lugares onde aprecia passear (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 23; grifo do autor). 

 

 

Assim, é que se atribui à estrutura do horizonte interno a função de determinar  

 

[...] as fronteiras da faculdade de percepção, que têm, no entanto, a tendência de 

ultrapassar o simples dado. Dito isso, o horizonte que organiza a paisagem em um 

conjunto coerente propicia, ao mesmo tempo, o terreno a uma infinidade de outras 

organizações possíveis. É, aqui, portanto, que se encontra a origem de uma 

estrutura (KHATTATE e HEMPARTIAN, 2006, p. 106) 6. 

 

 

Cada coisa que contatamos e vislumbramos enfeixa também outras possibilidades 

que não aquela que, em dada situação, nos mobilize, já que ela, a coisa, partilha de mais 

horizontes abertos e indeterminados, sendo, pois, pela novidade, pela surpresa, absortos. Isso 

que constitui como infinita sondagem, à forja do campo perceptivo, funciona como horizonte 

externo que reclama das coisas mais contato com o que está à sua volta. A relação entre elas e 

o seu meio, ao tornar-se fecunda, arbitra, essencialmente, inconclusa, conforme defende a tese 

husserliana. Dista daí, portanto, qualquer indício de totalidade cerrada, pois o horizonte passa 

a ser igualmente horizonte das realidades outrora conhecidas como das que ainda estão por 

vir. “É, então, através dessa articulação, desse encaixamento de horizontes, que a coisa passa 

a se relacionar não somente com outras coisas, mas com o próprio mundo como horizonte 

último” 7 (KHATTATE e HEMPARTIAN, 2006, p. 106). Eis onde ou autor de Paysage et poésie 

afirma residir a estrutura de todo campo semântico, já que, segundo suas palavras, “a 

‘paisagem’ de um escritor não se reduz a cada um dos lugares onde ele viveu, viajou ou 

trabalhou”, posto que  ela, a paisagem, “não é mesmo uma composição mais ou menos sutil 

dessas referências geográficas e biográficas, mas uma constelação original de significados 

                                                 
6 Tradução nossa para: “[...] les frontières de la faculté de la perception, qui a, pourtant, tendance à depasser le 

simple donné. Ceci dit, l’horizon qui organise le paysage en un ensemble cohérent, favorise en même temps le 

terrain à une infinité d’autres organisations possibles. Il se trouve donc à l’origine d’une structuration”.  
7 Tradução nossa para: “C’est donc à travers cette articulation, cet emboîment des horizons, que la chose entre en 

rapport non seulement avec d’autres choses mais avec le monde lui-même comme horizon ultime”.  
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produzidos pela escrita”8 (COLLOT, 2005, p. 184; grifo do autor), capaz de conferir novidade à 

mais gasta das coisas.  

 

4.2. A equação estética 

 

Desse encaixamento de horizontes, o produto estético (emergir original e 

poeticamente a sensação de todas as coisas) alça o escritor ao engajamento de mundo, sujeito 

e linguagem, elementos de primeira importância no tocante à criação.  

 

O ponto de vista se destaca, assim, da experiência do mundo e da parte da 

indeterminação que encobrem os poemas e que caracteriza também toda relação 

com o mundo. É isso que faz com que uma coisa se situe no interior de sua rede de 

relações, pois, a estrutura de horizonte está ligada à nossa compreensão da coisa, ao 

sentido que lhe damos 9 (KHATTATE e HEMPARTIAN, 2006, p. 107).  

 
 

Como dizem Khattate e Hempartian (2006), com enfoque em Collot, o exame em 

torno de quaisquer temáticas a serem desenvolvidas pelo poeta deve girar em torno da 

experiência sensível que se origina da noção de sentido. Instalada no emblema, a experiência 

do texto literário não escapa incólume do entrelace do sensível com o sentido, à medida que 

se investe da matéria elaborada dos signos. Seus torneios e subterfúgios reivindicam as mais 

diversas formas, casadas a densas e expansivas relações. Valendo-se do uso literário da 

linguagem, o poeta despede-se, nesse caso, das significações adquiridas para que novas 

possam dizer “alguma coisa que elas jamais disseram, para fazer falar o que teria se tornado 

mudo: a experiência sensível” 10 (COLLOT, 1997, p. 24).  

A novidade de sentido origina-se do custo de uma escrita que saiba passar do 

domínio do ocorrido para o da expressão, sem que, com isso, haja qualquer distinção de 

mundos, mas a revelação do mundo, fenomenologicamente falando. Os dados da experiência, 

por conseguinte, sucumbem-se ao sistema significante que os recria e metamorfoseia, e se 

tornam  

  

                                                 
8 Tradução nossa para: “Le ‘paysage’ d’un écrivain ne se réduit à aucun des sites où Il a vécu, voyagé ou 

travaillé. Il n’est pas même un composé plus ou moins subtil de ces réferents géographiques et biographiques, 

mais une constellation originale de signifiés produits par l’écriture”.  
9Tradução nossa para: “Le point de vue se dégage ainsi de l’expérience du monde et la part d’indétermination 

que recèlent les poèmes et qui caractérise aussi tout rapport au monde. C’est par ce qu’elle situe une chose à 

l’intérieure de son réseau de relations, que la structure d’horizon est liée à notre compréhension de la chose, au 

sens qu’on lui accorde”. 
10 Tradução nossa para: “[...] quelque chose qu’ils n’ont jamais dit, pour faire parler ce qui était resté muet: 

l’expérience sensible”.  
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Aprofundados, trabalhados pelo interior, libertos enfim desse peso sobre nós que os 

fazia dolorosos ou ofensivos, tornados transparentes ou mesmo luminosos, e 

capazes de esclarecer não só os aspectos do mundo que se lhes assemelham, mas 

também os outros, por mais que tenham sido metamorfoseados, não deixam de 

estar presentes (MERLEAU-PONTY, 2004a, p. 96).  

 

 

Em que pese a possibilidade de extrairmos, desses dados, o conhecimento, cumpre 

dizer que este jamais substituirá a obra propriamente dita. No entanto, estacado nela, é que o 

conhecimento mostra-se afinado, em certa medida, com o julgamento da criação. Logo, se nos 

instalamos na figura do artista a fim de que possamos tomar nota de como as experiências o 

acometem, concretizando-se no tema posteriormente elaborado, ficaremos, de imediato, 

convencidos de que sua obra é uma resposta aos estímulos, sendo “a vida, as paisagens, as 

escolas, as amantes, os credores, as políticas, as revoluções [...] também o pão de que ela [a 

obra] faz seu sacramento” (MERLEAU-PONTY, 2004a, p. 96). Eis o porquê de Merleau-Ponty 

não hesitar em lembrar-se de Valéry, quando este, categoricamente, afirma que o pintor – o 

que vale para as demais classes de produtores de arte – emprega seu corpo, posto que “não se 

percebe como um Espírito poderia pintar” (MERLEAU-PONTY, 2004a, p. 16).  

 

4.3. O sujeito encarnado  

 

É oferecendo seu corpo ao mundo que o pintor transforma o mundo em pintura. 

Para compreender essas transubstanciações, é preciso reencontrar o corpo 

operante e atual, aquele que não é uma porção do espaço, um feixe de funções, que 

é um trançado de visão e de movimento. 

 

Maurice Merleau-Ponty, em 

O olho e o espírito, p. 16. 

 

 

Para configurar a paisagem que envolve o artista, visível e invisivelmente, e que se 

abre no horizonte de sua percepção – ora rumo ao longínquo, ora ao contíguo –, é necessário, 

senão inoperar, revisitar, com o devido ajuste crítico fenomenológico, o conceito de 

representação, quando o que se está em voga é uma espécie de parti pris (como bem diria um 

Francis Ponge) de todas as coisas. É nessa cena partidária da paisagem, a bem dizer, em seu 

modo de se nos apresentar, que o mundo, uma vez em nós imiscuído, revela-se indissolúvel: 

somos sua parte integrante ao mesmo tempo em que nele nos fazemos presentes. Ocorre que, 

aos olhos de Merleau-Ponty e, por conseguinte, de Collot, a ideia de espírito puro, no 

cumprimento de uma visão panorâmica e perfeita do mundo, deve abrir-se para a ideia de 
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corpo encarnado, numa alusão à nossa finitude, isto é, aos limites mesmos impostos pelo 

nosso modo de ver. Assim é que 

 

Todo ponto de vista é também um ponto de não visão, toda perspectiva exclui as 

outras: a paisagem é parcial porque é parcial. Meu corpo só me abre ao visível 

retirando-me uma parte dele. Meu campo visual é cercado por um cinturão de 

invisibilidade: aquém de meu olhar, pela mancha cega do corpo, além, pela linha do 

horizonte. E estas duas “áreas de sombra” deslocam-se simultaneamente; por mais 

que eu mude de ponto de vista, continuarei refém deste duplo invisível (COLLOT, 

2010, p. 209; grifos do autor). 

 

 

Precedida da dialética do visível e do invisível, a paisagem pode, nesse sentido, 

apresentar-se afeita tanto ao que é possível de ser visto, isto é, aos contornos externos do 

horizonte, quanto aos “acidentes do relevo” ou às “construções humanas”, que traçam os 

contornos de um horizonte interno e se distingue do “espaço objetivado e desencarnado” 

(COLLOT, 2010, p. 209), qual o de um mapa. Isso se dá porque um dos predicados mais 

consideráveis dos mapas é a representação do espaço em sua totalidade, ao passo que o da 

paisagem é o olhar dos espaços não visíveis, que se unem aos visíveis, segundo determinado 

horizonte sempre avistado por um corpo encarnado, cujo olhar para o que o cerca, o envolve, 

“é completo sendo no entanto apenas parcial” (MERLEAU-PONTY, 2004a, p. 20).  

 

4.4. Do sentido da paisagem: a paisagem sentida 

 

Ler poesia é [...] compreender o traçado singular dos símbolos e reconhecer a 

posição de quem os traceja. 

 

Alcides Villaça, em 

“Um mestre e suas refinadas lições”. 

 

Mas se, como já dissemos, a paisagem é horizonte, logo, nunca panorama – à 

medida que ela não nos faculta ver, a rigor, todas as coisas, devemos julgá-la, portanto, de 

forma negativa? A resposta, ao que tudo indica, é não. Para Collot, tal atribuição seria, no 

mínimo, apressada, pois mesmo que a paisagem chegue a apresentar um caráter restritivo, isso 

não nos autoriza furtá-la de sua função mais imediata, que é a de conferir ao espaço um 

alcance de dimensões as mais pluralizantes. Daí, “se a paisagem tiver partes escondidas, é 

porque comporta um relevo, e organiza-se segundo uma escala de pontos sucessivos que se 

mascaram uns aos outros” (COLLOT, 2010, p. 209). O que, noutros termos, significa endossar 

de modo incisivo o fato de que a paisagem é mesmo um espaço habitado e vivido, e, como tal, 

mostra-se no aguardo da relação intencional que se estabelece com o sujeito. Forma-se a 



 32 

paisagem, formam-se as lacunas à espera de palavras, movimento e imaginação: eis a fórmula 

que lança luz para a gênese fenomenológica e, em seguida, para a gênese estética da 

percepção, como projeto filosófico a ser descrito pela expressão subjetiva.  

Esse projeto é um entre muitos que a arte nos faculta para que possamos lidar com 

“as primeiras palavras que pronunciam uma questão em nosso espírito” – na definição 

acertada de Valéry (1999, p. 194) –, e que a literatura, com o trabalho artístico da palavra, 

tanto faz uso em suas obras, reputando à nossa experiência sensível um estatuto ontológico 

privilegiado pelo exercício poético. 

 

4.5. O mais é mais 

 

      [...] 

 

Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas 

E toda a realidade é um excesso, uma violência, 

Uma alucinação extraordinariamente nítida 

Que vivemos todos em comum com a fúria das almas, 

O centro para onde tendem as estranhas forças centrífugas 

Que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos. 

 

Álvaro de Campos, em 

“Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir”, p. 225.  

 

Mas é uma coisa que o corpo sabe: os excessos. 

 O homem é atração pelo excesso [...] 

Wesley Peres, em 

As pequenas mortes, p. 20. 

 

  

Advindas de uma coleção de paisagens, as figurações subjetivas tão logo que se 

insurgem representam apenas alguns entre os diversos casos particulares que compõem a 

“estrutura de horizonte”, de que fala o autor de “O sujeito lírico fora de si”, e que orientam 

nossa percepção espacial e o exercício de sua criação mais fabulosa, com revelações as mais 

desacostumadas à espera de seu desvelamento; afinal, conquanto determinadas coisas não se 

façam presentes em nosso campo visual, não podemos desconsiderá-las, desprovendo-as de 

existência ou sentido, já que, a qualquer momento, podemos, distraidamente (ou não), flagrar-

nos de olhos em sua face, até, então, oculta, desconhecida. É ela, a face, quem “completa os 

dados sensoriais por uma representação, ou melhor, por uma a-presentação do que foge aos 

sentidos” (COLLOT, 2010, p. 210). Daí o invisível requerer a imagem e se afinar com a 

concepção do exercício poético como aquele que nos faça compreender o mundo segundo um 

olhar de assombro e deslumbre – e, por isso mesmo, desapegado de saberes e conceitos 
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anteriores a qualquer tipo de ajuizamento pré-concebido – mas que, ao mesmo tempo, não nos 

faça alojar na “interioridade pura”, como vai ponderar Collot (2013, p. 222). Malgrado a 

inexistência de uma “visão sem pensamento”, cumpre esclarecer, contudo, que “não basta 

pensar para ver”, tendo em conta que  

 

[...] a visão é um pensamento condicionado, nasce “por ocasião” do que acontece 

no corpo, é “excitada” a pensar por ele. Ela não escolhe nem ser ou não ser, nem 

pensar isso ou aquilo. Deve trazer em seu cerne aquela gravidade, aquela 

dependência que não lhe podem advir por uma intromissão de fora (MERLEAU-

PONTY, 2004a, p. 30; grifos do autor). 

 

 

É “no silêncio da consciência originária”, empreendido pelo método 

fenomenológico, que “vemos aparecer não apenas aquilo que as palavras querem dizer, mas 

ainda aquilo que as coisas querem dizer” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 12), e para as quais o 

poeta vai destinar todo seu zelo e paixão, atribuindo-lhes “uma reserva inesgotável de novas 

perspectivas” (COLLOT, 2010, p. 217) e sentidos. Da experiência criadora emerge, assim, uma 

escrita envolta entre paisagens, que se deixa perscrutar pela percepção sensível do mundo 

adivinhada por termos e arroubos de uma fala que se não seja gasta, mas animada de intenção 

significativa e, essencialmente, original. Para tanto, enxerga-se todas as coisas com olhos 

livres, de modo a acolhê-las sob a forma de uma linguagem desautomatizada, conduzida pelo 

acaso e desejo. Que, eventualmente, pode – e por que não? – vir travestida em forma de 

pensamento. 

 

5. Ampliar para conciliar 

 

 

O contemporâneo é sempre o enigma a nos desafiar, a exigir de nós uma posição 

de alteridade diante do que se nega à identificação.  

Susana Scramim, em  

“Prefácio” de  

O contemporâneo na crítica literária, p. 11. 

 

 

As paisagens cansei-me das paisagens 

cegá-las com palavras rasurá-las 

As paisagens são frutos descabidos 

agudos olhos farpas sons à noite. 

espaço livre para o erro regiões recompostas 

por desejo 

 

Paisagens bruscas 

decercadas as subidas não poupam 

 

meu silêncio: renominá-las aqui 

neste abandono ou aprendê-las diversas e desertas 
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Ana Cristina Cesar, em  

“Vigília II”, p. 96. 

 

 

Tudo o que até aqui alentou a ideia de paisagem reincide noutros motivos. Ocorre 

que acolhê-la, tão somente, à luz da filosofia de bases fenomenológicas – que nos move à 

confissão parcial do espaço e da visão admirada e encarnada de mundo –, na 

contemporaneidade, resulta, pois, insatisfatório, na medida em que a época atual gira em falso 

diante de leituras que sejam intrincadas, devendo ser, por isso, compreendida ao largo de uma 

só incursão teórica. A contemporaneidade, em seu domínio estético, tem se configurado, 

segundo adiantou-se no prólogo, entre diversa11 e dispersa. O que, em um primeiro momento, 

pode soar paradoxal – pois se “configurar”, em sentido corrente, significa o modo como algo 

se nos apresenta, como seria possível, nesse particular, reunir qualidades que são 

inapreensíveis por natureza? –, num segundo momento, flerta com o que há de mais 

sintomático, já que esse mesmo verbo pode ser compreendido também como “co-figuração”, 

ou seja, uma figuração conjunta, simultânea, capaz de reunir até mesmo o que se tem de mais 

disperso e antagônico. Estes atributos, diversidade e dispersão, por sua vez, fazem com que, 

não raro, passemos do firmamento ao caos, conforme dita a epígrafe de Deleuze e Guattari 

(2004) que abre esta tese, ressoando toda a instabilidade que vige e sobredoura este nosso 

presente. Presente que, ao ser lido de forma coetânea, cumpre não esquecermos, será sempre e 

fatalmente “uma neblina vasta”, como diria Mário de Andrade, a quem recorremos por um 

exercício de memória.  

Mas, retornando a Deleuze e Guattari (2004), é preciso destacar que, para o trato 

com a contemporaneidade, o que se deve fazer é um estudo crítico que, no mínimo, seja de 

mão-dupla, quer dizer, que seja, ao mesmo tempo, amplo, porém, em certo grau, 

verticalizado. Que, enfim, propague leituras que adensem e desfaçam dos limites quando lhes 

forem (in)oportunos. Isso porque, precisamos, afinal, de 

 

[...] um pouco de ordem para nos proteger do caos. Nada é mais doloroso, mais 

angustiante do que um pensamento que escapa a si mesmo, idéias que fogem, que 

                                                 
11 Quando pensamos a diversidade o fizemos conscientes de que, conquanto essa qualidade seja “marca de 

qualquer período artístico, tendo em vista que a homogeneidade não existe, sobretudo no campo das produções 

artísticas”, o que a torna “traço diferenciador neste novo momento”, nos dizeres de Brandileone (2013, p. 17), é, 

justamente, o caráter enfático que ela assume atualmente. Ademais, a diversidade também cabe como qualidade 

que descaracteriza a ideia dos programas inscritos em ideais comuns dos chamados movimentos estéticos. Além 

disso, outro ponto que deve ser considerado é o de que “à medida que o tempo passa, vão surgindo mudanças, 

estruturais ou temáticas, com o que se vai enriquecendo o panorama da Literatura, de sorte que os escritores que 

se iniciam mais tarde, vão dispondo de um manancial de leitura cada vez mais diversificado e mais complexo, o 

que lhes dá perceptivas mais amplas das que tiveram seus antecessores, no que respeita aos autores e obras em 

que estão ancoradas as suas influências” (MELLO, 2002, p. 23).  
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desaparecem apenas esboçadas, já corroídas pelo esquecimento ou precipitadas em 

outras, que também não dominamos. São variabilidades infinitas cuja desaparição e 

aparição coincidem. São velocidades infinitas, que se confundem com a 

imobilidade do nada incolor e silencioso que percorrem, sem natureza nem 

pensamento. É o instante que não sabemos se é longo demais ou curto demais para 

o tempo. Recebemos chicotadas que latem como artérias. Perdemos sem cessar 

nossas idéias. É por isso que queremos tanto agarrarmo-nos a opiniões prontas. 

Pedimos somente que nossas idéias se encadeiem segundo um mínimo de regras 

constantes, e a associação de idéias jamais teve outro sentido: fornecer-nos regras 

protetoras, semelhança, contigüidade, causalidade, que nos permitem colocar um 

pouco de ordem nas idéias, passar de uma a outra segundo uma ordem do espaço e 

do tempo, impedindo nossa “fantasia” (o delírio, a loucura) de percorrer o universo 

no instante, para engendrar nele cavalos alados e dragões de fogo. Mas não haveria 

nem um pouco de ordem nas idéias, se não houvesse também nas coisas ou estados 

de coisas, como um anti-caos objetivo (DELEUZE e GUATTARI, 2004, p. 259; grifos 

dos autores). 

 

 

A citação data de 199112, e, portanto, faz-se ainda atual na medida em que se 

enuncia com olhar dividido e traduz bem a expressão mais fiel à leitura deste nosso tempo, tão 

prenhe de manifestações e ressonâncias estéticas no aguardo de seus muitos deslindes e na 

abrangência de seus vários veículos. As “variabilidades infinitas”, desse modo, ajustam-se à 

instabilidade da incursão pretendida, registrando a obscuridade do incerto, o caos no registro 

crítico, como poderíamos falar na pronúncia desses filósofos. Há nessa entronização do 

caótico, adivinhado pela coleção dos instantes ligeiramente consumidos (mas que, nas 

situações de espanto ou estranhamento prolongam-se, aturdindo-nos), o estímulo que “excita” 

– no verbo de Christoph Türcke (2010) –, cuja sensação é medida de percepção e de ação, e, 

no caso do poeta, é medida de sua própria escrita. Esta, em sua faceta mais corrente, deve 

obedecer à combinação dos lampejos ao sentido de assombro que a novidade acusa. Frente ao 

que seria, dessa maneira, uma visada fenomenológica da poesia – que ostenta a cada verso o 

partido das coisas, do mundo que nos toma de surpresa, e compõe-se pelo “estrato” que, como 

diria Bosi (2000, p. 37), “tem o seu lugar na sensação anterior ao discurso” –, é preciso que se 

examine, também, o contrário disso, qual a inteligibilidade que também se põe sob os 

princípios da invenção estética, insurgindo-se, igualmente, legítima e digna de nota.  

Estamos falando, além disso, da recorrência de temas, que mesmo estando à deriva 

da idiossincrasia de cada poeta, e desbastando os conceitos, sustém não uma geração, mas o(s) 

norte(s), talvez, a que a crítica possa seguir para vislumbrar, justamente, o que os versos, na 

atualidade, não mais se deixam mobilizar: o afã por um projeto ou manifesto literário, e que 

nos termos de Rancière (1995, p. 7), reconhece-se repaginado, qual uma “partilha do 

                                                 
12 Ano em que o livro de Deleuze e Guattari, intitulado O que é a filosofia?, e onde se encontra esta passagem, 

fora pela primeira vez publicado em território francês. Para fins de citação, neste trabalho, julgamos mais 

oportuno o uso da publicação brasileira, ainda que publicada algum tempo depois. 
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sensível”, posto que o que está em jogo é “o modo como se determina no sensível a relação 

entre um conjunto comum partilhado e a divisão de partes exclusivas”. Em outras palavras, o 

mote dessa fala é o engajamento, tocado a relação de política e arte, segundo o veio 

democrático de um mundo sensível que por ser “partilhado”, convida-nos ao abraço mútuo 

das várias formas de vê-lo. Se a discussão, de algum modo, desloca-se, cumpre frisar, que o 

intuito é mesmo este: o de apropriarmo-nos da palavra paisagem quando de sua incansável 

recepção a sentidos vários, a perder de vista a grafia que, sem cessar, rasura-se, como a de um 

palimpsesto, para receber novas apostas, novas visadas, novos apelos. É nessa paciência do 

conceito que se instala a contemporaneidade, donde o absoluto é abolido e a incerteza de 

todas as coisas é glosa de um tempo que não se captura fácil. 

Assim, da letra percorrida na mobilidade dos muitos sentidos encarnados pela 

paisagem, resulta o traçado diverso “de gênero, de temas, de imagens, de suportes e de outros 

mecanismos mais” (BRANDILEONE, 2013, p. 18), como clara resposta a um expediente 

literário que acene com o alargamento das visões e que fique no aguardo de formas de 

recepção também e igualmente diversas. É sendo tributária dessas formas de recepção que a 

crítica especializada (ao que nos parece) domina a visibilidade lusco-fusco das incursões 

poéticas na contemporaneidade, que, se antes eram lidas (definitivamente) como estruturas, 

agora, inspecionam o momento e hesitam a semântica, desejando ser, antes de mais, apenas e 

tão somente isto: ser. Na aferição dos intervalos da linguagem, somados à importância das 

filigranas que cada signo abocanha para si, o poeta vai pensar – qual sente – o mundo, 

revendo-o na injunção de seus fenômenos e no acúmulo de suas experiências, como se 

possível fosse corrigir os pensamentos pela arte. É “como se”, para o poeta, a arte “guardasse 

uma força estranha que obriga[sse] o espírito a voltar-se contra si mesmo, no ato de [sua] 

criação” (NOVAES, 2005, p. 7).  

Mas esse “voltar-se contra si mesmo”, ressalte-se, nem sempre, imprime saldo 

negativo. Pode resultar positivo, quando implica na soma de um universo ambíguo e 

contraditório, cindido, estertor do vertical e apologético do horizontal, dado a novas aberturas 

e horizontes. Mais: de espaços inabitados ou re-habitados de modo outro, por vezes a torná-

los novos mais uma vez. Ou, ainda, que sejam capazes de despertar o que Barthes (1984, p. 

65) chamaria de “desejo de habitação”, isto é, o desejo entendido qual “uma espécie de 

vidência que parece levar-me adiante, para um tempo utópico, ou me reportar para trás, para 

não sei onde de mim mesmo”. A direção, nesse caso, deve provir dos próprios poetas, pois 

convidá-los “a mostrar caminhos”, é, sim, já diria Adauto Novaes (2005, p. 7), “uma 

exigência do nosso tempo” – tempo, importa afirmar, tão pouco à vontade no confinamento 
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espacial. E é no tocante a ele, ao espaço, que a contemporaneidade, de maneira oportuna, 

passa a revelar-se “desterritorializada”, quando não “multiterritorializada”, comprazendo-se 

ora em uma “hibridização cultural que impede o reconhecimento de identidades claramente 

definidas” – já que “o território”, nesse caso, passa a representar tanto “um território 

simbólico” quanto “um espaço de referência para a construção de identidades” (HAESBAERT, 

2006, p. 35) –; ora em uma “fluidez crescente dos espaços”, que faz com que se tenha, 

segundo Haesbaert (2006, p. 337), o “convívio com uma miríade de territórios-rede marcados 

pela descontinuidade e pela fragmentação que possibilita a passagem constante de um 

território a outro”, deslocando, muitas vezes, a prioridade de unidades territoriais, como a dos 

Estados nacionais, por exemplo. 

Nesse território, em constante modificação, o tempo, o sujeito, as coisas, o mundo, 

em síntese, as várias fatias que compreendem o poema passam a assumir para si o aspecto 

flexibilizante e perturbador do espaço, dando como certa desde a ocorrência da hibridização 

de gêneros, conforme apontamos alguns parágrafos atrás, a subjetividades esquivas, de falas 

construídas dubitativamente e de identidades em crise (ou – como diria Adauto Novaes (2008) 

– em “mutação”), que, ao se truncarem, chegam, por vezes, a ser uma só, algo como o 

processo de “encarnação” proposto pela fenomenologia. Tudo isso só vem a confirmar o que 

Leyla Perrone-Moisés (2011), em ensaio publicado na Folha de S. Paulo, diria a respeito das 

produções literárias atuais. Para ela, a literatura feita nos dias de hoje – o que se estende às 

obras poéticas – não é de “ruptura, como a ocorrida entre o classicismo e o romantismo” – já 

que “não se trata de uma simples oposição ao que havia antes” – e sim, de conciliação (o 

termo é nosso), posto que boa parte das produções contemporâneas “vive da referência àquela 

que a procedeu, a da modernidade, que nela sobrevive na forma de citação, alusão, pastiche 

ou intertextualidade” (PERRONE-MOISÉS, 2011). 

Se lida de forma apressada, a fala de Perrone-Moisés (2011) pode parecer-nos 

dada a valores judicativos não muito favoráveis aos autores de nosso tempo, como se estes 

não passassem de meros reprodutores da tradição, sucumbidos aos ditames de tudo o que já se 

fez, como se insensíveis fossem às demandas que este século XXI lhes imprime e exige; em 

ensaio posterior, também publicado pela Folha, a mesma Leyla Perrone-Moisés (2012) irá 

defender que a contemporaneidade assiste a escrita de uma “literatura exigente”, isto é, de 

“obras que não dão moleza ao leitor”, à medida que  

 

[...] exigem leitura atenta, releitura, reflexão e uma bagagem razoável de cultura, 

alta e pop, para partilhar as referências explícitas e implícitas. A linhagem literária 

reivindicada por esses autores é constituída dos mais complexos escritores da alta 
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modernidade: Joyce, Kafka, Beckett, Blanchot, Borges, Thomas Bernhard, Clarice 

Lispector, Pessoa... (PERRONE-MOISÉS, 2012).  

 

 

Além disso, acrescenta Leyla, 

 

Os autores dessas novas obras nasceram quase todos por volta de 1960, a maioria 

passou por ou está na universidade, como pós-graduando ou professor, o que lhes 

fornece boa bagagem de leituras e de teoria literária; alguns são também artistas 

plásticos, o que acentua o caráter transgenérico dessa produção. E diga-se, desde já, 

que, se para alguns leitores, entre os quais me incluo, são excelentes escritores, para 

muitos outros são aborrecidos e incompreensíveis (PERRONE-MOISÉS, 2012). 

 

 

Abre-se, nesse caso, o parêntese: se o termo exigente, por um lado, serve como 

prova contrária àqueles que vêm, há muito, defendendo com veemência o ocaso da arte neste 

século, por outro, é esse adjetivo que a confere o posto de inatingível, e que, por tabela, mais 

uma vez, se presta à noção fetichista do cânone. Mas, como salvaguardar a arte de seu “fim” 

sem incorrer neste que é, entre todos os caminhos críticos, o mais ineficiente, porém, ainda 

assim, tentador? A resposta, talvez, venha pelo cerceamento das produções através de um 

exercício que se não desconsidera de todo o aspecto fetichista, consiga, ao menos, reinventá-

lo, como proporia Moriconi (2010). Isso porque a internet, na proliferação dos sites e blogs, 

conforme se tem falado, alterou e, certamente, continuará alterando, e muito, as relações de 

produção e circulação do texto literário. O escritor de hoje vale-se, pois, de critérios outros 

que não os tradicionais para conseguir angariar “leitores” e se não os conseguem, já se dão 

por satisfeitos quando conquistam apenas “seguidores”, que, muitas das vezes, não se 

preocupam com a “prévia verificação de credenciais estéticas ou ideológicas” (MORICONI, 

2010) de quem estão seguindo. Como se vê: a destruição da aura, de que chegara tratar 

Benjamin (1996), é uma das ideias que ganha relevo neste nosso momento atual. Pois que não 

apenas o modo de se propagar a arte alterou-se, como também a relação, para lá de acessível, 

dos próprios autores com seus leitores/ seguidores e – por que não dizer? – com sua própria 

realidade. Fecha-se o parêntese. 

Se em meio às linhas deste que é um ensaio para os ensaios, foi possível sentir a 

intromissão de uma visada em outra, então, a ideia de que uma paisagem, ao adentrar a(s) 

outra(s), pudesse escapar entre os dedos, consolidou-se como legítima. Assim, a forma, ao 

rivalizar-se com o conteúdo, só vem modular as abordagens críticas conforme o predomínio 

temático, jamais o seu isolamento e, menos ainda, o seu esgotamento, como é forçoso 

reconhecer. A fenomenologia, nesse particular, apresenta-se, aqui, inteiramente disposta ao 

diálogo com domínios teóricos outros, confirmando o afugentamento de estampas e rótulos 
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que possam camuflar tanto o que falta tanto quanto o que excede, em que pese qualquer 

indício de paradoxo ou contradição, já que nele, nesse indício, repousa a astúcia instrumental 

que se deve ter ao lidarmos com as produções poéticas em formação.  

Posto isso, e sem mais delongas, passemos aos ensaios e o que cada um deles traz 

como predomínio temático. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

D A  P O E S I A  Q U E  ( S E )  D E S- N O R TE I A 

(Ou para a multiplicidade poética do espaço) 
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O horizonte é a linha que fecha meu território. 

 

Roland Barthes, em  

“Aula do dia 16 de março de 1977”, p. 154. 

        

 

  [...] as minhas brutas ânsias acrobáticas 

que suspensas piruetam pânicas 

nas janelas do caos 

se desprendem dos trapézios 

e, tontas, buscam o abraço fraterno e solidário dos espaços vácuos. 

 

Waly Salomão, em 

   “FEITIO DE ORAÇÃO”, p. 9.  

 

 
Ao considerarmos como certa a afirmação de Michel Deguy (2010, p. 126), que 

diz que “uma das características daquilo que chamamos poesia é o apego ao terrestre” – e que 

tal apego é, essencialmente, “fenomenológico” –, damo-nos com o que, de alguma forma, 

representa o norte propulsor de toda a discussão presente: o exame de como a paisagem, uma 

vez apropriada pelo horizonte do poeta e arrolada à condição de espaço, pode – e deve! – ser 

não apenas observada, mas, sobremaneira, “habitada” por aquele que a (d)escreve, tornando 

carga expressiva da percepção de tudo o que, em especial, lhe tomar a atenção. Consideremos, 

em primeiro lugar, que a fala transcrita, e que fora proferida, inclusive, mais de uma vez, pelo 

próprio Deguy, é tanto uma inspiração confessa em Hölderlin, que entendia a poesia como 

“modo de habitação dos homens” (Dichterisch aber wohnet der Mensch), quanto um atestado 

de que, sim, “uma geo-lógica poética é possível” (DEGUY, 2010, p. 126). Essa afirmação vem 

se juntar a muitas outras, qual a de Michel Collot (2010, p. 206; grifo do autor), que já havia 

enunciado que quando se achega ou se avista um determinado lugar, “o percurso do olhar faz 

apenas antecipar os movimentos do corpo”, tendo em conta que “o ver remete imediatamente 

a um poder” e, por esse motivo, permite que a paisagem seja “sentida como um 

prolongamento do espaço pessoal, sua amplidão é do tamanho da envergadura de um corpo 

próprio aumentado até os limites do horizonte” (COLLOT, 2010, p. 207).  

Além dessas colocações, cumpre-nos lembrar de mais algumas tão oportunas 

quanto, vejamos. A de Barthes, (2003a, p. 154), por exemplo, no momento em que, com 

suspeição, e, digamos, com algum juízo que poderíamos admitir como fenomenológico, 

destacaria a importância que o espaço, ou melhor, o “território humano”, como ele mesmo 

preferira chamar, exerce sobre nós, e que pode tanto “ser marcado pela visão”, à medida que 

“pertence-me tudo o que posso abarcar com a vista (certamente, lendas a esse respeito)”, 
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como pode, ainda, “ser marcado pelo tato: pertence-me tudo o que está ao alcance de meu 

toque, de meu gesto, de meu braço: é o ninho, microterritório”. 

Da interação que se tem com o espaço é de onde advém a possibilidade de sua 

escuta – aflorada, quer seja, pela “rede polifônica de todos os ruídos familiares: os que posso 

reconhecer e que, desde então, são os sinais do meu espaço”, quer, por aqueles ruídos que nos 

sejam pouco conhecidos ou inteiramente estranhos, e que, por isso mesmo, fazem com que 

exerçamos sobre eles um imenso “trabalho interno de interpretação” (BARTHES, 2003a, p. 

154-155). Ao final, o que importa, é que – como adita Barthes (2003a, p. 155) – “todos os 

ruídos me pertencem, me concernem: sou visado pelo ruído desconhecido”. Fato é que os 

ruídos, sendo eles re-conhecidos ou não, devem ser re- / des-velados (ou não!), no campo da 

escrita, com uma linguagem em vigília contínua, cuja disposição das palavras possa tanto 

enriquecer a expressão, excedendo os limites da própria realidade – no caso de se tratar de 

experiências outrora vividas ou desejadas –, como produzir sentidos possíveis, inusitados ou 

mesmo insólitos, a caminho de uma “transcendência impossível”, agora para falarmos como 

Sartre (2005, p. 126), quando de sua retomada do universo literário kafkiano, que, à sua 

impressão, mostrara-se, resolutamente, “carregado de signos que não compreendemos”, e 

cujos sentidos, de tão astuciosos, excederam-se.   

No aceso disso situa-se também a fala de Blanchot (1997, p. 77), no momento em 

que, de modo incisivo, afirma que “as palavras de um poema não desempenham o mesmo 

papel e não mantêm as mesmas relações que as da linguagem comum”. Isso que seria, com 

efeito, uma renúncia dos sentidos mais acostumados dos signos deve, no corpo da escritura, 

curvar-se a priori à acomodação de expressões originárias concernentes a todas as coisas, e 

não àquelas advindas de conhecimentos secundários, quais sejam, emitidas pelos saberes 

científicos, que, em seu avolumado de dizeres (de)limitantes e (de)limitados, acabam por 

ofuscar a novidade em detrimento do que lhes parece ser o código inteligível e seguro da vez. 

Não se trata de uma desvalorização ou depreciação dos postulados da ciência, mas de olvidá-

los – ainda que por um momento que seja1 – quando de posse estivermos da verdade poética. 

Assim, no ofício literário, aquilo que a realidade torna muitas vezes intransponível ou mesmo 

impossível – isto é, as várias amarras, donde a espacial é só mais uma delas, conforme será 

demonstrado –, a criação reordena, devolvendo com significações não menos impossíveis que 

incomuns daquelas propagadas pela “linguagem empírica”, quando de sua utilização 

“oportuna de um signo preestabelecido”, para tomar de empréstimo uma das expressões de 

                                                 
1 Sobre a querela que se instala entre o pensar e o poetar, o último capítulo-ensaio desta tese versará sobre, 

demonstrando de que maneira o inteligível se relaciona com o sensível.   
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Merleau-Ponty (2004b, p. 73), ao referir-se à linguagem ordinária, cotidiana. E ainda mais: o 

desafio que se impõe como obrigatório a todo escritor, quando em suas mãos é colocada a 

linguagem falada, “moeda gasta” que é – para, nesse momento, retomarmos, com o autor de A 

fenomenologia da percepção, a metáfora mallarmeana acerca do modus operandi da escrita 

artística – e ela passa a inscrever-se igualmente na materialidade da palavra e em seu 

desdobramento de sentido, do qual as coisas buscam escapar de seu significado mais cativo, 

solapando, assim, qualquer controle para com o que representam ou mesmo para com o que 

poderiam representar. Eis que estamos diante, então, do que Merleau-Ponty (2004a, p. 32) 

entenderia por “fala falante”, isto é, a fala “que se faz no momento da expressão”.  

Daí ser possível dizer que  

  

A linguagem é por si oblíqua, autônoma e, se lhe acontece significar diretamente, 

um pensamento ou uma coisa, trata-se apenas de um poder secundário, derivado da 

sua vida interior. Portanto, como o tecelão, o escritor trabalha pelo avesso: lida 

apenas com a linguagem, e é assim que de repente se encontra rodeado de sentido 

(MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 73-74). 

 

 

Há, nesse paralelo da arte do escritor com a do tecelão, a partilha de um trabalho 

autossuficiente, e que funciona, portanto, como antídoto aos “signos já elaborados, num 

mundo já falante” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 74). É, pois, silenciando o empírico que a 

significância se descentraliza na literatura e faz dela um mundo próprio, suspenso, inclusive, 

no espaço e no tempo. Este, por seu turno, importa aqui por justamente não ser alheio àquele. 

Ambos convêm um ao outro, e, por esse motivo, devem conceber-se, igualmente, “ausentes”, 

pela “linguagem da ficção”, nos termos de Blanchot (1997). Assim, no decorrer da escrita 

literária, o tempo irá revolver-se na direção da liberdade (no sentido infinito da locução, que 

faz do passado e do futuro presente), com vistas a transformar, deliberadamente, o espaço em 

“vertigem do espaçamento” (BLANCHOT, 1987, p. 22), e não em sua inexistência, como, de 

modo mais apressado, poderíamos supor.  

Longe de serem categorias de limites bem definidos, tempo e espaço ao ecoarem a 

voz do sujeito dela passam a emergir-se ainda mais dispersos, desde logo, à poiesis se 

encontrem afeiçoados ou “encarnados” – para, novamente, nos expressarmos como Merleau-

Ponty. Uma vez incrustados em sua forma, serão ainda o espaço e o tempo, imiscuídos, os 

responsáveis por promoverem todo o “fascínio” da escrita, de que fala Blanchot (1987, p. 23) 

– e que assiduamente perscruta a fenomenologia, sob a forma de reaprender a ver o mundo, 

admirando-o, qual o arroubo de uma experiência que nos faça surpreender –, na medida em 

que ambos são dados pelo “olhar do incessante e do interminável” e se deixam traduzir por 



   

  

44 

 

 

um regime de diferenciação sígnica. Assim, é inequívoco afirmar que a fascinação, nesse 

aspecto, seja sentida por meio de uma linguagem que, “em vez de copiar o pensamento, 

deixa-se desfazer e refazer por ele” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 73). Afinal,  

 

Escrever é dispor a linguagem sob o fascínio e, por ela, em ela, permanecer em 

contato com o meio absoluto, onde a coisa se torna imagem, onde a imagem, de 

alusão a uma figura se converte em alusão ao que é sem figura e, de forma 

desenhada sobre a ausência torna-se a presença informe dessa ausência, a abertura 

opaca e vazia sobre o que é quando não há mais ninguém, quando ainda não há 

ninguém (BLANCHOT, 1987, p. 24). 

 

Podemos, também, enunciar essa mesma ideia de outro modo. Basta que, para 

isso, se admita que, à linguagem, na preceptiva literária, outorga-se o conhecimento da 

realidade, em seu modo essencial. Quer dizer: é através de sua forma originária que todas as 

coisas serão reveladas como de fato são (ainda que a inteligibilidade nos faça supô-las de 

outra maneira, com visão secundária, no caso).  As coisas revelam-se, nesse sentido, também 

quando se encontram ausentes. O que parece ser um paradoxo, na verdade, insere a ideia de 

que a unidade de todas as coisas, não raro, será um mistério, ou, o visível que nem sempre é 

(malgrado possa ser) presença objetiva. Assim, passeando nossa percepção também pelo que 

nos é in-visível, serão elas, as coisas, as responsáveis por nos fazer relacioná-las com tantas 

outras significações. Com qualidades que muitas vezes podem não ter muito em comum com 

o que se está em contato, mas que nos torna sujeitos assimilativos, posto que somos sujeitos 

encarnados e, enquanto tal, tudo o que nos está à volta também nos (im)portará, tornando-os 

um só corpo. Se os atributos de uma determinada coisa podem, então, ser definidos como o 

comportamento do mundo com relação a nós mesmos, à nossa corporeidade, pode-se dizer, 

por paralelo, que é através deles, desses atributos, que nosso comportamento, nosso modo de 

ser também será revelado. Um único atributo, portanto, ao estender-se aos outros, estende-se a 

nós mesmos, e faz com que os objetos deixem de ser neutros para serem provocadores de 

reações, doadores de sentido, estimuladores de surpresa. 

Com efeito, entre a realidade que se institui como fato e a essência secreta que a 

engendra, reside o trabalho do poeta, que,  

 

Na medida em que o sentido está menos garantido, menos determinado, [...] as 

palavras não podem mais se contentar com seu puro valor de sinal [...] e ao mesmo 

tempo ganham importância como utensílio verbal e tornam sensível, materializam o 

que significam (BLANCHOT, 1997, p. 79).  
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É desse circuito factual e poético que se insurgirá, então, o fundo para questões 

que se relacionem direta ou indiretamente, literal ou metaforicamente com o espaço, tais 

como: de que forma nos poemas pinçados para estudo, a noção espacial inflige na origem da 

própria criação? E, por conseguinte, na figura de seu criador2? E de que modo ela pode ser 

conferida como território (ou corporeidade) desdobrável (ou não), em sua ausência (vide uma 

presença às avessas, ou, como diria Haesbaert (2006), uma “desterritorialização” ou 

“multiterritorialização”)? Como os poetas vertem a escrita em espaço-imagem de latência 

precedida de experiência – iniciante ou iniciada –, mas que não se completa nem se encerra no 

tempo? Como o espaço avistado na contemporaneidade pode desbastar o horizonte do debate 

local? E mais: da noção de gênero duplamente compreendido: ora como estilo literário, ora 

como gênero feminino? Para tanto – e como se pode notar –, o norte que sustém 

analiticamente a poesia mostra-se descentrado e desdobrável, o que possibilita o elixir de idas 

e vindas das questões levantadas sempre que o verso ou o presente ensaio fizerem algum caso. 

Nesse sentido, os subtítulos apresentados rumam, não a esmo, apenas em direção ao 

predomínio temático, aos ditames de uma escrita que, com alguma lógica e algum rigor, busca 

arrematar seus expedientes.  

 

1. Onde o poema, o espaço original 

 

Olhemos os olhos das crianças, que eles encerram mistérios 

 

Jorge de Lima, em  

“Anunciação e Encontro de Mira-Celi”, p. 450. 

 

 

Procura a ordem 

desse silêncio 

que imóvel fala: 

silêncio puro, 

 

de pura espécie, 

voz de silêncio, 

mais do que a ausência 

que as vozes ferem. 

 

João Cabral de Melo Neto, em  

“Pequena Ode Mineral”, p. 84. 

 

 

                                                 
2 Sobre essa questão, dada sua importância e complexidade, trataremos, ainda, nos dois próximos ensaios desta 

tese, com igual perspectiva fenomenológica, mas irrevogavelmente acrescida de outros fundamentos, uma vez 

que, na contemporaneidade, ela mobiliza outros domínios de compreensão, outras faturas imperantes.  
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Partamos do começo. A primeira epígrafe desta seção logo, de partida, enseja o 

que move a compreensão do poema como espaço original: o testemunho de como os “modos 

de expressão primordiais”, nos termos de Merleau-Ponty (2002, p. 185), vem assinalar o que 

há de mais urgente e espontâneo no trato infantil com o mundo, e que põe em manifesto a 

novidade, encerrando surpresa e espanto aos olhos dos mais iniciados. Nesse caso, devemos, 

sim, direcionar nossa atenção aos olhos das crianças, porém, mais que isso, é preciso que 

aprendamos a olhar como elas o fazem, ou, ao menos, a mirarmos seu reflexo, se o desejo que 

nos acometer for o de lançar luz ao mistério do mundo. Se à criança compete fitá-lo de uma 

forma toda particular, é natural, então, que seu modo de significá-lo também o seja. Contra os 

que nessa forma primeva de ver e dizer o mundo acusam-na de mera invenção, fantasia, a 

afirmação de Merleau-Ponty (2002, p. 184), que diz que “a ilusão objetivista está bem 

instalada em nós”, garante sua defesa, salvaguardando o devido valor daquilo que figura como 

expressão bruta e dá a ver o conhecimento do mundo antes mesmo de qualquer conhecimento 

prévio a seu respeito. A afirmação, nesse sentido, tem o mérito de nos lembrar que, mesmo na 

literatura e na arte consideradas objetivas, “as significações já presentes em todo homem e nas 

coisas” não passam de “forma e fundo, inventadas, e só há objetividade porque inicialmente 

um poder de expressão sobre-objetivo abriu, por séculos, um campo comum de linguagem”, 

da mesma forma que “só há significação porque um gesto sobre-significante foi ensinado, fez-

se compreender ele próprio, no risco e na parcialidade de toda criação” (MERLEAU-PONTY, 

2002, 183).   

Para não restringir o debate tão só ao que seria uma perspectiva saussuriana a 

despeito da arbitrariedade e da motivação dos signos, ou, mesmo, sobre o que poderia ser (ou 

não!) uma representação mimética a sério, o que buscamos, nesse momento, resume-se, 

essencialmente, em demonstrar como estes versos, de Angélica Freitas: 

 

AS BRUXAS de bruxelas 

batem panelas 

pra espantar as baratas tontas 

que vivem nas pontas 

dos sapatos delas 

 

(FREITAS, RS, p. 26), 
 

 

e estes de Fabiano Calixto: 

 

NENHUM troféu  

mas 2 trufas & uma vida inteira  

junto dela  
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(CALIXTO, PNNN, s/p), 
 

 

flagram, na justa conta, que o modo de compreendê-los se dá segundo eles mesmos. Deriva 

daí a contiguidade com o universo infantil, que, na maioria das vezes, assoma-se à “forma do 

non-sense” – nas palavras do crítico Alexandre Nodari (2012) –, tornando primordiais os 

modos de expressão poética e, por esse motivo, tributários de uma realidade ao largo do 

sistemático, do estanque. Afinal, todos “podemos buscar exprimir nossa relação com o 

mundo, não o que é ao olhar de uma inteligência” (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 185). Contudo, 

para que isso, de fato, venha a termo, cumpre escusar coerções – como bem lembra Merleau-

Ponty (2002) –, e abrir-se a todo tipo de percepção, qual uma criança se mostra disposta, para 

só assim, então, a experimentação do som das palavras tornar-se o contraponto decisivo ao 

imediatismo incessantemente requerido pela comunicação diária.  

Mas isso, de outra parte, não implica dizer que tanto Freitas quanto Calixto não 

tenham gozado do rigor para que suas criações pudessem, dessa maneira, se efetivar. Ao 

contrário. A espontaneidade, vazada nos poemas de ambos, privilegia a sonoridade das rimas 

como forma de se conhecer o mundo por meio de experimentos com a linguagem, com o que 

dela, despretensiosamente, se pode extrair como vocalização poética. Despretensão que – 

cumprirá sempre destacar –, embora seja transmitida com sentenças simples, não deve ser 

jamais recebida como resultante de uma elaboração igualmente simples. Não é por acaso que 

a criação desses dois poetas demonstra conhecimento e influência de produções estéticas 

antecedentes, tais como a da experiência capturada no frescor do imediatismo do poema-

minuto de um Oswald de Andrade, a de sua atualização por vias de uma “afetação de 

espontaneidade infantilizada” (FRANCHETTI, 2010) à moda dos poetas marginais, ou, por um 

Paulo Leminski, com seus haicais, em que o “resultado deve ser raro”, mas, “os ingredientes 

têm que ser simples” (LEMINSKI; BONVICINO, 1999, p. 194). Registra-se nesse processo, como 

é possível notar, o que pode ser identificado como “vibração de um corpo situado no espaço e 

no tempo” (BOSI, 2000, p. 49), disposto à ativação dos sentidos e na expectativa do 

imprevisível, quando, dali, fortuita ou ocasionalmente, alguma significação possa originar-se, 

mesmo sendo pouco ou nada comunicativa. Afinal, “o que dá valor a um poema”, já dizia 

Jakobson (1973, p. 9), “é a relação entre sons e sentidos, é a estrutura dos significados – 

problema semântico, problema linguístico no sentido mais amplo do termo”. Asserção que 

corrobora com esta outra, proferida por René Wellek e Austin Warren (1971, p. 195), que diz 
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que “toda a obra de arte literária é, antes de mais nada, uma série de sons, de que emerge o 

significado”.  

O recurso à expressão pelo que de sonoro o signo pode emitir é, dessa maneira, 

uma das primeiras lições que a escrita poética deve, fartamente, promover. Lição que, 

conforme ressalva Alfredo Bosi (2013, p. 22; grifo do autor), não podemos confundir “com a 

bandeira alienante da ‘arte pela arte’, levantada por todos os que separam arbitrariamente a 

forma e o significado do poema”. Com esse esclarecimento, podemos então, tranquilamente, 

afirmar novamente, com Bosi (2000, p. 49), que “no poema”, logo de partida, “força-se o 

signo para o reino do som”, e é isso o que nos apela à novidade. Assim, conceber o poema, 

em sua gênese, favorece a exploração dos ruídos na fatura mais inusitada do mundo, pois, na 

definição de Valéry (1999, p. 185), “um poema sobre o papel nada mais é do que uma escrita 

submetida a tudo o que se pode fazer de uma escrita”, mesmo que nesse tudo se inclua a 

paciência dos signos, a sua não-comunicação imediata ou, até, e, inclusive, a sua completa 

inoperância. Os ruídos, por exemplo, nos conduzem a isso, quando se apresentam 

avolumados, para retomarmos o que Barthes (2003a) chegara a dizer sobre a presença deles. 

Ao elogio disso que seria, com efeito, o silêncio da comunicação ordinária, julgada invenção 

infantil, em Freitas e Calixto, corresponde, em Ricardo Domeneck, potencialização do que a 

“simples” descoberta do mundo por meio de sua sonoridade mais original pode nos 

proporcionar.  

Vejamos como – na própria e sugestiva menção ao título do livro, Sons: Arranjo: 

Garganta – o poema: 

 
Bruit Pur Pour Les Brutes 

 

§    DOS SONS DO SENTIDO 

 

Bepaalde 

 

inderdaad voelen  u  onder voelen  

stoelen soa’s nooit niets 

moest draaide 

toch waarin zwaaien  maar 

vrouwen voorbij 

stadse weet 

trouw  weet  trouw  weet 

raken elkaar 

€    € €   € 

bestaan enige  eruit terug 

ook  lebei  zoals 

beneden  gewoond 

nieuwe  jiizelf  denken  jiizelf 

beide  ik-een 

alle  halen 
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ik - een 

 

§    DOS SENTIDOS DO SOM 

 

esamrof aedíuqro amu 

anaidilcueitna 

ahnizos edrev me 

 

atased es otserp 

oirétsim oazar ho 

otniribal o que sie 

 

oirénim e ziar 

etion ed ecalne 

odaeuqolb síap me  

otsuaxe rezaf que 

 

epacse rahca mes 

arret a odnarufrep 

emrala mes avac 

avac otesni um 

 

(DOMENECK, SAG, p. 7-8), 

 

corrobora o que dissemos. Por meio desses versos, o poeta nos torna cúmplices do papel 

executado pelos sons no processo de (re)configuração dos sentidos (ou da própria ausência 

deles), e não apenas no que diz respeito à língua que falamos, mas à soma de outras, 

inventadas ou não, e que, como corolário, engendra, também, seguidamente, outras tantas 

maneiras de se perceber as coisas. A escolha lexical que o poema apresenta de nosso idioma 

no (des)encontro amalgamado com os demais, quais sejam, inventados ou estrangeiros (como 

o francês e o alemão, por exemplo), não nos deixa soar em falso. A diluição dos signos 

desdenha a comunicação, atestando que nem sempre, na poesia, “as palavras combinam-se 

segundo as leis da sintaxe prosaica” – como diria, por exemplo, um O. Brik (1971, p. 136) – 

mas segundo sonoridades, como se nota, um tanto inusitadas que, não raro, chegam a despojar 

os signos da “significação habitual da língua falada” (BRIK, 1971, p. 137) ou até de qualquer 

sentido. Por essa razão, podemos dizer que o poema de Domeneck é, a um só tempo, 

modulado pelos sons que o levam a toda sorte da possibilidade de (não)-sentidos, de efeitos 

sonoros, digamos, como pelos (não)-sentidos e efeitos sonoros que o levam a toda sorte de 

sons. A afirmação encontra na divisão binária, amparada pela inversão da ordem dos 

vocábulos e dos sons a que o poeta submete os subtítulos do poema, seu maior endosso, o 

que, por sua vez, prolonga-se no uso do trocadilho (do francês, em que ele extrai a 

proximidade sonora da palavra bruit com bruites, que, respectivamente, significam “ruído” e 

“brutos”, e já promove própria expressão no seu estado bruto), e na imersão de símbolos (“€   
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€ €   €”)3 – elementos indubitavelmente estranhos aos que o código transmissor de 

comunicação está acostumado. Tanto o primeiro, quanto o segundo recursos tornam-se 

válidos, ao final, pois, o intento de Domeneck parece ser o de (a)testar “ao máximo todas as 

experiências que a poesia pode oferecer”, conforme assinala Daniel Falkemback (2012). 

Isso porque, “trata-se”, na definição acertada do mesmo crítico,  

 

de uma composição sonora, quase musical, já que temos voz, corpo, ação, 

sensibilidade no texto. A partir daí, parece que mesmo palavras aparentemente 

“sem sentido” ganham alguma razão de ser que somente a poesia poderia lhes 

fornecer (FALKEMBACK, 2012; grifo do autor).  

 

 

À medida que a exploração dos sons adquire maior evidência e importância que qualquer 

outro recurso estético (e até sintático e semântico) não é exagero dizer que sua ressonância é 

confessa do retrato do próprio poeta, quer dizer, da própria forma (com) que ele, o poeta, 

encontra para se autoprojetar. O modo como a sonoridade inaugura o sentido das palavras – 

estampa a descoberta de todas as coisas – ilumina a verve libertária de um sujeito, em 

constante desajuste com o que há de mais comum na música do mundo. Atente-se, nesse 

particular, para um aspecto biográfico significativo: Domeneck é poeta, mas é também um 

disc jockey, ou, simplesmente, DJ e, enquanto tal, presta-se, evidentemente, a conferir um 

valor maior à emissão dos sons, assegurando-lhes uma diversificação (ou furto) de conteúdo e 

frequência. Da união, então, desses seus dois ofícios – o de poeta e o de DJ –, é que a escrita 

encontra-se lançada ao desafio de se mover por entre a linguagem de ambos. Esta, muita vez, 

desvirtua a objetividade final do significante, sua comunicação mais direta, tornando 

perceptiva a ideia de que a origem e o destino dos signos devem, também, compor um só 

corpo: o da novidade. Por isso, seu objetivo não é o de transformar “a criação poética em um 

exercício inútil, em [simples] giros de alcance linguístico” (BRIK, 1971, p. 137), mas o de 

converter o regime do franco diálogo – e que é assimilado como simples troca de informação 

– naquilo que seria de alcance maior, numa interação elevada, numa ação verbal precisamente 

                                                 
3 Não é fortuito que o crítico Marcelo Hores (2010) tenha atribuído à escolha por “palavras estrangeiras e 

portuguesas descontextualizadas, organizadas de modo a revelar ao leitor apenas seus sentidos fonéticos e os 

resultados dinâmicos de suas combinações – choques, suspensões etc” como um dos pontos mais altos da obra 

de Domeneck. Isso se dá porque o poeta, de modo bem particular, “retoma uma linha de composição Zaum, 

pensada no início do século passado por poetas como Vielimir Khlebnikov e Aleksei Kruchenykh”; ele 

“recontextualiza”, portanto, “essa concepção para a poesia em língua portuguesa, ao trabalhar os sons de 

palavras que existem e têm uso corrente, ao invés de compor, à moda” tão somente “a partir de unidade mínimas 

de som verbal (fonemas)” (HORES, 2010). Essa observação careceria mesmo de alguma nota, já que é 

indiscutível a influência com que as demais manifestações estéticas, quais sejam, passadas ou coetâneas, 

achegam aos nossos poetas contemporâneos. O modo como eles a encarnaram, atualizando-a, evidentemente, 

reputa um estudo mais detido. Para tanto, o próximo ensaio desta tese se valerá de tal exame. 
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estancada não na concretude das palavras, mas, ao contrário, no poder máximo de abstração 

que elas possam oferecer. Em seu poder de alumbramento. Em paralelo, é como quando 

ouvimos uma canção em idioma estrangeiro, mas que, mesmo sem decodificá-la, ela não 

deixa de nos soar melodiosamente aprazível. Barthes (2007) compara esse processo a um 

“sonho”, posto que, para ele, uma das maneiras de compreendê-lo traduz-se, justamente, em 

 

[...] conhecer uma língua estrangeira (estranha) e, contudo, não a compreender: 

perceber nela a diferença, sem que essa diferença seja jamais recuperada pela 

sociabilidade superficial da linguagem, comunicação ou vulgaridade; conhecer, 

refratadas positivamente numa nova língua, as impossibilidades da nossa; aprender 

a sistemática do inconcebível; desfazer nosso “real” sob o efeito de outros recortes, 

de outras sintaxes; descobrir posições inéditas do sujeito na enunciação, deslocar 

sua topologia; numa palavra, descer ao intraduzível, sentir sua sacudida sem jamais 

a amortecer [...] (BARTHES, 2007, p. 11; grifo do autor). 

 

 

Além disso,  

 
A massa rumorosa de uma língua desconhecida constitui uma proteção deliciosa, 

envolve o estrangeiro [...] numa película sonora que bloqueia, a seus ouvidos, todas 

as alienações da língua materna: a origem, regional e social daquele que a fala, seu 

grau de cultura, de inteligência, de gosto, a imagem através da qual ele se constitui 

como pessoa e pede para ser reconhecido. Assim, no estrangeiro, que repouso! 

Estou ali protegido contra a tolice, a vulgaridade, a vaidade, a mundanidade, a 

nacionalidade, a normalidade. A língua desconhecida, da qual capto no entanto a 

respiração, a aeração emotiva, numa palavra, a significância pura, forma à minha 

volta, à medida que me desloco, numa leve vertigem, arrasta-me em seu vazio 

artificial, que só se realiza para mim: vivo no interstício, livre de todo sentido pleno 

(BARTHES, 2007, p. 17-18). 

 

 

Se o contato com uma língua desconhecida desaliena e evoca o novo 

vertiginosamente, é porque ela aporta à gratuidade de seus sentidos, dando-os como assentes 

apenas pelo que de original configuram quando são contatados pela primeira. Afinal, 

 

[...]  

ouvir o som de uma língua 

não quer dizer algo tão 

definitivo – o acento se 

encaixa na outra língua e 

asfixia o espaço daquelas 

palavras  

 

(GARCIA, VPW, p. 14). 

 

Ademais, a gratuidade a que nos referimos é o que, por sua vez, irá contestar a 

própria razão normativa, ou, em outras palavras, a própria função da comunicação, que, uma 

vez imersa “numa bruma de significantes”, permitirá que “o ‘sentido’ se constitua pelo mero 
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contágio destes” (CAMPOS, 1976, p. 89-90). Daí compreender a poesia “não como forma de 

comunicação, mas como forma de descomunicação” – tal como sugeriria um Haroldo de 

Campos (1976, p. 89; grifo do autor) –, torna-se quase um hábito obrigatório. É, na esteira 

desse mesmo crítico, que se pode compartir da ideia de que uma linguagem essencialmente 

arrolada a seu curso poético permite com que seus significados sejam resvalados ou para o 

abismo ou para o vazio. Lembrando que tanto num caso quanto no outro, as possibilidades 

que deles denotam são dispersas, distintas quando não infinitas. Uma delas, a que primeiro 

nos toma, por sua maior evidência, é a que até o momento estamos tratando: a da 

compreensão da sonoridade por ela mesma, donde a ideia do abismo, de substantivo pode 

eventualmente tornar-se verbo. Abismar-se é preciso. A surpresa do que não se sabia é o que 

nos aguarda. Uma outra possibilidade, no entanto, seria esta: a “Da Ortografia e Pronúncia 

do Poeta / que Insere Sentido até no Silêncio” (DOMENECK, SAG, p. 11; grifo do autor). Essa 

breve inscrição que Domeneck propõe – e que, não gratuitamente, abre uma série de poemas 

de seu já referido livro Sons: Arranjo: Garganta –, é sintomática em relação ao alcance de 

sentido que as palavras podem atingir quando elas são poeticamente, por ele, pronunciadas. E 

nesse particular, a extensão vocal, não raro, chega a conflagrar, inclusive, o silêncio. Silêncio 

que, nesse caso, funciona menos como ausência de sentido – mesmo porque o sentido ausente 

também se afigura como um significativo doador de sentido, basta que para isso nos 

lembremos do limiar exemplarmente deixado por Mallarmé –, que como elucidação do 

invisível, do desconhecido. Em síntese: trata-se do novo, de novo; e como não poderia deixar 

de ser: essencialmente análogo aos versos de Oswald de Andrade (2002, p. 99): “Aprendi com 

meu filho de dez anos/ Que a poesia é a descoberta/ Das coisas que eu nunca vi”. Se tais 

versos apontam, mais uma vez, na direção do que propusemos até aqui é porque o espaço 

original do poema concebe-se, ao mesmo tempo, enigmático e revelador, expandido e 

limitado, articulado e truncado, repleto e vazio, presente e ausente, ruidoso e silencioso... A 

demanda que lhe for imposta em cada situação é o que ditará a percepção que teremos dele, 

pendendo ora para um lado, ora para o outro, como ora – e por que não!? – para ambos os 

lados, de forma consabida. 

 

2. Tal corpo, qual movimento?  

 

 

(O corpo: um sino ouvindo 

e repetindo a paisagem) 

 

Francisco Alvim, em 
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“Moça de bicicleta”, p. 251. 

 

Como não invocar o 

vício da poesia: o 

corpo que entorpece 

ao ar de versos?  

 

João Cabral de Melo Neto, em  

“Antiode”, p. 100. 

 

 

Lemos em O espaço literário que  

 

 
O POEMA – a literatura – parece vinculado a uma fala que não pode interromper-

se porque ela não fala, ela é. O poema não é essa fala, é começo, e ela própria 

jamais começa mas diz sempre de novo e sempre recomeça. Entretanto, o poeta é 

aquele que ouviu essa fala, que se fez dela o intérprete, o mediador, que lhe impôs o 

silêncio pronunciando-a. Nela, o poema está próximo da origem, pois tudo o que é 

original é à prova dessa pura impotência do recomeço, dessa prolixidade estéril, a 

superabundância do que nada pode, do que jamais é a obra, arruína a obra e nela 

restaura a ociosidade sem fim. Talvez seja a fonte, mas fonte que, de uma certa 

maneira, deve ser exaurida para tornar-se recurso. Jamais o poeta, aquele que 

escreve, o “criador”, poderia exprimir a obra a partir da ociosidade essencial; 

jamais, por si só, do que está na origem, ele pode fazer brotar a pura palavra do 

começo. É por isso que a obra somente é obra quando ela se converte na intimidade 

aberta de alguém que a escreveu e de alguém que a leu, o espaço violentamente 

desvendado pela contestação mútua do poder de dizer e do poder de ouvir. E aquele 

que escreve é igualmente aquele que “ouviu” o interminável e o incessante, que o 

ouviu como fala, ingressou no seu entendimento, manteve-se na sua exigência, 

perdeu-se nela e, entretanto, por tê-la sustentado corretamente, fê-la cessar, tornou-

a compreensível nessa intermitência, proferiu-a relacionando-a firmemente com 

esse limite, dominou-a ao medi-la (BLANCHOT, 1987, p. 29; grifos do autor).  

 

 

Com essa fala, vislumbra-se o que, com premência, assiste-se na escrita poética: o 

modo como o externo incensa e modula intimamente a palavra que nela se configura 

silenciosa. É fazendo calar o que a “prolixidade estéril” ordinariamente se propõe e evocando 

o “vício da poesia”, como, por sua vez, sugerem os versos epigrafados de João Cabral, que se 

pode fazer brotar da relação com tudo o que está à nossa volta “a pura palavra do começo”, 

como postulara Blanchot (1987). Mas, ressalte-se: é tão só exaurindo a fonte externa, 

tornando-a, portanto recurso – ou um só “corpo”, como sugere a fenomenologia – que a 

palavra inicial torna-se visível. Trata-se de um re-começo: um começo que se dá (como) 

novo, de novo, e, incessantemente. Um recomeço em que se faz calar o que há de mais 

secundário e automatizado. A finalidade é outra que não a de construir uma objetividade 

mimeticamente correspondida, mas a de fazer ver, ou melhor, de tornar visível o invisível, e, a 

seguir, tornar dito o não-dito. Em suma: carece tornar perceptíveis as várias faces 

desconhecidas de tudo o que sempre se nos fez presente, porém, quase sempre, de forma 
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esquecida, velada, ou, talvez, até escamoteada, sabotada. Eis o que se assinala como uma das 

qualidades mais importantes da poesia: a atenção copiosa com que ela destina àquilo que, 

como diria Valéry (1999, p. 176), encontra-se “no abandono mais profundo ou na espera mais 

profunda”, de forma que “se a tomarmos como objeto de estudo”, ensina o autor de Cahiers, 

“é por esse lado que se deve olhar: é no ser, e muito pouco nos seus ambientes” (VALÉRY, 

1999, p. 176).   

O que à primeira leitura parece apontar para um franco desacordo com a ideia 

apresentada até o momento – a de que a existência do ser se faz, impreterivelmente, 

amalgamada aos ambientes, resultando, inclusive, na fórmula corporeamente indivisível de 

sujeito-espaço –, não o é, na medida em que a fala de Valéry (1999) deve aqui ser 

compreendida ao largo da contra-argumentação e ao estreito da ênfase que se pretende 

destinar à singularidade das formas proveniente de cada poeta. Explica-se. Em meio à 

profusão das paisagens poéticas, o modo como a escrita, ao encontrar-se investida do espaço, 

irá não apenas avistá-lo, mas – mais que isso – irá encarná-lo, é o que conferirá relevo à 

particularidade de cada qual no seu modus operandi. Conquanto, em nosso recorte, o intento 

partilhado entre eles se equipare na tarefa de compreender o mundo anterior a qualquer 

explicação, a qualquer “pensamento de sobrevôo” – como Merleau-Ponty (2004b, p. 14) já 

dizia – não há como negar que o produto final de cada um operará suas próprias diferenças, e 

com a devida exibição de suas respectivas idiossincrasias e estilizações. Não podemos nos 

esquecer, afinal, de que estamos em território literário. Nele – para falarmos novamente como 

o autor de Fenomenologia da percepção – “trata-se”, antes de tudo, “de dar um testemunho, e 

não mais de fornecer informações” (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 186; grifo nosso). O 

testemunho, nesse caso – agora para tomar o diálogo de Deguy com o crítico Manuel da Costa 

Pinto (2004) –, segue à conta da certificação dos acontecimentos à luz do passado e da 

interpretação. Pois, para Deguy, tudo não passa de translatio studiorum e, nesse sentido, o 

que impera são “escolhas, desejos, injunções” (apud PINTO, 2004).  

Isso é o que fará com que a percepção do espaço, naturalmente, se sucumba à 

figura do esteta, que, de maneira arguta e ardorosa, o descreverá – seja como habitante, seja 

como simples transeunte vidente – segundo sua relação indistinta com tudo o que está à sua 

volta, já que seu corpo “é feito da mesma carne que o mundo” (MERLEAU-PONTY, 2005, p. 

225) –, mas sempre com um olhar que só de mirar para alguma coisa – como bem assinalaria 

Susan Sontag (2004) – é capaz de modificá-la consideravelmente. (Não por acaso, Sontag – 

vale a digressão – compreende o ato de fotografar – que assim como a poesia, também, é 

criação – como mecanismo capaz de violar as paisagens, as pessoas, os objetos... que se esteja 
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fotografando. Para esta autora, a arte de tirar fotos, nada mais é que mostrar ao fotografado 

uma perspectiva tal que o próprio desconheça a respeito de si mesmo. É, dessa maneira, que 

Sontag defendia que, por meio da fotografia, era possível “possuir” simbolicamente o que 

quer que fosse.) 

Assim – e, nesse momento, em retorno ao pensamento do autor de A conversa 

infinita –, pode-se dizer, portanto, que a obra literária, em função de seu criador, nomeia o 

mundo à sua maneira, e faz dela a suspensão, ou, melhor, o silêncio da “referência objetiva 

para se constituir em sentido na linguagem” (PÉCORA, 2011). No entanto, cumpre salientar, 

em contrapartida, que a própria linguagem, em virtude de seu aspecto físico, fatalmente, 

deverá ser entendida “não apenas como sentido, mas como coisa que participa da [própria] 

realidade inicial que dissolvera”, já que “o ser que habita o processo literário”, na verdade, 

“apenas perdura em perpétua metamorfose: ausência/ presença; supressão/objetivação etc.” 

(PÉCORA, 2011). Entre uma coisa e outra, malgrado em notável rarefação de limites, a 

conciliação de contrários é o que, ao final, segundo Blanchot (1987), se mostra capaz de distar 

da literatura o lugar-comum e suas ideias gastas. (Ou, noutros termos, de extrair o comum do 

lugar). Ainda segundo o mesmo teórico, “é como se” – na feliz síntese de Pécora (2011), “a 

contradição fosse a única forma possível das coisas pensadas fora da banalidade”. 

O resgate do pensamento de Blanchot (1987) deve-se, nesse momento, sobretudo, 

ao elogio que ele faz à contradição, na qual a sequência de versos circunstanciais, casuais, em 

algum grau, ressentirão a presença da realidade justamente para desdizê-la, dizendo-a (ou 

“possuindo-a”, como diria Sontag), com outras palavras. O poeta, muito embora seja cria de 

seu tempo, também, é a soma de todas as épocas, ou, como vai dizer Blanchot (1987, p. 20), é 

resultado “da ausência de tempo”, que, por seu turno, nada mais é que o tempo da escrita. 

Talvez, isso explique o porquê de o poeta de O cemitério marinho ter defendido por inúmeras 

vezes que passado e futuro não passem mesmo de meras invenções nossas. Porém, cumpre 

ressaltar que não é ao se exercitar, de maneira ausente, que o tempo irá torna-se irreal, algo 

“puramente negativo” (BLANCHOT, 1987, p. 20). O tempo da escrita poética figura como 

aquele “tempo em que nada começa, em que a iniciativa não é possível, em que, antes da 

afirmação, já existe o retorno da afirmação” (BLANCHOT, 1987, p. 20). É, pois, que 

 

O tempo da ausência de tempo é sempre presente, sem presença. Esse “sem 

presente” não devolve, porém, a um passado. Teve outrora a dignidade, a força 

atuante do agora; dessa força atuante ainda é testemunha a lembrança, a lembrança 

que me liberta do que de outro modo me convocaria, me liberta proporcionando-me 

o modo de invocá-la livremente, de dispor dela segundo a minha intenção presente 

(BLANCHOT, 1987, p. 20; grifo do autor). 
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Citação que se complementa com esta outra, de Deguy (apud PINTO, 2004; grifo do autor), 

quando ele diz que um “escritor responde a seu tempo e a partir de seu tempo” e que “seu 

encargo é ‘encarar o que vem pela frente’”. Assim, à vigília do ocorrido, somam-se os juízos 

de sua distração: quantas rasuras, quantos os sentimentos de desejo e de traição da memória 

que, por sua vez, se nos engana, voluntária ou involuntariamente, é quem – quer queira quer 

não – nos convida a distender o movimento do tempo, a refundi-lo, para que possamos vivê-lo 

novamente, mas de outro modo, mesmo que juramentemos fidelidade ao registro do passado. 

Vejamos mais de perto como isso se relaciona se dá na escrita poética e que modo 

relaciona-se com a compreensão do espaço por parte daquele que o vive, avista e transita. A 

começar, por exemplo, por estes versos de: 

 

Como desaparecer parcialmente 

 

 

Aqui depende do lugar, o 

       nome do corpo, este 

                 não é sujeito 

a identificações prévias 

             ; 

o contexto permite-me 

                    fora do tempo 

             apenas no anacrônico 

      da roupa 

             atrasada, não 

      da profecia 

         / 

mas o medo 

           de que a 

      mímica 

             da conjuntura 

         estabeleça 

a estrutura, 

        espécie de luta 

entre a boca úmida e a boca seca 

                             no período  

         de racionamento da 

                                             fábula 

                       : 

                espero que 

                sim, 

                espero que 

                não 

 

                              =  

 

perdeu-se com o efeito 

           do etéreo o sono, 

                        mas resta 

a paciência sobre a mesa. 

 

 (DOMENECK, SAG, p. 35-36) 
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Se o que vimos propondo até o momento grassa por uma indecisa – porém, não 

menos incisiva – aposta nos contrários, a escolha deste poema mostra-se bem sucedida, 

porque acomoda, desde o título, uma formulação expressiva pautada pelas metades, a que o 

sujeito recorre quando propõe uma receita de escrita, flagrada como bússola do que nos 

espera, qual esfinge inadvertida. “Como desaparecer parcialmente” é instrução pronunciada 

de forma tão mais latente e densa, quanto mais dispersa e despropositada: o sujeito que dá a 

voz de ordem nos faz acompanhar, de modo fugaz, a sua apreensão irresoluta, justificando-se, 

assumidamente, na dependência “do lugar”, e que, por isso, jamais pode (re)conhecer-se em 

“identificações prévias”. Sua identidade, com efeito, torna-se sempre surpreendente e 

“mutável” – a expressão é de Adauto Novaes (2008) –, pois se deixa interpelar pelas 

especificidades e sensações de cada espaço. De mais a mais, sua identificação também percute 

no tempo, ou, melhor fora dele, já que o tempo considerado ausente é, conforme já foi dito, o 

tempo da própria escrita, disposto ao presente, inscrito no agora, mas que a tudo – 

independente se o registro acometido seja proveniente do passado e/ ou do futuro – 

presentifica. Nesse sentido, o reforço semântico empreendido pelo “anacrônico da roupa/ 

atrasada”, até bem poderia soar como indicativo inicial para a apreensão identitária desse 

sujeito, não fosse ele próprio o seu maior escape, tamanha e considerável volubilidade. A 

menção à moda, aqui – arte, que como sabemos, é, desde sempre, pautada por vaivens 

incessantes, nas suas mais diversas releituras e/ou revisitações de estilos, épocas e tons –, põe 

a perder o traçado mais firme do retrato da voz que (se nos) fala. Assim, o figurino esvazia a 

noção cerrada de tempo e a propõe, no mínimo, cíclica, qual a do “eterno retorno” 

nietzschiano.  

Suscetível, então, às “mutações”, o sujeito, que exercita sua corporeidade na 

relação indistinta com as coisas, e nos dá a imaginar sua identidade no acizentado dos 

contornos, ou seja, na fórmula resultante entre o que ela é, em essência, e aquilo que ela se 

torna, quando em contato com o mundo – sobretudo, o da poiesis –, conquista, pois, seu 

direito de passar ao largo de qualquer postura mais rígida, como quem encontra, 

incrivelmente, na conciliação de contrários a medida mais acertada. Se as “mutações”, 

conforme define Novaes (2008, p. 12), “são passagens de um estado de coisas a outro – 

passagens muitas vezes indefinidas do ponto de vista conceitual –, que nos deixam à deriva, 

quando as trilhas são pouco visíveis ou pouco confiáveis”, não é fortuito, então, que o sujeito 

expresso, no poema, (se) perca “com o efeito/ do etéreo”, assumindo posicionamentos 

ambivalentes (“espero que/ sim,/ espero que/ não”), e encontre na “paciência sobre a mesa” 

algum conforto, quando estiver ou “no período/ de racionamento da/ fábula”, ou, mesmo no 
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seu extremo, em pleno assédio de estímulos, que o fazem chegar até a perder o “sono”. Daí, 

esse processo de escrita, em que a construção da enunciação carrega na ambiguidade, estar ali, 

não para erodir a unidade entre o mundo e as coisas, mas para, essencialmente, ilustrar o 

modo como esse construto indiviso de corporeidade resulta altamente estimulado, uma vez 

que é integrante do que Christoph Türcke (2010) chamaria de “sociedade da sensação”. E, 

como tal, encontra-se, por sua vez, envolto por uma torrente de sensações, dando a entender 

que a luta pela existência é sinônimo de luta pela percepção (TÜRCKE, 2010) e, por 

conseguinte, luta pela própria escrita. Luta vã, como já ensinava Drummond. 

 Dito isso, é compreensível que se – conforme vai dizer Merleau-Ponty (2005, p. 

230) – “as coisas são o prolongamento do meu corpo e o meu corpo é o prolongamento do 

mundo”, e se “através dele o mundo rodeia-me”, então, nada mais natural que todo esse 

movimento nos proponha “rever e redefinir as noções mais fundadas, criar novas com novas 

palavras para designá-las, empreender uma verdadeira reforma do entendimento” (MERLEAU-

PONTY, 2005, p. 16). E é justamente essa ideia de movimento a responsável por não apenas 

promover tantos embates, como também, por fazer com que o poeta se situe fora do tempo – 

e, sobremaneira, do espaço – território simbólico que passa a fluir crescentemente, 

(HAESBAERT, 2006) – já que seu contexto lhe permite isso, desacomodando-o, inclusive, na 

feitura dos próprios versos. 

Logo, no que diz respeito à abundância de perspectivas empreendidas pelo poema, 

pode-se dizer que é natural que o testemunho ali dado se mostre exposto à crise e às mutações 

que a contemporaneidade lhe proporciona. Fala-se, nesse momento, em crise porque “toda 

crise”, como vai dizer Novaes (2008, p. 11), “é excesso” e, como tal, é a “expressão da 

potência de transformação do pensamento, de idéias muitas vezes secretas” e “das quais nem 

sempre é fácil se desfazer”, daí Domeneck optar por uma dicção tateante, que reflita, 

inclusive, a si próprio, na condição de bardo que luta, corporalmente, com as palavras e, por 

conseguinte, com o poema. Dessa, então, união de corpos, o espaço poético torna-se uno, mas, 

sem se furtar ao direito de vicissitude. É, pois, que a unidade só se realiza como tal por meio 

de seu oposto, que é a sua fragmentação e dispersão. Quer dizer: não se trata de polos que se 

opõem, necessariamente, mas que se complementam, já que são constituintes de um mesmo 

corpo, e donde “somente o inconstante”, como vai dizer Türcke (2010, p. 9), é que se faz 

“constante”. 

Mais do que isso, porém, o poeta, ao tentar (se) tornar visível sob determinado 

ângulo, fala das coisas, em que pese a consciência de sua parcialidade, buscando descrever o 

desconhecido como se nele fosse encontrar o que lhe falta; o ritmo de procura faz com que 
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seu repertório de signos se extenue para tornar-se justamente o recurso de sua fal(t)a poética. 

Esta, por sua vez, se afina entre dizer o outro, ou dizer o próprio poeta, o que leva à tradução 

terceirizada de uma identidade a querer esvaziar-se civilmente, malgrado isso aconteça de 

forma ilusória ou parcial. Sem querer incorrer no cerne da discussão a ser empreendida pelo 

último ensaio desta tese, é preciso, no entanto, antecipar o que, de um modo ou de outro, 

mobiliza e sempre mobilizará, com considerável premência, o estudo de poéticas: a 

compreensão de que toda poesia, sobretudo, quando voltada para si mesma, pode, a um só 

tempo, voltar-se também para a figura de seu criador. O impacto que daí se resvala é, 

portanto, não entre fatos, mas entre versões, e, por isso mesmo, torna-se “parabólica”, o termo 

é de Deguy (apud PINTO, 2004), à medida que ela, a poesia – sobretudo na 

contemporaneidade, como é o caso –, excede suas repartições, promovendo uma “hesitação 

prolongada”, que, vai desde sua contraposição à filosofia, a promoção de uma língua à outra, 

a uma significação referente e a autorreferencialidade, como a visualização subjetiva do poeta 

ao (d)escrever(-se) e seu pleno desaparecimento – qual um “pensamento do fora”, para 

falarmos como Foucault o fazia, ao referir-se sobre essa concepção blanchotiana de anulação 

do sujeito na escrita.  

Mas, voltando ao meio-termo, posto que, na contemporaneidade, os contornos 

mais nítidos são inalcançáveis, de forma que “o coração da fórmula” que a melhor define 

resume-se ao que Deguy (apud PINTO, 2004) chama de “hesitação-entre”. Por essa expressão, 

tem-se a poesia como arte que se constrói sem concessões, que se mostra apta em afinar, da 

forma mais insuspeitada, universos os mais dissonantes, devendo ser lida, portanto, como 

variações à volta de um único centro, de um único corpo, donde os limites possivelmente 

identificados encontram-se ali não para se subtraírem, mas, para se somarem, ou, melhor, para 

se desdobrarem, ainda que um desdiga o outro. É desse desdobramento que emergirá o que –

como já havíamos antecipado há algumas páginas – Blanchot (1987, p. 22) reconheceu como 

a “vertigem do espaçamento” e, que, neste momento, carece estender e aprofundar. Sucede 

que a percepção do espaço sob a filiação vertiginosa das impressões implica em vê-lo inscrito 

no horizonte atordoado de suas paisagens. O atordoamento aqui, como postularia Blanchot 

(1987), é explicitamente associado a uma visão fascinante das coisas. Isso porque “ver”, nesse 

caso, de acordo com o autor, “supõe” tanto “a distância, a decisão separadora, o poder de não 

estar em contato e de evitar no contato a confusão” quanto a aceitação de que “essa [mesma] 

separação” é também “reencontro” (BLANCHOT, 1987, p. 22). Todavia, nesse sentido, é 

preciso questionar:  
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[...] o que acontece quando o que se vê, ainda que a distância, parece tocar-nos 

mediante um contato empolgante, quando a maneira de ver é uma espécie de toque, 

quando ver é um contato a distância? Quando o que é visto impõe-se ao olhar, 

como se este fosse capturado, tocado, posto em contato com a aparência? Não um 

contato ativo, no qual existe ainda iniciativa e ação num verdadeiro exercício do 

sentido tátil, mas em que o olhar é atraído, arrastado e absorvido num movimento 

imóvel e para um fundo sem profundidade. O que nos é dado por um contato a 

distância é a imagem, e o fascínio é a paixão da imagem (BLANCHOT, 1987, p. 22-

23; grifo do autor). 

 

 

Essa “paixão da imagem”, por sua vez, toma consistência ao olhar do poeta, que, 

ao provê-la de existência sensível, nela se ancora, encarnando a ponto de desaparecer-se con-

fundindo-se; o que, por outro lado, não inviabiliza, por vezes, traços de uma identidade 

(indisfarçável) daquele que escreve, e que faz vibrar os ditames interpretativos de uma 

correlação direta e tentadora entre o que é vivido e poetizado. Asseverar a criação, na 

injunção de ambos os caminhos, vulgo o acúmulo subjetivo imerso ao topológico, parece ser 

o diálogo que a contemporaneidade tem buscado. É ele que nos proporciona confinar a 

simultaneidade dos olhos da percepção àquilo que contabiliza o estrato de todos os signos em 

único saldo. Ou, para falarmos como Jacques Rancière (2012, p. 65), em apenas no que seria 

“uma paisagem inédita do visível”, donde as experiências e os modos da ficção seriam 

assimilados como “formas novas de invidualidades e conexões, ritmos diferentes de 

apreensão do que [nos] é dado, escalas novas” (RANCIÈRE, 2012, p. 65). Quer dizer: a arte 

encontraria nesta “alteração da semelhança” (RANCIÈRE, 2012, p. 15) de tudo o que nos cerca, 

e nos assedia, a sua mais valiosa função. Função que, desde Aristóteles, em sua Poética, já 

imperava, e, em tempos mais recentes, adquire cifras de algum estímulo de imagens, em que 

pese, inclusive, o que esteja em questão seja a arte não figurativa, ou seja, aquela em que não 

é possível reconhecer “a forma de personagens e espetáculos identificáveis” (RANCIÈRE, 

2012, p. 15).  

Ao que seria um elogio da imagem cumpre enfeixar o sentido que vai além de sua 

visibilidade, isto é, o que nos é conhecido e àquilo que precisamos aprender a ver, ainda que 

sobre aquilo que até o momento se julgava como possível de ser re-conhecido. Com esse 

adendo de perspectiva, a simples ação de mirar determinada coisa, qual seja, focando-a ou 

des-focando-a (com seu largo acúmulo) faz com que o poeta arremate o alcance de seu olhar 

ao fôlego de seus versos que, por vezes, são feitos de mais de uma voz, como bem observa 

Bosi (2000). Assim, ao que, até então, era julgado como vazio de sentido, murado de visadas, 

com o poema, torna-se devidamente em destaque, pronunciado “com palavras justas” (BOSI, 

2013, p. 16). “Aqui a operação que rea-presenta a coisa pode ser contrastada por uma 
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estratégia que acena para os seus perfis quando não os dissolve em uma atmosfera onírica” 

(BOSI, 2013, p. 18). Nesse ponto, irrompe o fenômeno de uma linguagem que “ostenta”, que, 

com tantas dicções, é capaz tanto de fundar “uma universalidade nova”, como “de se 

comunicar em meio ao risco” (LEFORT, 2002, p. 9).  

Sucede que  

 

A língua, tomada em seu aspecto de poesia, necessita do paradoxal e da diversidade 

para instalar-se, e ao instalar-se revela os paradoxos que assombram nossa 

pretensão àquilo que chamamos de verdade, evidencia os “outros” que habitam 

aquilo que chamamos de sujeito (GLENADEL, 2004, p. 36; grifos da autora).  

 

 

Por isso, torna-se forçoso reconhecer que o poeta ao falar – seja do(s) outro(s), do 

mundo e/ou de si mesmo –, ao (se) tornar, portanto, expressão, toca em questões fulcrais ao 

receptor de sua criação. Quem ou o quê fala? Sobre o quê e de onde se fala? – são exemplos 

de algumas delas. O fato é que, mais ou menos situadas, ou, mais ou menos, identificadas, 

as tentativas de se haver com essas questões devem, antes de tudo, obedecer ao regime de 

“densidade”, que é como Bosi (2013, p. 21) se refere à “inumerável combinação de sons, 

ritmos, palavras” de todo poema. Tal combinação não poderia ser de outro modo, se o que 

está em discussão é um mundo tão “atravancado de objetos, atulhado de imagens, aturdido 

de informações, submerso em palavras, sinais e ruídos de toda sorte” (BOSI, 2013, p. 10) 

como é o de agora.  

O ritmo associativo de imagens e sons, as frases velozmente pronunciadas e a 

própria distração de quem as profere, imbui-nos de assumir uma atitude um tanto cautelosa 

frente ao exercício de leitura desta que é uma poesia considerada “exigente” – para mais 

uma vez resgatarmos o termo de Perrone-Moisés (2012) –, e que, como nossa coetânea, 

torna-se ainda mais resistente a leituras, de pronto, dignas de acerto. Isso pode ser 

amplamente verificado nestes versos de Marília Garcia: 

 

O CALCO DA SUA BICICLETA 

 

na esquina da gay-lussac 

michel deguy passou de bicicleta 

com seu impermeável gris 

sob o gris de um  

cielo abierto. un ciel-ou 

vert. um céu bem verde quase 

foi bem na esquina da gay lussac 

quando parei a velib 

porque vi a luz vermelha em 

forma de bicicleta 
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(uma bicicleta fogo vermelho, feu 

rouge, cor de ferrugem quase) 

quando vi michel deguy ele estava meio voando 

passou pedalando: 

         joelhos abertos braços 

arcados   pés em movimento 

sincronizado suas pedaladas eram rápidas e firmes 

mas seu olhar ia paralelo em algum 

outro lugar 

    – via a rua na sua frente só porque  

os olhos abertos – algum comando 

obriga os olhos a cuidarem 

do caminho quando se está ausente 

essa foi a terceira vez em que vi 

michel deguy a primeira foi em uma leitura sobre 

bermann rue moufettard 

         ele estava sentado quando  

cheguei estava sentado parado falando 

parecia mesmo um monsenhor francês 

debatendo a tradução discordando 

dos outros senhores ao seu lado 

eu vestia uma meia-calça verde chock 

e fazia calor 

      porque já era verão 

a segunda vez em que vi michel deguy 

foi no marche de la poésie 

um pequeno degrau de poesia ao ar livre 

com miniaturas kinéticas de papel colorido 

espalhadas em quadrados editoriais 

ali ele também estava aparente só que mais  

contente: era um michel deguy no meio  

da rua em uma roda de pessoas 

que talvez fossem poetas 

que talvez nem fossem poetas 

todos conversando animadamente 

mãos braços dedos uma sinfonia 

de movimentos teatro de sombras sem sombras 

parecia um loop de sons uma roda em movimento 

sempre recomeçando 

o ritmo 

 se encadeando nas linhas circulares 

mas na terceira vez 

na esquina da gay-lussac 

quando michel deguy  

passou de bicicleta 

era um ciclista muito ágil 

testando sua invisibilidade 

era daqueles que fazem teletransporte 

e no movimento se deslocam para outro lugar 

um terceiro ponto inexistente 

probabilidade quântica 

ele era um calco de michel deguy 

que estava, este sim, trabalhando em seus tapumes 

estudando os corpos jacentes ou olhando a cafeteira 

italiana esquecida sobre a pia 

lembrei disso hoje 

quando passei pelo calco da bicicleta do Will 

no poste lá embaixo 

 

(GARCIA, 2011, p. 81-82) 
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A pensar desde o título do poema, o primeiro obstáculo já se apresenta. A 

utilização do vocábulo “calco”, cujo significado é o de “cópia”, “reprodução”, “imitação”, 

encontra, nos dicionários de espanhol e italiano, outra definição além dessa, a de que se trata 

de uma “transposição de modelo lexical e sintático de uma língua à outra”4; ou seja, da 

“adoção de um significado estrangeiro para uma palavra já existente em uma língua”5. 

Somando todas essas definições, temos a confirmação do que já supúnhamos: o poema 

incorrerá no ecletismo linguístico e, por conseguinte, em um cadinho de culturas. E isso se 

torna ainda mais endossante tão logo lemos que a palavra “calco” se encontra ao lado de 

outra, um tanto oportuna, que é “bicicleta”. Esta, como sabemos, é considerada por muitos 

como o transporte-métafora da liberdade, e, como tal, até por ser apresentada logo no título, 

mobiliza a leitura do poema na mesma pegada de seus versos, que rumam de modo 

indiscriminado, des-norteante, e soam como “uma sinfonia/ de movimentos”. 

 De posse dessas elucidações, torna-se inequívoco afirmar que estamos diante de 

um poema assentado no livre curso de perspectivas e associações que se multiplicam a cada 

instante, ou melhor, a cada verso sinestésico. Nele, vemos, portanto, um cruzamento de 

sensações, que, por sua vez, encontram-se, não raro, associadas a combinações e estímulos 

oriundos das mais diversas experiências, mas, que, ao final, acabam resultando no todo de 

uma só impressão. No poema, pode-se acompanhar o percurso que a “personagem”6 “michel 

deguy” – em dissolução com quem o (d)escreve – faz ao andar de bicicleta pelas ruas 

parisienses. De verso a verso, o estado anímico do sujeito é levado à combinação da paisagem 

à sua volta – e vice-versa, sendo possível, portanto, que “michel deguy” percorra “de 

bicicleta/ com seu impermeável gris/ sob o gris” do céu, ou melhor, do “cielo”, conquanto 

este se encontre plenamente “abierto”. Note-se que a força do paralelo expressivo se dá com 

autorizada harmonia de reflexos, e, mesmo ainda, quando, logo adiante, somos informados de 

que se trata de um “ciel-ou/ vert. um céu bem verde quase”. Aqui, o enjambement dá o tom 

necessário à proposta, uma vez que na língua francesa a palavra “ouvert” traduz-se como 

“aberto”, mas, ao surgir de modo fragmentado faz as vezes apenas da cor verde, que, não por 

acaso, a seguir, recebe a tradução em língua portuguesa. Interessante perceber que o vocábulo 

                                                 
4 Tradução nossa para a terceira definição que o dicionário Lo Zingarelli minore: vocabolario della lengua 

italiana apresenta para o verbete “calco”: “Trasposizione di modelli lessicali e sintattici da una lingua ad 

un’altra” (ZINGARELLI, 2001, p. 180).  
5 Tradução nossa para: “Adopción de un significado extranjero para una palabra ya existente en una lengua”. 

Definição apresentada on-line pelo Diccionario de la lengua española, da Real Academia Española. Ver link de 

acesso ao final deste trabalho.  
6 As aspas se fazem presentes não apenas para chamar a atenção para uma terminologia que seria incomum à 

lírica, mas também porque remete ao fato de Michel Deguy, antes de ser uma “personagem” do poema, ser uma 

pessoa física, um poeta e autor de renome dos estudos de poética e tradução na contemporaneidade.  
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“quase” é a medida do meio entre o que seria o fechado do cinza e o aberto do verde. A 

conciliação dos opostos, nesse sentido, é, então, legitimada. (Conquanto o verde esteja 

exercendo a função do azul, na acepção que coincida melhor com a ideia de “céu aberto”). 

Sem uma conexão lógica – mesmo porque, como vai dizer Ferreira Gullar (2013b), 

“o poeta só quer registrar o inexplicável”, e nesse sentimento desiderativo, qualquer razão 

torna-se, portanto, motivo supérfluo – a pessoa que, até então, “narrava” o poema, desloca-se. 

Da condição de terceira, ela passa à primeira, e junto disso, introduz-se mais uma cor, a 

vermelha: “foi bem na esquina da gay lussac/ quando parei a velib/ porque vi a luz vermelha 

em/ forma de bicicleta/ (uma bicicleta fogo vermelho, feu/ rouge, cor de ferrugem quase)”. 

Sobre esses versos, as seguintes observações nos parecem precisas: 1) a rarefação da 

subjetividade avistada nesse excerto nada mais é que o registro da unidade corpórea, que 

clama pela integração de experiências, de modo a resultar inútil seu discernimento: perguntar 

quando?, onde? e/ou quem? pratica estas ou aquelas ações resulta desimportante, à medida 

que esses questionamentos só passam a ter pleno sentido se concebidos também de forma 

conjunta; 2) a presença do elemento cor – do início ao fim do poema – conjumina, 

sensivelmente, o estado anímico daquele(s) que realiza(m) o livre percurso de bicicleta 

descrito no poema: longe das peias da razão e do próprio domínio de direção, elas 

demonstram aquilo que Goethe (2011), já em sua Doutrina das Cores, chegaria à conclusão: 

todo fenômeno cromático deve ser  satisfatoriamente compreendido a reboque da presença de 

seu observador/ experienciador, tanto quanto, de todas as coisas que o circundam. É da 

simbiose do externo com o interno que o sentido das cores, portanto, virá a lume; donde, não 

por acaso, a cor “vermelha”, e, “em virtude de sua grande dignidade”, assume, segundo 

Goethe (2011, p. 44), o aspecto de um “fenômeno cromático supremo” que se insurge “da 

combinação” de extremos7, mas que, “pouco a pouco se preparam para uma unificação”; o 

que é perfeitamente notório em todo o poema, pois, em seu curso, as visões, experiências e 

descrições apresentam-se inicialmente discriminadas, mas para que se entrecruzem, pouco 

demora, tornando impossível a revelação de seus contornos; 3) a presença do neologismo 

francês “velib”, por sua vez, é, especialmente, relevante porque endossa essa ideia de unidade, 

ao comungar da mesma perspectiva totalizante que até então vem sendo atendida pelo poema. 

Vélib é a junção de “vélo” com “liberté” que, em francês significam, respectivamente, 

                                                 
7 Daí, o vermelho, essa cor tão “singular”, na concepção de Goethe (2011, p. 45), poder exalar, segundo ele, 

“tanto uma impressão de seriedade e dignidade quanto de benevolência e graça”, dando como certa a 

consideração de que “a dignidade da velhice e a afabilidade da juventude” podem, sim, “se vestir com a mesma 

cor” (GOETHE, 2011, p. 45), e que dirá, então, das outras tantas coisas que na contemporaneidade se mostram 

vertiginosamente cambiáveis?  
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“bicicleta” e “liberdade”. Trata-se do nome dado ao sistema de serviço gratuito de 

empréstimo de bicicletas na cidade de Paris, e que, no poema de Marília, não de modo 

gratuito, vem escrito com uma grafia distinta da convencional: no lugar de “vélib”, 

encontramos “velib”. É, pois, que a simples ausência do acento até bem que poderia passar de 

forma despercebida, ou, ainda, ser sinalizada como erro, não fosse justamente isso fazer coro 

a algumas outras ocorrências, cuja grafia também se apresenta distinta da maneira 

convencional. Termos como “bermann” (no lugar de “Berman”), “rue moufettard” (no lugar 

de “Rue Mouffetard”) são alguns dos exemplos encontrados8. Merece destaque, ainda, as 

expressões ordinariamente desacomodadas, que, qual o “céu-verde” no lugar de “céu-azul”, o 

“rosa choque”, é substituído por “verde chock”, contudo, dessa vez, não em prol de algum 

trocadilho, ou enjambemant, mas a serviço de uma expressão que também esteja em 

liberdade. Liberdade de expressão que é licença poética, que é ficcionalização da linguagem 

e, ainda, da própria realidade. E que, por seu turno, é um só construto, enfim. Isso permite que 

os autores citados no poema – Michel Deguy e Antoine Berman –, ou, ainda, os nomes de 

ruas francesas existentes – Gay-Lussac e Mouffetard – sejam escritos de forma 

descompromissada com a realidade, mas, ao mesmo tempo, sem perdê-la de vista: como se 

ficcionalizá-la fosse preciso, ou, como se proferi-la, como já diria Blanchot (1987, p. 29), 

“relacionando-a firmemente com esse limite”, porém, ainda que tênue, fosse mesmo o mais 

libertário dos caminhos. Não é de forma aleatória, portanto, que a rue Mouffetard aparece 

como cenário. Isso porque, como sabemos, trata-se de uma rua francesa onde se encontra um 

rico comércio de aromas e sabores (os diversos tipos de frutas, verduras, legumes que ali se 

encontram são oriundos dos mais variados cantos do mundo) a se misturarem num único 

espaço. 

Feitas as pontuais observações, prossigamos com a leitura do poema. Adiante, 

somos informados de que  

 

  [...] 

 
quando vi michel deguy ele estava meio voando 

passou pedalando: 

         joelhos abertos braços 

arcados   pés em movimento 

sincronizado suas pedaladas eram rápidas e firmes 

                                                 
8 Michel Deguy também poderia ser alçado como outro exemplo, não fosse ele próprio apresentar variações de 

escrita em torno de seu segundo nome. Suas próprias publicações, quais sejam, publicadas em sua língua 

materna, ou, em língua estrangeira, ora o grafam com acento agudo, na vogal “e”, ora não. O que, por outro lado, 

não impede – ainda que a grafia presente no poema corresponda à grafia da pessoa física do autor – que Deguy 

se nos apresente de forma ficcionalizada.  
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mas seu olhar ia paralelo em algum 

outro lugar 

    – via a rua na sua frente só porque  

os olhos abertos – algum comando 

obriga os olhos a cuidarem 

do caminho quando se está ausente 

essa foi a terceira vez em que vi 

michel deguy [...]  
 

(GARCIA, 2011, p. 81) 

 
 

Novamente, em primeira pessoa, assiste-se aos movimentos executados por 

“deguy”, contudo, mais velozes que antes, dando a visualizá-los como imagens que se 

recolhem simultaneamente e nos instigam depois a adivinhá-las uma a uma. No entanto, os 

versos de Marília resistem exatamente a isso. À poesia, então avolumada, que não cessa de 

estimular e de se estimular, a subjetividade sempre se reconta: das falas, inconclusas e 

costumeiramente cíclicas – conforme falaremos detalhadamente mais à frente – do jogo de 

esconde-esconde entre quem narra e quem executa as ações, verifica-se o princípio 

potencializante de tudo o que se exprime; eis a chancela do gênero lírico. Por dever de ofício, 

os versos que aqui se anunciam, muitas vezes, encontram-se, para falarmos como Barthes 

(2004a, p. 417), “deportado[s] para fora do sentido”, e é isso o que faz com que as ideias 

surjam, ao longo deste poema, “como que ao acaso, indiretamente, de uma escuta flexível, de 

uma espécie de swing de atenção”. (Nesse particular, não custa repetir que estamos nos 

referindo ao plano de recepção, jamais ao de produção, quando unânime é a admissão de que 

toda escrita poética, antes de resultar-se como tal, passa pelo filtro insaciável de tentativas de 

elaboração e re-elaboração, mesmo que para se insinuar o contrário.).  

Ocorre que nesse trabalho de horizontes simultâneos, em que se acomoda a 

urgência das sensações, é natural que dele se insurja uma articulação sintática permeada de 

pausas e cortes, donde a respiração linguística e, por conseguinte, a visual, não consigam 

resultar em outra coisa que não no (des)encontro (sequer) ocorrido ou imaginado de todas as 

situações. Isso é o que possibilita, por exemplo, que o sujeito, na figura de “deguy”, mas, ao 

mesmo tempo, também, imerso na daquele que o narra, possa avistar um lugar, com “o olhar” 

em “paralelo em algum/ outro lugar”. Aos olhos da fenomenologia, trata-se daquilo que, 

segundo Merleau-Ponty (2005, p. 17) compreendeu como horizonte de todas as visões ou 

“quase-visões”, isto é, o ponto de encontro de todas as nossas percepções, que, como não 

poderiam deixar de ser, são integrantes do mundo que habitamos. “Pois” – como vai dizer o 

referido filósofo –, 
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se é certo que vejo minha mesa, que minha visão termina nela, que ela fixa e detém 

meu olhar com sua densidade insuperável, [...] também é certo que eu, sentado 

diante de minha mesa, ao pensar na ponte da Concórdia, não estou mais em meus 

pensamentos, mas na ponte da Concórdia [...] (MERLEAU-PONTY, 2005, p. 17). 

 

 

Assim, se possível é estarmos ao mesmo tempo presentes e ausentes em um 

determinado lugar, bastando que para isso, em fração de segundos, sejamos levados à 

distração, à alucinação, ou, mesmo ao processo de ficcionalização, então, não é precipitado 

darmos como certa a afirmação de Merleau-Ponty (2005, p. 17) quando ele diz que “podemos 

ter a ilusão de ver o que não vemos”. Na mesma perspectiva, o autor de Fenomenologia da 

percepção afirma, ainda, que a própria observação do que consideramos verdadeiro pode, 

tanto quanto a inconsciência de sua não-observação, incidir, ao final, em um mesmo saldo. 

Com efeito, e de modo, incisivo, o filósofo ainda defende que jamais estaremos seguros da 

posse de nossos pontos de referência, oriundos do mundo ao qual costumeiramente reputamos 

a qualidade de “verdadeiro”. Isso porque podemos perder tais pontos de referência (des-

norteando-nos), sem ao menos estarmos conscientes disso. E mais: “se podemos”, pois, 

“retirar-nos do mundo da percepção, nada nos prova que nele estivemos alguma vez, nem que 

o observável o seja inteiramente, nem ainda que seja feito de tecido diferente do sonho”, por 

exemplo, já “que a diferença entre eles não é absoluta”, e, por essa razão, nos faculta a 

possibilidade de “colocá-los juntos com ‘nossas [próprias] experiências’ (MERLEAU-PONTY, 

2005, p. 18; grifo do autor e acréscimo nosso). Logo, se se pretende “procurar”, com extrema 

exatidão, “a garantia e o sentido da função ontológica”, como vai dizer Merleau-Ponty (2005), 

o caminho a ser trilhado necessita ser aquele que, de alguma maneira, se apresente “acima da 

própria percepção” (MERLEAU-PONTY, 2005, p. 18). É nesse patamar que se instala a poesia, 

já que é ela, agora, nos termos de Gullar (2013b), quem detém o poder de “afirmar o 

insondável mistério da existência” sem incorrer em qualquer explicação.  

Com efeito, se “o poeta quer apenas dizer que se espantou, que aquilo não tem 

mesmo explicação; o que ele deseja, em suma, é registrar o inexplicável” (GULLAR, 2013b). E 

o registro do que é inexplicável é o que, de sua parte, contribuirá, não raro, para o próprio 

endosso daquilo que de alguma forma é explicável. Implica, pois, considerarmos o verso em 

nome de um destaque maior ao impulso de nossas percepções que, ao disparar o processo de 

ver e sentir, na compreensão da realidade, nos permita sua re-escritura pela pronúncia da 

“transcriação” (com os devidos créditos a Haroldo de Campos) que nela se coloca, 

privilegiando as versões criativas em detrimento dos fatos históricos. O sentido de 

transcriação, aqui, como se vê, alarga-se, complementando o resgate original a despeito de seu 
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emprego nas discussões dos estudos de tradução. Isso porque, ao prosseguirmos a leitura do 

poema de Marília, somos informados de que “michel deguy” fora visto pela primeira vez  

 

[...] em uma leitura sobre 

bermann rue moufettard 

         ele estava sentado quando  

cheguei estava sentado parado falando 

parecia mesmo um monsenhor francês 

debatendo a tradução discordando 

dos outros senhores ao seu lado 

eu vestia uma meia-calça verde chock 

e fazia calor 

      porque já era verão 

 

(GARCIA, 2011, p. 81-82). 

 

 

Como se vê, a essa ideia de realidade, secundada pela criação, o universo teórico 

dos estudos de tradução corresponde, ao partilhar de um mesmo filão, o de que todas as coisas 

estarão sempre subsumidas a determinada(s) perspectiva(s), e, que, portanto, a unanimidade 

poliglota dos sentidos não passa de mero equívoco. Se em uma versão mais apressada é isso o 

que os versos dizem, pensá-los com maior vagar implica, então, destrincharmos alguns pontos 

essenciais, tais como a lembrança do nome de Antoine Berman, ou, simplesmente, 

“bermann”, em sua versão transcriativa. A presença desse autor aqui aflora a ideia que ele 

próprio defende: a de que “o domínio da tradução é e sempre foi o centro de uma curiosa 

contradição” (BERMAN, 2002, p. 11), na medida em que divide opiniões, sendo, para alguns, 

um ofício puramente intuitivo; e, para outros, um ofício, abundantemente, teórico, e reflexivo, 

amparado em uma generosa quantidade de postulados e métodos. Berman situa-se, 

evidentemente, no segundo grupo, e por esse motivo lança mão de várias teorias, sendo uma 

delas – e é a que nos interessa especialmente – a que defende uma escrita poética que se valha 

o menos possível do conteúdo referencial, porém, não para se tornar “vazia” ou “pura 

formalização”, conforme o próprio Berman (2002, p. 162) ressalvava, mas, para tornar-se 

“aérea”, isto é, resultando-se “ininteligível”, ou, “ilegível”, através de uma expressão dada à 

“flutuação mais ou menos deliberada entre a linguagem e o que ela visa a dizer” (BERMAN, 

2002, p. 165).  

É nesse particular que Berman se apresenta como presença obrigatória no poema 

de Marília, pois, o fato de seu nome receber uma grafia distinta da oficial, já sinaliza crítica e 

teoricamente os rumos que os versos irão tomar. Da simples inspiração ou semelhança com os 

nomes dos autores em cadastro físico à complexa (des)articulação lógica temporal (as vezes 

em que “michel deguy” – sinalizador cronológico – fora visto não obedece ao grau de ordem 
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linear, podendo ser, inclusive, descrito de diferentes formas quando avistado em um mesmo 

encontro) e espacial (quando um mesmo lugar, e a um mesmo tempo, são apresentados 

simultaneamente, nos faz entendê-los como perfeitamente possíveis em território poético), o 

que menos importa, nesse caso, é mensurar os limites de veracidade, pois adivinhá-los à risca 

do real, nesse caso, implicaria investi-los de uma probabilidade tão inimaginável quanto, de 

fato, impossível e desnecessária.  

Sucede que a inserção do autor de A prova do estrangeiro faz-se emblemática, até 

metapoética, ao representar uma postura literária em depurada concentração artística, em que 

a experiência da realidade, procedente da matéria íntima, ali, está, não para ser, simplesmente, 

emulada, mas para ser dita com existência própria, reverberando, assim, uma apreciação do 

poema, antes de mais, como acontecimento literário e, por isso mesmo, autônomo. 

Acontecimento cujo maior logro talvez seja, portanto, o de se discutir a linguagem poética 

com linguagem poética, de modo a deixar o poema perturbado com a possibilidade de se 

querer dizê-lo de outra, ou, com outra forma que não a corrente. 

Dessa feita, a aparição de “bernann”, “debatendo a tradução” e “discordando/ dos 

outros senhores ao seu lado”, é perfeitamente compreensível, uma vez que tal ofício, desde 

sempre, suscita, como sabemos, perspectivas e defesas as mais inúmeras e veementes, 

chegando a ser, por vezes, considerado impossível, quando o que se está em questão são os 

textos criativos. Isso porque sua informação estética, como bem lembra Haroldo de Campos 

(1992, p. 31-32) – ao citar, respectivamente, os posicionamentos de Max Bense e Albercht 

Fabri – resulta “frágil”, visto que não admite diversas codificações, sem as devidas perdas 

estéticas, e, também porque torna “impossível distinguir entre representação e representado”. 

Mas, e se somando a tudo isso, acrescentássemos, ainda, o que o próprio protagonista do 

poema, “michel deguy”, pensa a respeito da ideia corrente que defende a poesia como 

intraduzível? Em entrevista ao crítico Manuel da Costa Pinto (2001), ele disserta: 

 

Quanto à poesia, há uma verdade forçosamente paradoxal: um poema é ao mesmo 

tempo intraduzível e traduzível. Nós não escutamos a língua do outro na nossa 

própria língua. Se eu não falo russo, não entenderei jamais um poema de Puchkin; 

se não falo português, não entenderei um poema de Pessoa. Uma língua não fala em 

outra língua – ela é um enclausuramento. Tudo está compartimentado, encerrado, 

cloisonné (uma das grandes palavras do espírito filosófico contemporâneo). Cada 

língua forma um meio relativamente independente e relativamente finito, dentro de 

sua infinitude, o que quer dizer que o mundo inteiro se passa na tonalidade de uma 

língua: se eu não falo uma língua, eu não compreendo sua versão do mundo. Mas, 

por outro lado, tudo é traduzível. Tudo está por ser traduzido, não cessamos de 

traduzir, nada pode ter lugar senão pelo esforço da tradução. Trata-se de uma 

palavra de ordem: é preciso traduzir, é o que Benjamin chamava das grosse 

Ausgabe des Überstzers (a grande tarefa do tradutor). Como fazer para se entender 

com o outro? Eu não o entendo em sua língua, mas devo me entender com aquilo 
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que foi pensado nessa língua. Nesse ponto, porém, há bifurcação que corresponde 

justamente à literatura, à diferença língua-literatura. Falando de modo um pouco 

caricatural, é importante conhecer o português para poder ir a um restaurante ou 

alugar um carro em São Paulo, mas é muito mais importante ler a obra de um 

grande escritor brasileiro em tradução para a língua francesa. O importante é que 

cada língua se torne capaz de fazer chegar até si a literatura das outras línguas. 

Então eu diria que, em primeiro lugar, um poema é intraduzível e, em segundo 

lugar, que tudo está por ser traduzido. Esse é o paradoxo (DEGUY apud PINTO, 

2001, p. 8-9). 

 

 

Desse paradoxo de que fala, com propriedade, Deguy, pode-se entrever que sua posição fora 

aqui reproduzida não de forma ilustrativa, mas proposital, uma vez que esse depoimento se 

apresenta coerente com as perspectivas bifurcadas apresentadas pelo próprio poema. A 

presença de Deguy em sua contribuição teórica aos estudos da tradução de poesia só endossa 

o movimento que Marília Garcia confere, a todo tempo, a seus versos, que quando não é o de 

um vaivém, notável pela variação pronominal e perceptiva, é o de simultaneidade, resultado 

da simbiose subjetiva.  Em outras palavras: no poema, a presença de uma voz torna-se audível 

por meio de outra, de um mesmo avistamento/ encontro e/ou contato com o que quer que seja, 

e cujo fundo, ao estar situado também entre uma coisa e outra, torna-se assistido pelo sujeito 

que nele se revela em (des)ajuste constante. Tem-se, pois, uma dicotomia que se aliena em 

prol da simultaneidade, do ganho e do mais. Assim, não é de se estranhar que o relato da 

segunda vez em que “michel deguy” fora visto venha permeado por “uma toda de pessoas/ 

que talvez fossem poetas” ou “que talvez nem fossem poetas”, mas que de qualquer maneira 

não deixariam de constituir “uma sinfonia/ de movimentos teatro de sombras sem sombras”, 

qual “um loop de sons”, qual “uma roda em movimento”, cujo “ritmo” estaria “sempre 

recomeçando” e “se encadeando nas linhas circulares”. 

Dito isso, é significativo que “michel deguy” tenha sido percebido de outra forma, 

quando, no entanto, nessa mesma segunda vez em que fora visto. Na outra forma de vê-lo, no 

curso desse segundo encontro, “deguy”, sintomaticamente, encontra-se “no marche de poesia 

ao ar livre”, em meio a “miniaturas kinéticas de papel colorido/ espalhadas em quadrados 

editoriais”. Considera-se sintomático esse cenário porque ao relacionar-se com a cinética – no 

poema, transcriado como “kinético” –, “deguy” faz jus ao que este movimento das artes 

plásticas propunha: a ideia de movimento. Pois, sabe-se que a chamada arte cinética, ou, 

simplesmente, o cinetismo, consolidada nos idos dos anos de 1960, propunha a utilização de 

efeitos visuais através de movimentos físicos ou da própria ilusão de óptica, dos truques de 

posicionamento de peças, a fim de que se pudesse conceber a arte não mais como algo 

estático, mas sempre em movimento. Ou, ainda mais que isso: a arte cinética propunha ser ela 
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mesma a própria mobilidade e não apenas sua representação ou tradução. E. H. Gombrich 

(2008, p. 583-584) cita como exemplar desse movimento os móbiles do escultor norte-

americano Alexander Calder, que, para criá-los, inspirara no universo, “em seu constante 

movimento”, mas, que, de toda maneira, não deixava de ser “coeso em conseqüência de 

misteriosas forças de equilíbrio”. Nesse caso, a menção aos móbiles justifica-se em boa dose 

de semelhança para com o que o poema não apenas nos propõe, mas para com o que ele é: 

construção feita de ideias e sentidos contrários, por um lado, mas, por outro, tranquilamente, 

possíveis de serem assimilados em conjunto, já que, ao final, o lastro contraditório diz 

respeito senão à constituição do próprio mundo em caráter totalizante, ou seja, em sua 

admissão fenomenológica, e, por isso mesmo, é que é perfeitamente aceitável que acerca dele 

se insurjam percepções de toda sorte, de ângulos e facetas os mais diversos e dispersos. 

O mesmo vale para a “terceira vez” em que “michel deguy” fora visto, quando “na 

esquina da gay-lussac”, ele “passou de bicicleta”, à maneira de “um ciclista muito ágil/ 

testando sua invisibilidade”; é como se estivéssemos diante “daqueles que fazem 

teletransporte/ e no movimento se deslocam para outro lugar”, ainda que este mesmo lugar 

não fosse outra coisa que não “um terceiro ponto inexistente” ou uma “probabilidade 

quântica”. Ocorre que, ao tomarmos nota dessas informações, só confirmamos o que já era 

esperado: o poema se consolida tão somente no momento de sua realização. Explicando 

melhor: o que parece ser uma afirmação tautológica, na realidade, não o é, na medida em que 

ela nos faz perceber que o processo da escrita do poema, no que respeita à sua enunciação, é 

análogo ao movimento das experiências nele relatadas. Tal analogia pode ser verificada no 

momento da leitura do poema, sobretudo, se a fizermos de um estirão. Reconhecer a 

construção do poema nesses termos é acatá-la como extensão do corpo do(s) sujeito(s) que 

nela se afigura(m), o que, por sua vez, dá como certa a ideia de unidade corpórea, de muitos 

corpos ocupando um único espaço (uma probabilidade que só mesmo a Física Quântica, com 

seus princípios9, poderia conceber), mas que, não obstante, sempre tenderá ao escape, apesar 

de nosso esforço em querer reconstituí-la. E não apenas pelo fato de que nesse caso específico 

ela se revele de maneira veloz, mas, porque – conforme há pouco nos referíamos, citando 

Merleau-Ponty (2005) – em que pese a visão que temos das coisas termine nelas, não é raro 

que nos flagremos distantes das mesmas; e isso pode ocorrer, inclusive, no exato momento em 

                                                 
9 A menção à Física Quântica, no poema, é precisa e pontual, pois se sua essência, ao contrário da Física 

Clássica, reside no princípio de que “o observador não pode ser separado do objeto que está sendo observado” 

(PESSOA JUNIOR, 2003, p. 1; grifo do autor), e não na consideração newtoniana de que dois corpos não podem 

ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, então, toda a movimentação que vemos ocorrer nos versos, 

todo o encontro de momentos e situações, bem como a simbiose de corpos, tornam-se ainda mais possíveis e 

legítimos. 
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que as estejamos olhando. Esse desvio de foco sinaliza os ganhos no campo da percepção, e, 

quando, em domínio poético, evidentemente, tendem-se a se tornar ainda mais 

potencializados. É, pois, que “a poesia não se limita” apenas “a refazer por dentro a percepção 

do outro”, como vai dizer Bosi (2013, p. 18), visto que esse processo pode vir acompanhado 

de adendos próprios, que, na maioria das vezes, como no poema de Marília, não se resolvem 

no maniqueísmo do preto sobre o branco, mas em seu intermédio.  

É só assim que a poesia conseguirá nomear “as balizas do cotidiano”, isto é, “o 

mundo de objetos que nos rodeiam e constituem nosso espaço de vida” (BOSI, 2013, p. 18), de 

um modo outro que não aquele que já estejamos habituados. Logo, o que poderia ser apenas 

um simples passeio de bicicleta pelas ruas parisienses torna-se uma experiência de assombro, 

quando diante de seu relato, aceitamos como possível o entrecruzar de ações, o revezamento 

ou a alternância sem aviso prévio da utilização pronominal, como, ainda, a rarefação da 

marcação de tempo, tendida ao malogro dos ponteiros, conforme podemos ver também nestes 

versos abaixo, que, apesar de serem os últimos do poema, não atribuem a ele um fim, ao 

contrário, torna-o redivivo, uma vez que não há sinal algum de conclusão, mas, tão somente 

de uma interrupção, deixando o leitor no aguardo de uma continuidade: 

 

 [...]  

 
ele era um calco de michel deguy 

que estava, este sim, trabalhando em seus tapumes 

 

estudando os corpos jacentes ou olhando a cafeteira 

italiana esquecida sobre a pia 

lembrei disso hoje 

quando passei pelo calco da bicicleta do Will 

no poste lá embaixo 

 

 

(GARCIA, 2011, p. 82) 

 

Interessante observar que a utilização do pronome em terceira pessoa do singular, 

“ele”, provoca, nesse excerto, a dúvida referencial: não sabemos a que, ou a quem, 

exatamente, o “ele” está retomando. Para que prossigamos com o desenrolar de nossa 

discussão, refaçamos primeiro, porém, a leitura dos versos que o antecedem: 

 

[...]  

 

era daqueles que fazem teletransporte 

e no movimento se deslocam para outro lugar 

um terceiro ponto inexistente 
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probabilidade quântica 

ele era um calco de michel deguy 

 

[...]  

 

(GARCIA, 2011, p. 82) 

 

Se a princípio, somos levados a pensar que o pronome em questão está retomando a 

personagem “michel deguy”, dos versos anteriores; num outro momento, nos damos conta de 

que “ele” pode estar se referindo tanto a “outro lugar”, quanto ao “terceiro ponto inexistente”, 

ou, tanto a este como àquele, ou, senão, aos três, ao mesmo tempo. Essa observação, é preciso 

salientar, responde não ao chamado das análises formais, mas à contundência de uma forma 

poética que vê na imprecisão da informação seu maior trunfo no que diz respeito ao campo 

dos sentidos. Através dessa figura (ou vício, como alguns preferem) de linguagem, e outros 

mecanismos de estilização, é possível notar a figura do sujeito lírico revelando-se com 

consistências simbólicas inimagináveis sob o ponto de vista de sua interioridade. Explicando 

melhor: insidioso e irrequieto, o sujeito que nestes versos, ao se pronunciar, o faz “fora de si” 

– na acertada expressão de Michel Collot (2013) – na medida em que se encontra em simbiose 

com o que está à sua volta. Isso fica claro quando ele demonstra “ter perdido o controle de 

seus movimentos interiores” (COLLOT, 2013, p. 222), e decide passeá-los por seu exterior, 

mas, não sem projetar-se, nele, inclusive. Assim, o que vemos é um sujeito que ao mesmo 

tempo em que pertence ao mundo é também o próprio mundo. Ocorre aqui o que Collot 

(2013) vai chamar de “relação de inclusão recíproca”, pois, 

 

É pelo corpo que o sujeito se comunica com a carne do mundo, que ele abrange 

pelo olhar e pela qual é envolvido. Ele lhe abre um horizonte que o engloba e o 

ultrapassa. Ao mesmo tempo vendo e visível, sujeito de sua visão e sujeito à visão 

de outrem. Corpo próprio e, contudo, impróprio, que participa de uma 

intercorporeidade complexa, fundamento da intersubjetividade que se manifesta na 

palavra (COLLOT, 2013, p. 223). 

 

 

Em síntese, é este o movimento que se cumpre no poema, donde o deslocamento subjetivo a 

que a todo tempo assistimos inscreve-se ora perto, ora distante da paisagem presente, em face 

da lembrança, que, voluntária ou involuntariamente, pela memória, se deflagra. Um mundo de 

agora e de antes, da ausência da precisão dos fatos, porque abruptamente relembrados, deixa-

se ler como construção formal que, a um simples passeio de bicicleta, não hesita em lhe 

agregar imagens fugidias de situações passadas no, do cotidiano. Banais algumas, pertinentes 

todas, pois ao ser atualizado por uma experiência simultânea e nada peremptória, o conjunto 

dessas situações serve para incensar o movimento natural do mundo, como território aturdido 
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que não cessa nunca de se resolver: entre a pressa e a permanência, entre o relevante e o 

desimportante, entre a alegria e a tristeza..., entre todos os opostos, entre todas as coisas que 

são, enfim, próprias da vida. Daí a justificativa para que simples ocorrências do dia a dia 

interfiram diretamente no relato que se faz de nosso(s) protagonista(s), quando em sua 

peregrinação pelas ruas de Paris. Estamos distantes, portanto, do que poderia ser entendido 

como mera ilustração: a função “interruptora” dessas ocorrências é, nesse sentido, tão 

essencial quanto o próprio passeio. Mesmo porque a imprevisibilidade, por ele proporcionada 

– uma vez que não nos é dada a impressão de destino certo, e, menos ainda, a de que se 

atingiu o objetivo da chegada – está ali, justamente para assinalar o quão vulnerável podemos 

estar ao desvio de foco de atenção. Além disso, não haveria como ser diferente, já que, ao 

final do poema, tomamos nota de que o “michel deguy” que acompanhamos, em trânsito, não 

passava de 

 

[...] um calco de michel deguy 

que estava, este sim, trabalhando em seus tapumes 

estudando os corpos jacentes ou olhando a cafeteira 

italiana esquecida sobre a pia 

lembrei disso hoje 

quando passei pelo calco da bicicleta do Will 

no poste lá embaixo 

(GARCIA, 2011, p. 82) 

 

 

Novamente, a duplicidade de sentidos ganha força. Note-se que ela se instala 

através do vocábulo “calco”, cujo valor expressivo, ao remeter à ideia de “cópia” – segundo já 

assinalamos – potencializa a noção de que tudo o aquilo que pudemos acompanhar, verso por 

verso, a respeito de “michel deguy”, não é outra coisa que não uma simples reprodução dos 

fatos e, como tal, passível de versões – munidas de ficção – as mais inúmeras (im)possíveis. 

No campo dessas versões, “michel deguy” pode ser o que quisermos que ele seja, ao 

contrário, do outro, então, denominado pessoa física, que, na medida em que o flagramos 

“trabalhando em seus tapumes”, e “estudando os corpos jacentes”, se mostra limitado, envolto 

por tudo o que está, devidamente, situado, por tudo o que jaz, na sua mais pura 

previsibilidade. Mas, se, num átimo de segundo, “Michel Deguy” de novo se revela “michel 

deguy”, é porque o universo poético o ampara mais uma vez, fazendo-o abstrair-se, como 

quem ruma a subjetividades e experiências outras, e, nelas, se aclimata. Nesse processo de 

aclimatação, há de se perceber que o avolumado de identidades que nele se forma dá vazão a 

uma ideia constitutiva e não substanciosa do sujeito, pois, é em con-fusa relação “com um 

exterior que o altera” (COLLOT, 2013, p. 224), que ele se atualiza e se reafirma. Em outros 



   

  

75 

 

 

termos, é como Collot (2013, p. 224; grifo do autor) o afirmaria, a partir de Ricœur: “é 

somente saindo de si que ele [o sujeito] coincide consigo mesmo, não ao modo da identidade, 

mas ao da ipseidade, que não exclui, mas ao contrário, inclui a alteridade”, para que, desse 

modo o sujeito possa “se realizar a si mesmo como um outro”. 

É, portanto, a partir dessa fórmula imbricada que o processo de criação de Marília 

Garcia vem à luz. Não de modo gratuito, é que a poeta, em suas próprias palavras, o inicia  

 

[...] a partir de uma idéia um pouco vaga, mas que geralmente está relacionada com 

um impulso de narratividade: um fragmento de uma história (de algo que vivi ou 

que pode estar em um romance ou poema); um possível encontro no aeroporto de 

Shiphol com alguém em trânsito que está ouvindo Thom Yorke no walkman; uma 

viagem sozinha pelos desertos de Sonora; um personagem de Wong Kar Wai na 

Hong Kong dos anos 1960 ou dos anos 1990 – como a jovem de cabelos curtos de 

Chungking Express que deseja mais do que tudo ser comissária de bordo para poder 

ir à Califórnia.  

Então, anoto uma dessas idéias que me despertam o impulso de “contar” alguma 

coisa para ir misturando com outras vozes. Pronto: com isso dá para ir montando o 

quebra-cabeças, juntando as peças, fazendo listas de palavras que se encaixem e 

criando uma estória que, às vezes, já não sabe se é fiel ou não ao que estava sendo 

contado antes, vai se transformando em outra coisa, com uma narratividade meio 

fragmentada. Posso pegar a sexta avenida sob a ótica de um personagem de Hal 

Hartley que acabou de acordar com amnésia e se levantar no meio da rua sem 

lembrar que mora no prédio em sua frente. Ele não sabe quem é, não sabe onde está 

e tampouco sabe porque carrega em seu bolso aquelas moedas holandesas. Tal 

situação desperta desdobramentos imprevisíveis e talvez algum deles se relacione 

com alguém que conheci em Nova Iorque ou alguém que estava perdido com 

amnésia. Com isso, o poema vai tomando este ou aquele caminho e abrigando 

outras possibilidades narrativas.  

Além disso, enquanto escrevo leio muitos romances, de Roberto Bolaño a Fielding, 

eles trazem uma atmosfera que se seqüestrada para o poema pode ajudar a criar esta 

estranheza interessante, um tipo de tensão que acredito constituir a forma do poema 

(GARCIA apud BEBER, 2008; grifo da autora). 

 

 

Com esse depoimento pessoal, torna-se forçoso reconhecer que o exame a despeito do 

processo criativo de Marília deve, pois, passar ao largo de qualquer tomada de partido, qual 

seja, em favor da poesia ou da vida. Isso porque é preciso ter em conta que o cotejo de seus 

versos nos sucumbe a posições não equacionadas em termos simplórios, como, tampouco, 

maniqueístas, mas, sim, subsidiados por uma abrangência, no mínimo, dual, cuja aparência, 

ao inclinar-se ao reflexo da realidade, nos impele, não raro, para isto que seria uma impressão 

automática das coisas. O que, como sabemos, e vimos no juízo expresso de Marília, não é o 

caso. Sucede que mesmo que o depoimento de oficina, na maioria das vezes, deva, de um 

modo geral, ser admitido com considerável suspeição, aqui, ele se torna digno de escuta 

atenciosa seguida de acolhida, na medida em que a poeta, além de sê-la poeta, é, também, 

crítica. Mais que isso, Marília consegue ser autocrítica em considerável mutação de sentido: 

ela é crítica de si mesma e/ou de sua própria obra. Sua fala, ao nos revelar, então, de forma 
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sobranceira, o que há de mais nuclear no estofo de sua escrita, a “estranheza”, lida sob a 

perspectiva da tensão, nos predispõe ao encontro de versos aporéticos, e, como tais, furtivos, 

resistentes a um só olhar por vez. 

 Assim, não nos faltarão argumentos para sustentar que Michel Deguy é “michel 

deguy”, que, por seu turno, é o sujeito que “narra o poema”, que, de sua parte, é Marília, e, 

que, por fim, é, também, “Will”, podendo ser este outros tantos ainda, como nenhum deles ou 

apenas resquícios dos mesmos. É desconhecendo exatamente o começo de um e o término 

do(s) outro(s), que tomamos nota de que a subjetividade, em trânsito, como se pode notar, 

ressoa, no poema, sem jamais cessar, qual um círculo vicioso, cujo movimento infinito e, 

sobretudo, orgânico, está ali, pronto, a desautonomizar qualquer uma das partes, já que todas 

elas confirmam a máxima rimbaudiana de que o “Eu é” – e não há dúvidas de que sempre será 

– “um outro”, de modo a compor-se como “complexo de sentidos”, guardando a expressão de 

K. Hamburger que Collot (2013), crucialmente, retoma. É, pois, que tal “complexo” é o que 

fará com que pensemos o sujeito lírico “não mais em termos de identidade e interioridade, 

mas por sua abertura para o exterior e para a alteridade” (COLLOT, 2013, p. 230). Por que não 

nos lembrarmos do que já Mário de Sá-Carneiro (1995, p. 82) entoaria: “Eu não sou eu nem 

sou o outro, Sou qualquer coisa de intermédio”? Ocorre, ainda, que se todo o processo 

intersubjetivo só é possível “no exercício da palavra poética” (COLLOT, 2013, p. 230), então, 

somos, dessa forma, levados a compreender, segundo Collot (2013, p. 231), que “o 

funcionamento autônomo da linguagem” é, ao mesmo tempo, “um meio de conhecimento” e a 

“constituição” do próprio sujeito falante. Nesse particular, reside um dos problemas mais 

essenciais da poesia. Pois,  

 
Como se sabe, a palavra poesia, que é de origem grega, prende-se a um verbo que 

significa «criar», e, na verdade, a poesia, não sendo o único aspecto criador, é o 

domínio mais criador da linguagem. Quanto à palavra verso, tem a mesma raiz que 

prosa, visto que prosa deriva de provorsa, proversa; oratio proversa é aquela que 

caminha resolutamente em frente, com uma direcção estrita. Além disso, versus 

quer dizer «retorno», um discurso que comporta regressos – e penso ser este um 

fenómeno fundamental, de que podemos tirar grande número de ilações 

(JAKOBSON, 1973, p. 6; grifos do autor).  

 

 

Das muitas ilações possíveis de serem extraídas, gostaríamos de chamar a atenção, 

especialmente, para duas delas. A primeira diz respeito ao fato de que os limites que diferem a 

prosa da poesia também deverão se apresentar tênues, à medida que são integrantes de um 

mesmo corpo, que, de acordo com Elaine Cintra (2010, p. 142), tende, não por acaso, a ser 

apontado, na contemporaneidade, como “índice significativo de uma subjetividade pouco 



   

  

77 

 

 

apreensível”. Isso porque, na “tentativa de expressar um tempo em que o eu é por demais 

volúvel para se deixar imprimir”, o poeta acaba fazendo parte de “uma rede de representações 

que pretende”, acima de tudo, “visualizar as lacunas de um frágil sujeito e sua época de 

ambiguidades” (CINTRA, 2010, p. 142). Por isso, é com enorme assiduidade que vemos a 

contemporaneidade testemunhar poéticas cada vez mais travadas na “relação entre a poesia, o 

pensamento e a prosa do mundo”, conforme os dizeres de Celia Pedrosa (2010b, p. 169).  

Assim, é que os versos que se predispuserem a responder a questões prementes à 

ordem do dia não deverão se esquivar da “convivência de perda de identidade e multiplicação 

de identidades”, como, tampouco, do “enfraquecimento do valor estético e fortalecimento da 

vontade de insistir fazendo o que se nomeia como poesia”, ou, ainda, da “falta de sentido e 

provocação sobre o sentido” (PEDROSA, 2010b, p. 169). O excerto, a seguir, extraído do 

poema “Relatório de condições para pesquisa sobre o prefixo ‘ex’”, de Ricardo Domeneck 

sustenta bem essas afirmações. O arranjo de sentidos que nele se forma é o mais pleno 

registro do que não apenas circunda o poeta, como o sucumbe; é como se o mundo (o) falasse: 

 
[...]  

 

Observa o mundo 

reservar-se o direito 

a elipses, tal qual 

[...]  

a que permite 

o movimento 

do que ao mesmo tempo 

afasta-se, aproxima-se.  

Nelas descanso 

toda a minha expectativa 

do começo da angústia 

do desejo do fim do único.  

 

(DOMENECK, SAG, p. 15-16) 

 

 

A segunda ilação, por sua vez, desdobra a primeira, pois o verso, ao ser concebido 

pela ideia de “retorno”, remete à ideia de que a construção de sentido pode, sim, dispor-se, no 

poema, de modo pouco apreensível, visto que o compromisso a ser assumido por ele deixa de 

ser histórico para ser afetivo. Ou, noutros termos: o poeta, muito embora siga inspirando 

alguma base factual, ele se furtará ao registro de ordem linear. O modo como determinado 

espaço, coisa ou efeméride serão apanhados por ele, e a cada mirada sua, é o que lhe 

importará, no campo dos sentidos. Isso significa dizer que um mesmo espaço – para, 

novamente, falarmos mais de perto sobre o nosso foco principal – poderá abrir-se em 

inúmeras perspectivas, cumprindo àquele que escreve capturar tudo o que, de alguma forma, 
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lhe for assombroso, surpreendente. Trata-se, conforme já dissemos, de um comportamento, 

não raro, evasivo, que, ao se dar, no plano do sensível, recusa o diagnóstico preciso dos fatos 

para deixá-lo sempre em aberto, receptivo a novos ângulos, sensações, impressões... e, como 

não poderia deixar de ser, a novas expressões. Desse modo, registrar algo visto 

 

 

DE CIMA 

 

sair outra vez nesta  

direção: é escuro, em alta 

velocidade no meio dos faróis 

bem-vindo a este mapa 

embora ele não indique 

um acesso a 

                algo real. como uma 

superfície recoberta de cores 

e uma faixa de movimento 

atravessando com suas patas de 

oceano. não sabe realmente 

a direção dos peixes no aquário ele dizia 

personne ne sait vraiment mas falava de um 

radar ou algo 

com ondas parecido com o dia 

de definir o som da sua voz. como 

o apego pela caixa de cartões 

perfurados guardada sob a cama 

ou ver tudo em 3D ao sair do 

táxi: move as nadadeiras  

azuis, o cabelo escorrido pelo ombro 

lembrando de subir o túnel 

da vila suíça e lá no alto, como nos andes, 

um lago de seres coloridos 

teria dançado com ela 

a menina de vestido laranja 

eram iguais os dias e a voz ecoava 

pelo microfone sem definir 

nenhum som.  

 

(GARCIA, 2007a, p. 63), 

 

não implica, necessariamente, em perspectivar de modo limitado, já que de um mesmo ponto 

de vista, inúmeras percepções poderão ser extraídas a todo e qualquer momento. Basta que 

para isso algum dispositivo ou elemento as faça vir a lume, dando a entender que, desde 

sempre, lá estavam, mas que, por alguma razão, ou, distração, ainda não haviam sido 

devidamente notadas. Nesse poema de Marília, a percepção se abre quando a memória dos 

fatos é ativada, e, cuja representação imagética se deixa conferir nas justas (re)tomadas de 

imagens, graças ao achado do ato da recordação que a todas as coisas modifica. É por meio 

dela, da recordação, que o sujeito, visivelmente afetado, dá a ver, quais sejam, correções de 
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ordem múltipla, coleções de júbilo, revisões de tormenta, como algum resgate afetivo extraído 

de alguma experiência vivida de “um acesso a/ algo real”.  

Na linguagem que se adensa no sentido da visualidade – “como uma/ superfície 

recoberta de cores/ e uma faixa de movimento/ atravessando com suas patas de/ oceano” –, e 

que é uma das estilizações mais caras à Marília – o poema estrutura-se, advertindo uma 

constelação de imagens não decalcada do modo de ser das coisas, de sorte que sua apreensão 

se dá por meio do dado e, fundamentalmente, de sua construção mais original. Assim, o dado 

que se achegar ao eu poético e nele persistir – pois, como bem lembra Bosi (2000, p. 20), 

“toda imagem pode fascinar como uma aparição capaz de perseguir” – poderá, também, muito 

bem fazê-lo “sair outra vez nesta/ direção”, ainda que assombreada, porque lhe soa 

desconhecida (“personne ne sait vraiment”), ou mesmo o oposto, ainda que previsível, 

quando comparada ao deslocamento dos peixes, no pequeno espaço de um aquário, como à 

informação de norte que um radar possa oferecer.  

A viagem, em que a poeta emprega seu corpo – para apropriarmos da ideia que o 

autor de O olho e o espírito vai buscar em Valéry – encerra-se destituída de qualquer lógica 

cartográfica, mesmo porque a própria Marília viria admitir que até “os mapas podem se 

sobrepor/ e acontecer de se cruzarem em rímini” (EG, p. 13). Assim o deslocamento, para lá 

de aleatório dos espaços, é desta forma executado pelo poema: no lugar do mapa e seu traços 

bem definidos, as afecções de quem se (nos) conta, reveladas desde a escuta querida “de um 

radar ou algo/ com ondas parecido com o dia/ de definir o som da sua voz”, ao simples “apego 

pela caixa de cartões/ perfurados guardada sob a cama”. 

Dessa feita, vemos que a experiência poética – em nome das coisas que excedem a 

realidade, ao se distanciarem dela, e de singulares e novidadeiras que são, pois, encontram-se 

arroladas ao marcador da memória que, a todo tempo, nos trai – mostra-se afim da imagem, 

seguindo, fenomenologicamente, o contorno, extensão e ângulo do olhar de quem a 

experiencia/ experienciou. Isso é o que afiança o estreitamento da relação sujeito-objeto: tanto 

mais se supre o intervalo existente entre eles, quanto mais, perceptivelmente, reconhece-se o 

enigma do primeiro, que é “ser ao mesmo tempo vidente e visível. Ele, que olha todas as 

coisas, pode também se olhar, e reconhecer no que vê então o ‘outro lado’ de seu poder 

vidente” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 17; grifo do autor). Assim, é que “o ato de ver apanha 

não só a aparência da coisa, mas alguma relação entre nós e essa aparência” (BOSI, 2000, p. 

19), de modo que nesse poema as coisas são vistas do ângulo “de cima”, configurando uma 

visão parcial – é notório –, mas ao mesmo tempo, indiscutivelmente, absoluta.  
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Merleau-Ponty (2004b, p. 16) afirma que “só se vê o que se olha”, e é partindo 

dessa premissa que podemos dizer que o poeta, ao se dissipar por entre as coisas que o 

cercam, acaba, muitas vezes, sinalizando o que de comum há no coração de todas elas: a 

coloração rítmica e aleatória que se condensa no saber subjetivo e inibe a lógica cartográfica. 

Que as imagens das coisas perfazem-se noutras e noutras e noutras – e, assim, sucessivamente 

–, como em um “jogo de alianças e negaças que lhe dá aparência de mobilidade” (BOSI, 2000, 

p. 26), é fato que prescinde de todo esforço lógico, empreendido por uma concepção de 

história – cuja práxis se define linear e objetivamente –, e que aqui, como se pode notar, 

necessita ser esquecido, para todo sempre. Isso é para que o movimento das coisas que se 

sucedem, ao ser traçado em discours confus – como o que Angélica Freitas nos apresenta, em 

 
vida aérea  

 

o quanto você quer, me diga, com frio na barriga, 

proclamar norte onde seu nariz aponte, se livrar do 

que não interessa, com força, abrir a cabeça, meter pés 

pelas mãos, com pressa, não importa, sentar no escombro 

ombro a ombro com a obra, me diga me diga, com frio 

na barriga, quanto tempo perdido, quantos reais no bolso,  

quantos livros não lidos, quantos minutos de espera, 

quantos dentes cariados, me diga o quanto você quer isso tudo 

e para onde quer que envie, se você quer que embrulhe  

 

(FREITAS, RS, p. 25)  

 

 

– possa, desse modo, atender a novas possibilidades de expressão dos fatos. Assim, não é 

inoportuno que este poema tenha como mote o registro conflitante de uma (suposta ou não) 

conversa, que, ao grassar, desolada, por uma espécie de inventário de perdas e danos, procura 

justamente passá-lo a limpo, buscando, na (re)escrita do tempo, a modificação (como 

reverberação bergsoniana) do estanque, a resolução de um outro rumo à fatura do ocorrido. 

Além disso, se nele, no poema, a versão a quem se destina toda a fala não nos é 

revelada – o que dá margem para que no lugar de um diálogo, possamos ter um monólogo, ou, 

ainda, um poema dramático, eis o desnorteio dos gêneros literários –, a princípio, pode até nos 

convencer de que estamos diante de um pensamento solista não fosse a própria ausência do 

interlocutor a representação do contrário, ou seja, a representação de uma abertura para o 

outro, por parte do sujeito que nos narra os fatos. É a presença do outro que se ausenta, mas 

que, ainda assim, é presença, o que direciona a compreensão amalgamada dos versos com o 

exterior; é, portanto, operando “um tipo de revolução copérnica”, nos dizeres de Collot (2013, 

p. 234), que o sujeito manifesto falante, “em vez de impor ao mundo seus valores e 

significações preestabelecidos” (COLLOT, 2013, p. 234), permite-se constituir a partir da 
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apropriação de outrem, na medida em que consegue formulá-lo, mesmo que como presença 

ausente. E se é só assim que o sujeito audível irá “libertar-se dos limites de sua 

personalidade”, para poder, dessa forma, “se renovar em profundidade” (COLLOT, 2013, p. 

234), a sua identificação isolada torna-se impossível de ser descortinada.  

É, portanto, ao se identificar com o outro, dividindo o mesmo corpo e a mesma 

voz, que o sujeito falante do poema irá “proclamar algum norte” e/ ou se “livrar do/ que não 

interessa”; é dessa maneira que cada verso ressumará a razão de ser de sua expressão. Ou, em 

outro passo: a produção de sentido que se insurgirá só será possível se o poeta nos der a ver o 

“material significante, dirigindo-se simultaneamente ao espírito e ao corpo” (COLLOT, 2013, 

p. 232). E Angélica o faz, precisamente, sobretudo, ao contar com o recurso estilístico da 

aliteração, ao entoar: “[...] sentar no escombro/ ombro a ombro com a obra [...]”, que ela 

parece utilizar tanto para conferir sonoridade ao poema como para demonstrar o encontro 

sujeito-objeto. Note-se: o vocábulo “obra” sendo assimilado ao vocábulo “ombro” que, por 

sua vez, é compreendido por “escombro” ao se situar dentro do próprio. 

É essa não-discriminação de coisas, pessoas, signos expressa na e pela linguagem, 

que se dá a ver a plenitude subjetiva. Daí podermos dizer que o sujeito do poema diz a si 

mesmo ao dizer o outro, e, assim, põe termo à pesquisa de sua existência, que começa na 

indefinição de estilo literário e encontra no extrínseco à forma a sua melhor e mais infinita 

expressão, em favor da percepção de si próprio. À estrutura indisciplinada dos fatos – que vai 

desde um tempo que se perdeu, como aos “livros não lidos” e aos “dentes cariados” –, a 

subjetividade se problematiza, graças à conquista de uma forma, cuja força poética, sendo 

tributária de uma “vida aérea”, reside mesmo na operação mais furtiva, porém, não menos 

latente, daquilo que é a soma das coisas mais simples com as mais complexas, do prosaico 

com o poético, o que, segundo Carpinejar (2007), acaba resultando em “um lirismo caçula, 

que produz comicidade pelo tom falsamente sério”. Assim, é que em 

 

DENTADURA perfeita, ouve-me bem: 

não chegarás a lugar algum. 

são tomates e cebolas que nos sustentam, 

ah, sim, shakespeare é muito bom, 

mas e beterrabas, chicória e agrião? 

e arroz, couve e feijão? 

dentinhos lindos, o boi que comes 

ontem pastava no campo. e te queixaste 

que a carne estava dura demais. 

dura demais é a vida, dentadura perfeita. 

mas come, come tudo que puderes, 

e esquece este papo, 

e me envia os talheres.  
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(FREITAS, RS, p. 7),  

 

torna-se oportuna a escolha da “dentadura” para vocativo: à ela destina-se a compreensão de 

nosso movimento corpóreo, e, sobretudo, de nossa falibilidade, à medida que o arranjo 

existencial vai passando por várias etapas, desde o nascimento dos “dentinhos lindos” ao uso 

da “dentadura”. Esta, mesmo sendo denominada (com ironia, note-se) perfeita, resiste ao 

adjetivo, ao anunciar a condição de algum modo já precária, debilitada na qual o sujeito, é 

evidente, não poderá mais comer “tudo que puderes”. Interessante destacar que a percepção 

desse mesmo sujeito encontra-se fundamentalmente ligada ao delineamento natural de toda 

uma vida: ele sente a experiência do tempo, sente-o ao se dar conta de suas perdas e carências 

prementes, porém, sem, contudo, deixar de imprimir a tudo isso algum traço de humor. A 

máxima de que tudo poderia ser cômico se não fosse trágico, com Angélica, parece mesmo, à 

primeira vista, inverter-se: tudo até poderia ser trágico se não fosse cômico. No entanto, se 

pensamos melhor, logo chegamos à conclusão de que a fórmula não se resolve de forma tão 

simplória assim. Ocorre que, apesar de “sempre” ter escrito “para divertir alguém”, a própria 

poeta reconhece que, em seus versos, “há melancolia”, mesmo porque, “o humor, como a 

gente sabe, também serve para revidar. Como diz o Calvin, se a vida te dá um limão, jogue-o 

de volta, e adicione alguns por sua conta” (FREITAS apud BEBER, 2008). Melancolia e humor 

são, nesse caso, dois lados de só moeda. Por tudo isso é que se pode dizer que Angélica é a 

favor da compreensão fenomenológica daquilo que a rodeia, pois se mostra capaz de conjugar 

extremos os mais inesperados, quais sejam, dos anos mais tenros e da idade mais adulta, do 

trágico e do cômico, bem como de outros tantos pares. Vejamos, se não mais dois deles, o 

desdobramento que os já citados, de alguma forma, são responsáveis por promover. 

O primeiro verifica-se no fato de Freitas valer-se da escolha da “dentadura” como 

espelho de uma existência que, com todas as outras, padecerá; é nesse elemento simbólico que 

a poeta vai, pois, se inspirar para apresentar uma das várias facetas de sua poética: o gosto 

pelo antipoético. Tal elemento, por assim dizer, naturalmente, antilírico, instala-se nos versos 

como elemento disposto a endossar a compreensão moderna, e, portanto, mais alargada, a 

respeito da poesia. Esse alargamento que nela se expressa é o que, em termos 

contemporâneos, chama a atenção para a necessidade que temos em constantemente redefini-

la, como de reinventá-la e, junto a isso, de fazermos o mesmo com a própria condição humana 

que, no caso de Freitas, irá pender, com considerável assiduidade, à condição feminina. Na 

trajetória da poesia de Angélica, conquanto recente, essa dupla necessidade – ou necessidade 

desdobrável – vem à baila com demasiada força; busca que é não apenas sua assinatura 
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poética, mas a própria razão de ser de seus versos, cujo duplo sentido do termo, em itálico, 

não raro, parece, de fato, obedecer ao dinamismo assistido na lírica da poeta.  

É isso que possibilita que Freitas diga, em um mesmo poema, por exemplo, que “a 

mulher é uma construção/ deve ser”, e, logo, em seguida, afirme que “a mulher basicamente é 

pra ser/ um conjunto habitacional/ tudo igual/ tudo rebocado/ só muda a cor” (FREITAS, UTP, 

p. 45). Dizendo de outro modo: é o movimento de sentidos que encontramos nesses versos de 

Angélica que a tornam uma poeta em plena “construção”. Da percepção metafórica da mulher 

como qualquer indivíduo que, durante o curso da vida, se mostra “mutável” (expressão de 

Adauto Novaes (2008), que, novamente, merece ser retomada), em processo de 

amadurecimento, evolução, passa-se a ideia literal, com a apresentação – é evidente – crítica e 

analógica do universo feminino com o das construções civis, que, após o levantamento de 

tijolos, requerem ser rebocadas, lixadas e, finalmente, pintadas, para, só assim, então, serem 

dadas como prontas.    

A essa comparação, aportada a um dos elementos mais simbólicos do universo 

feminino – até porque, segundo Freitas, “maquiagem é camuflagem” (FREITAS, UTP, p. 46) –, 

soma-se a ideia do antilírico presente no poema anterior. Pode-se daí objetar, com 

propriedade, que um dos grandes feitos da poesia de Angélica está em propor uma discussão 

tão implacavelmente debatida no século anterior quanto ciosa de sua própria atualidade: o que 

é realmente de domínio lírico? E, estendendo a questão: o que é de domínio feminino, ou, 

ainda, qual é o espaço ocupado pela mulher na contemporaneidade? Eis o outro par – ou o seu 

desdobramento – que Angélica (nos) propõe. Estamos, pois, diante de duas questões que 

andam lado a lado em sua poesia. Quanto à posição assumida pela poeta, diríamos que ela se 

furta a resoluções tão diretas. Menos ditas que insinuadas, ou, mesmo dúbias: é assim que se 

dispõem, e deliberadamente acenam para um caminho mais despretensioso e descomplicado, 

porém, não menos desnorteante e problemático. Sucede daí que o próprio conceito de poesia 

se dá a ver justamente pelo que ela não é, ou seja, pelo seu avesso. O que, em outras palavras, 

significa dizer que Freitas nega a poesia para poder afirmá-la, conquanto, em alguns 

momentos, a própria negação se torne inválida, fazendo-se presente apenas como simples 

recurso – ainda que nada simplório – de retórica: 

 

a poesia não 

 

a poesia não é uma coisa idiota 

a poesia não é uma opção 

a poesia não é só linguagem 

a poesia, não 
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a poesia não é para ser entendida 

a poesia não é uma ciência exacta 

a poesia não é arma 

a poesia não é mais de Orfeu 

a poesia não é diferente 

a poesia não é um casamento 

a poesia não é um sentido 

a poesia não é, nunca foi 

a poesia não é escolha 

a poesia não é nem quer ser mercadoria 

“a poesia não é uma força de choque. 

é uma força de ocupação.” 

Mas a poesia não é a revelação do real? 

a poesia não é a arte do objeto 

a poesia não é mero artifício 

a poesia não é de Castro Alves, como pensam muitas pessoas 

a poesia não é mais representativa 

a poesia não é uma ocupação permanente 

a poesia não é um espelho 

não, a poesia não é uma arte contemplativa 

a poesia não é uma coisa idiota 

a poesia não é algo que possa utilizar-se como trombeta 

a poesia não é uma questão de sentimentos 

a poesia não é feita (diretamente) de idéias 

mas de palavras (estas, sim, portadoras daquelas) 

as pessoas nem sempre percebem que a poesia não 

é mero entretenimento, brincadeirinha literária inconseqüente 

já a poesia não.  

 

(FREITAS apud DOMENECK, 2011a) 

 

 

Esse intento de se achegar à poesia pelo seu avesso – mesmo que este, muitas vezes, seja o 

seu próprio direito – é, também, mais um exemplo que ilustra o modo como Angélica sai à 

cata do maior alcance perceptivo possível, visualizando, no amálgama dos opostos, um 

encontro sempre original. Este, por sua vez, é tributário da corporeidade multiplamente 

orientada, no momento em que se abre “para sua íntima alteridade, para suas virtualidades 

contraditórias” – conforme postulam os termos de Collot (2013, p. 235) –, permitindo-se, 

assim, re-ver. Nessa revisão de si, como da própria poesia, Angélica apresenta-nos sua opção 

pelo pretexto mais híbrido, de altos e baixos, de releitura pop com cultura erudita. Assim, do 

peso da biblioteca, a poeta extrai Rilke, agregando-lhe o consumo fácil do milk shake, bebida 

que, como bem destacam Escute e Martha (2013, p. 59), é feita da “mistura de ingredientes 

que resultam num produto final homogêneo” e “que agrada a vários paladares”. Eis, então, e, 

não por acaso, o porquê do título do primeiro livro de Angélica: Rilke Skake. Nele, a autora 

reúne 

 

[...] ingredientes, procedendo da mesma forma como quem prepara a bebida [...] 

descrita: o erudito e a cultura de massa se mistur[am], resultando em uma obra que 

pode atingir a diversos públicos, uma vez que o riso provocado a partir da leitura 
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desta agradaria até mesmo quem não soubesse muita coisa sobre Rilke, Gertrude 

Stein ou Ezra Pound [autores que também se fazem presentes nos poemas], figuras 

não tão populares, mas que, pelo modo com que são inseridas nos versos de 

Angélica, tornam-se mais próximas de quem lê (ESCUTE e MARTHA, 2013, p. 59; 

acréscimo nosso).  

 

 

Essa aproximação, como não poderia deixar de ser, presta contas à concepção 

benjaminiana da obra de arte, e, como tal, reforça que, ali, está justamente para servir, em 

mesma medida, a parâmetros, de pronto, inconciliáveis, e, a partir disso, reverenciar o mundo 

da arte sob a óptica de sua desmistificação, que implica na quebra das auras, e, por 

conseguinte, em sua “destruição”, como Moacyr Amâncio (2007) defende, ao considerá-la a 

própria “finalidade da arte”. Afinal – agora citando as palavras de Carlito Azevedo (2012), 

quando da orelha do segundo livro da poeta: “com ela [Angélica] não tem autor sagrado, não 

tem sentimento hierarquicamente superior”. Assim, dizer que “a poesia não é de Castro Alves, 

como pensam muitas pessoas”, significa apresentá-la, ao grande público, como algo mais 

acessível e palatável, longe do hermetismo praticável pelos clássicos. Não obstante, é preciso 

assinalar que negá-la ao autor de O Navio Negreiro não deixa de ser uma forma de tributar 

valor justamente àquilo que se quer negar. Ao trazê-lo à cena, Freitas, na realidade, forja a 

presença de Castro Alves, ainda que de modo nada direto ou direito. Mas, é comportando-se 

assim que a poeta encontra uma maneira de colocar uma questão que muito lhe (des)interessa: 

a prática de versos ditos engajados. 

O que, de fato, parece um contra-senso o é, na medida em que Angélica se ocupa, 

essencialmente, de questões do universo feminino, e dentre elas, inclui o modo como a mulher 

vem conquistando seu espaço, e o embate por ela enfrentado ao, ainda, se encontrar arrolada a 

muitos dos valores conservadores. Mas a poeta, ao pôr em questão dados como o descrito, o 

faz – ainda que com boas doses de ironia – de forma menos sisuda e mais leve, e isso é o que 

a dista de qualquer movimento ou partido afins. O movimento em que versa a poesia de 

Freitas, portanto, passa ao largo da palavra panfletária, e se atém em traçar os contornos 

vigentes do momento, ou, ainda, aqueles que apontam no espírito da poeta, quando, em 

afecção, se flagra, ao ouvir alguma conversa ou, inclusive, a si mesma. Angélica, como vai 

dizer Joca Reiners Terron (2007), “é uma poeta que sofre da mesma urgência que Leminski e 

Cacaso. Refiro-me, claro, à urgência do dizer, e não à de desaparecer precocemente”. Por esse 

motivo, não é de se estranhar que o segundo livro de Freitas, intitulado Um útero é do 

tamanho de um punho, tenha surgido – ao menos embrionariamente falando, para usarmos um 

termo caro e oportuno ao momento – de sua estadia na Argentina, em meio a  
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[...] muitas amigas que eram feministas e ativistas, e elas eram super engajadas 

mesmo, só falavam sobre ativismo. Elas viviam isso, a gente conversava muito e às 

vezes chegava até a quebrar pau sobre a questão da mulher. Elas achavam que eu 

tinha que me envolver mais, que tinha que fazer alguma forma de ativismo, porque 

era mulher. Mas não eram raivosas, assim, não coincidiam com essa imagem de 

extremista raivosa, aliás não conheço nenhuma. Eram muito engraçadas, também 

[...] (FREITAS apud NEVES, 2013) 

 

Se já nesse período Angélica (apud NEVES, 2013) decide começar “a escrever umas coisas 

sobre mulheres” – como a própria diz – o gosto por tal ideia se tornou ainda mais presente no 

momento em que ela precisou acompanhar “uma amiga minha que fez um aborto – isso foi na 

Cidade do México”. Lá, “apesar de o aborto ser legalizado”, a poeta testemunhara 

 
[...] grupos religiosos que são contra o aborto e fazem plantão na frente do centro 

de saúde. Usam megafones, levam maquetes dos fetos em diferentes estágios de 

formação. Independentemente de achar uma coisa ou outra, da minha opinião sobre 

o aborto, a coisa era muito chocante, meio louca, não dava pra acreditar muito bem 

que aquilo ali tava (sic) acontecendo. E como eu tava (sic) lá dentro e tinha que sair 

às vezes pra comer, elas me atacavam, não me deixavam em paz. [...] E a partir 

dessa experiência, dessa interferência dessas mulheres – eram todas mulheres, não 

tinha homens... (FREITAS apud NEVES, 2013), 

 

é que Freitas encontraria o mote para seu segundo livro. Nele – muito embora nosso objetivo 

aqui não seja fazer análise de obra – não há como deixarmos de reconhecer o forte apelo que 

há em relação às questões, ainda, pedras-de-toque, do universo feminino. A poeta soube 

combinar neste livro, em medida similar, a indispensável verve crítica e a sutileza nas tintas 

ao retratar a mulher, em suas mais variadas facetas e conflitos. Ocorre, no entanto, um 

esclarecimento: a forma como Angélica lida com tudo isso  

 

[...]  

não alivia as massas 

nem seduz as cobras 

 

se reduz a isso 

 

a palhaça 

toca fagote 

com a boca 

cheia de colgate (FREITAS, UTP, p. 49),  

 

  

e, por essa razão, não se permite filiar a qualquer grupo que veja a poesia como arte que tenha 

como fim único a transformação de uma sociedade. Um útero é do tamanho de um punho –

dispara Angélica – “não foi escrito com o único intuito de defender os direitos da mulher”, 

mas também e, sobremaneira, com o objetivo de imprimir  
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[...] a minha visão de algumas coisas, minha experiência com a linguagem. Talvez 

o poema mais político que tem ali no livro seja Um Útero É Do Tamanho De Um 

Punho... Mas penso que os outros também podem ser lidos assim. Acho que é um 

livro político sim, no momento em que fala da situação da mulher é um livro 

político. Tem implicações (FREITAS apud NEVES, 2013), 

 

mas que, ao mesmo tempo, não se limitam a uma estilização à moda da militância, já que, nos 

poemas de Freitas, o que encontramos é o registro de “uma mulher que se põe a observar 

como o mundo é em relação às mulheres ou como as mulheres são em relação ao mundo” 

(FREITAS apud NEVES, 2013). Com essa fala, podemos dizer que a poeta baliza-se 

fenomenologicamente, quando canaliza o poder de sua expressão sobre o corpo, ao assimilá-

lo a uma linguagem irônica, no entanto, ainda assim, sensível a cada movimento realizado. A 

percepção desse movimento – para tomar como certo o legado merleaupontiano – passa a ser 

dada de modo indissociável ao movimento da própria existência; o que, em outros termos, 

significa dizer que Angélica – tal qual o filósofo de A prosa do mundo – se desfaz de 

antinomias para ocupar-se da “harmonia corporal, do corpo consigo mesmo, com as coisas e 

com os outros” (NÓBREGA, 2000, p. 96). Harmonia que, muitas vezes – cumpre lembrar –, irá 

configurar-se em seu inverso, em situações de crise, caos e desordem, mas sempre tendo em 

conta que todas as coisas devem formar um só corpo, pronto a adquirir a pronúncia poética. 

Assim como “o pensamento de Merleau-Ponty”, a poesia de Angélica também “não busca 

sínteses apaziguantes, mas move-se na tensão das dicotomias, interrogando-as” (NÓBREGA, 

2000, p. 98). E se é valendo-se de uma “interrogação interminável” – a expressão é de 

Marilena Chauí (2008) – que o filósofo se põe a questionar incessantemente a respeito da 

cisão – proposta pelo racionalismo moderno – entre o corpóreo e o pensamento reflexivo, 

entre o sujeito e o objeto, entre o sujeito e todas as coisas, podemos dizer que a poética de 

Angélica segue nessa mesma direção, ao nos apresentar versos cuja força advenha 

precisamente “do contato furioso da existência” (AZEVEDO, 2012), no seu diário e ostensivo 

alcance. 

A um modo um tanto análogo a isto que é uma das particularidades do exercício de 

escrita de Angélica, servem os versos de Fabiano Calixto, para quem, a poesia “é um 

desajuste” (CALIXTO apud MOREIRA, 2012), e, como tal, deve ser apanhada no que há de 

“belo”, mas também no que há de “amaro”, sendo ambos tomados da vida, mas nunca “como 

oposições fáceis” – conforme ressalva o amigo e confrade Carlito Azevedo (2007), na orelha 

de Sangüínea. Com sábias palavras, Azevedo (2007), ainda, arremata sua fala ao dizer que é 

“sempre buscando amigos, amores, encontros quaisquer cuja intensidade possa ampliar e 
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forçar as fronteiras do poema – e já não disse o russo Vozniessiênski que durante um encontro 

amoroso o coração pode movimentar quatro vagões? –”, que Calixto escreve seus poemas, 

valendo-se para isso, é claro, de “amigos, amores e encontros” que lhe sejam “intensos, como 

é com nossas vidas” (AZEVEDO, 2007), com nosso cotidiano, que, topologicamente, assiste-se 

pela perspectiva 

 

Da cidade 

 

na pior das hipóteses 

ainda há uma chuva 

que, de vez em quando, 

cai sobre esse declínio civilizado. 

sobre essas palavras que saem ocas. 

sobre essas máquinas. 

 

mas a chuva ainda não é nada. 

a chuva atrasa, sempre. 

 

o distúrbio dos espaços em 

nosso campo de visão minimizado. 

um exagerado estrangulamento de tempo. 

essa é a língua. pior: essa é a linguagem. 

 

(ainda hoje, 

no estacionamento da faculdade, 

as árvores floridas 

seqüestraram, 

por um momento menos que mínimo, 

minha atenção. e nada ficou. 

nem uma cor. nem uma brisa.) 

 

 (CALIXTO, MP, p. 9). 

 

 

Com esses versos é possível notar como a percepção do sujeito imprime-se, sensivelmente, à 

descrição da paisagem, cujos contornos provocam “o distúrbio dos espaços em nosso campo 

de visão”, tornando-a imagem simbólica e emblemática de nossa condição humana, que se 

aclimata a cada espaço e tempo. Esse “campo de visão”, como o próprio poema diz, é 

“minimizado”, e, como tal, nos dá a entender que a limitação em jogo serve igualmente à 

urgência em dizer tudo o que provoca alguma afecção, pois os versos apresentam-se 

condicionados ao conglomerado de imagens que, por sua vez, ao estarem em movimento, 

apresentam-se “liquidas” – a expressão é um empréstimo de Zygmunt Bauman (2001) – e, 

portanto, nada estáveis, porém, demasiado, “fluidas”, pois “não fixam o espaço nem prendem 

o tempo” (BAUMAN, 2001, p. 8). Desse modo, podemos concordar com Horacio Costa (2000), 

quando ele diz que, embora, “o princípio compositivo básico” operado por Calixto seja o de 
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“amarrar por debaixo o poemático, dar-lhe uma estrutura, ou um contexto de elaborada 

firmeza”, é inegável que tudo o mais que escapar  

 

[...] desta compactação é canto, e corresponde àquilo que na paisagem paulistana 

explode como um necessário contraponto do vivido, um algo que não nega, mas 

completa as marcas da paisagem, na paisagem mesma e no sujeito que as desfruta 

(COSTA, 2000). 

 

Com efeito, 

 

UMA PAISAGEM DE SÃO PAULO 

 

 

antes da chuva, o mendigo 

já estava morto 

(uma flor suja – pétalas  

despencando da camiseta – sua 

 

única coroa) 

antes da morte 

 

o viaduto já abarrotava 

antes da enchente 

 

a boca já estava cheia 

de sangue, de formigas, 

 

de 

granizo 

 

(CALIXTO, S, p. 18),  
 

 

aos olhos de Calixto, não contraria o que afirmamos, uma vez que a cidade virá esquadrinhada 

a partir de uma perspectiva, notadamente, afetada por particularidades que, muito embora, não 

sejam aquelas que contemplem à condição do poeta, elas, de outra parte, não passam 

despercebidas em seu cotidiano. De simples pano de fundo, as, então, chamadas questões de 

ordem social, qual seja, a dos mendigos, a do caos que acomete as grandes metrópoles, 

assumem papel de primeira importância na formação do corpo poético de Calixto. Mais que 

isso: elas se tornam – para nos expressarmos como Marcos Siscar (2007, p. 114) – “espaço 

habitável para a poesia, distante de seus vícios habituais” – e, desse modo dispostas – às vezes 

discretas, mas sempre presentes – a completar e a refletir a realidade de quem observa a 

 

 

Paisagem 

para Ronaldo Polito 

 

descendo a rua sem nome 

corada de árvores, estas 
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entre o crespo e o nu, 

a paisagem brota como de um aborto 

tal a violência com que transtorna 

as pupilas de quem vê 

(aliás, as mesmas que vêem 

o talhe no baú do caminhão abandonado 

que parece ter sido causado pela mesma luz 

que rasga parte 

deste céu de meia-estação) 

 

(CALIXTO, MP, p. 28), 
 

 

que está à sua volta. Nela, como diria Rancière (2012, p. 15), as “palavras descrevem o que o 

olho poderia ver ou expressam o que mais verá, esclarecem ou obscurecem propositalmente 

uma ideia”, quando, das “pupilas de quem vê”, esta se origina e vai ao encontro da 

sobreposição perceptiva. Por essa razão, o movimento das imagens a se formar não deverá ser 

outro que não o vário. No entanto, é preciso dizer, esse elogio à variedade que o poeta faz não 

significa, para ele, como bem pontua Siscar (2007, p.115), “uma abdicação da forma”. Isso 

porque “articulando esse universo multifacetado em uma espécie de respiração, um idioma 

característico se impõe, acolhendo de modo atento tudo aquilo que possa tomar lugar”. Afinal, 

o mundo pode, sim, caber no espaço de um poema. Por isso, os versos do poeta 

pernambucano radicado em São Paulo, ainda que ecoem o “erudito da fragmentação”, só o 

fazem “numa escala mais ampla, numa experiência do fluxo” (SISCAR, 2007, p. 115), do 

híbrido.  

Tamanho alcance é o que dará vazão para que a “experiência da forma” se 

assemelhe, em termos substanciais, à “da diversidade da matéria do poeta, já que “cenas, 

paisagens, pessoas, objetos pessoais, reflexões, reações emotivas, pequenas narrativas, cartas” 

(SISCAR, 2007, p. 115), bem como diversos outros motivos, gêneros, temáticas ou aspectos, 

poderão ser incorporados por seus versos, bastando que para isso a afecção, de toda sorte, 

ocorra, em virtude dos “assédios”. E, se tanto não bastasse para colorir a paisagem poética de 

Fabiano, nestes versos a seguir – extraídos do poema “De Santo André ao Campo Limpo: o 

Brasil” (CALIXTO, S, p. 13-15) – a presença da verve política que desponta é fator que 

contribui, ainda mais, para adensar seu modus operandi. O que torna sintomático o fato de 

Calixto ir de Santo André – município do grande ABC paulista escolhido pelo poeta para se 

radicar – a Campo Limpo – distrito da zona Sul do município de São Paulo donde se faz 

notória a grande divisa social de classes econômicas –, e finalizar com a palavra “Brasil”, em 

isolado, assinala, desde a partida, o que está ao nosso aguardo: a apresentação de uma 

pauliceia superlativa como ela de fato é, com seu sem-número de contrastes, culturas e etnias. 
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Um Brasil que cabe em São Paulo, enfim. O que faculta que encontremos, numa mesma 

estrofe, depoimentos como: 

 

esta manhã está linda 

sob este sol que desliza 

sobre os capôs dos automóveis 

a quentura alastra por todo o ar 

 

(CALIXTO, S, p. 13), 
 

 

e, logo a seguir, deste outro: 
 

 

a imundície dessa cidade 

(e depois de passar por três,  

quatro, talvez cinco mundos diferentes 

no estômago carcinomatoso da mesma cidade, 
 

(CALIXTO, S, p. 13), 
 

 

e que chegam a apontar para “uma pergunta” que “põe sal no café”, pois quer saber “que tipo 

de futuro tem um país como este?)” onde “o festival do morango” é 

 

regado com o sangue de mais 

uma chacina 

os ônibus queimados, os olhos inchados de choro 

o medo de não ter 

o que pôr na marmita 

ou o que pôr no caixão 

[...] 

 

(CALIXTO, S, p. 13) 

 

 

Trazer a lume o que de trágico assola uma grande metrópole como a cidade de São 

Paulo não faz com que os versos de Calixto se sucumbam ao denuncismo, à linguagem dos 

panfletos e, tampouco, ao apelo das patrulhas ideológicas. Ao contrário. Quando questões de 

ordem social aparecem em seus versos, elas estão ali como forma de balizar uma grande 

cidade, que, como qualquer outra, é palco de coisas boas e ruins. A ideia do todo, dessa 

maneira, sobrepuja qualquer ideia pendente a uma visão mais romântica, seja ela edulcorada 

ou ufanista que o poeta possa ter da cidade que ele elegera como sua. “A designação do 

locus”, com efeito, passa a ser sentido não tão só como “extensão da biografia do poeta”, mas 

como mecanismo que “atribui importância às localidades, aos topônimos, às ruas por onde 

anda” (SISCAR, 2007, p. 117), pois ele, o poeta, as identifica saturadas concomitantemente de 
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imagens que contrastam e, ao mesmo tempo, sintetizam uma cidade onde se é perfeitamente 

comum encontrar 

 

[...] 

a linha amarela em construção 

(sepultando a plebe às pressas) 

o Hyundai blindado, o Toyota 

a fila imensa de carrinhos de papelão 

com seus condutores e seus cães 

[...] 

 

 (CALIXTO, S, p. 13) 

 

Se todas essas coisas que “tecem o trânsito, tramam/ o inferno de sua mais/ 

profunda estima” (CALIXTO, S, p. 13-14) são figurações mais que concretas de uma (caótica) 

São Paulo (onde se lê: Brasil), Calixto (S, p. 14) as reconhece como sendo também suas e 

admite para si mesmo não saber “que futuro isso terá”. Assim, no determinado momento em 

que se julga estar “indo longe demais/ da minha cidade, de mim mesmo” (CALIXTO, S, p. 14), 

é como se ele, Calixto, à distância, pudesse obter um olhar menos apaixonado a despeito de 

tudo o que está à sua volta, já que, como o próprio reconhece, “sonho demais” (CALIXTO, S, 

p. 14). Sabemos, no entanto, que isso resultaria inútil, uma vez que se é, conforme dispara 

Siscar (2007, p. 17), “para dentro do corpo que o poeta sente com mais força a repercussão” 

de tudo o que (lhe) possa ocorrer, não é de se estranhar que, com o autor de Sangüínea, essa 

fórmula se faça regra. Cabe, aqui, uma observação relevante: a escolha do termo “sanguínea” 

para o título de um de seus poemas – e, não por acaso, de um de seus livros – funciona bem 

como “profissão de fé” de sua obra poética, na medida em que não representa “simplesmente 

um grito de dor, com fundo negro”, mas uma oposição “à indiferença das coisas e, 

igualmente, à beleza do que não existe” (SISCAR, 2007, p. 117), e diríamos mais: à beleza 

daquilo que não destinamos a atenção e importância devidas.  

A aposta na valorização do sanguíneo é o que também faz com que “o real 

ganh[e]”, na paisagem poética de Calixto, “a cor de um vermelho agudo, em suas várias 

tonalidades” (SISCAR, 2007, p. 117). Essa cartela de cores, portanto, menos precisas, mas, não 

menos intensas, é que será capaz de atravessar as cenas de um cotidiano, qual seja, paulista, 

pernambucano..., brasileiro, finalmente, com um olhar misturado, ao mesmo tempo crítico e 

fino, sem, contudo, tornar o salto de uma coisa à outra pouco contundente ou forçado demais. 

Por isso, Fabiano não resiste a uma síntese ágil e astuciosa, que consiga, acima de tudo, 

encampar o poético segundo um “espectro tonal que vai do sanguinário até a delicadeza 

insustentável” (SISCAR, 2007, p. 118). Daí para que “sanguínea” prefigure “vertigem”, como  
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o próprio poeta reconhece e Siscar (2007, p. 118) o secunda, nada falta. (Essa afirmação, 

cumpre reconhecer, é, como vimos, simbolicamente fecunda do estudo de Goethe a respeito 

das cores. A vermelha, sobretudo. Pois, ela, mais uma vez, se faz notória pelo viés 

conciliador, pelo modo de compatibilizar uma coisa com outra, sobretudo, se distintas).  

Tão logo podemos dizer que também não há divisas de confronto de razões 

coletivas e individuais. Calixto sabe transitar por entre o espaço das cidades, múltiplas em si, 

redescobrindo-se, pois, dos episódios cotidianos dos outros, ele abstrai os seus. Exposto, 

então, às circunstâncias e vicissitudes da rua, o poeta, diante delas, se anula (com a pronúncia 

de Blanchot), uma vez que, para Calixto, é “entre arcos, carros, pactos” que “a vida escorre/ 

viscosa, com o veneno da esperança, / já sem biografia [...]” (CALIXTO, S, p. 21), do mesmo 

modo que 

 

[...] 
a luz, redimida do inferno, estilha 

sobre a coragem do dia-a-dia, cai, 

desaba. a luz é uma sangria. porém, 

grita (outra luz) sonhos e coleção 

de casamentos, onde a felicidade 

acaba antes do noticiário. [...] 

 

(CALIXTO, S, p. 21) 

 

 

3. O movimento contemporâneo 

 

Com esse fragmento do poema de Calixto, entende-se que o movimento para o 

qual os versos, na contemporaneidade, vêm sendo direcionados é menos o de uma exposição 

notadamente situada que (des)orientada. O parêntese, nesse caso, permite compreender, 

minimamente, a dupla inscrição em que as produções, ou, melhor dizendo, em que as 

paisagens poéticas atuais se perfazem. É, pois, que, ao se inscrever dessa maneira, a 

possibilidade ambígua de caminhos que passa a vigorar é corolário de versos cuja sorte de 

sentidos é a mais diversa, a mais itinerante, a mais vertiginosa. Aos poetas de agora não mais 

lhes interessa uma orientação espacialmente limitada, e que, tampouco, segundo Larissa 

Drigo Agostinho (2013, p. 42), seja ancorada na “construção de uma identidade nacional” – 

propósito longamente discutido e levado a cabo, como se sabe, pelos nossos modernistas. 

Além disso, ainda citando Agostinho (2013), é inegável o fato de que tamanha desorientação 

se provenha da máxima de que “o destino irrevogável da poesia” é a “prosa”. Sentença que, 

cumpre lembrar, fora proferida, mais incisivamente, por Lacou-Labarthe (2000, p. 296), 
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quando asseverara que “a coragem da poesia é a prosa”. Seja como for, “com a ‘invenção’ do 

verso livre, a poesia não pode mais se definir como gênero distinto” (AGOSTINHO, 2013, p. 

182; grifo da autora), e, como consequência, é posto a flutuar no grupo dos conceitos ainda 

em construção.   

Por fazer que esteja, a noção de gênero, em paralelo, à noção de espaço, balizam 

na escrita poética um percurso expressivo desenraizado, “desterritorializado” ou 

“multiterritorializado” (HAESBAERT, 2006), em plena “anexação de territórios” (PINTO, 2006), 

e que se quer em constante dissolução, com destino, muitas vezes, desconhecido, e, por esse 

motivo, ainda, por concluir. É como se o destino final, pouco, ou, nada ansiado, fosse menos 

importante que a própria trajetória para se chegar até ele. A fórmula se repete quando pensada 

em termos de nação, cujas cores locais só adquirem real importância se dissolutas e 

integrantes do pantone de outros lugares. As especificidades da paisagem particular se 

esvaem, na contemporaneidade, com a mesma liberdade que o poeta, ao inesperado, se atira e 

nele regozija – frente aos estímulos de uma escrita que se quer híbrida, cuja origem grega 

remonta, não por acaso, a ideia de excesso e desmedida.  

Híbrida é, dessa forma, o outro nome que se dá à relação do poeta com o espaço à 

sua volta. Mesmo o espaço a que o poeta um dia pertencera, tenha assistido a acontecimentos 

e situações mutáveis – em que pese o fato de que, vez ou outra, terem ocorrido certas “[...] 

Querelas cíclicas, questiúnculas/ de modos e modas”, como vai dizer Domeneck (SAG, p. 27) 

–, pois mesmo elas, as querelas, sempre lhes ocorrerão com algum adendo, algum distintivo. 

Se em território particular essa é uma afirmação que se aplica, em território mais amplo, ela o 

faz de forma mais pertinente quanto inevitável. Isso porque, com o “fenômeno econômico da 

globalização”, que já, há algum tempo, se faz presente, e com “ramificações nos mais 

diversos domínios”, tornou-se imperativo “o debate acerca do lugar das identidades 

nacionais” (AGUIAR, 2004, p. 71). Ora, é perfeitamente plausível que, “em um mundo cada 

vez mais interligado pelas redes planetárias de comunicação, marcado pela proclamada 

supremacia da imagem, da mídia, da informação rápida e do sentimento de ausência de 

fronteiras10” (AGUIAR, 2004, p. 71-72), a noção delimitadora de espaço – seguida 

obrigatoriamente de suas atribuições identitárias – viesse mesmo a se tornar anacrônica ou até 

inviável. Ou, mesmo, “um erro de deslocamento”, como vai dizer Marília Garcia (EG, p. 9).  

                                                 
10 Cumpre aqui destacar a importância de poetas, como os que trouxemos para estudo, serem assíduos 

navegadores da internet. Pois, através dela, com o acesso a blogs e as mídias sociais, o leitor passa a ser 

interpelado de uma forma ainda mais próxima. O poeta, definitivamente, perde a aura e dialoga com seu público, 

muitas vezes, em tempo real, que aguarda apenas o intervalo da postagem ao instante da leitura do poema. É 

como se a internet funcionasse agora como canal crítico, decantador de poemas, uma espécie de “carta-branca” 

para que, posteriormente, os poetas se sentissem mais à vontade em publicar suas obras. 
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Pois se “como o modernismo e a sua mitologia esgotaram-se as possibilidades de 

referência ou de crítica ao projeto de construção de uma identidade nacional”, é natural que as 

formas de se “‘falar do país’ ou demonstrar seu engajamento” (AGOSTINHO, 2013, p. 44; grifo 

da autora) também passassem a se restringir consideravelmente, sobretudo, se pronunciadas 

em campo poético. Isso porque, ao contrário da narrativa, que sempre coube “almejar o 

estatuto realista” (AGOSTINHO, 2013, p. 44), ao território lírico, competiria seguir em linha 

demasiado licenciosa. No entanto, e, sobretudo, nos últimos anos, é forçoso observar que tal 

premissa não se cumpre mais e que, portanto, a poesia não tem se furtado, como antes, de um 

contato mais estreito com a chamada prosa do mundo. Isso, em boa parte, se deve, ao fato de 

os poetas, em sua maioria, estarem tanto se dedicando a pensar o mundo tanto quanto se 

abdicando de uma escrita em versos tradicionais. O furto a quaisquer etiquetas vem sendo 

prática cada vez mais constante. Sucede daí a fala aguerrida de que “a poesia atual, ou a 

crítica no sentido mais amplo do termo” esteja, mesmo, vivendo “uma crise” (AGOSTINHO, 

2013, p. 44). E a crise da qual estamos nos referindo não diz respeito necessariamente a “um 

colapso de ordem factual”, conforme esclarece Siscar (2010, p. 11; grifo do autor), “mas mais 

precisamente da emergência de um ponto de vista sobre o lugar onde estamos, sobre nossas 

condições de ‘comunidade’”. Além disso, como destaca Siscar (2010), o discurso da crise 

também se reconhece no modo de julgar e decidir da crítica, quando diante de textos híbridos 

calcados no que Ricardo Domeneck (SAG, p. 27) identificara como “fronteiriço de linhagens/ 

que se gabam/ de seus fluxos/ intermitentes”. Mas se esse dado não é novo como se imagina – 

haja vista que, muito antes, a poesia também se mostrava entranhada a “razões de 

ambivalência” que, de quando em quando, tomavam “a forma angustiada ou eufórica da 

tensão ou da contradição performativa” –, então, o que confere à contemporaneidade seu 

maior distintivo?  

A resposta, como se pode imaginar, não é das mais fáceis e nem definitiva. De 

todo modo, uma coisa nos parece ser irrefutável. À crítica, como propõe Siscar (2010, p. 13), 

cumpre deter-se no exame dos “diferentes dispositivos pelos quais o discurso poético tem 

compreendido sua capacidade de herdar a crise” à qual nos vimos referindo. Em termos 

analíticos, e citando novamente Siscar (2010, p. 13), isso se dá na compreensão do “modo 

como” a poesia, desde há muito, vem “nomeando o real e construindo essa história”, que, com 

o fim das utopias e da “perda das ilusões, perda de rumo, de centralidade” (SISCAR, p. 2010, 

17), passa a reivindicar outro olhar que não o estanque, e sim o mais assimilador e des-

norteante possível, conforme o intento destas páginas buscara, enfim, demonstrar. 
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   QUER VER? 

 

Escuta 

 

Francisco Alvim, em  

Poemas [1968-2000], p. 55. 

 

 

 

É o que lhe digo: a medida. 

Quantos de nós entre nós 

se tantos os vazios a preencher 

entre querermos e a distância? 

 

A delicadeza dá dois passos. 

A vontade avança. A dúvida 

recua. Quantos de você entre 

você e Camus, entre você 

 

e a casa, entre você e quase, 

entre você e o nó que lentamente 

vai desatando entre você 

e nós? Há muitos entre nós: 

 

que somos, que não somos, 

que seríamos, entre a sua voz 

e ouvi-la entre a vertigem 

de tocar, por sobre o Saara, 

 

as mãos e o jardim que nelas 

se abre, agora que não há 

senão um sim e um sim, 

e temos sede, e rimos alto 

 

entre livros, arrebatamentos, 

amendoeiras e a impressão 

de que, sem deixar traço, 

todos desapareceram.  

 

Eucanaã Ferraz, em 

“Intervalo”.  

 

 

Não sei quantas almas tenho. 

Cada momento mudei. 

Continuamente me estranho.  

Nunca me vi nem achei. 

De tanto ser, só tenho alma. 

Quem tem alma não tem calma. 

Quem vê é só o que vê, 

Quem sente não é quem é, 

 

Atento ao que sou e vejo, 

Torno-me eles e não eu. 

Cada meu sonho ou desejo 

É do que nasce e não meu. 

 Sou minha própria paisagem, 

 Assisto à minha passagem,  

Diverso, móbil e só, 

 Não sei sentir-me onde estou.  
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Por isso, alheio, vou lendo  

Como páginas, meu ser. 

 O que segue não prevendo,  

O que passou a esquecer.  

Noto à margem do que li  

O que julguei que senti. 

Releio e digo: “Fui eu?” 

Deus sabe, porque o escreveu. 

 

Fernando Pessoa, em  

“Não sei quantas  

almas tenho”, p. 475. 

 

 

Mais do que o simples rastreio de encontros textuais, que se legitimam na leitura 

da tradição cultural, uma das coisas que nos parecem inconcessivas à compreensão da poesia 

contemporânea – na particularidade de seu modus operandi – reside em saber escutar os sons 

que, nela, se afinam com o seu tempo. A equação parece fácil, não fosse sua resolução 

reivindicar a astúcia analítica dos pormenores, como reação assertiva aos excessos vazados 

nessas poéticas mais recentes. Em outros termos, a quem, por dever de ofício, imbuído estiver 

de ajuizá-las, deverá fazê-lo, nesse caso, com os ouvidos devidamente aguçados, para que, 

diante dessa escrita de desmesura e pluralidade, possa avistar tanto as vozes mais visíveis, 

quanto às mais invisíveis e “espectrais” – para tomarmos de empréstimo a expressão de 

Derrida (1994) –, tanto quanto as mais singulares e ilustres, como as mais simples e 

anônimas. O recurso sinestésico, em curso, procura justamente um ponto de encontro entre 

paisagem interior e exterior das vozes – a imagem, ao mesmo tempo longa e passageira, qual 

uma “conversa infinita” – a expressão é de Blanchot (2001) –, que, de tão excessiva, jorra, 

sem precisar seus contornos. Assim é que “a palavra”, nesse caso, vem a se tornar, 

 

[...] para o olhar, guerra e loucura. A terrível palavra ultrapassa todo limite e, até, o 

ilimitado do todo: ela toma a coisa por onde não se a toma, por onde não é vista, 

nem nunca será vista; ela transgride as leis, liberta-se da orientação, ela desorienta 

(BLANCHOT, 2001, p. 67).  

 

 

E mais: a palavra pode chegar a ser a voz da própria coisa que ela está dizendo e, por 

conseguinte, daquele que a profere, qual Ponge (2000, p. 39) (se) propusera, ao lançar-se no 

“partido das coisas”, isto é, ao dizer-se “aplicando-me às coisas. Formando-me do mundo 

uma imagem”. Em síntese: onde houver a pronúncia das coisas, haverá o “acento de minha 

representação do mundo” (PONGE, 2000, p. 39).  

Em meio a isso, outra afirmação parece endossar o que se disse até aqui, a saber: 

“ver também é um movimento” (BLANCHOT, 2001, p. 67), uma vez que, diante das muitas 
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paisagens sonoras que nosso quadro poético contemporâneo nos vem apresentando, a visão-

auditiva que se deve ter acerca delas carece, essencialmente, de uma abertura mais horizontal. 

Feito isso, os registros mais variados serão guardados, e, posteriormente, reproduzidos com o 

mesmo sentimento truncado com que, não raro, eles foram (de)flagrados. E, na sucessão de 

imagens que ressoarem em conjunto, aquilo que a expressão do poeta for dado como 

experiência sua, o assédio do que está à sua volta, fatalmente, o devolverá, sob a forma de 

versos matizados, responsáveis por acomodar as mais diversas presenças e dicções 

amalgamadas. (O que, enfim, seria notabilizado por um Harold Bloom (2002) como “a 

angústia da influência”).  

Pois bem: reúnem-se as muitas vozes, forja-se a poesia, no mesmo traço tênue, no 

mesmo instante e na mesma materialidade corpórea das coisas. Traduzindo: a escrita, a meio 

caminho entre uma voz e outra, entre o poético e o prosaico, entre o que é de sua propriedade 

e a de outrem, entre uma coisa e outra..., enuncia-se eivada dos mais distintos ingredientes. 

Sua força expressiva reside, naturalmente, no ecletismo, na simbiose, na sinergia, na 

promoção da desordem, com direito à perturbação sintática e à instabilidade (e até, em alguns 

casos mais extremos, à perda ou completa ausência) de sentido.  

 

1. Dos sons anuviados 

 
 

Trilha sonora ao fundo: piano no bordel, vozes barganhando 

   uma informação difícil. Agora silêncio; silêncio eletrônico, 

produzido no sintetizador que antes construiu a ameaça das 

asas batendo freneticamente 

Apuro técnico. 

Os canais que só existem no mapa. [...] 

 

Ana Cristina Cesar, em  

A teus pés, p. 35 
 

 

Se na contemporaneidade, a poesia pode ser medida com o esforço conciliatório 

dos mais diversos sons, é natural que as vozes que daí se façam ouvir sejam pouco dadas a 

nitidez, de modo a não ser possível identificar o começo de uma e o término da outra. Não 

reconhecê-las – isto é, não conhecê-las, de novo, e, sempre, mais uma vez, e sempre..., e, 

assim por diante – se dá em função “do encadeamento de relações, de modos” que se 

testemunham no complexo de imagem-som –, como da coexistência das “sombras da matriz e 

o discurso feito de temporalidade e mediação” (BOSI, 2000, p. 31-32). Assim, instalado na 

babel, o tramado de coisas remissivas ou do próprio presente será conferido à vocação 
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poética, para que ela, no acorde lusco-fusco, o pronuncie, com alguma assinatura, registro de 

autoria, conquanto de modo eclipsado, imbricado. Isso, de outra parte, não faz baratear o 

custo das acolhidas, da coexistência íntima de mundos tão distintos e da hesitação contínua 

que vemos admitir-se na contemporaneidade. Ao contrário. Faz, na verdade, valorizar. Isso 

porque aquilo que no corpo poético se denomina frágil, não deixa de ser também, sua própria 

força, na medida em que é “capaz”, não apenas “de perseguir, surpreender e abraçar relações 

inerentes ao objeto e ao acontecimento que, de outro modo, ficaria, ocultas à percepção”, 

como, ainda, “de modalizar, de pôr em crise, e até mesmo negar a visão inicial do objeto” 

(BOSI, 2000, p. 33; grifo do autor). 

Essa perspectiva às avessas é o que, na maior parte das vezes, forma a base de todo 

o esforço do poeta em querer (re)afirmar o valor de algo. Quer dizer: o fato de se refutar ou 

desdenhar alguma coisa, na realidade, faz com que esta mesma coisa se torne recurso 

expressivo de considerável juízo. Com efeito, à disposição assimilável dos versos reputará 

tanto o alcance da forma como o triunfo da dúvida. Por isso é que, também em poesia, para 

dizermos como Alfredo Bosi (2000, p. 32), “falar”, também, “significa colher e escolher 

perfis da experiência, recortá-los, transpô-los, e arrumá-los em uma seqüência fono-

semântica”, ou, antes disso, em uma sequência fono-imagética, se concordarmos – agora 

citando Rancière (2012, p. 15) – que toda “arte é feita de imagens, seja ela figurativa ou não”. 

Sucede que são justamente as imagens as responsáveis por “aprisionar a alteridade estranha 

das coisas e dos homens” (BOSI, 2000, p. 20), e, depois, vertê-las em palavra articulada, em 

coisa própria do poeta. A isso se ajustam e ajuntam vozes, sons, entroncados na concorrência 

de significados, no senso multiplicador de possibilidades, sons e sentidos, na revelação de 

novas qualidades sobre o que, há muito, se dava por conhecido. Por isso, “a atividade poética, 

enquanto linguagem, pressupõe a diferença” (BOSI, 2000, p. 31), uma vez que é na pronúncia 

ao largo do familiar que ela consegue, na maior parte das vezes, tornar-se tanto mais 

surpreendente quanto vertiginosa. Além disso, há de se considerar o que Foucault (1987, p. 

26) diria a respeito do próprio modo como a linguagem nos chega e nos diz algo, eis a 

interpretação que dela se faz, donde “a interpretação será sempre, sucessivamente a 

interpretação de ‘quem’”, já que “o princípio de interpretação não é mais do que o [próprio] 

intérprete”.  

Assim, as tentativas de se haver com o retrato de quem fala o quê, no poema, não 

raro, tornar-se-ão, quando não resistentes, impossíveis e vãs. Sem se preocupar em colocar 

seu leitor a par de uma sequência epocal-cronológica, de linearidade e identidade 

rigorosamente definidas, o poeta contemporâneo permite-se às escolhas desiderativas que vão 
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se deixando pontilhar segundo algum arroubo ou afecção que, eventualmente, possa lhe 

acometer. Normalmente, origina-se de rasgos de sua experiência, rasgos de outrem (seja de 

origem artística e/ou não) que se lançam em movimentos intensos, porém, dispersos, prontos, 

de toda maneira, à acolhida do poema, qual seja, como mote, como simples pano de fundo. 

No coração disso, encontram-se as várias entradas possíveis para este novo mundo que se 

instala; da indicação de muitas, cumpre salientar, a que logra enfocar a perspectiva oculta das 

coisas, para que, da forma mais expressiva e deslocada possível, se correlacionem o silêncio e 

a palavra, o desconhecido e o conhecido, a ausência e a presença de todas as coisas que, 

naquele momento, estiverem se (re)apresentando. São essas mesmas coisas que arrastam o 

poema para dentro do impossível, de uma realidade instalada num desvão entre o que cerceia 

o olhar e suspende o tempo, criando, assim, o próprio espaço literário. Nele, a articulação das 

palavras, tenderá às vezes para a banalidade, às vezes, para a tradição, ou, para ambas, 

simultaneamente, mas, sempre com vistas a um recorrido diferencial em torno de sua 

expressão. 

 

2. Da síntese sonora 

 

 

Soergo meu passado e meu futuro 

E digo à boca do Tempo que os devore. 

E degustando o êxito do Agora 

A cada instante me vejo renascendo [...] 

 

Hilda Hilst, em 

Ode descontínua e remota para flauta e oboé. 

 De Ariana para Dionísio. p. 56.  

 
A linguagem é uma pele: esfrego minha linguagem no outro. É como se eu tivesse 

palavras ao invés 

de dedos, ou dedos nas pontas das palavras. 

  

                             Roland Barthes, em  

Fragmentos de um Discurso Amoroso, p. 64. 

 

A linguagem poética existe em estado de contínua travessia para o Outro. 

Silviano Santiago, em 

Nas malhas da letra, p. 61. 

  

A indeterminação das falas, dos ruídos do mundo, aliada ao culto à biblioteca, 

reponta, de todo sempre, em nossos poetas, e os confere um sentimento do mundo que se 

perfaça, antes de mais, inseparável daquilo que eles vivem. O que se quer dizer com isso é 

que se até o final do século passado se podia pensar a poesia como Paulo Henriques Britto 
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(2000) a apresenta, distinguindo-a como “lírica” (com Wordsworth) e “pós-lírica” (com T.S. 

Eliot e Ezra Pound). Cabe aqui um detalhamento acerca do uso dessas terminologias. 

Enquanto a poesia “lírica”, dispara o autor, seria originária das experiências de vida do poeta, 

nas particularidades impressas de sua personalidade; a poesia “pós-lírica” seria o oposto disso, 

sendo resultante tão somente de “um mosaico de citações e alusões a obras” (BRITTO, 2000, p. 

127) advindas de um generoso arcabouço cultural. Ocorre que Britto (2000, p. 127), mesmo 

reconhecendo que “a memória lida faz parte da memória vivida, e a leitura de poetas 

anteriores é a experiência fundamental na formação de qualquer poeta”, de alguma forma, 

ainda se mostra favorável a utilização do termo “pós-lírica”. Isso porque, segundo ele, esse 

tipo de poesia tende “a dar mais importância à intertextualidade do que à experiência não 

literária”, o que, por sua vez, exige “do leitor um cabedal de conhecimentos de tal modo 

especializado que a leitura só se torna viável se for feita paralelamente com uma série de 

notas e explicações” (BRITTO, 2000, p. 127-128).  

Se é fato que a distinção proposta até bem pouco tempo soava de algum modo 

suficiente, a mesma, não obstante, parece não mais mobilizar os poetas contemporâneos, 

sobretudo, os que adquiriam notoriedade na primeira década do século XXI. Ora, se tais 

noções não mais se ajustam, em medida exata, às obras poéticas atuais, isso se deve, pode-se 

dizer, essencialmente, a dois fatores: 1) à relação cada vez mais estreitada que os autores vêm 

travando com seu leitor e 2) ao culto de uma escrita, em todos os níveis, híbrida, que vai da 

previsível discussão acerca dos gêneros literários às experiências de leitura afetadas pelas 

vividas. É, pois, que com a possibilidade de publicar seus poemas, quase em tempo real – 

graças à eficiência instantânea e democrática da internet, no uso das redes e mídias sociais, 

bem como dos blogs –, o poeta consegue não apenas falar diretamente com quem o lê, ou, 

com quem o “segue” (MORICONI, 2010), mas também, de algum modo, consegue investi-lo de 

experiências partilhadas, ainda que não totalmente, mas com boa dose de afinamento. Isso, na 

prática, significa não mais apartar dos “artefatos culturais”, os devidos “prazeres básicos da 

forma, dos sons, das imagens”, como, tampouco, as “questões de formação do eu que eram”, e 

que ainda são “de importância cabal no lirismo” (BRITTO, 2000, p. 129).  

Se, de acordo com Britto (2000), é possível ver um retrato duplo e excludente da 

poesia, este, como se tem podido perceber, não vem refletindo o quadro das produções mais 

novas. Ainda que alguns poetas, mais que outros até, venham carregar nas tintas do cabedal 

da tradição, deixando o verso “saturado de cultura” – a expressão é um empréstimo de Otto 

Maria Carpeaux (1999, p. 871) –, não se pode negar que isso ocorra em razão da própria 

forma com que as experiências vividas nelas se acomodem. Se, em algum momento, como 
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pontua Britto (2000, p. 130), a memória lida sobrepujara a vivida, e, com efeito, a poesia, por 

isso, deixava “de ser potencialmente de interesse para qualquer ser humano” para tornar-se, 

simplesmente, “um discurso dirigido apenas a escritores e estudiosos da literatura”, com as 

produções atuais, o trato a ser proposto para com elas é bem outro, todavia, ainda assim – é 

preciso ressaltar – nada simplista, e, sim, demasiado complexa. Não apenas porque estamos 

lidando com uma “literatura” que é, acima de tudo, “exigente”, conforme, nos últimos anos, 

vem salientando Leyla Perrone-Moisés (2012), mas, sobretudo, pelo fato de que a equação a 

ser proposta pela poesia atualmente passa ao largo da subtração para constituir-se como 

adição e somatização de todas as coisas que, de algum modo, e, em algum momento, 

assediem ou “solicitem” o poeta, nos termos de Antoine Compagnon (2007). Além disso, é 

notório que boa parte das produções poéticas, de uns tempos para cá, venha se propondo “não 

já como obra, como um produto mais ou menos acabado, mas como uma forma de relação 

com o público”, ou seja, “como uma cena de leitura baseada na troca com o leitor, como única 

via para a produção de possíveis e abertos sentidos” (LEONE, 2012a, p. 201). 

Assim, o fato de se ter como inequívoca a ideia de que estamos mesmo diante de 

obras “exigentes”, ao contrário do que Perrone-Moisés (2012) postula, não faz valer a cada 

um dos poetas contemporâneos a inclusão de seus livros tão só no rol de produções 

hermeticamente fechadas, e, portanto, restritas aos muros do campo letrado – ainda que, em 

muitos casos, elas possam parecer beirar o indizível, ao barganharem “uma informação 

difícil” ou até confusa. Se sua compreensão virá unicamente no avesso de uma escritura 

dicotomizada, não é de se estranhar que a decodificação de seus sentidos resida, pois, na 

conjugação simultânea de identidades a serem formadas sempre ao alcance de outrem – num 

viés “transitivo e relacional”, como vai dizer Luciana di Leone (2012a, p. 201) – que pode 

tanto ser o próprio leitor/ seguidor quanto à(s) própria(s) leitura(s) que o poeta carrega 

consigo. Isso porque o texto, no momento em que “solicita” o leitor, que, neste caso, é o 

próprio poeta, promove-lhe uma “comoção total e indiferenciada” (COMPAGNON, 2007, p. 24), 

uma síntese sonora, enfim. 

Desse modo, podemos dizer que o aspecto ao mesmo tempo saturado de cultura e 

de experiências cotidianas será resultado, portanto, de uma ardilosa construção da voz poética 

que se pronuncia originalmente e daquela que a secunda, deixando-a original mais uma vez, 

ao trazê-la à cena “incorporada” – com a carga fenomenológica que lhe confere – a outra 

identidade como a outro tempo, ao tempo presente, que, por sua vez, no adendo de sua 

contribuição, anulará a distância auditiva, endossando o gosto pelo hibridismo, como 

afirmando o tempo da escrita. Em poucas palavras: mesmo que o corpo poético se expresse 



 

 

104 

com todo o requinte cultural que lhe possa convir, a fala que ali se aclarará deverá ser, em 

algum grau, assimilada por aquele que a ouve, na medida em que a experiência de leitura se 

presentificará moldada à experiência de vida, que, de tão suficientemente prosaica, torna-se 

passível de reconhecimento, compreensão, assimilação – e, até, contribuição – por parte do 

receptor. É, pois, que “o escritor, na medida em que permanece uma pessoa real e crê ser essa 

pessoa real que escreve, também crê de boa vontade abrigar em si o leitor do que escreve” 

(BLANCHOT, 1987, p. 200). E assim há o encontro, muitas vezes, indissociável de corpos, 

subjetividades e experiências.  

 

3. Ao alcance (do) infinito 

 
Aonde vai chegar? Não tenho idéia. Quando uma obra é bem feita, levanta a 

questão com ambigüidade e, mediante isso, se torna poética. 

 

Roland Barthes, em  

“As coisas significam alguma coisa?”, p. 11; grifo do autor. 

 

“Um poeta nunca está totalmente ausente”, ouvi dizer. Eis a questão. E substituo o 

poeta por poema para propor a questão: um poema pode em algum momento estar 

ausente? 

 

Michel Deguy, em  

“A energia do desespero”, p. 245; grifo do autor. 

 

 

Se, conforme vimos, com Michel Collot (2010), no capítulo anterior desta tese, 

que o percurso do olhar se encarrega de antecipar os movimentos do corpo, a mesma 

afirmação adquirirá valor ainda maior, se a tomarmos substituindo, ou melhor, acrescentando, 

ao poder da visão, o poder da audição. Isso porque, se “no espetáculo oferecido pela 

paisagem”, como vai dizer Collot (2010, p. 206), “inscrevem-se todos os comportamentos 

possíveis e imagináveis”, os sons que nele se farão ouvir não serão outra coisa que o próprio 

prolongamento desses mesmos comportamentos. Afinal, na medida em que “não existe 

interioridade absoluta”, considerando que já sabemos que o “interior [...] está sempre aberto 

para um fora” (COLLOT, 2010, p. 207), também, não poderemos conceber a existência de uma 

dicção sonoramente pura, isto é, que não tenha sido, de alguma forma, influenciável pelas 

coisas redores, por mais isolada que ela possa (querer) estar. Assim, o motivo pelo qual 

“preciso de uma paisagem quando procuro reapoderar-me de minha própria identidade” 

(COLLOT, 2010, p. 207) é, igualmente, conferido no motivo que nos faz aguardar a sonoridade 
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da interlocução, seja isolada ou simultânea, seja de outrem, de alguma leitura ou até de nós 

mesmos.  

Ocorre que ao falarmos, “e mesmo de maneira e de coisas as mais simples”, é fato 

que “logo algo de desmesurado está em jogo, algo que está à espera na reserva do discurso 

familiar”, já que toda e qualquer simples fala é uma “sorte”, e, como tal, trava conosco “uma 

relação ‘imediatamente’ sem medida” (BLANCHOT, 2007, p. 196; grifo do autor), que nos faz 

cumprir a potencialização de sentidos tão requerida nesses casos. Se, por um lado, o ato de 

falar é definido por Blanchot (2007, p. 197) como “o mais simples movimento de 

comunicação”, por outro, o próprio autor pondera que, no espaço literário, o sentido a resultar 

será outro, bem “menos garantido” e “menos determinado” (BLANCHOT, 2007, p. 197), já que, 

nele, no espaço literário, as palavras ficarão a encargo de conferir àquilo que se está dizendo a 

“sua própria realidade verbal” (BLANCHOT, 1997, p. 79). Daí, ao contrário da “linguagem da 

existência real”, isto é, da linguagem cotidiana, ordinária (da “fala falada”, como Merleau-

Ponty sempre preferiu denominá-la) que se volatiliza “antes de se realizar” – de acordo com 

Blanchot (1997, p. 80) –, tornando as palavras “fantasmas”, ausentes de si mesmas, graças a 

“seu emprego anônimo” –, a linguagem literária, sobretudo, a poética, passa a ser “física e 

formalmente válida”, contudo, “não para se tornar o sinal dos seres e dos objetos já ausentes, 

pois imaginados, e sim para nos apresentá-los, para que os sintamos e para que vivam através 

da consistência das palavras sua luminosa opacidade de coisa” (BLANCHOT, 1997, p. 80; 

grifos do autor).  

Dessa feita, resta-nos indagar: como a sonoridade cotidiana poderá ser resgatada 

pela poesia, se, ao que parece, a percepção desta resiste justamente àquela, no que diz respeito 

ao valor inexpressivo de suas palavras? Afinal, novamente citando o autor de A conversa 

infinita,  

 

Quaisquer que sejam os seus aspectos, o cotidiano tem esse traço essencial não se 

deixa apanhar. Ele escapa. Ele pertence à insignificância, e o insignificante é [...] 

sem segredo, mas é talvez também o lugar de toda significação possível. O 

cotidiano escapa. É nisso que ele é estranho, o familiar que se descobre (mas já se 

dissipa) sob a espécie do extraordinário. É o desapercebido, em primeiro lugar no 

sentido de que o olhar sempre o ultrapassou e não pode tampouco introduzi-lo num 

conjunto ou fazer-lhe a “revista”, isto é, fechá-lo numa visão panorâmica; pois, por 

outro traço, o cotidiano é aquilo que não vemos nunca uma primeira vez, mas que 

só podemos rever, tendo sempre já o visto por uma ilusão que é precisamente 

constitutiva do cotidiano (BLANCHOT, 2007, p. 237; grifo do autor). 

 

 

E, ainda, segundo Blanchot (2007, p. 238), tanto mais esse cotidiano se nos mostrar 

inapreensível, mais o desejaremos sob a forma de conhecimento imediato; tomar nota “de 
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tudo o que se passa no instante mesmo em que passa e se passa”, eis o que nos move, eis o 

que, também, move o poeta. As imagens cotidianas, nesse caso, funcionarão como elementos 

essenciais na configuração sonora do poema. Com sua linguagem sendo feita no momento da 

expressão, como Merleau-Ponty (2002) já asseverara, é natural que os versos a serem escritos 

obedeçam às percepções as mais diversas, sejam elas verídicas ou não. Isso porque “se nos 

basearmos apenas nas certezas que determinam a produção real das coisas, tudo está ali 

disposto para que o poema não possa acontecer” (BLANCHOT, 2005, p. 343).  

O que se quer dizer com tal assertiva pode ser facilmente traduzido no alcance (do) 

infinito da expressão, que, na leitura de Blanchot (2005), às voltas com Mallarmé, se dá na 

efetivação mesma de estruturas complexas de significação. Estruturas que sejam, sobretudo, 

capazes de reunir, num mesmo poema, sentidos (ou sons) pinçados tanto na dispersão quanto 

na tensão, tanto em um único eu quanto em outrem. Muito embora tal posicionamento tenha 

sido pensado para a obra de Mallarmé, Um lance de dados, não seria um equívoco pensá-lo 

também para a produção contemporânea. Afinal, quando o autor de O livro por vir se mostra 

consciente de que “Um lance de dados nasceu de um entendimento novo do espaço literário, 

um espaço onde podem ser engendradas, por meio de novas relações de movimento, novas 

relações de compreensão” (BLANCHOT, 2005, p. 346), ele adota uma perspectiva bem mais 

generosa, no que diz respeito à formulação crítica de poesia. Isso porque, já naquele tempo, se 

admitiria  

 

[...] que a língua era um sistema de relações espaciais e infinitamente complexas, 

cuja originalidade nem o espaço geométrico ordinário nem o espaço da vida prática 

nos permitem captar. Nada se cria e nada se diz de maneira criativa senão pela 

aproximação prévia do lugar de extrema vacância onde, antes de ser falas 

determinadas e expressas, a linguagem é o movimento silencioso das relações, isto 

é, “a escansão rítmica do ser”. As palavras só estão ali para designar a extensão de 

suas relações: o espaço em que elas se projetam e que, mal é designado, se dobra e 

redobra, não estando em nenhum lugar onde está. O espaço poético, fonte e 

“resultado” da linguagem, nunca existe como uma coisa: mas sempre “se espaça e 

se dissemina” (BLANCHOT, 2005, p. 346-347; grifo do autor). 

 
 

Assim, se é pelo deslinde de tudo o que o leva para a essência singular do lugar e 

pela consciência de que “é também próprio dos pensamentos e sentimentos humanos 

produzirem um ‘meio’, donde ‘toda emoção sai de nós, alarga um meio; ou em nós funde e o 

incorpora’” (BLANCHOT, 2005, p. 346-347; grifo do autor), que Mallarmé, nas lentes de 

Blanchot (2005, p. 345), alcançaria o trunfo de obra que “orienta o futuro do livro”, então, não 

é sem fundamento que o que testemunhamos hoje, em nosso cenário poético, de alguma 

forma, seja tributário desse feito expressivo de “extrema” e “requintada improbabilidade”, que 
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“se projeta ‘sobre alguma superfície vacante e superior’”, e que se consolida como 

“nascimento de um espaço ainda desconhecido”, ou seja, como “o próprio espaço da obra” 

(BLANCHOT, 2005, p. 344). Nesse ponto, conforme salienta o autor de A conversa infinita, é 

previsível que a afirmação de Mallarmé, ao arrolar ao espírito os adjetivos disperso e volátil, 

se confirme, na medida em que todo livro “que recolhe o espírito recolhe”, também, e, 

impreterivelmente, “um poder extremo de explosão, uma inquietude sem limites”, e que o 

próprio livro além de não poder conter, ainda “exclui todo conteúdo, todo sentido limitado, 

definido e completo” (BLANCHOT, 2005, p. 344). (Não se pode negar, portanto, que nesse 

universo de deslimites e incompletude que é o universo literário, todo rastro espectral que nele 

se insurgir “será”, agora citando Derrida (1994, p. 17), “sempre animado por um espírito” 

disposto tanto a predizê-lo “hoje um futuro” como a “invocar a sua multiplicidade ou, mais 

seriamente ainda, a sua heterogeneidade”). 

Também para a poesia contemporânea essas considerações são válidas. Desde 

logo, elas revelam que a produção poética atual não deixa de ser, em alguma medida, herdeira 

do próprio Mallarmé, no que diz respeito, principalmente, ao modo como o espaço por ela é 

interpelado: sempre com vistas a um ordenamento tensionado, com infinitas chaves de acesso, 

dispostas a toda sorte de estímulo. Se a grande contribuição da poesia, com Mallarmé, fora, 

diríamos, a de tornar porosas todas as fronteiras, dando a ver uma criação “sempre em 

movimento, sempre no limite do esparso”, mas sem deixar, ao mesmo tempo, de reunir-se 

“em todas as direções, pela própria dispersão e segundo a divisão que lhe é essencial”, não 

fazendo, portanto, “desaparecer, mas aparecer, mantendo-a para nela se realizar” (BLANCHOT, 

2005, p. 346), podemos dizer que com os poetas atuais isso ainda reverbera. É evidente que 

não como projeto ou manifesto a ser capitaneado por este ou aquele grupo, mas como sintoma 

de um tempo em que os “poetas” – como vai dizer Marcos Siscar (2010, p. 103) – se 

encontram “à beira de uma crise de versos”, tornando-se natural que aqueles se prestem ao 

desalojamento do real como substância única ou derradeira destes. 

O que se quer dizer com isso é que a crise de que tanto se fala e que há tempos 

vem acometendo os poetas, seja no sentimento impotente da criação (a exemplo, como 

sabemos, notabilizado pelo próprio Mallarmé) – induzida pelo esgotamento das formas e das 

ideias –, seja no dos excessos engendrados – revelados nos pontos de vista multifocais sobre o 

lugar onde se está, se, enfim, trata-se de um (des)engano geográfico – rende às poéticas atuais 

como (des)ajustes ainda a ser postos em debate, em plena urgência. Com efeito, se a produção 

poética contemporânea assim o tem feito, não é, todavia, se furtando “às suas contradições”, 

mas, fazendo com que elas sejam “ao mesmo tempo o elemento no qual se realiza e no qual 
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naufraga qualquer nomeação” (SISCAR, 2010, p. 11), para que, assim, transija a propósito da 

origem de seu sentido literário, a de poiesis que é. Isso porque seu próprio estofo é produzido 

“por sujeitos que expõem os seus [des]afetos e afetam por sua vez” (LEONE, 2012a, p. 204).  

 

4. À esc(r)uta de/ com...  

 

Escrutar quer dizer vasculhar: vasculho o corpo do outro, como se quisesse ver o 

que há dentro, como se a causa mecânica de meu desejo estivesse no corpo adverso 

(sou como aqueles meninos que desmontam um despertador para saber o que é o 

tempo).  

 

Roland Barthes, em  

Fragmentos de um discurso amoroso, p. 93-94. 

 

 

É, portanto, privilegiando a relação de poeticidade e sonoridade, em proveito de 

uma exploração espacial maximizada, suscetível, pois, à visão/ dicção de cada corpo – 

subjetivamente falando – e de sua escuta ambiente, na mediania de suas afecções/ afetações 

anônimas e/ou tradicionais, que os poemas e versos, selecionados de modo esparso, 

conquanto intencional, serão, a seguir, perfilados e escrutinados. 

 

4.1. ... Angélica Freitas...  

 

O princípio de meu trabalho é uma submissão apaixonada ao objeto que me ocupa 

[...]  

 

 

Rainer Maria Rilke, em  

O testamento, p. 117 

 
 

         I 

 

Ela tem tal composição 

e bem entramada sintaxe  

que só se pode apreendê-la 

em conjunto: nunca em detalhe. 

 

Não se vê nenhum termo, nela, 

em que a atenção mais se retarde, 

e que, por mais significante, 

possua, exclusivo, sua chave. 

 

Nem é possível dividi-la, 

como a uma sentença, em partes; 

 

[...] 

 

João Cabral de Melo, em  
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“Escritos com o Corpo”, p. 294. 

 

 

De Angélica Freitas, podemos iniciar com o poema homônimo de seu début 

editorial: Rilke shake. Escutemos, primeiramente, o que seus versos nos dizem: 

 

rilke shake 

 

salta um rilke shake 

com amor & ovomaltine 

quando passo a noite insone 

e não há nada que ilumine 

eu peço um rilke shake 

e como um toasted blake 

sunny side para cima 

quando estou triste 

& sozinha enquanto 

o amor não cega 

bebo um rilke shake 

e roço um toasted blake 

na epiderme da manteiga 

 

nada bate um rilke shake 

no quesito anti-heartache 

nada supera a batida 

de um rilke com sorvete 

por mais que você se deite 

se deleite e se divirta 

tem noites que a lua é fraca 

as estrelas somem no piche 

e aí quando não há cigarro 

não há cerveja que preste 

eu peço um rilke shake 

engulo um toasted blake 

e danço que nem dervixe  

 

(FREITAS, RS, p. 39). 

 

 

Neste poema, salta aos olhos – e aos ouvidos – o modo como a poeta promove a 

mistura de ingredientes culturais, desconsiderando o fosso existente entre o erudito e o pop, 

entre vida e poesia. As sucessivas rimas e o tom prosaico – cujo “ritmo marcado de seu texto 

vem” tanto “da música, com certeza”, como “também do primeiro contato de Freitas com a 

poesia” (CHAVES, 2009) –, corroboram a diluição de limiares que se lançam no liquidificador 

de ideias e só fazem explicitar que suas experiências, de toda ordem, resultam, ao final, em 

uma coisa só. Disso, já se toma nota desde o momento do título a que, outrora, nos referimos 

e, que, por oportuna ocasião, cumpre retomarmos, para que o pensemos, agora, direcionando-

o aos versos encimados. Ocorre que, logo de pronto, somos servidos de um “‘milk shake’ com 

a tradição”, acrescido de boas doses de “ironia, paródia ou reinvenção” (ESCUTE; MARTHA, 
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2013, p. 52), mas que, ainda assim, não sobrecarregam o curso do poema. É, pois, que 

Angélica se furta ao sabor mais indigesto e, por isso mesmo, passa ao largo de qualquer 

“ranço” ou “angústia”, que, eventualmente, possa ressenti-la do “peso da influência” 

(BASTOS, 2012, p. 22), e seja ela qual for. Mas, se porventura, algum ressentimento lhe 

acometer, é certo que ele só virá sob a forma de um “ludismo (inter)textual” (BASTOS, 2012, 

p. 22), já que se trata de uma poeta que escreve, primeiramente, com o intuito de divertir seu 

leitor, como a própria costuma afirmar, sempre quando a questionam acerca das razões às 

quais a leva(ra)m escrever. 

Sucede que se, em “rilke shake”, Freitas consegue trazer para o espaço do poema 

motivos cotidianos e literários investidos de um mesmo substrato, ademais, ela, ainda, os cifra 

com considerável graciosidade. Não obstante, sendo uma constante, em sua poética, a 

presença da “graça como humor” – como diria Domeneck (2014) – de outra parte, é preciso 

considerar, também, a presença de uma “graça de linguagem”, que, na medida em que é 

herdeira da tradição satírica de um Arquipoeta Goliardo, de um Sapateiro Silva ou de um Kurt 

Schwitters, é o que possibilita com que Angélica imprima a seus versos “rimas inteligentes”, 

além de fazê-los transitar por entre as “estruturas da poesia satírica e da lírica, com recurso ao 

humor autodeprecisativo” (DOMENECK, 2014), ao humor negro, pois. “A negatividade de sua 

visão do mundo”, nesse caso – como vai dizer Carpinejar (2007) – passa a ser “filtrada pelo 

otimismo musical”, de modo que se Angélica “não conquista pelos olhos, [ela] conquista 

pelos ouvidos”.  

Assim, dentre as muitas motivações que ressumam a tradição, Angélica entronca-

se, não por acaso, e, com maior frequência, naquela que, de algum modo, vá lhe comprazer de 

par com a identificação de seu leitor. Assim, não é de se estranhar que o desconhecimento de 

tal tradição satírica, por assim dizer, não impeça a compreensão do poema por parte do leitor. 

Afinal, se o intuito de Freitas, ao que tudo indica, é o de estar o mais próxima possível de seu 

público – aproximação, cumpre dizer, em todos os níveis – é natural que, vez ou outra, ou, 

vez e sempre, isso lhe custe a perda de sua própria aura. Isso se dá porque Angélica se 

apresenta despida do sublime e suscetível a qualquer tipo de situação, mesmo as mais chãs, 

conforme podemos atestar em seu “rilke shake”. O drama da insônia (“quando passo a noite 

insone/ e não há nada que ilumine”), bem como o da espera de um arrebatamento amoroso 

(“quando estou triste/ & sozinha enquanto/ o amor não cega”) – passíveis e comuns a 

qualquer indivíduo – são fatos que a poeta retrata de forma casada ao drama (metafórico, 

cumpre ressalvar) da escrita, quando as musas inspiradoras se mostram ausentes (“tem noites 

que a lua é fraca/ as estrelas somem no piche”), tornando afônico seu ofício poético. O 
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paralelo entre uma coisa e outra é o responsável por não distar Freitas da realidade de seus 

leitores, uma vez que a imagem que ela cunha de si mesma apresenta-se de forma tão crítica e 

aturdida quanto possivelmente a deles. Além disso, se Angélica “ainda é uma daquelas poetas 

que aposta na inspiração vinda de um casal de namorados capturados num abraço em frente à 

farmácia”, como bem assinala Teresa Chaves (2009), nada mais previsível que a sua forma de 

contemplar a tradição cultural seja apresentada de modo incorporado à realidade a qual todos 

– poetas ou não – vivemos.  

Dito isso, faz sentido rimar “rilke shake” com “toasted blake” e não apenas porque 

se tratam de palavras sonoramente contíguas, mas, porque nos leva, sobretudo, a conjugá-las 

de modo indistinto, aventando uma assimilação simultânea, independente de suas 

particularidades. Nesse sentido, vale o esclarecimento: tornar autores (no caso, Rainer Maria 

Rilke e William Blake) igualmente palatáveis, mesmo eles sendo longevos um do outro – qual 

seja, em relação ao tempo, ao estilo, à estética –, é o que Angélica anseia e o faz com 

propriedade, quando em seu poema, os respectivos autores se encampam no caráter fortuito de 

um cotidiano qualquer. O que mostra que a leitura do cânone, para Freitas, deve estar em 

sintonia com o faits divers de sua própria rotina. Reforçam-se, assim, os motivos de uma 

suspeita que acomete a poeta: a de que, para ela, o cânone literário deve dispor-se sempre de 

modo dessublimado e, de preferência, sempre da forma mais descomplicada possível. Isso é o 

que faz com que leituras que demandam maior erudição sejam apresentadas, ou melhor, 

“degustadas”, por Angélica, a princípio, com alguma resistência: 

 

não consigo ler os cantos 

vamos nos livrar de ezra pound? 

vamos imaginar ezra pound 

insano numa jaula em pisa enquanto 

os americanos comiam salsichas 

a pasta de amendoim nas barracas 

querido ezra, quem sabe o que é cadência? 

vamos nos livrar de marianne moore?  

 

(FREITAS, RS, p. 38). 

 

Ocorre que ao experimentar esse universo considerado por alguns como 

demasiadamente hermético, a poeta decide ressituá-lo, propondo-o de modo não menos 

divertido que palatável. Imaginar Ezra Pound “insano numa jaula em pisa” é algo que soa 

insólito – pois que se trata de um autor, cuja obra obedece a arranjos de acomodação mais 

erudita – e nos desobriga a lê-lo, ao menos, segundo sua perturbadora densidade. É como se 

inseri-lo no (nosso) cotidiano banal (e/ou o) de seus conterrâneos – “os americanos comiam 
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salsichas” – fizesse de Pound um autor mais carnal e possível, também, na medida em que 

pudesse se apresentar desprovido do rigor que as cadências, inevitavelmente, lhe impõem. 

Não por acaso, outro nome, ao final, é, por Angélica, trazido à cena: o da norte-americana 

Marianne Moore. Isso porque a obra de Moore – em que pese o uso de uma linguagem mais 

coloquial e literal, e seu desejo em estabelecer “uma cumplicidade imediata não com poetas 

como Mallarmé, confrontados com a página em branco”, como vai assinalar Michael 

Hamburger (2007, p. 329), “mas com a pragmática maioria norte-americana” – ainda, assim, 

não a consolida afeita ao grande público. Sucede que “a mesma veracidade escrupulosa que 

fez de sua obra literal também fez dela cerebral e austera” (HAMBURGER, 2007, p. 329), 

motivo pelo qual que faz com que Freitas aquilate, então, o preço da leitura de Moore à leitura 

de um Ezra Pound. À soma de ambos, no entanto, resulta, cumpre ressaltar, não menos crítica 

que negativa. “Porque a pretensa poesia despretensiosa de Angélica é um festival 

(demolidor!) de referências. Iconoclasta, [...] ela faz do papel sala de estar para receber em 

inusitadas releituras nomes consagrados” para, por exemplo, “tomar um chimarrão” ou, ainda, 

para “tomar um banho de banheira” (BASTOS, 2012, p. 21-22): 

 

na banheira com gertrude stein 

 

gertrude stein tem um bundão chega pra lá gertrude 

stein e quando ela chega pra lá faz um barulhão como 

se alguém passasse um pano molhado na vidraça 

enorme de um edifício público 

 

gertrude stein daqui pra cá é você o paninho de lavar 

atrás da orelha é todo seu daqui pra cá sou eu o patinho 

de borracha é meu e assim ficamos satisfeitas 

 

mas gertrude stein é cabotina acha graça em soltar pum 

debaixo d’água eu hein gertrude stein? não é possível  

que alguém goste tanto de fazer bolha 

 

e aí como a banheira é dela ela puxa a rolha e me rouba 

a toalha 

 

e sai correndo pelada a bunda enorme descendo a 

escada e ganhando as ruas de st.-germain-des-prés 

 

(FREITAS, RS, p. 32). 

 

 

Esses versos, como se pode notar, confirmam a postura menos idealizada e mais 

ordinária de Angélica no que diz respeito ao trato dirigido aos grandes nomes da literatura 

mundial. É, pois, que se, ao convocar para o seu universo poético – assim como para a sua 

própria vida – personalidades ilustres – como é o caso, aqui, da (“personagem”) Gertrude 
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Stein – faz com que as assimilemos de forma nada disjuntiva à nossa realidade, como a de 

outrem, é porque Freitas reveste-se da preocupação em nos convencer de que as obras 

literárias, mesmo as mais canônicas, devem fazer-se tão presentes quanto possíveis no dia a 

dia. Se Angélica “dialoga com os mestres sem colocá-los num pedestal” – para falarmos como 

Ronaldo Bressane (2012) –, nada mais oportuno que termos populares e chulos, considerados, 

aos olhos mais conservadores, como antipoéticos por natureza (“bundão”, “pum”), façam-se 

recorrentes. Esses mesmos termos é que irão insuflar a escrita mais rigorosa e impenetrável de 

vida e de trocas – elementos que Freitas (RS, p. 53) julga indispensáveis a todos aqueles que 

desejam “[...] banir de vez o mallarmé dos nossos lares”, conforme ela mesma dispara – na 

condição de iconoclasta que é, ainda que, timidamente, na maior parte das vezes –, em um dos 

versos de seu poema “estatuto do desmallarmento”. 

Ainda acerca do poema transcrito na página anterior, carece aqui assinalar algumas 

observações pontuais, a saber. A escolha de Gertrude Stein, por parte de Freitas não se dá de 

forma aleatória ou deliberada, uma vez que Stein “é um desses casos não tão raros de autores 

que são muito mais conhecidos como personagens do que como escritores”, como bem 

lembra Cristovão Tezza (2009). A isso se deve, principalmente, o modo intempestivo e 

genioso com que a autora tratava sua vida pessoal tão permeada de encontros com os mais 

diversos artistas e escritores do século XX (Picasso, Matisse, Jean Cocteau, Apollinaire, 

James Joyce...) e, ainda, por uma relação conjugal com Alice Babette Toklas, ou, 

simplesmente, Alice B. Toklas, de quem Gertrude, algum tempo depois, se apropriaria para 

construir, ironicamente, uma de suas obras que, nas palavras de Cristovão Tezza (2009), pode 

ser compreendida como uma “uma autobiografia escrita por um outro”. Narrado em terceira 

pessoa o que, de praxe, deveria sê-lo em primeira, o livro, em questão, é A autobiografia de 

Alice B. Toklas. Nele, há um deslocamento de ponto de vista narrativo; seu estofo compõe-se 

por meio da fala da própria Stein. E é exatamente isso o que fez com que a autora americana 

se sentisse com grande liberdade para falar de si mesma “como objeto incondicional de 

admiração” (TEZZA, 2009), incorrendo no seu próprio retrato não como ele de fato o era na 

realidade, mas como ela gostaria que o fosse. Essa forma de incorporar elementos 

autobiográficos, “por vezes refigurados, mas muitas vezes quase em bruto” (SÜSSEKIND, 

2008, p. 202), à obra literária, é considerada peculiar à escrita de Stein, e o mesmo também se 

comprova na de Freitas. 

A escrita de Gertrude Stein, além disso, apresentara uma nova forma de narrar, 

inclinada ao experimentalismo, fazendo com que a emergência de sua escrita viesse a se 

instalar, ainda, em algumas outras características que não apenas o gosto pelo retrato (o 
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mesmo – novamente – também se aplica à Angélica). Entre essas características, conforme 

sintetiza Flora Süssekind (2008, p. 205; grifo da autora), estariam “a insistência, o presente 

prolongado, o recomeço, a variação, a ‘intensidade do movimento’”. Em outras palavras: a 

novidade proposta por Stein residira justamente em sua “descoberta da potência da repetição”, 

que, na prática, se consolidaria em “repetir até cansar, até coisificar os significados. Repetir 

até atingir os limites da linguagem e ultrapassar as convenções da elegância e da economia. 

Repetir frases ciclicamente, acrescentando sempre uma nova palavra” (JAFFE, 2006). 

Guardadas as proporções e as particularidades de cada autora, é perceptível, conforme 

antecipamos, o fato de que Angélica toma para si muito da lição deixada por Gertrude. O 

modo como a poeta de Rilke shake dá forma a esse aprendizado reflete tanto no resgate da 

própria Gertrude, tornando-a presente em outros poemas seus (“a mulher dos outros”; 

“epílogo”); na utilização de elementos autobiográficos enviesados, que se incorporam à 

maneira terceirizada; como na acomodação de termos que se repetem de verso a verso, mas 

sempre com acréscimo de algum outro termo ou sentido. Em 

 

a mulher vai 

 

a mulher vai ao cinema 

a mulher vai aprontar 

a mulher vai ovular 

a mulher vai sentir prazer 

a mulher vai implorar por mais 

a mulher vai ficar louca por você 

a mulher vai dormir 

a mulher vai ao médico e se queixa 

a mulher vai notando o crescimento do seu ventre 

a mulher vai passar nove meses com uma criança na barriga 

a mulher vai realizar o primeiro ultrassom 

a mulher vai para a sala de cirurgia e recebe a anestesia 

a mulher vai se casar ter filhos cuidar do marido e das crianças 

a mulher vai a um curandeiro com um grave problema de hemorroidas 

a mulher vai se sentindo abandonada 

a mulher vai gastando seus folículos primários 

a mulher vai se arrepender até a última lágrima 

a mulher vai ao canil disposta a comprar um cachorro 

a mulher vai para o fundo da camioneta e senta-se choramingando 

a mulher vai colocar ordem na casa 

a mulher vai ao supermercado comprar o que é necessário 

a mulher vai para dentro de casa para preparar a mesa 

a mulher vai desistir de tentar mudar um homem  

a mulher vai mais cedo para a agência 

a mulher vai pro trabalho e deixa o homem na cozinha 

a mulher vai embora e deixa uma penca de filhos 

a mulher vai no fim sair com outro 

a mulher vai ganhar um lugar ao sol 

a mulher vai poder dirigir no afeganistão  

 

(FREITAS, UTP, p. 69-70), 
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por exemplo, isso se torna claro quando o registro da vida cotidiana da mulher contemporânea 

ganha, com Freitas, uma armação anafórica, mas, que, em se tratando do campo das ideias, 

busca não (apenas) o mais do mesmo, mas a pluralidade, qual seja, de identidade, 

comportamento, postura, ideal. Nesse estofo maior que é o debate acerca da figura feminina, 

encerram-se as mais aleatórias situações, algumas, inclusive, à espreita do conservadorismo; 

outras, nem tanto. A isso se atribui, de acordo com Domeneck (2011b), tanto à acomodação 

“interessante e eficiente entre o lírico e o satírico” e que Angélica conduz, de forma astuciosa; 

quanto à “googlagem” – prática que herda do dadaísmo o princípio da colagem – e que a 

poeta tira proveito para expor(-se) “de maneira irônico e um pouco avessa”, como diria Victor 

da Rosa (2014), levando a compor o que seria “um imaginário mais ou menos consolidado em 

torno da mulher”, com direito, como era previsível, “à proliferação de clichês” (ROSA, 2014).  

Fato é que “a mulher vai” – poema que integra a seção “3 poemas com o auxílio 

do google”, de Um útero é do tamanho de um punho – lança um olhar crítico sobre a mulher 

contemporânea, com a devida denegação de seu aturdimento diante de tantas tarefas e 

atribuições que, ainda, são impostas à ela como da ordem do dia. Interessante perceber que 

Angélica, por meio da “googlagem”, soubera imprimir ao poema o ritmo certo às muitas 

sentenças que ela elenca, quando narra o movimento conflituoso e irrequieto da figura 

feminina, que, por sua vez, se desdobra em muitas. Freitas, em entrevista à Maria Fernanda 

Moraes (2013), diz que a ideia deste poema, bem como de “a mulher pensa” e “a mulher 

quer”1, que são os outros dois poemas que integram a referida seção a qual já nos referimos, 

 

Surgiu quando estava pesquisando textos sobre a mulher na Internet. Quis ver que 

tipo de resultados teria ao colocar frases simples como “a mulher vai”, “a mulher 

pensa”, “a mulher quer”. E saiu de tudo... Frases de revistas femininas, mas 

também piadas, comentários machistas. Selecionei aquelas que me pareceram mais 

interessantes e dei uma ordem ao material. Já tinha usado o procedimento antes, 

mas esse resultado foi o mais surpreendente (FREITAS apud MORAES, 2013; grifos 

da autora).  

 

A concatenação de forma com conteúdo confere ao poema de Angélica um 

costume amplamente cultuado por Gertrude Stein, que é o da “instauração de um presente 

contínuo na narrativa, o ‘ing’ do inglês, o nosso gerúndio. É como se o objeto em questão 

estivesse sempre re-acontecendo” (JAFFE, 2006; grifo da autora). Daí, conforme assinala 

Noemi Jaffe (2006), podemos dizer que se para a autora de A autobiografia de Alice B. 

Toklas, “uma rosa está sendo uma rosa no momento em que é pronunciada; está sendo a 

                                                 
1 Sobre estes dois outros poemas – “a mulher pensa” e “a mulher quer” – discorreremos logo mais, no capítulo-

ensaio que sucede o presente. 
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palavra ‘rosa’ o sabor de dizê-la” (em tributo à sua mais célebre frase: “uma rosa é uma rosa é 

uma rosa”), para a autora de Rilke shake, a equação “a mulher vai a mulher vai a mulher vai”, 

ou, “a mulher vai a mulher pensa a mulher quer” segue nessa mesma esteira de movimento 

repetitivo, fazendo com a validade do estereótipo que, de algum modo, ainda, hoje, vige seja, 

ao menos, repensada. Isto, então, que em Stein pode ser compreendido como “presente 

prolongado” – para retomarmos o termo de Süssekind (2008) –, em Angélica, ressoa como 

representação da própria condição da mulher e, por tabela, de sua própria condição, o que a 

faz, inclusive, se inserir, nominalmente, no corpo de seu poema:  

 

mulher de respeito 

 

diz-se com quem te deitas 

angélica freitas 

 

(FREITAS, UTP, p. 39). 
 

 

É, muitas vezes, “lançando sobre si mesma a língua ferina” (DOMENECK, 2011b), 

que Angélica, herdeira de Stein que é, promove a autorreferência. Cabe assinalar, no entanto, 

que essa prática partilhada opera tanto em primeira como em terceira pessoa, mas, de uma 

forma ou de outra, a presença de ecos biográficos deve, essencialmente, ultrapassar o 

imediatismo justificável entre obra e vida, para, então, impor-se, de modo despretensioso e 

como mais uma questão a ser somada à problemática feminina. Sucede que os versos de 

Angélica medeiam uma discussão que preside ao pensamento mais conservador; e, por esse 

motivo, para se salvaguardar de qualquer patrulha mais aguerrida, a poeta faz uma 

(auto)crítica constantemente afinada com o humor. A verve explorada redime o peso do 

debate, tornando-o menos “chato e esgotado”, como Freitas o disse certa feita, de maneira a 

ser justamente esse um de seus maiores trunfos para não incorrer em escrita panfletária ou 

proselitista. 

Se por um lado, Angélica reconhece não ser dada a rumos programados – seja em 

verso, seja em vida – é compreensível que ao escrever “a partir de inquietações” – conforme 

ela mesma chega a admitir, em várias entrevistas –, alguma coisa muito sua, contudo – 

cumpre ressalvar – não apenas sua, mas de todos(as), se encontre impressa/ expressa/ 

encarnada em seus poemas. Lembre-se, nesse particular, que o modo de sua afetação se aclara 

por meio dos mais variados expedientes e de maneira indistinta. O depoimento, a seguir, 

comprova tal afirmação: 
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Tive a sorte de conviver com um grupo de feministas quando morei na Argentina, 

há cinco anos. A partir de conversas com essas amigas, comecei a pensar mais no 

assunto. Depois, acompanhei uma amiga que foi fazer um aborto e quis escrever 

sobre essa experiência, que foi forte. Comecei a pesquisar textos sobre o corpo da 

mulher e cheguei a uma frase que ficou na minha cabeça: “Um útero é do tamanho 

de um punho fechado”. Dias depois, escrevi um poema de cinco páginas, que 

acabou dando o título ao livro (FREITAS apud MORAES, 2013; grifo da autora). 

 

 

Essa fala de Freitas é sintomática no que diz respeito ao seu modus operandi 

poético. Nela, vemos o valor que as ocorrências ordinárias, o faits divers, têm em sua escrita. 

São essas ocorrências, pois, as responsáveis por ditar os destinos e os esforços de seu 

processo criativo tanto quanto de suas próprias leituras. Em alguns momentos, é certo, o mote 

virá da própria vida de Angélica e, em outros, dos livros que ela tomar nota, porém, pouco 

importa de onde será dada a partida, já que o estofo final não evidenciará marcação alguma, 

sublinhando-se, assim, os deslimites da própria escrita poética da autora de “a mulher é uma 

construção”. Com efeito, a releitura que Freitas faz da máxima “diz-me com quem andas e eu 

te direi quem és” é controversa e, por isso mesmo, acentua, “na mancha textual”, segundo 

Pietrani (2013, p. 36; grifo da autora), “o caráter sedutor da mulher que não tem nenhum 

respeito”, trazendo, assim, “para o plano do texto o eu autoral ‘angélica freitas’, 

ambiguamente tanto como vocativo quanto como assinatura do poema/bilhete”. Tal recurso 

estilístico, por sua vez, é o que aclara “que o eu poético pensa como mulher e como artista” 

(PIETRANI, 2013. p. 36).     

Outro nome, além de Stein e dos demais autores já citados, de quem Angélica – 

distante ou contiguamente – faz deferência, apropriando-se para (se) escrever é o de Jorge de 

Lima. Da (re)leitura de:  

 

 

O GRANDE DESASTRE AÉREO DE ONTEM 

 

        Para Portinari 

 

Vejo sangue no ar, vejo o piloto que levava uma flor para a noiva, abraçado com a 

hélice. E o violinista em que a morte acentuou a palidez, despenhar-se com sua 

cabeleira negra e seu estradivárius. Há mãos e pernas de dançarinas arremessadas 

na explosão. Corpos irreconhecíveis identificados pelo Grande Reconhecedor. Vejo 

sangue no ar, vejo chuva de sangue caindo nas nuvens batizadas pelo sangue dos 

poetas mártires. Vejo a nadadora belíssima, no seu último salto de banhista, mais 

rápida porque vem sem vida. Vejo três meninas caindo rápidas, enfunadas como se 

dançassem ainda. E vejo a louca abraçada ao ramalhete de rosas que ela pensou ser 

o pára-quedas, e a prima-dona com a longa cauda de lantejoulas riscando o céu 

como um cometa. E o sino que ia para uma capela do oeste, vir dobrando finados 

pelos pobres mortos. Presumo que a moça adormecida na cabine ainda vem 

dormindo, tão tranqüila e cega! Ó amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, 

vem como uma estrela cadente, vem com as pernas do vento. Chove sangue sobre 

as nuvens de Deus. E há poetas míopes que pensam que é o arrebol.  
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(LIMA, 1997, p. 370),  

 

Angélica o faz da seguinte forma: 

 

o que passou pela cabeça do violinista 

em que a morte acentuou a palidez ao 

despenhar-se com sua cabeleira negra & 

seu stradivárius no grande desastre 

aéreo de ontem 

 

dó  

ré 

mi 

eu penso em béla bartók 

eu penso em rita lee  

eu penso no stradivárius 

e nos vários empregos 

que tive 

pra chegar aqui 

e agora a turbina falha 

e agora a cabine se parte em duas 

e agora as tralhas todas caem dos compartimentos 

e eu despenco junto 

lindo e pálido minha cabeleira negra 

meu violino contra o peito 

o sujeito ali da frente reza 

eu só penso 

dó  

ré 

mi 

eu penso em stravinski 

e nas barbas do klaus kinski 

e no nariz do karabtchevsky 

e num poema do joseph brodsky 

que uma vez eu li 

senhoras intactas, afrouxem os cintos 

que o chão é lindo & já vem vindo 

one  

two 

three 

 

(FREITAS, RS, p. 14-15). 

 

 
Percebe-se que Freitas glosa da estória narrada no poema em prosa de Lima, mas 

faz a opção por recontá-la segundo um dos personagens presentes – ponto de vista que, 

segundo Bastos (2012), é um dos muitos recursos de construção que Angélica aprendera, 

quando de sua participação nas muitas oficinas de poesia ministrada por Carlito Azevedo. 

Esse dado é relevante porque, desde o início, assinala mais um nome afim à escrita da autora 

de Rilke shake. Além disso, o olhar impresso nos versos acima, embora subjetivamente 

situado, é transcrito em duplicata: à personagem a quem se destina voz, no caso, o violinista, 
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é, ao mesmo tempo, ele próprio, violinista, mas é, também, a própria Freitas, na medida em 

que encontramos, em seus versos, o registro de seus “jogos vocabulares” (repetições, 

contrações, enumerações etc.), que, na maioria das vezes, ficam “à espera do riso” (BASTOS, 

2012, p. 40), e que, de algum modo, não deixam de entregar a poeta de Pelotas, se não 

biográfica, ao menos, esteticamente. 

No entanto, e se, por um lado, alguns defendem que o que Angélica faz é “uma 

saborosa e divertida paródia” (BASTOS, 2012, p. 38) do poema de Jorge de Lima, por outro, é 

inequívoco assinalar o quanto ela se mostra afeita e, tão logo, diluída no universo do autor de 

Invenção de Orfeu. Ao menos, no que diz respeito aos versos em análise. Isso se comprova 

desde a presença de um verso inteiro de Lima no poema de Angélica, quanto à importância 

que esta confere àquilo que Mário de Andrade (1997, p. 87) entenderia como uma das muitas 

qualidades da obra do poeta alagoano: a “prudência”, sobretudo, no momento em que se que 

escreve dando “a impressão de rápida espontaneidade”. Somado a isso, registre-se, ademais, 

outro relevante traço do poema de Lima e que Angélica toma como seu, em mais de uma 

ocasião: a ausência de “invenção poética” que se compensa com a presença de “imaginação”, 

nos dizeres novamente do autor de Macunaíma. 

Ocorre que “se o poeta [Jorge de Lima] se despreocupa de inventar”, então, como 

vai afirmar Mário de Andrade (1997, p. 89), “não lhe falta imaginação. Aquela imaginação 

que, no bom sentido, deverá sempre se confundir mais ou menos com sensibilidade”. Daí, 

também, que se em “O grande desastre aéreo de ontem”, Lima – ainda de acordo com o autor 

de Macunaíma – “não descobre a poesia dos faits divers”, mas, apenas lança mão deles “para 

criar uma página de grande imaginação, intensidade lírica e sensibilidade mística” (ANDRADE, 

1997, p. 90), no poema de Angélica, o que vemos não nos parece destoar disso, salvo, 

evidentemente, o tempo a que pertence cada poema e suas inflexões eletivas e específicas. Em 

Jorge de Lima, faz-se notória o quanto a menção ao transporte aéreo é, sobremaneira, 

tributária de F.-T. Marinetti, na medida em que muito do que se avista no poema concorre 

exatamente para os ditames dos muitos manifestos empreendidos pelo Futurismo, a saber. A 

defesa do verso livre, da imaginação desprovida de fios, das palavras em liberdade, do culto à 

velocidade e às relações analógicas, da quebra dos meios tradicionais de expressão literária 

etc., são, enfim, alguns dos princípios básicos, propostos por Marinetti, e que Lima, bem 

como Freitas, por conseguinte, partilham, transpondo-os para seus respectivos poemas.  

A própria inscrição, “O grande desastre aéreo de ontem”, já é a consumação, aos 

olhos mais tradicionais, de uma escolha atípica de título para se dar a um poema. A 

objetividade, articulada com uma sentença que mais parece manchete de jornal, conduz ao 
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estranhamento, ao inusitado. Daí à sondagem da construção dos versos, outra surpresa; o 

repertório de que vale o poema é bem outro que não a crueza do corriqueiro, mas a 

assimilação de imagens à luz do subjetivo e do desconexo, ou, da “insônia febril”, nos termos 

do autor do manifesto futurista. O modo, portanto, como Jorge de Lima sequência essas 

imagens, demonstra que acordadas elas estão à premissa de que não são como  

 

[...] flores para escolher e colher com parcimônia, como dizia Voltaire. Elas 

constituem o sangue mesmo da poesia. A poesia deve ser uma seqüência 

ininterrupta de imagens novas, sem o que não é outra coisa que anemia e clorose 

(MARINETTI, 2000, p. 96).   

 

 

Isso porque, citando, novamente, Marinetti (2000, p. 96), “quanto mais as imagens contenham 

ligações vastas, tanto mais tempo elas conservarão a sua força de estupefação”.  

Tanto a primeira quanto à segunda fala encontram no poema de Jorge de Lima a 

cumplicidade ao elogio das imagens como um composto de estilhaços que devem estar 

dispostos a potencializar a poesia. A sucessão de ocorrências de fundo realista sob o domínio 

do lírico é o que subverte a linearidade acostumada dos fatos. Nesse sentido, o poema serve-se 

de uma linguagem, antes de mais, carregada de expressividade e amplamente encampada nos 

impulsos de quem o escreve, diante de um cenário em permanente surpresa, como o que é 

apresentado pelo poeta de Orfeu. Ao périplo dos olhos, a versificação surge: as informações 

de nó frouxo, algumas soltas, até, mas, todas, subjetivamente pronunciadas, são a prova de 

que o complexo imagético ou a “complexificação da imagem” – conforme designação de 

Fábio de Souza Andrade (1997, p. 80) – se dá na imprevisibilidade e, não raro, na 

consequente, impenetrabilidade de cada tomada, de tão velozes que nos chegam.  

Assim, “é possível atestar que “não há mais um assunto claramente desenvolvido 

por imagens a seu serviço”, como “tampouco a corporificação de idéias numa cadeia de 

imagens que evite metáforas mistas e passagens abruptas, mas ‘um punhado de imagens 

partidas’ (Eliot) que entrelaçam de maneira complexa” (ANDRADE, 1997, p. 80), e, 

demasiadamente, depressa. O mecanismo poético, portanto, a que Jorge de Lima recorre para 

escrever “O grande desastre aéreo de ontem” se particulariza, essencialmente, nisto: na 

“fragmentação e recomposição do real em uma nova ordem, mais opaca” (ANDRADE, 1997, p. 

83). Sucede que se, por um lado, isso ajudou Jorge de Lima “a corrigir a tendência escultórica 

excessiva de um poeta (também pintor e escultor), que esgrimia versos para tamponar a 

poesia” (ROSENBAUM, 1998), por outro, não o fizera passar ao largo da prudência e do 

hermetismo, na medida em que o modus operandi nos coloca em contato com uma 
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“estranheza semântica” e com imagens de caráter um tanto “inaudito” (ANDRADE, 1997, p. 

84). 

Também com Angélica Freitas isso ocorre. Avizinhá-la a Jorge de Lima, no 

entanto, ultrapassa a simples apropriação de verso inteiro ou do próprio mote (re)contado. É, 

pois, que, assim como o autor de “Essa Negra Fulô”, Freitas confere ao desastre aéreo um 

arranjo conjurado imagética e inusitadamente. O modo orgânico com que ela concebe os fatos 

e dá sentido a tudo reforça essa ideia. A menção de nomes da música clássica mundial 

alternada com o nome de uma representante da música popular/rock feito no Brasil sinaliza 

bem o contraste que, na realidade, formam uma só estrutura poética e corpórea: da persona do 

violonista que se elege como voz narradora à da própria Angélica, que se sente 

contemporaneamente à vontade em arrolar a uma mesma escala de valor músicos, propósitos 

e públicos tão distintos. Nota-se, mais uma vez, que a aura, em confluência com o próprio 

avião, também, se encontra em queda. Nesse sentido, Freitas atualiza o poema de Lima, 

excedendo-o, seja valor e temporalmente – ao admitir referências que não são coetâneas e 

mais que isso de classes distintas – seja, perspectivamente, ao conferir à sua leitura da versão 

original humor e ironia afinados. Isso facilmente se comprova no conselho às avessas que é 

dado aos passageiros, às “senhoras intactas”, em meio à queda do avião. Em vez de se pedir 

para que elas apertem os cintos, pede-se justamente o contrário, que, justamente, os afrouxem, 

já “que o chão é lindo & já vem vindo”. 

Por tudo isso, é possível afirmar que mais que uma simples paródia, o que 

Angélica faz é um exercício de “citação”, segundo os moldes de Compagnon (2007). Isso 

porque, de acordo com ele, “a citação” é “uma manipulação”, que, por sua vez, “é em si 

mesma uma força e um deslocamento, é o espaço privilegiado do trabalho do texto”, donde se 

encontra o registro relançado da “dinâmica do sentido e do fenômeno” (COMPAGNON, 2007, p. 

58). O fenômeno, em questão, nos dá a ver a diferença, ao passo que o sentido, a sua 

resolução. Daí a “citação” que Angélica faz de Jorge de Lima funcionar, antes de tudo, como 

“um operador trivial de intertextualidade”, que tanto está à espera da “competência do leitor, 

quando do estímulo à “máquina da leitura, que deve produzir um trabalho” (COMPAGNON, 

2007, p. 58-59), quanto assinala que a própria Freitas, antes de ser poeta, era leitora, e que, 

futuramente, se tornaria uma poeta capaz da “ativação de sentido”, pelo processo de 

(re)escrita, por exemplo, disto que se consolidou como “O grande desastre aéreo de ontem”. 
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4.2. ... Fabiano Calixto...  

 

O texto é um objeto fetiche e esse fetiche me deseja. O texto me escolheu, através 

de toda uma disposição de telas invisíveis, de chicanas seletivas: o vocabulário, as 

referências, a legibilidade etc. e, perdido no meio do texto (não atrás dele ao modo 

de um deus de maquinaria) há sempre o outro, o autor.  

 

Roland Barthes, em 

O prazer do texto, p. 35. 

 

A epígrafe que abre nossas considerações a respeito do trato de Fabiano Calixto 

para com as referências de cultura funciona como ponte para várias questões a serem 

impostas. Algumas delas, por exemplo, podem ser formuladas da seguinte maneira: 

 

[...] quais são os textos que, ao escrever, eu desejaria reescrever? Aqueles que 

Roland Barthes chamava de “escriptíveis” quando perguntava: “Que textos eu 

aceitaria escrever (reescrever), desejar, levar adiante como uma força nesse mundo 

que é o meu? O que a avaliação encontra é este valor: o que pode ser hoje escrito 

(reescrito) – o escriptível.” Há sempre um livro com o qual desejo que minha 

escrita mantenha uma relação privilegiada, “relação” em seu duplo sentido, o da 

narrativa (da recitação) e o da ligação (da afinidade eletiva). Isso não quer dizer que 

eu teria gostado de escrever esse livro, que o invejo, que o recopiaria de bom grado 

ou o retomaria por minha conta, como modelo, que o imitaria, que o atualizaria ou 

citaria por extenso se pudesse; isso também não demonstraria o meu amor por esse 

livro. Não, o texto que é para mim “escriptível” é aquele cuja postura de enunciação 

me convém (o que cita como eu). É por isso que esse texto não é nunca o mesmo 

livro, é por isso que o Quijote, de Menard, é também um outro Quixote 

(COMPAGNON, 2007, p. 43; grifos do autor). 

 

 

Da fala de Compagnon (2007), apropriada das colocações de Barthes, importa 

observar de mais de perto o modo como um texto, ao transigir na confluência das ideias do 

outro, seja para refutá-las, seja para acatá-las, é, de toda forma, recebido como uma “força” no 

mundo do leitor, sobretudo, se se tratar de um leitor-poeta. Isto que o impulsiona, a força, por 

natureza, pode tanto lhe soar agradável, quanto desconfortante, pondo-o, inclusive, “em 

estado de perda”, conforme alerta Barthes (2006, p. 20), quando o que estiver em jogo for um 

texto de “fruição”. Ocorre, no entanto, que esse mesmo qualificativo que é sinônimo de 

desconforto e, que, ainda, “faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor”, 

bem como “a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças” – levando-o a 

entrar em crise com a linguagem –, também, é o que representa o “brio do texto” (BARTHES, 

2006, p. 20-21; grifo do autor).  

E não havendo o brio, não haverá escritura, já que, de acordo com Barthes (2006), 

atribui-se justamente a ele, ao brio, a responsabilidade de exceder toda sorte de procura e de 
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ultrapassar a simples tagarelice. Afinal, se um texto dito de prazer é considerado aquele que 

“contenta, enche” e “dá euforia”, estando “ligado a uma prática confortável da leitura” 

(BARTHES, 2006, p. 20; grifo do autor), como admiti-lo senão amalgamando-o à fruição, se o 

que interessa, aqui, é pensá-lo como propulsor de uma nova escrita (ou escritura, na pronúncia 

barthesiana)? Quer dizer: o leitor-poeta, diante de uma referência textual, ou, mais de uma, 

que seja, deverá assimilá-la plasmando o sentimento inicial, mas sem deixar de anexá-lo, um 

sem-número de sensações posteriores, donde a fronteira do gozo e da dor desapareça em 

definitivo para ser lançada como fio de um mesmo novelo: o da escrita a ser (re)elaborada. 

Vejamos como isso se dá, por exemplo, nesta 

 

Canção natural do mundo 

 

os dias passaram ausentes. 

não nos muros. 

o futuro, em disfarces, 

coube antipático sobre 

a linha do horizonte às cinco da tarde. 

 

os dias passaram rápido. 

não no trem. não o ônibus. ou a espera. 

 

os dias, 

         como os cigarros, 

            com a esperança, 

                      como os cadernos de rascunho,  

acabam. 

 

(CALIXTO, MP, 10). 

 

 

Calixto vale-se da poética de Carlos Drummond de Andrade para “fortificar” e 

certificar-se da sua. Os ecos dessa presença se fazem ouvir nestes versos do poeta modernista 

– “A música se embala no possível, / no finito redondo, em que se crispa/ uma agonia 

moderna”, extraídos do poema “Canto órfico”, da obra Fazendeiro do ar – que, de pronto, 

abrem o livro de Calixto, Música possível, e, ainda, inspiram, inclusive, seu enxuto título. 

Ocorre que após esse direcionamento, somos tão logo sugestionados a interpolarmos a 

“Canção natural do mundo” como um poema afim e, sobretudo, articulado nos moldes 

drummondianos da percepção de tudo o que se passa. É, pois, sob a tormenta de um tempo, 

em que “os dias” ou “passaram ausentes”, ou, “passaram rápido” – a depender do referencial 

afetivo a se ter em conta – que deparamos com o exercício de uma escrita notadamente ao 

estreito do sensível, que o enseja e o faz segundo a volubilidade dos sentidos. O deslocamento 
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da sensibilidade confere à perquirição a despeito da passagem do tempo o que ela provoca no 

poeta, sobretudo, se afeito e consciente ele estiver acerca da realidade que o circunda.  

E, como é possível notar, Calixto não apenas vive essa realidade como é parte 

integrante dela, ainda que, muitas vezes, desintegrando-se, qual Drummond, não raro, se 

afigurava. De forma que se para este, como diria Davi Arrigucci Jr. (2002, p. 17), “o 

sentimento é a marca que o mundo lavra na alma”, e, a poesia, “uma arte de lavrar palavras”, 

que “inscreve a marca do sentimento numa forma de linguagem”, para aquele, ambas as 

afirmações também se aplicam, já que sua forma de responder ao “sentimento do mundo” 

segue no mesmo diapasão: donde “se crispa/ uma agonia moderna” (ANDRADE, 2003, p. 86), 

se crispa, também, uma agonia contemporânea. Calixto, portanto, não apenas endossa o 

sentimento do mundo de Drummond, como, ainda, o decodifica, com os olhos de seu próprio 

tempo, contemporizando “a linha do horizonte às cinco da tarde”. 

Sucede, ainda, que se o poeta de Claro enigma canta Orfeu, avistando-o “dividido, 

anda à procura/ dessa unidade áurea, que perdemos”, o que, na realidade, ele está fazendo, é 

cantando todas as coisas à sua volta e, por extensão, cantando a si próprio como a sua própria 

criação, a sua “oficina”, por vezes, “irritada”. A aposta de Drummond em um dos “monstros 

modernos” – nos seus próprios dizeres, conforme outrora o dissera – é o que dá o tom e o 

tema aos versos, e nos mostra “a condição emblemática” (VILLAÇA, 2006, p. 81) a qual o 

poeta se encontra a reboque, ao clamar pela ausência da linguagem mais primeva, isto é, da 

linguagem poética. Isso porque cumpre, justamente, à poesia, o papel de reparar e restaurar o 

mundo, ou, ainda, de “transformar o caos em cosmos”, como diria Cavalcanti (2013, p. 4), 

inspirando-se em Auerbach. Nesses termos, é notório que a personagem mítica se faça 

presente, quando o que se deseja é o ajuste do mundo à maneira de sua configuração inicial, 

“em que Orfeu representa sua força maior” (CAVALCANTI, 2013, p. 4). E se é por intermédio 

de seu canto que se pode fazer com que o mundo se reordene novamente, é sintomático, 

então, que logo o título do poema venha a receber o nome de “canto órfico”, quando de sua 

remissão “à origem da poesia, momento em que não havia distinção entre poesia e música (as 

artes irmãs caminhavam juntas e seu primeiro cantor foi Orfeu)”, de modo a conceder à 

poesia a função de “propiciar a convivência harmoniosa entre forças”, inclusive, aquelas que 

são “muitas vezes contrárias” (CAVALCANTI, 2013, p. 4). (Não por acaso, o crítico Antônio 

Carlos Secchin (2001, p. 157), reconhece como um dos traços mais peculiares do texto 

contemporâneo o modo como ele “efetua o encontro de todos os desencontros”, que se 

manifesta por meio de “linguagens desencontradas e descentradas, convívio de dicções em 
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contradição, desierarquização de registros lingüísticos, incorporação de falas historicamente 

marginalizadas... a listagem, aqui, seria imensa”). 

Cabe destacar que a busca por um mundo primitivo sinaliza uma estreita 

correspondência não apenas com a poesia em si, mas com os próprios dilemas que ela 

impinge, quando de seu nascedouro ou, mesmo, em suspeição de ainda vir a termo. Daí “os 

ecos/ de uma prístina ciência, agora exangue” (ANDRADE, 2003, p. 85), segundo Cavalcanti 

(2013, p. 5), representarem “uma espécie de ‘eco’ dos trovadores medievais”. Isso porque, 

“nesse contexto”, adenda o crítico, “a ‘gai saber’ ou ‘gaya scienza’ corresponde à destreza 

técnica e a liberdade criativa” – predicados que são “exigidos para a escrita da poesia em que 

a canção, a música e a dança se integravam”, e que, ainda, designam o “caráter órfico perdido 

na modernidade” (CAVALCANTI, 2013, p. 5) de Drummond. Como corolário disso, vemos a 

contemporaneidade de Calixto ressentir-se do fato de os “dias” e “os cigarros” e “a 

esperança” acabarem juntamente com “os cadernos de rascunho”. Se o poema de Drummond 

alude aos primórdios, na sua essência mais mítica, ancorada em uma memória que não cessa, 

e cuja intermitência é tributária das sensações de um mundo em desarranjo, em 

desencantamento, pode-se dizer, nesse sentido, que em Orfeu reside “uma força tão especial e 

misteriosa”, que é, pois, a “força da própria poesia e tudo o que ela pode significar” 

(CAVALCANTI, 2013, p. 5). E isso se torna ainda mais veemente no modo como Drummond, 

ao não distar por inteiro os seus versos de Orfeu, nos mostra ressoando a figura mítica não 

apenas em sua escrita, como em “em nós” mesmos. Esse dado aponta para uma consideração 

tão interessante quanto reversa: a de que a ausência de Orfeu pode muito bem ser admitida 

como uma das muitas motivações que, de acordo com Cavalcanti (2013, p. 5), fazem com 

“que o homem continue a criar” e a assimile tanto a seu mundo como às “camadas mais 

profundas do ser”.  

À relação estreita de Orfeu com a escrita poética, Drummond também recorre para 

passar em revista a “sua trajetória de poeta”, que, conforme assinala Villaça (2006, p. 81), é 

repisada, com alguma frequência, na perspectiva de um discurso ruminante e melancólico. A 

avaliação do saldo do que se escreve com o que se vive passa a ser daí e por diversas 

vezes/faces formulada. Uma delas, donde o “Canto órfico” se mostra exemplar, perfaz o 

caminho de uma procura pela “unidade áurea” perdida, e, por esse motivo, permite ao poeta 

ser embalado por um “ritmo suficiente” e, ao mesmo tempo, “nostálgico”, que “na nervura 

das folhas se limita, / quando não se compõe no ar, que é todo frêmito” (ANDRADE, 2003, p. 

85-86). Dessa feita, note-se que o chamado por Orfeu por parte do autor de Sentimento do 

mundo enseja um longo percurso rumo a toda sorte de procura, cuja resolução existencial 
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parece ser mesmo possível tão somente com a restauração poética. É, afinal, por meio dela, 

que se consegue, entre outras coisas, trazer “para o presente um passado mítico perfeito” 

(CAVALCANTI, 2013, p. 5), o que, para Fabiano resultaria no “coalha[r] as tardes de sábado” 

(CALIXTO, S, p. 48).  

A maneira como Calixto concebe sua poética, sobretudo, quando à luz de 

Drummond, é o que o faz arrematar reflexiva e criticamente a realidade na qual se está 

sucumbido e se (sobre)vive. Assim, diante de uma “cidade desmedida” (CALIXTO, MP, p. 27), 

é “natural” que o poeta, ao se deparar com 

 

[...] 

  

o festival do morango 

regado com o sangue de mais 

uma chacina 

os ônibus queimados, os olhos inchados de choro 

o medo de não ter  

o que pôr na marmita 

ou o que pôr no caixão 

 

[...]  

 

(CALIXTO, S, p. 13),  

 

 

se sinta tomado por uma “imundície” de ocorrências que, muitas vezes, o leva a fazer 

perguntas como: “que tipo de futuro tem um país como este?” (CALIXTO, S, p. 13). Ao 

circunstancial, às efemérides trágicas, principalmente, Calixto, assim como Drummond, 

imprime seu olhar agônico e com 

 

[...] uma coloração algo expressionista, com seus azuis, amarelos e, naturalmente, 

vermelhos. Dar cor, nesse, sentido, é também atribuir peso, gravidade, trazendo a 

poesia a um determinado lugar, neste caso, o lugar de seu presente (SISCAR, 2007, 

p. 114).  

 

 

É com isto que seria uma espécie de coloração ruidosa que o poeta de Sangüínea constrói, 

com doses contíguas as de seu mestre, as bases de sua escrita, desacomodando-a sempre de 

qualquer passividade ou indiferença frente ao sentimento do mundo que pesa sobre os ombros 

e que dita “que a vida é uma ordem. / A vida apenas, sem mistificação” (ANDRADE, 1998, p. 

160). 

Consciente disso, Calixto se direciona a Drummond, chamando-o à cena 

contemporânea, como quem sinaliza, nos termos do crítico Marcos Antonio de Moraes (2006, 
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p. 2), “a esperança de utópicas transformações”, dado “o tempo de injustiças e de sofrimento 

no qual”, ainda, nos encontramos “mergulhados”. Além disso, o fato de Calixto redigir um 

poema nos moldes de uma carta, de pronto, o que ele deseja é “ergue[r] ostensivamente os 

alicerces de aproximação de um ser a outro”, uma vez que “a correspondência (postal ou 

virtual)” – ou mesmo, espectral, cumpre lembrar – “sempre viabiliza a imaginária construção 

do diálogo em viva voz” (MORAES, 2006, p. 2). Vejamos como isso se concretiza nos versos 

abaixo: 

 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

caro Carlos, 

escrevo esta tarde 

um abraço. 

um abraço não dicionarizado. 

um abraço sem contusão. um  

abraço de silêncios e vácuo.  

(o que procuro 

nos teus poemas 

é o cheiro de grama 

após uma tempestade 

de verão. 

sempre encontro mais.  

teus poemas 

comem todo o chão 

e só é possível lê-los 

oferto a nuvem). 

Carlos, este abraço 

é quase uma chuva. é quase cinco horas da tarde. 

esse abraço é quase 

um café esperando à mesa. é quase uma canção 

para papéis e cartas 

não escritas. 

 

(CALIXTO, MP, p. 69) 

 

 

Se logo à partida, nos vemos efetivamente diante de um poema-carta, pode-se 

antecipar, porque bastante previsível, que os versos apresentem algum elo com quem se 

destina o título-vocativo. Se por Drummond, Calixto clama, não é sem superar a trava de 

“tempo-espaço”, uma vez que o que ele ambiciona é tanto “a ligação com tudo aquilo que já 

se tornou memória e eternidade”, como a união com aquele “que fez da palavra poética 

perene revelação intemporal das forças de comunhão” (MORAES, 2006, p. 3). Acerca desse 

aspecto, duas observações nos parecem precisas, a saber: 1) o modo como Calixto enlaça a 

poética drummondiana à sua, avulta, com considerável frequência, a primazia do mítico, na 

figura de Orfeu, para que o tempo presente seja – literário ou não – encampado nos demais; e 

2) Calixto não hesita em tomar partido de suas afinidades poéticas para conferir lastro à sua 
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escrita. A adesão que ele faz de muitos nomes da cultura brasileira e estrangeira – não se 

restringindo, portanto, tão só a autores da literatura, mas a de outros domínios artísticos, como 

das artes plásticas, da música etc. –, nunca é inoportuna, tampouco gratuita, mas de afetiva e 

meditada intenção/ encarnação/ atualização.  

É preciso salientar, ainda, que se um poema-carta – ou carta-poema, como prefere 

nomear Marco Antonio de Moraes (2006, p. 3) –, nos confidencia amizade ou mesmo “gestos 

fecundos em direção aos nossos semelhantes”, é de se esperar também que a poesia, ou 

partilhe de mesma verve do confrade a quem se dedica as linhas escritas, ou que se faça ouvir 

pelos ecos que sempre ficam quando do contato com outrem, que pode ser, inclusive, de 

identidade desconhecida do público leitor/ ouvinte. Mas, em se tratando de um poema-carta, 

endereçado a Drummond, é preciso destacar que, nesse caso, a predileção pelo poeta 

modernista irrompe no poema de Calixto sem cair no metapoético avulso, já que o modus 

operandi deste se guarda ao abrigo daquele, quando o “cheiro de grama/ após uma 

tempestade/ de verão” lhe é oferecido como demonstração de acolhida e acalento. A busca 

pela palavra grata, no poema, se exercita no mesmo instante da realização de sua escrita. A 

questão, essencialmente cordata, de Calixto, está em compor versos que figurem no embate 

com a exatidão da palavra a ser pinçada, vale dizer, numa “luta” que quando resulta “vã”, 

chega a apresentar-se de modo ainda não “dicionarizado”.  

Não à toa que em Calixto, nos deparamos também com a voz de 

 

joão cabral de melo neto  

 

casulo-caneta: de onde 

silêncios rosnam sóbrios. 

 

não de fome de som. mas  

de sonhos-eco, de formas 

 

abertas ao estalo. ao pulso. 

não o que suporta a dor e 

 

sim o que faz dela pa- 

lavras. caça, entre reti- 

 

cências mudas, o alvo caro. 

não ouro ou preciosas 

 

pedras – que não sejam as 

próprias –, mas as de uma 

 

ruína de árvore ainda 

intacta. relíquia ín- 

 

tima. algo como a alquimia 
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– contrária – dentro das tripas.  

 

(CALIXTO, F, p. 31),  

 
 

refundindo na sua, quando da ode feita a uma das muitas lições de poesia que herdara do autor 

de A pedra do sono. E que fique claro que, das muitas “formas/ abertas ao estalo”, o que vale, 

tanto para um quanto para o outro poeta, não é a inspiração ou o que “suporta a dor”, mas 

“sim o que faz dela pa-/ lavras”. Isso porque com Cabral, Calixto aprendera que o trabalho de 

composição de um poema é, acima de tudo, feito “de mil fracassos, de truques que ninguém 

deve saber, de concessões ao fácil, de soluções insatisfatórias, de aceitação resignada do 

pouco que se é capaz de conseguir e de renúncia ao que, de partida, se desejou conseguir” 

(MELO NETO, 2003, p. 723). É notório que o poeta de Música possível também replique algo 

do arguto e rigoroso ofício do verso cabralino no momento em que o seu trato para com as 

“pedras” passe a refletir, irrestritamente, à maneira de “Catar feijão” de João Cabral. Isso 

porque em ambos os casos o que conta é a seleção dos melhores grãos (palavras) e o descarte 

do que não tem serventia. Em outros termos: a contenção substantivada deve, nesse caso, 

prevalecer no lugar do excesso discursivo e de sua adjetivação derramada. Ou, como vai dizer 

Reynaldo Damazio (2000), com o poema “João Cabral de Melo Neto”, o que Calixto faz é 

uma 

 

[...] uma homenagem ao imenso legado do mestre, em tom sóbrio e seco, escritura 

atenta para a construtividade, ou para o caráter construtivo do texto, que coloca 

seus próprios mecanismos internos em constante estado de investigação. Mas 

Calixto não comete o equívoco primário do epigonismo, nem envereda pela 

louvação pueril. Ao contrário, traz aquela metáfora lúcida, em que o dizer e a forma 

de dizer se misturam, para o seu contexto, a sua maneira de lidar com a linguagem 

(DAMAZIO, 2000, p. 17). 

 

Dessa semelhança de ofício – que, cumpre lembrar, pode se estender a diversos 

outros feitos pelo poeta modernista, qual, por exemplo, o trabalho d’ “O ferrageiro de 

Carmona”, em que tomamos nota de que o “ferro não deve fundir-se/ nem deve a voz ter 

diarréia” (MELO NETO, 2003, p. 596) – Calixto extrai, a princípio, o que para ele parece ser a 

definição poética do mestre pernambucano, com quem, inclusive, partilha o “casulo-caneta” 

com o objetivo de escrever seus versos. Esse objeto-síntese, como é possível chamar, ao 

mostrar-se avesso à inspiração, e, portanto, consequentemente, afeito à razão, “de onde/ 

silêncios rosnam sóbrios”, é o que move a escrita de Calixto, nesse momento em especial, e 

dá a ver questões de teoria literária que se não lhe impõem como filão da forma como todo 

sistema poético deve se realizar, ao menos, acena para uma afinidade um tanto “expansiva” – 
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para tomarmos de empréstimo o sentido que Alcides Villaça (2001) dotara o termo – com o 

legado de João Cabral.  

Villaça (2001) entende por expansividade a tendência geral de qualquer leitor – e 

se este for poeta, certamente, o processo será ainda mais adensado – de se deixar seduzir por 

uma determinada obra ou autor como quem “vive nas sugestões e impressões recolhidas 

livremente dos temas, figuras e ritmos acionados no texto” (VILLAÇA, 2001, p. 143). Com 

efeito, e, em se tratando de um leitor-poeta, tudo isso, evidentemente, passa a ganhar não 

apenas em relevo, mas em “leitura crítica”, que, no caso do leitor-Calixto, dado seu dever de 

ofício – posto que, nele, sujeito empírico, poeta e crítico não se desvencilham um dos outros – 

termina por incorrer no “reconhecimento dos limites do território poético” (VILLAÇA, 2001, p. 

143; grifo do autor). Este território, por seu turno, passa a ser identificado, de acordo com 

Villaça (2001, p. 143), “como qualidade mesma da admiração”. Assim, o que identificamos 

como sendo os limites da poética cabralina, Calixto os avista como bandeira de uma premissa 

maior ou “seu preciso triunfo” (VILLAÇA, 2001, p. 143), já que o que está em questão é o 

elogio da razão em detrimento da emoção que tal poética postula.      

Assim, se assuntarmos qual é a expansão e qual é o limite, propriamente ditos, 

dessa poesia cerebrina, é possível que nos deparemos com o encontro de ambos, na medida 

em que, juntos, eles rumam para a “base consciente de tantos e tantos poemas” cabralinos; de 

outra parte, é preciso considerar que essa mesma “operação de refundir uma metalinguagem 

em outra, conservando-se os mesmos princípios de valor, pode funcionar” – e ao que parece 

funciona com e em Calixto-leitor-de-Cabral – “como um jogo de espelho contra espelho, em 

que a fidelidade se dá como vertigem” (VILLAÇA, 2001, p. 144). Isso porque já em Cabral – e, 

por conseguinte, em Calixto, contudo, com considerável ênfase –, o sentido da poesia 

perpassa por um projeto de construção que nem sempre corresponde ao que se tem como 

saldo resultante. O que se quer dizer com isso é que mesmo o autor de A educação pela pedra 

não passou incólume das “fortes injunções de natureza psicológica, geracional e cultural” 

(VILLAÇA, 2001, p. 144), conforme a arqueologia de sua obra poética nos atesta. Nesse 

sentido, vale lembrar que a poesia cabralina em sua expressão inicial cultuava um imaginário 

um tanto quanto surrealista e, assim, mais facilmente dado ao mundo onírico e ao escape do 

controle das palavras que lhe é típico. Se isto que seria tido como um exercício de liberdade 

criativa, e que Cabral dizia combater com veemência, não há como negar, de outra parte, que 

ele próprio só atingiria seu objetivo pouco mais tarde, com Os três-mal-amados, uma vez que 

“em Pedra do sono”, sua estreia literária, o que “logo se impõe é a questão da identidade 

pessoal e da persona artística” (VILLAÇA, 2001, p. 144), demonstrando, portanto, que sua 
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poesia “não parecia ainda prefigurar a construção de um espaço lírico próprio” (SECCHIN, 

1999, p. 19), como, posteriormente, viria a se consolidar.   

Não obstante, ainda que Cabral tenha redigido, de forma até obsessiva, seus 

primeiros poemas em primeira pessoa do singular, é preciso ressaltar que já neles 

encontraríamos impresso, também, um “modo paradoxal de quem o faz para declarar sua 

ausência” (VILLAÇA, 2001, p. 145). Fazendo dessa forma, Cabral acreditaria que sua 

identidade – pessoal e intransferível –, bem como sua própria vida, se diluiriam na estrutura 

poética. Era como se para ele, conforme assevera Villaça (2001, p. 145), “os gestos, as 

notícias e as imagens do cotidiano” se insurgissem “filtrados por lentes, ou no espaço 

impresso, ou em espelhos e retratos, ou em vozes telefônicas”. O que, por um lado, 

novamente, citando Villaça (2001, p. 145), nos dá a impressão de estarmos diante de um eu 

apenas insinuado, por outro, todo esse estratagema “não faz mais do que atualizar o paradoxo 

e o impasse” daquilo que Cabral desejava passar ao largo, isto é, da identidade lírica. Mais 

uma vez, a subjetividade se faria presente.  

Toda a digressão a despeito deste que era um dos poetas-mestres de Calixto é 

válida para compreendermos com maior precisão que seu excurso por Cabral sinaliza que 

tanto um quanto o outro parecem não conhecer “afirmação alguma de personalidade íntegra 

ou estabilizada”, mas, mais que isso, uma personalidade que não se furta à promoção de um 

lirismo que, conquanto se apresente tão racional, não deixe de ser traído por enorme 

afetividade. Em Calixto, como é de se esperar de sua contemporaneidade, esse lirismo é 

notadamente mais maleável, móbil. Em 

 

O BICHO (REMIX) 

 

Para Manuel Bandeira 

 

Vi um bicho revirando detritos na imundície do lixo. Entre um monte de sacos 

destroçados, pedaços de pizza, restos de arroz, embalagens de remédio, lâmpadas, 

luvas, livros, manchetes de jornais comunicando o fabuloso crescimento do PIB 

brasileiro, marmitas metálicas, sobras de tudo e todos, uma estranha peça de carne 

desabada sobre o monturo. Era um outro bicho. Nas costelas abertas do bicho, cujo 

forte fúcsia fedia horrores e um crucifixo pendia entre os imensos talhes, um outro 

bicho enorme fazia seu banquete. Examinava, cheirava, roía vísceras, cavoucava 

costelas e observava o mundo de soslaio, quase satisfeito. Devorava tudo com 

voracidade. O bicho, meu Deus! O bicho (uma lixa manjando lixo dentro da ex-

vida de outro bicho) era um bicho!  

 

(CALIXTO, NM, p. 131), 

 

como em 
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 HAICAIZINHO DE ESTAÇÃO 

 

no rádio velho, a baladinha de James Blunt 

que, quentinha, me fez lembrar 

que a saudade tem memória de elefante  

 

(CALIXTO, PNNN, s/p),  
 

 

ou em  
 

 

ROCK IN RIO, 1985 

 

a vida pinga um colírio 

no olho da gente 

e vai embora 

 

(CALIXTO, PNNN, s/p),  

 

para ficarmos com apenas alguns entre os muitos poemas exemplares, Calixto nos confirma 

que sua maleabilidade lírica, por assim dizer, é capaz de atingir extremidades as mais 

antagônicas. Por esse motivo, é que ele não é mais um daqueles poetas de uma nota só. Pois, 

de um poema à la João Cabral, com o primado do rigor e da objetividade, Fabiano se rende à 

escrita remixada (e atual!) de um Manuel Bandeira, tanto quanto a um haicai (ou hai-kai), nos 

moldes leminskianos, com direito ao mesmo furto de alguns dos princípios mais rígidos – 

como a obediência à métrica, a ausência de título... – de que derivam o legítimo haiku 

japonês. Se no autor de Catatau, o virtuosismo técnico do haicai gravita num registro mais 

livre e lúdico, algo entre a inocência e o deslumbre – como bem sintetiza Paulo Franchetti 

(1994) –, com Calixto isso se notabiliza de modo ainda mais consolidado, quando todos os 

três versos característicos da forma original – tanto em “Haicaizinho de estação”, quanto em 

“Rock in Rio, 1985” – confluem ao mesmo tempo para uma poética da brevidade que é tão 

carregada de contundência existencial e sentimental quanto de largo sentido, conquanto a 

forma poética escolhida seja expressivamente compacta.   

Assim, é que a definição de Leminski (2001, p. 113; grifos do autor) de que o 

“hai-kai (sic) é o nosso tempo, baby. Um tempo compacto, um tempo ‘clip’, um tempo ‘bip’, 

um tempo ‘chips’”, vem a calhar nesses dois específicos poemas de Calixto, uma vez que em 

ambos a deferência a situações específicas – vividas ou imaginadas, pouco importa – mas, que 

ali se encontram envoltas por uma carga de expressão engolfada na lembrança do ocorrido, 

percutindo as respectivas paixões. Se Calixto, portanto, não desdenha dos pormenores de um 

simples cotidiano, ao contrário, os reconhece tão legítimos quanto motivadores de sua escrita, 
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a ponto de a realidade, a qual faz parte, redundar em versos críticos, pode-se dizer, então, que 

em muito ele se assemelha ao que seus confrades de pátria e décadas atrás já o fariam. 

Estamos nos referindo mais precisamente à produção dos anos de 1970, quando 

 

[...] da garotada da poesia marginal ou alternativa, crescida com manchetes de 

jornal, frases de “out-door” e grafittis nas paredes das cidades que inchavam, 

começou a fazer “hai-kais”, até sem querer. Waly, Chico Alvim, Chacal, Régis, 

Ana Cristina César, Alice Ruiz, todos o fizeram. Fazem e farão (LEMINSKI, 2001, p. 

113; grifos do autor).  

 

 

Dessa safra de poetas, ficaria a fortuna de poemas com apego à crônica ligeira, ao resgate de 

uma sensibilidade, que, como se sabe, até aquele momento havia sido deixada de lado pelos 

adeptos do experimentalismo de vanguarda, e que, para os marginais, era a forma que haviam 

encontrado de arrolar poesia e vida. Com isso, os poetas dessa geração restabeleceram a 

pessoalidade, aflorando uma subjetividade loquaz e impelida, acima de tudo, de experiências 

vivenciadas no calor da hora e descritas com a urgência e o tom confessional e espontâneo 

solicitados pelo momento. É evidente que isto resultaria em um afrouxamento literário – ainda 

que, como se sabe, aparente, porque de dispendiosa elaboração – capaz de trazer para perto do 

poeta seu público consumidor.  

Em outros termos, à medida que a expressão poética ficasse sem tomar “qualquer 

distância da experiência e da linguagem cotidianas” (SIMON, 1985, p. 48), ela promoveria uma 

identificação mútua de autor-leitor. Assim, se, com a poesia marginal, o verso seria 

novamente admitido, e com a devida fatura discursiva – em frente de oposição ao “fetiche da 

palavra-objeto do concretismo e do poema-processo” (MALARD, 2006, p. 76) – o conteúdo da 

vida real, também, voltaria a ser cotidiana e instantaneamente apanhado. No seu estilo mais 

prosaico, e avesso aos limites do poema acadêmica e linguisticamente bem-comportado, a 

poesia marginal promoveu o rompimento com certos tabus e convencionalismos em nível 

temático, formal, e linguístico. Daí podermos afirmar, com Letícia Malard (2006, p. 78), que 

“o poema [marginal] não se faz. Acontece”. Posto isso, verificamos um reposicionamento 

conceitual acerca da função da poesia. De elitista, ela passaria à democrática, não apenas 

porque poderia ser a leitura cotidiana de qualquer um, mas também porque proporcionara o 

desbaratamento de todo e qualquer valor que se propusesse paradigmático.  

Sucede que os poetas dessa geração se propuseram aliar o gesto implacável das 

definições à flexibilidade ideal mediante a ramificação do que os teóricos na época 

caracterizaram como bloco de um único “surto de produção poética mais ou menos 

clandestina” (MATTOSO, 1982, p. 20). Para Glauco Mattoso (1982, p. 29), por exemplo, a 
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poesia marginal não se estreitava a qualquer passo homogêneo, fosse prático ou teórico, 

inexistindo, portanto, qualquer “trabalho coletivo ou grupal orientado e posicionado contra ou 

a favor de determinados conceitos”. O que se podia constatar, para o autor, traduzia-se na 

coexistência de vários e ricos estilos que em alguns momentos se intercomunicavam sob o 

signo da desorganização, da desorientação e da desinformação, mas que, ao fim e ao cabo, o 

que acabava prevalecendo era mesmo “a despreocupação com o próprio conceito de poesia e 

o descompromisso com qualquer diretriz estética” (MATTOSO, 1982, p. 29), e nunca um 

projeto universal2 de poesia. Que dizer, então, do modus operandi dessa produção e 

distribuição poética que apresentariam uma face funcional, à medida que os próprios autores 

participassem “nas diversas etapas da produção e distribuição do livro”, determinando, pois, 

“um produto gráfico integrado, de imagem pessoalizada” que sugerisse “uma situação mais 

próxima do diálogo do que a oferecida comumente na relação de compra e venda, tal como se 

realiza no âmbito editorial” (HOLLANDA, 1998, p. 9-10).  

Por tudo isso, a poesia marginal viria futuramente contribuir3 de modo 

significativo para o que hoje se assiste na produção de muitos autores, como Fabiano Calixto, 

cuja obra demonstra ser tributária de uma escrita que assola o cotidiano de modo tão ligeiro 

quanto ele se dá, na medida em que ele se expressa na afetação momentânea de um diário – 

gênero que, por vezes, esteve intimamente ligado ao espírito dos autores setentistas. Quando 

 

 

DA UNIVERSIDADE DESCONHECIDA, 

 

                                                 
2 Segundo Teresa Cabañas (2009), a não opção por um código poético universal por parte dos poetas marginais 

implicou na possibilidade de reversão do absolutismo de determinada linguagem que quisesse imperar. 
3 Há de se registrar também que essa contribuição se expande até mesmo aos mecanismos da própria publicação. 

Vejamos. O custeamento das obras dos poetas marginais, como se sabe, era provido de iniciativas próprias, 

independentes e a divulgação era feita à margem das grandes publicações – apostando numa “experiência 

artística que não possuía equivalente industrial” (SIMON, 1999, p. 33). Assim, era comum ver os poetas 

comercializando suas obras artesanais em porta de bares, cinemas, teatro etc. Diante disso, não há como negar 

alguma equivalência de algumas das muitas produções poéticas ocorridas nos dias de hoje. Calixto iniciou sua 

carreira literária publicando de modo independente e depois em pequenas editoras. Só mais tarde, ele veria seus 

versos serem publicados por grandes selos editoriais como a Cosac Naify, por exemplo. Fato é que mesmo 

depois disso, Calixto decide voltar a publicar de forma novamente independente e alega que há muita diferença 

entre publicar um livro por uma grande editora ou publicar de iniciativa própria. Sobre isso, ele dispara: “A 

grande editora te dá publicidade. Todos leem o poeta da grande editora. O poeta da grande editora é amado pelo 

povo, tem o rosto queimado pelo hálito das multidões. Por que a leitura da grande maioria é 

fundamentada nisso, numa espécie de osmose gerada pela grife. A grife – é o país das grifes, 

certo? – faz com que as pessoas leiam aquilo que tem grife. Compram l ivros como se 

comprassem um tênis Nike e esperam os mesmos resultados –  no que acabam tendo. Os poetas 

menos interessantes do país estão nas grandes editoras – com as exceções de sempre, claro. Uma 

editora não é feita de grandes jabás ou fortunas, mas de g randes editores, e estes praticamente 

acabaram. Gourmetizaram tudo neste país que apodrece mais rápido que bananas na fruteira, 

inclusive os editores, que agora são publishers” ( CALIXTO apud BANDIDO, 2014).  
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Trampei 16 horas no supermercado e às 8 da manhã tinha 150 contos sei que ganhei 

200 e não sei o que houve com os outros 50 suponho que comi algo e tomei 

cervejas e café com leite no Bar do Seu Jão perto do supermercado e choveu a noite 

de sexta e toda a manhã de sábado e às 10 fui ao editor da Tribuna Popular e cobrei 

10 contos por um poema que publiquei por lá e agora eu tinha 160 contos e decidi 

comprar uns CDS virgens para gravar Noel Rosa Vitor Ramil Itamar Assumpção 

Jards Macalé Sérgio Sampaio e comer uma excelente panqueca de carne moída com 

azeitonas e traduzir este poema ou esta nota de Roberto Bolaño que é como um 

pulmão ou uma boca transitória que diz que estou feliz porque há muito tempo que 

eu não tinha grana no bolso  

 

(CALIXTO, NM, p. 99), 

 

por exemplo, vemos Calixto lançando-se à expressão simultânea do factual com a escritura, 

isto é, no mesmo instante em que as coisas acontecem, a tinta que transcreve os versos as 

acompanha; é como se o desejo de flagrá-las na cadência exata lhe dispusesse da mesma 

afecção de frescor ou desatino do ocorrido. Note-se que se a narrativa do poema traz algo de 

corriqueiro – como um “trampo” de “16 horas no supermercado” – que se confirma no que há 

de mais comezinho como se alimentar de “uma excelente panqueca de carne moída com 

azeitonas” –, mas que, ao mesmo tempo, não deixa de se encerrar em proveito poético. Isso 

porque os versos de Calixto “extraem sua força de um antilirismo meticuloso, que procura 

rebaixar a voz do sujeito aos detalhes ordinários da paisagem urbana” (DAMAZIO, 2000, p. 

17), de modo tal que pouco ou nada faça jus atribuir ao exercício literário um quê de 

ininteligível, de hermético.  

É evidente, no entanto, que o que Calixto pretende com isso não é passar ao 

estreito do raso, ou, tampouco, levar ao seu leitor a ideia de que a realização de um bom 

poema deva, deliberadamente, ser a conversão direta da vida em versos. Aquilo que o poeta 

nos conta de sua “Universidade desconhecida”, e cujo sentido lato nos faz perscrutá-la 

ambiguamente – seja como sinônimo de meio acadêmico, seja como qualidade ou condição 

do que é universal e, portanto, comum à totalidade, ao múltiplo – recebe uma inflexão ao 

mesmo tempo rica e inusitada, na medida em que nos deparamos com um cotidiano se não 

excêntrico, atípico, por demais. Ao menos, para o que se espera ou se imagina de um relato 

daquele que demonstra ter intimidade com o mundo das letras, da criação, da tradução. A 

simplicidade e a escolaridade que se imiscuem no cotidiano humilde descrito por Calixto 

desafinam, assim, qualquer figuração previsível. O modelo de universidade que ele nos traz 

casa a descrição de um dia de “trampo” no supermercado com remissões de toda sorte de 

artistas – músicos, compositores, instrumentistas, arranjadores, poetas, escritores – que vai de 

Noel Rosa, Vitor Ramil, Itamar Assumpção, Jards Macalé, Sérgio Sampaio a Roberto Bolaño, 

a quem Fabiano – em entrevista ao blog de Bruno Bandido (2014) – se refere como sendo “há 
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alguns anos meu escritor preferido (ao lado de Baudelaire), aquele com o qual tudo faz 

sentido” e que em muito contribuiu para abrir “caminhos por todos os lados para que 

pudéssemos passar”.  

Dessa fala, é possível pensarmos que Calixto realiza o que ele antecipa com seu 

intitulado universo: o desconhecimento que nos assola quanto à imagem que se há muito se 

construiu em torno do poeta. A queda de sua aura se ratifica quando de encontro com a 

narração do cotidiano de alguém que trabalha em um grande estabelecimento comercial. 

Mundos até então considerados antagônicos se corporificam no mesmo poema e partilham de 

mesmo “pulmão ou boca transitória” que sonorizam a felicidade de quem “há muito tempo 

[...] não tinha grana no bolso”. Da contiguidade que se estabelece de realidades tão distintas – 

ao menos no mundo das ideias –, Calixto vale-se para legitimar sua poesia como música 

possível de qualquer um – típica atitude de quem ao se sentir inquieto diante de todas as 

coisas resolve “experimentar coisas com os poemas” e, mais que isso,  

 

[...] de implodir fronteiras. Novas sensações, novos modos de respirar. O barato na 

poesia é que na poesia pode-se tudo. É uma grande orgia do intelecto. Sou curioso 

demais pra fundar uma voz. Gosto de vozes – se possível, levemente perfumadas de 

bourbon (CALIXTO apud BANDIDO, 2014).  

 

 

4.2. ... Marília Garcia...  
 

 

 [...] porque o poema, como tudo o mais na vida, resulta de uma soma de fatores 

circunstanciais que se oferecem à opção do poeta no momento em que o escreve.  

 

Ferreira Gullar, em  

“Necessidade”. 

 

Todo [...] escritor tem outro pensador com quem dialoga permanentemente. 

 
Evando Nascimento, em  

“Depois de Derrida –  

Retrato de uma obra viva”. 

 

 

Conforme já sinaliza a passagem de Gullar, e a de Evando Nascimento, que com a 

do poeta ali se situa como adendo, pode-se afirmar que a poesia – agora pensando mais de 

perto, os versos de Marília Garcia – realiza-se no limiar das coisas mundanas e das referências 

de cultura, conquanto, muitas vezes, suscite a dúvida sobre quando e onde uma termina e as 

outras começam. Fato é que, como já diria Foucault (1987, p. 14-15), se até “os gestos mudos, 

as enfermidades e todo o tumulto que nos rodeia pode, igualmente, falar-nos” e, por isso 
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mesmo, ressoar “com mais atenção que nunca” de modo a nos tornarmos “dispostos a escutar 

toda essa possível linguagem, tratando de surpreender sob as palavras um discurso que seria 

mais essencial”, então, ao poeta, mais que depressa, cumprirá o exercício de se não superá-las 

ao menos de deslocá-las de seu conhecido uso, enredando-as, assim, aos deslimites de sentido. 

Só, assim, crê-se no alcance disto que seria a essência da linguagem, a poesia. Com isso, é 

legítimo que também ela, a poesia, tanto quanto “cada cultura”, ou, “cada forma cultural da 

civilização ocidental” tenha “o seu sistema de interpretação, as suas técnicas, os seus 

métodos, as suas formas próprias de suspeitar que a linguagem quer dizer algo de diferente do 

que diz, a entrever que há linguagem dentro da mesma linguagem (FOUCAULT, 1987, p. 15). 

Pois que essa “linguagem dentro da mesma linguagem” de que bem fala Foucault abre guarda 

para se pensar uma coisa dentro de outra, seja ela uma coisa mesma, lugares, idiomas, pessoas 

reais, conhecidas ou não, como quaisquer outros exemplos que a valham.  

A falar com maior discernimento, diante dos olhos do leitor, o reflexo que lhe 

chegará poderá lhe ocorrer um tanto confuso, de tão imbricado, quanto ajustado, que se 

encontrará; eis um invento de elaborada interação e articulação. Em se tratando dos poemas 

de Marília, isso se concretiza na interpretação que ela faz de si própria e de tudo o que está à 

sua volta – àquilo que lhe tenha, pois, de algum modo a acometido ou que lhe tenha afigurado 

como leitura e / ou circunstância silenciosamente ensurdecedora, digna de (mais uma) voz que 

ressente. Mobilizada, independentemente de grandes arroubos, a poeta, então, se mostra 

disposta ao verbo que, sempre em clave mais complexa, irá transcender-se ou travestir-se – a 

depender do percurso a se traçar, como os versos vão sendo escritos e, por conseguinte, 

assimilados. Daí, neles, vir a “se inscrever”, o que Celia Pedrosa (2010a, p. 33) identificaria 

como “uma diferença produzida – face à crença” que a autora de Engano geográfico tem por 

costume depositar tanto “na relação imediata entre palavra poética” e “experiência subjetiva” 

tanto quanto, e, sobretudo, na 

 
[...] constante presença de um dizer, por sua vez paradoxalmente sempre referido ao 

não dito, ao silêncio, ao não compreendido, ao ausente, e remetido a outros dizeres 

falados, ouvidos e lidos, inclusive em língua estrangeira, que entrecortam 

travessões, parênteses, aspas e itálicos a sintaxe prosaica dos versos, dando-lhes 

uma tensa mas dissoluta densidade (PEDROSA, 2010a, p. 33).       

  

Ao nos depararmos com um poema como  

 

Svetlana 

 

na véspera de sua partida para 

ny, emmanuel hocquard datilografa 
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um poema de george oppen 

em sua máquina de escrever 

underwood n. 3. é como svetlana querendo voltar 

para barcelona aqui não fico 

mais nem um dia dizia no café 

com nome grego que 

lhe fazia falta ver as coisas 

invisíveis daquela cidade e seu marido 

na contramão carregando 

no braço o menino sem língua. 

tentando alcançar o que 

aparecia do outro lado do mar 

se alguém ainda viria 

para ajudá-los 

 nesta época 

do ano a tormenta não costuma 

demorar (o poema era em inglês) 

e tinham medo de se perder, 

ela dizia, por isso a distância, 

ritmo de degrau seguindo 

cortado, por isso 

o modo de andar e 

o ziguezague do avião sempre que saíam juntos. 

tinham medo e todos os dias fazia 

algo para evitar. depois queria 

encontrá-lo na rua, 

perdido, como um acidente: 

cruza numa esquina e vê. desligou 

a chamada na hora 

precisa, a voz cortada outra 

vez antes de seguir 

pelas ramblas. 

 

(GARCIA, VPW, p. 7-8),  

 

 

o que se afirmou evidencia-se logo já na escolha do título “Svetlana”. Por se tratar de um 

nome feminino, de origem estrangeira – ao menos, em relação à língua portuguesa que, no 

poema, é predominante –, ele funciona como reforço da poética de Marília, no que diz 

respeito ao seu apelo culturalmente eclético – conforme adiantado neste trabalho, no capítulo-

ensaio anterior a este. Ocorre que “Svetlana”, vem do elemento eslavo svet4, que, em 

português, remete à “luz”, a “mundo” ou, ainda, como alguns dizem, à junção dos dois: a “luz 

do mundo”. Todos esses significados mostram-se pertinentes ao propósito de Marília, à 

medida que vemos a sua escrita irradiar, mais uma vez, rumos os mais expansivos – 

literalmente falando, inclusive. De idas e vindas, de perto e de longe, de conhecidos e 

desconhecidos, sua poética se constrói; é como se o próprio ato de locomoção, de 

deslocamento que parece nunca cessar, a tornasse, enfim, aberta ao sentido cambiante – quase 

                                                 
4 Cf. assevera o Dicionário de nomes próprios, cujo link de acesso encontra-se ao final do trabalho.   
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work in progress ou “working paper”, para falar nos termos de Compagnon (2007) – tanto a 

despeito de quem e do que se está sendo (re)vivido / (re)contado / (re)escrito. 

No início e no final, a par desse mesmo espírito nada inerte, “Svetlana” 

desenvolve-se entre o período que antecede a partida para Nova Iorque e o prosseguir “pelas 

ramblas”. Discorreremos a respeito de cada um, a princípio, em separado. No caso do 

primeiro deslocamento, o registro da identidade de quem está prestes a partir não é, 

curiosamente, Svetlana – como se pode esperar, uma vez que o título nos sugestiona a isso – 

mas, Emmanuel Hocquard – poeta francês contemporâneo, de quem Marília Garcia é não 

apenas uma leitora confessa, mas crítica e estudiosa. Aqui, cabe acrescentar que a tese de 

doutorado que ela defendera em 2010, versa, justamente, sobre os versos de Hocquard, neles 

buscando 

 

[...] mapear alguns dos deslocamentos operados [...] a partir de elementos presentes 

na construção de seus textos e do modo como o autor incorpora a temática ligada ao 

espaço: viagens, deslocamentos espaciais e temporais, paisagem, espaço da escrita.  

Para tal estudo, tratou-se de mostrar que o deslocamento se configura, basicamente, 

em duas direções: uma via de perto para longe e outra de longe para perto. Na 

primeira direção, observa-se a tentativa de resistir a um tipo de escrita congelada e 

fabricar uma distância, tanto em relação ao subjetivo e ao privado, quanto em 

relação aos clichês de linguagem. Nesse sentido, foram abordados alguns conceitos 

presentes no debate sobre a poesia contemporânea, tais como a literalidade e o 

duplo lírico-antilírico, bem como os preciosos apontamentos do autor. Tratou-se de 

analisar, também, o uso feito por ele das “etiquetas líricas”, isto é, formas e 

recursos presentes na lírica ocidental, bem como do procedimento da colagem.  

Na segunda via do movimento, de longe para perto, verifica-se a maneira como 

Hocquard procura se aproximar do passado, do privado e dos restos da memória, 

em busca de elementos para a escrita que possam ser repensados e atualizados. 

Nesta direção, insere-se a volta in loco a Tânger, cidade em que o autor passou sua 

infância. Também neste movimento podem ser encontradas as operações feitas com 

a tradução, que consiste em trazer a outra língua para perto, e com os jogos de 

escrita ligados à gramática. Os deslocamentos destacados contribuem para o caráter 

móvel e descartável de seus textos. [...] (GARCIA, 2010, p. 6; grifo da autora e 

sublinhados nossos). 

 

 

A transcrição, quase na íntegra, do resumo da tese, convém não apenas à 

compreensão da poética de Hocquard, como à da própria poética de Marília, e, em especial, 

ao modo como ela interioriza o autor francês, nele se desdobrando. A notável congruência de 

tom e estilo entre esses dois poetas faz valer o motivo pelo qual – agora pensando em 

“Svetlana”, especificamente – Marília engendra Hocquard, em seu “espaço de escrita”. É, 

pois, que a forma como ela o “incorpora” tematiza a relação de “distância” fabricada entre o 

“subjetivo” e o “privado”, na medida em que Hocquard insurge-se no poema tanto como ele 

mesmo – quando envolto está por um de seus instrumentos de trabalho, “sua máquina de 

escrever/ underwood n. 3” –, como, anonimamente, na assimilação de outrem – tanto com 
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Marília, que o dá a voz, e se desdobra, seja com uma terceira pessoa, identificada logo no 

começo do poema: “é como svetlana querendo voltar/ para barcelona aqui não fico”. Tal 

assimilação, como se pode perceber, se dá em termos de desdobramento e comparação e 

sempre pelo viés do deslocamento. Deslocamento que, por sua vez, ressoará na pessoa que 

fala: primeiro, antes de mais, Marília Garcia, depois Svetlana no corpo de Hocquard e depois 

Hocquard no corpo de George Oppen que, por seu turno, volta ao corpo de Svetlana e, 

finalmente, ao de Marília-poeta. A própria circularidade semântica dos versos testemunha 

isso, ao apresentar-se de acordo. 

Posto isso, voltemos, então, ao primeiro deslocamento especial, o praticado por 

Hocquard. Neste deslocamento, pode-se dizer que o modus operandi do poeta francês também 

vai ao encontro da própria “andança” de Marília-poeta; ela segue os passos dele ao admitir 

seus versos por meio da “colagem”. “Colagem” que, nesse caso, apresenta-se, cumpre 

lembrar, pareada com o que Compagnon (2007, p. 48) vai entender por “texto, fenômeno ou 

trabalho da citação” como resultante do “produto da força pelo deslocamento” e, como tal, ali 

está para (des)orientar, porque (se) expande infinitamente pelo “espaço da escrita”. Mesmo 

porque, novamente de acordo com, Compagnon (2007, p. 47), “a citação não tem sentido em 

si, porque ela só se realiza em um trabalho, que a desloca e que a faz agir”; daí ela não ter  

 

[...] sentido fora da força que a move, que se apodera dela, a explora e a incorpora. 

O sentido da citação depende do campo das forças atuantes: ele é essencialmente 

variável, como escreveu Gilles Deleuze sobre o sentido, segundo Nietzsche, 

“sempre uma pluralidade de sentidos, uma constelação, um complexo de sucessões 

mas também de coexistências” (COMPAGNON, 2007, p. 47). 

 

 

Nesse caso, a ideia de citação em Marília legitima-se com a força de movimento 

que a simples presença, en passant, de Emmanuel Hocquard promove. Sucede que figurando 

ele mesmo como um sujeito móvel, o poeta ainda traz consigo um dado que legitima seu 

deslocamento. É, pois, que a escolha por datilografar “um poema de george oppen” – autor 

norte-americano que ganhou notoriedade ao integrar o grupo de poetas do chamado 

“Objetivismo”5 –, é de grande (im)precisão, de tão sintomática que é. Isso porque em um dos 

                                                 
5 Nome como ficou conhecida a segunda geração do modernismo de língua inglesa. O “Objetivismo” – liderado 

por Louis Zukofsky, George Oppen, Charles Reznikoff, Carl Rakosi e o inglês Basil Bunting – tinha como 

princípio básico tratar o poema como objeto palpável e acessível, passando, inclusive, ao estreito da sinceridade, 

isto é, sem incorrer no escape da vida real. Os objetivistas propuseram “a renovação da linguagem da poesia, a 

partir dos modelos de Ezra Pound e Williams Carlos Williams” (MACHADO, 1996). Para maiores informações, 

recomenda-se a leitura de dois ensaios escritos, por Louis Zukofsky, a saber: “Program Objectivist, 1931” e 

“Sincerity and Objetification”, ambos se encontram ao final do número da revista Poetry, que o próprio 

Zukofsky editaria para (e contra) Harriet Monroe. Sugerimos, também, a leitura do artigo “The shipwreck of the 
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mais famosos poemas de Oppen – intitulado “Of being numerous” (algo como “De ser 

numeroso”, em livre tradução para o português) –, donde, segundo Guilherme Gontijo Flores 

(2014), a “fragmentação” e “o desaparecimento do eu” inscrevem-se no “exílio de retorno”6 

do poeta à cidade de Nova Iorque, encontramos, 

 

[...] flashes da segunda guerra, da guerra do vietnam (sic), de problemas ecológicos, 

econômicos & existenciais: “ser numeroso” & testemunhar o “naufrágio do 

singular” não é um processo fácil ou unívoco: para oppen [sic], o humano pende 

entre sua existência coletiva (não há outro modo de estar no mundo) & seu destino 

singular, incompartilhável: de algum modo, a escolha de um dos polos parece um 

fracasso [...]. (FLORES, 2014; grifos do autor).  
 

 

Assim, é que também a presença de Oppen convocada por Hocquard e, 

obviamente, a priori, pela autora dos versos de “Svetlana”, oferece ao fluxo do poema uma 

notável e intrigante desfixação subjetiva e espacial, ao passo que é dela, não obstante, a 

consolidação do “espaço de escrita” de Marília.  Nesse ponto, 

 

Dizer que o espaço da escrita é relativo, variável ou em expansão, significa dizer 

que suas referências ou suas definições estão em movimento – e não apenas as 

variações que, como uma trajetória, se modelam em torno dessas definições –, de 

uma obra à outra, mas ainda na própria obra (COMPAGNON, 2007, p. 161). 

 

 

Isso ocorre, porque conforme já foi dito, a citação não faz sentido por ela mesma, mas apenas 

quando interpelada por um trabalho que a desloca e confere alguma ação. A forma, portanto, 

como Marília Garcia dá voz à Svetlana, a Emmanuel Hocquard e George Oppen, e a si 

própria só se torna possível à medida que uma determinada estrutura subjetiva passe a 

enfeixar-se uma nas outras, qual uma Matryoshka, qual a defesa de uma linguagem que habita 

o interior de uma mesma linguagem, como propusera Foucault (1987). É na colagem de 

estilos e métodos – onde estes se leem na escolha de “metas”, “meios” e “caminhos” a serem 

escolhidos, conforme a etimologia grega postula – que Marília perfaz-se, enfim, na conversa 

por todos os motivos infinita e poética – do grego poiesis = criação – entre um sujeito e outro.  

                                                                                                                                                         
singular: George Oppen’s ‘of being numerous”, de Marjorie Perloff, e do ensaio “Séries Discretas (sobre George 

Oppen)”, de autoria de Ruy Vasconcelos de Carvalho. 
6 Tal efeméride faz menção ao fato de George Oppen ter retornado aos Estados Unidos anos depois de ter vivido 

no México, em função de suas atividades políticas de esquerda. Ocorre que ao cair na mira do FBI, Oppen tem 

seu passaporte apreendido, o que o impossibilitaria por um longo tempo de voltar ao seu país de origem. 

Passados oito anos em terra estrangeira, sucedidos pelo fim do macarthismo, isto é, da ferrenha perseguição aos 

comunistas – o poeta, então, finalmente, consegue voltar para sua cidade natal, Nova Iorque. “Por essa época, 

Oppen pronuncia-se sobre questões candentes dos 60, como o racismo e a Guerra do Vietnam” (CARVALHO, 

2002). Sucede que George Oppen dedicou-se por muito tempo a levar uma vida politicamente engajada, o que 

viria a refletir decisivamente nos rumos de seu ofício poético – “empiricamente justificado”, como o próprio 

diria, ao justificar o título de Discrete Series, inspirado em um jargão da matemática. 
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Ocorre, assim, que o efeito geral de sentido que se (de)flagra trilha em Marília  o 

caminho da aporia e, por isso mesmo, não hesita em grassar no “entre” – na acertada 

expressão de Celia Pedrosa (2010a). Dessa maneira, é “sempre [...] num tempo entre também, 

que deixa de ser o do momento plenamente presente, para ser uma ausência de véspera – bela 

imagem que aproxima, evocando-as e problematizando-as, a lembrança e a iminência [...] 

(PEDROSA, 2010a, p. 34), que os versos de “Svetlana” nos conduzem. Ora, o paralelo de 

Svetlana como Hocquard – para nos fecharmos apenas no recorte protagonista dos dois – nos 

revela que ambos se concretizam reciprocamente na intensidade do vivido e do lembrado, 

numa configuração que acaba por desembocar em “impulsos de ação”, já que eles nos são 

apresentados justamente “entre a sensação e o caçulo, ainda mais entrecortados pelo uso 

dramático do diálogo, do eu consigo mesmo ou com um interlocutor quase sempre distante ou 

obliquamente próximo” (PEDROSA, 2010a, p. 34).  

Daí o título do poema levar o nome de Svetlana nos fazer pensar que ele, se não irá 

ser protagonizado por esta figura feminina homônima, ao menos a trará como voz principal, a 

ditar a sua versão dos fatos bem como os nortes do que se está tratando, conversando. Essa 

autonomia, na realidade, embora ocorra, ela não se furta, no entanto, de passar ao largo do 

previsível, mostrando-se, por vezes, acometida pela vida do outro, a ponto de acomodar em si 

mesma – de maneira (des)encontrada – aquilo que do outro também nela habita. Quer dizer: 

da partida de Hocquard para Nova Iorque com a de Svetlana – que deseja retornar para 

Barcelona, alegando que “aqui não fico/ mais nem um dia”, pois lhe faz “falta ver as coisas/ 

invisíveis daquela cidade e seu marido/ na contramão carregando/ no braço o menino sem 

língua” – há aí um quê de impressão tanto mais prosaica quanto mais íntima, no que respeita 

às necessidades dos viajores. Mesmo que rapidamente a voz de Svetlana venha transcrita em 

itálica, assegurando sua presença, pode-se dizer que ainda assim ela é maior do que parece. É 

ela, na realidade, quem qualifica o período que antecede às partidas como inquietante = 

agitado, oscilante. Novamente, a ideia de deslocamento se faz operante. Mas, isso graças ao 

estratagema que na poesia de Marília “se expõe, um pouco à maneira de Ana Cristina César, 

cuja lembrança não pode [aqui] deixar de ser evocada” (PEDROSA, 2010a, p. 34), visto que a 

construção sintática de “Svetlana” (e de tantos outros poemas seus) – “recortada e dobrada 

sobre si mesma” – tem muito da autora de A teus pés. (A avistar sob outro ângulo, haveria, 

aqui, ecos de um Lawrence Ferlinghetti destaca, conforme destaca Calixto (2007, p. 2), na 

medida em que a poesia de Marília, ao se apresentar em “tensão constante”, nos passa a 

impressão de que “supor um espaço” que pode tanto “ser gerado por uma explosão e fuga” 

como “por uma simples e delicada distração”.) 
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Ter muito dessa autora significa ter muito dos “recortes” e das “colagens” de que 

fala Compagnon (2007), bem como do que ele ainda denomina “manobras” e 

“manipulações”. É que, segundo ele, “a leitura (solicitação e excitação) e a escrita (reescrita) 

não trabalham com o sentido: são manobras e manipulações”, e, se, ao fim e ao cabo de 

ambas, nelas for possível reconhecer “um sentido, tanto melhor, ou tanto pior, mas [isso] já é 

outro problema, posto que o que o leitor não deve mesmo perceber é trabalho operado, que 

acompanha “a paixão, o desejo e o prazer” (COMPAGNON, 2007, p. 46; grifo do autor). Afinal, 

“a mola do trabalho” não deve ser “uma paixão pelo sentido, mas pelo fenômeno, pelo 

working ou o playing, pelo manejo da citação” (COMPAGNON, 2007, p. 46), que, mais uma 

vez, vem a cargo do “espaço de escrita”, nesse caso, de Ana Cristina Cesar. Marília o conhece 

bem a ponto de reconhecê-lo como seu próprio espaço. (Esse fato exemplifica bem a fala 

anteriormente epigrafada de Evando Nascimento (2014), que diz que “todo [...] escritor tem 

outro pensador com quem dialoga permanentemente”. No caso da autora de 20 poemas para o 

seu walkman, pode-se dizer, sem hesitar, que este saldo é infinitamente maior conforme 

veremos mais adiante. Afinal, “escrever, pois, é sempre reescrever, não difere de citar” 

(COMPAGNON, 2007, p. 41). 

Outro dado a ser comentado ainda sobre os versos de “Svetlana” é o fato de neles 

– como já é uma constante em toda a poética de Marília – haver a inserção de termos 

estrangeiros que, muitas vezes, encontram-se relacionados ao campo da tradução. Em meio às 

lembranças contadas, é comum sermos surpreendidos com palavras ou informações de outras 

línguas que não a portuguesa. Essa particularidade pode sugerir, no mínimo, dois 

direcionamentos. O primeiro é o que nos leva a compreender que determinada realidade, uma 

vez (re)contada em outra língua – sobretudo, se em território poético – reafirma o princípio 

básico da tradução que diz que todas as coisas estarão sempre subsumidas a alguma 

perspectiva específica, anulando, assim, a unanimidade poliglota dos sentidos (conforme já 

demonstramos em nossa tese, ao analisarmos o poema “O calco da sua bicicleta”, no capítulo-

ensaio que antecede o presente). O segundo direcionamento diz respeito ao fato de que os 

rastros de outra cultura, outro idioma, podem ser assimilados eles mesmos “como um dos 

ofícios de certos ‘exílios’. Ou de ‘trânsitos’”, como vai dizer Régis Bonvicino (1996; grifos 

do autor). A essa fala soma-se esta outra, agora proferida por Compagnon (2007, p. 13), que 

diz que “quando cito, extraio, mutilo, desenraizo”. Ao tê-las em conta, podemos dizer que elas 

corroboram o curso análogo da poesia de Marília, já que o fluxo contínuo por ela apresentada 

está sempre em revisão, quando não em plena descoberta, uma vez que “a tormenta não 
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costuma/ demorar (o poema era em inglês)”, e tanto Svetlana quanto Hocquard demonstraram 

ter “medo de se perder” quando buscaram “alcançar o que/ aparecia do outro lado do mar”.  

Assim, de cultura em cultura, e seguindo as particularidades de cada uma, até as 

“com nome grego” – onde era premente o sentimento de não se poder “ver as coisas/ 

invisíveis” – é que Marília incursiona “Svetlana”, qual seja, pelos meandros do conhecido, 

pelos meandros do desconhecido, ainda que, nesse caso, com alguma “distância” e em “ritmo 

de degrau seguindo/ cortado”. Seja como for, em ambos os casos, antes de se entregar ao 

caminho já familiarizado, antes mesmo, portanto, de se “seguir/ pelas ramblas” espanholas, 

como Svetlana desejava, o que deve ser considerado não é, necessariamente, a chegada no 

destino esperado, mas a perambulação por lugares diferentes, para que se consiga não apenas 

enfatizar, mas incorporar culturas outras, com o que há de desconhecido, surpreendente. Com 

o novo, por sua vez, é de se esperar que venha junto o temor do enfrentamento. Entretanto, 

com Marília, isso se dá, independentemente, de qualquer impasse que possa, por alguma 

razão, provocar a desestabilização ou o próprio recuo do próximo passo. Até porque é 

justamente ao sentimento desestabilizador que se atribui a função intensificadora tanto dos 

diferentes quanto muitos idiomas, como também das mais variadas formas de se dizer uma 

mesma coisa em uma mesma língua. Dito isso, e uma vez à deriva no percurso e disposto ao 

incerto – por vezes, geograficamente enganado – é que o poema de Marília  

 

[...]  

 

poderia começar de muitas formas 

e esse começo poderia ser um movimento ainda sem direção 

que vai se definindo 

durante o trajeto 

poderia começar situando o tempo e o espaço 

 

[...]  

 

(GARCIA, UTR, p. 11). 

 

 

No entanto, o próprio modo de se catalogar em registro lírico as experiências andantes é o que 

faz com que a escrita de Garcia adira, por vezes, a uma “sintaxe desarticulada [...] que 

encadeia sem estabelecer relações claras de causalidade ou contiguidade”, além, ainda, de 

apresentar “cenas impregnadas de uma temporalidade acelerada, análoga à fugacidade das 

figurações” (PEDROSA, 2010a, p. 36) – inclusive as subjetivas, conforme é possível atestar no 

poema a seguir:  
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Num dia branco 

 

segura a borda da mesa com 

o cabelo vermelho vamos 

para a polônia 

ver a neve  

andava tão dispersa assim 

ele nunca conheceu a família com ganas 

de frio. sempre aquele 

movimento  

preciso ler outras  

coisas a frase cortada 

no mesmo ponto fresta de luz 

onde fala uma gargalhada 

assomada à janela quando o vê 

do outro lado da rua procurando o 

castelo. 

 cabelo curto, segura a ponta 

da mesa e mastiga as sílabas 

em sua língua. 

 

(GARCIA, VPW, p. 16), 
 

 

E no 
 

 

Apêndice a Num dia branco (com Lise Sarfati) 

 

a cortina em ondas na 

sala, semicírculos de luz  

que cobrem 

o chão, pouco a pouco 

uma imagem recorrente: “dehors  

maintenant...” mas não sabe, um 

pedaço de terra cravado naquele 

oceano e viver ali: seu nome 

não vem no lugar do destinatário não 

mais de 100 quilômetros de 

escuta e a caixa do correio 

quebrada pode deixar a 

chave que o inquilino encontrará 

tem olheira e casaco azul 

os cabelos curtos, deitada no sofá 

amarelo. todos falam alguma  

língua eslava (sabe que perdeu alguém 

para sempre). no fim do ano, vamos 

cruzar o estreito. andava tão dispersa 

assim pelo movimento ele 

nunca 

viu a neve 

 

(GARCIA, VPW, p. 17). 

 

 

Ocorre que Marília, volta e meia, encontra-se acenando para a escrita de poemas 

que sejam afins à escrita mais íntima, qual a de um diário íntimo. Isso se explica pelo fato de 

se tratar de um gênero “que parece tão livre de forma, tão dócil aos movimentos da vida e 
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capaz de todas as liberdades”; assim é que “pensamentos, sonhos, ficções, comentários de si 

mesmo, acontecimentos importantes, insignificantes, tudo lhe convém, na ordem e na 

desordem que se quiser” (BLANCHOT, 2005, p. 270). Posto isso, da inscrição titular que ambos 

os poemas apresentam, o apelo descritivo das contingências de um determinado dia é, então, 

(a)guardado. Dia que ao ser apresentado como “branco” pode tanto ser percebido como uma 

explosão cromática – dado o fato de ele ser resultante da mistura de todas as cores –, a fazer 

coro às impressões de quem o interpola, quanto ser assimilado com insignificância. E que ela, 

a insignificância, não seja, aqui, compreendida como neutra e, sim, aberta ao registro (do) 

diário. Afinal,  

 

O interesse do diário é sua insignificância. Essa é sua inclinação, sua lei. Escrever 

cada dia, sob a garantia desse dia e para lembrá-lo a si mesmo, é uma maneira 

cômoda de escapar ao silêncio, como ao que há de extremo na fala. Cada dia nos 

diz alguma coisa. Cada dia anotado é um dia preservado. Dupla e vantajosa 

operação. Assim, vivemos duas vezes. Assim, protegemo-nos do esquecimento e do 

desespero de não ter nada a dizer (BLANCHOT, 2005, p. 273). 

 

 

A pensar a escrita dos poemas como escrita de diário é comparação que tende à 

fala em primeira pessoa do singular, cuja tonalidade confidencial quase sempre irá abranger 

desde a sua notação mais impulsiva à sua impressão mais demorada. Contudo, Marília 

subverte essa lógica e nos faz reafinar nossos ouvidos a fim de nos fazer tomar nota de outras 

nuances que uma única e mesma de sempre. E afirmamos isso não apenas com relação e, 

sobremaneira, ao segundo poema, que traz às claras a admissão de uma terceira pessoa – no 

caso, Lise Sarfati –, mas com relação, também, ao primeiro, já que, em “Num dia branco”, os 

versos se perfazem no ritmo dos acontecimentos, sem fechamento cronológico ou semântico, 

dos personagens em diálogo. Da admissão de mais de uma pessoa, o poema assume e suporta 

terceiros como encarnados de uma mesma experiência: a do deslocamento, “sempre aquele/ 

movimento” em aberto, por trilhar. Seja por ineditismo, correção de rumo ou simples 

guardado de memória, de quem deseja, nos termos de Blanchot (2005, p. 270), “colocar-se 

momentaneamente sob a proteção dos dias comuns”. Ou, ainda mais que isso. Trata-se de 

quem tem como objetivo “colocar a escrita sob essa [mesma] proteção” como forma de 

“proteger-se da [própria] escrita” (BLANCHOT, 2005, p. 270).   

Daí à lembrança do ocorrido, somar-se a descrição apinhada de situações que não 

são, então, desveladas, em hora nenhuma. Quanto mais cruzadas, entrecortadas e com “frase 

cortada”, tanto melhor, ainda que “no mesmo ponto” ou “fresta de luz” elas estejam, 

aparentemente, insinuando alguma compreensão ou verticalização dos fatos. Lego engano. É 



 

 

147 

sem se fixarem em nada que os versos vão se dispondo como revezamento subjetivo, em 

mútua disposição e com vozes, quando não evasivas, despistantes por natureza. E aí se 

deixam flagrar para além da escrita de um diário, alçando-se ao estatuto da narrativa, sem, 

contudo, perderem com isso a sua essência mais cara: o lirismo. Com efeito, o poema torna-se 

isento de qualquer dado que possa, eventualmente, “ser verificado”, bem como ou de “ser 

objeto de uma constatação ou de um relato” (BLANCHOT, 2005, p. 271) – já que “a narrativa”, 

nada mais é, nesse caso, esclarece Blanchot (2005, p. 271), que “o lugar da imantação, que 

atrai a figura real para os pontos em que ela deve se colocar, respondendo ao fascínio de sua 

sombra”. Assim, se à narrativa do que seria um simples dia branco, dá-se o “apêndice” da 

presença de Lise Sarfati, pode-se dizer que esse mesmo dia vem a tornar-se outro, quando seu 

curso é revisto, mostrando-se, quem sabe, “estrangeiro à realidade” (BLANCHOT, 2005, p. 272) 

que outrora fora vivenciada. 

O que se quer dizer com isso é que a presença de Lise Sarfati confere ao relato 

branco do dia outra perspectiva, em que pese a presença discreta ou mesmo de destaque de 

um ou outro elemento da visada anterior, uma vez que não haveria como ser de outro modo 

que não o re-visto. Assim, não restam dúvidas de que o adendo de um novo olhar é, também, 

o adendo de mais uma subjetividade, mais um foco a contar e a ser contado. Abre-se, dessa 

forma, o leque de possibilidades de compreensão? Não, necessariamente. O que se abre é um 

novo leque de perspectivas, mas o truncamento da mensagem do primeiro poema permanece 

no segundo. Com efeito, na medida em que cada situação vai ocorrendo vai-se provocando 

um misto de estranhamento e inquietação, seja por parte de quem a (re)vive, seja por parte de 

quem com ela se depara pela primeira vez: o leitor. Tornar reconhecível e envolvente a 

descrição de um dia – o de explorar o que nele há de relevante, interessante ou curioso – vai 

além de sua reconstituição verossímil, podendo ser, inclusive, lacunoso, a ponto de “renunciar 

à luz tranqüila e à linguagem usual, para manter-se sob a fascinação de uma outra claridade e 

em relação com a dimensão de uma outra língua” (BLANCHOT, 2005, p. 272). A essa fala, 

tributamos uma das chaves de compreensão de ambos os relatos desse dia branco que Marília 

nos apresenta, a saber. 

Tanto em um quanto em outro, há admissão de vozes que se hibridizam em torno 

da ideia de deslocamento – profusamente retratado na ambiguidade dos falantes que, a um só 

tempo, enredam-se por entre termos geográficos e existenciais. Nesse duplo registro 

simultâneo, salta uma atitude de suspensão e suspeição; é como se o escrutínio acerca da 

identidade dos falantes estivesse subsumido ao incessante deslocamento, quais sejam, por 

entre línguas, culturas, costumes, países. O cotejo pelas passagens que há num e noutro 
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poema joga luz sobre o que parece ser e não ser, ao mesmo tempo, conhecido. O esforço de 

clareza, nesse caso, serve, portanto, não para orientar a “prosa” narrada, mas para desordená-

la justamente enquanto os falantes respondem com lirismo e truncamento à mesma clareza 

que se instala e que, ao cabo, os anuvia. O que faz com que um dia branco se exceda ainda 

mais por entre algo que poderíamos compreender como os “arredores do segredo” – a 

expressão é de Blanchot (2005) – é, justamente, a presença de Lise Sarfati. O apêndice dado 

ao poema goza não apenas da ideia de que mais uma voz vem para se somar, 

deliberadamente, às demais, mas do fato de se tratar de uma figura emblemática para o ritmo 

cotidiano apresentado pelos versos. Isso porque a referência à Lise Sarfati vem carregada de 

sua expressiva e particular marca como fotógrafa: seu alvo não são pessoas envoltas por 

grandes produções, mas aquelas – e em sua maioria do sexo feminino – que estejam inseridas 

na rotina de seu dia a dia. “A ideia” de Lise, segundo ela mesma esclarece – em uma de suas 

obras mais conhecidas, Austin, Texas –,  

 

[...] era a de fazer um travelling pela cidade, fotografando garotas que não fossem 

modelos profissionais, dentro de suas próprias casas. Isso porque eu não sou uma 

fotógrafa de moda, e também porque Texas é um estado bem rock and roll. Eu amo 

o modo como as pessoas de lá se vestem, é sempre muito preciso, é sempre muito 

sofisticado. Elas costumam ir para um lugar chamado “Buffalo Exchange”. Lá são 

vendidas roupas que não se usam mais, mas também é possível encontrar peças 

novas; tem-se, assim, uma mistura de épocas diferentes, o que é bem divertido 

(SARFATI apud BAJAC, 2009, p. 95)7. 

 

Note-se que esse pequeno trecho é indicativo de muito do que vimos Marília 

executar em seus poemas: uma miscelânea de vozes distintas que, a priori, se distinguem 

tanto em relação às questões fronteiriças de território e cultura, como à própria condição 

existencial. Esta, por sua vez, será a responsável por apresentar, profusamente, e, a posteriori, 

os possíveis desdobramentos que uma figura implica em outra, a formar uma só e complexa 

unidade corpórea. Além disso, é interessante perceber que a fotografia de Lise deixa de dar 

ênfase à roupa para conferir força na composição imagética e, não raro, blasé e casual, de suas 

jovens modelos. Essa característica que, à primeira vista, nos parece estranha, em, um 

segundo momento, ela nos chega intensa e provocativa, na medida em que Lise, em suas 

fotos, “literalmente registra a distância entre o corpo e o espaço ao seu redor e, 

metaforicamente (e também muito conscientemente) constrói toda uma relação entre a modelo 

                                                 
7 Tradução nossa para: “L’idée était celle d’un travelling dans la cité, de faire des photographies, dans leurs 

maisons, de filles qui ne sont pas des mannequins. Car je ne suis pas photographe de mode. Le Texas est un état 

plutôt rock’n’roll. J’aime le rapport que les gens de là-bas ont au vêtement, toujours très précis, très sophistiqué. 

Ils se rendent tous dans um endroit qui s’appelle Buffalo Exchange; on y vend les habits qu’on ne met plus, on 

en rachète d’autres, on mixe plusieurs périodes, c’est vraiment drôle”.  
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e o mundo à sua volta” (BAJAC, 2009, p. 27)8. Além disso, cumpre assinalar que a fotografia 

de Lise passa ao largo de qualquer rótulo ou estereótipo – como bem lembra Quentin Bajac 

(2009, p. 27) – pois definir, nomear, nesse caso, aqui, implicaria, sobretudo, em “restringir, 

delimitando e circunscrevendo uma prática”9 que está em constante mutação. Falamos nesses 

termos, porque as escolhas da fotógrafa são, não por um acaso, por garotas em fase 

adolescente, já que este é “um período em que não cessamos de brincar com os papéis, de 

passarmos por identidades múltiplas, contraditórias, fugazes e, às vezes, muito contrastantes” 

(BAJAC, 2009, p. 27)10. Isso ocorre porque ao 

 

[...] vestirem novas roupas, as modelos deixam de se sentir, inteiramente, elas 

mesmas. Elas passam, então, a brincar daqui em diante sem dúvida um pouco mais 

do que antes. Esse par de sapatos, essa blusa, esse vestido, lhes farão sentir-se 

divididas, como se fossem outras pessoas.  O interesse pela figura em duplicata, 

presente de relance tanto no reflexo espelhado narcisicamente como na presença 

das modelos irmãs, acentua, no centro dessas imagens fotográficas, a impressão de 

decalque e multiplicação (BAJAC, 2009, p. 27)11. 

 

 

À luz da proposta de Lise, como bem sintetizou Quentin Bajac (2009), é que os 

versos de Marília são construídos com base na valorização e na reivindicação incessante das 

trocas. O modo como a poeta os faz é sintomático, porque reflete bem o que a fotógrafa 

francesa que, oportuna e curiosamente, se dizia belga, em momentos de “fobia anti-francesa” 

– como bem lembra Jorge Rocha (2005) – resume fazer: “eu coloco espelhos no lugar certo 

para que eles reflitam uma imagem” (SARFATI apud BAJAC, 2009, p. 95)12. Assim, pode-se 

dizer que Marília convoca (invoca) vozes no lugar (in)certo para que elas ecoem uma 

sonoridade de grande alcance e ressonância contínua. Sua expressão corre na corda bamba do 

limite e exaspera referências como quem (re)cria subjetividades, precipitando-as para o 

mundo da poesia. À inquietante vociferação, é aludida sempre à custa de cortes e silêncios 

que, ao final, resultam no ganho inescapável e infindável da escrita de determinados poemas 

como do próprio modus operandi de Marília. Pois a poeta, ao aceitar “o contextual, o 

limitado, a visão parcial”, segundo Domeneck (2011c) assevera, é muito ciente de que “atrás 

                                                 
8 Tradução nossa para: “[...] littéralement la distance d’un corps à l’espace qui l’entoure et, ce faisant, construit, 

de manière métaphorique, et très consciente cette fois-ci, un rapport du modele au monde qui l’entoure”.  
9 Tradução nossa para: “[...] borner une pratique, la délimiter, la circonscrire”.  
10 Tradução nossa para: “[...] une période ou l’on ne cesse de jouer des rôles, d’être traversé par des identités 

multiples, contradictoires, fugaces et parfois très contrastées”.  
11 Tradução nossa para: “Coulées dans de nouveaux vêtements, les modèles ne s’appartiennent plus totalement. 

Elles jouent désormais, sans doute un peu plus aujourd’hui qu’autrefois. Cette paire de chaussures, cette blouse, 

cette robe, les font se sentir quelqu’un d’autre, les dédoublent. L’intérêt porté à la figure du double, présente par 

le biais des miroirs aux reflets narcissiques comme par la présence du motif des sœurs, accentue, au sein de 

nombre d’images, cette impression de décalque et de multiplication”.  
12 Tradução nossa para: “[...] je mets juste des miroirs au bom endroit pour refléter une image”. 
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de nossos corpos, logo à nuca, há ainda paisagem, paisagem não vista”, silenciosa e à espera, 

portanto, que alguém mais do que a perceba, que a ela seja(m) dada(s) voz(es).  

 

4.3. ... Ricardo Domeneck...  

 

 
 [...]  

 

Eu escrevo com o corpo 

Poesia não é para compreender mas para incorporar  

[...]  

 

Manoel de Barros, em  

“Sabiá com trevas”, p. 178.  

 

 

Nosso presente é antes de tudo o estado de nosso corpo. 

 

Henri Bergson, em  

“Resumo e conclusão”, de  

Matéria e memória, p. 281. 

  

 

Quando da mesma ocasião das palavras de Domeneck (2011c) com destino à 

Marília, ele, ainda, viria a dizer que, com ela, partilharia o “desejo por uma poética de 

implicações”. Por esse desejo, compreendem-se os muitos desdobramentos que uma escrita, 

em contato com a(s) outra(s) e com o “contextual”, podem implicar. Isso é o que, nas palavras 

de Domeneck (2011c), talvez, faça com que o seu ofício e o da autora de Engano geográfico 

cheguem “a parecer demasiado oblíquo para algumas pessoas”, uma vez que  

 

[...] enquanto muitos se preocupam prudente e exclusivamente com a concretude do 

signo, em muitos textos sinto-me compartilhar com Marília Garcia justamente o 

interesse pela opacidade da linguagem. Nós somos mesmo muito imprudentes 

(DOMENECK, 2011c).  

 

A imprudência, nesse caso, mais do que rima para a “indulgência” de seu 

vocabulário poético, é, para Domeneck, a (re)solução como um todo de sua escrita. Entre 

rumos e vozes que se imbricam, o poeta busca atender a demanda corpórea que lhe assedia a 

todo tempo. Pensa-se sua poesia como corolário de tal demanda corpórea porque, ao que nos 

parece, estamos diante de uma estrutura volúvel e que, portanto, mostra-se resistente a 

qualquer captura que a delimite; o que, de outra parte, é o que a torna mais expressa, enquanto 

versos que tagarelam, sem cessar, na mesma velocidade em que refletem o / no mesmo 

momento em que se passam.  
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Uma das estratégias, então, que nos permite iniciar o que seria uma espécie de 

rastreio da poesia de Domeneck repousa em sua própria fala, quando em depoimento de 

oficina, ele dá a ver alguns dos nomes com quem ele não apenas dialoga, mas os incorpora 

poeticamente. Em entrevista ao site do “Mundo Livro” – para citarmos uma entre as muitas 

entrevistas-depoimento dadas por Domeneck –, tomamos nota de como – entre outros temas 

que lhe dizem respeito –, a tradição literária se faz presente em sua escrita. A essa questão, ele 

responde dizendo que:  

 

Quando um poeta começa a trabalhar e formar-se, há uma série de poetas ditando 

os parâmetros de qualidade, ou, simplesmente por serem populares, aqueles com os 

quais começamos a aprender o que pode ser poesia. Acho difícil que um poeta de 

minha idade possa ter escapado de lições (seja do que quer fazer ou não quer fazer) 

de poetas como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de 

Moraes ou João Cabral de Melo Neto. Mas em algum momento, é claro, por 

afinidades que poderíamos chamar de espirituais, estéticas ou outro nome, alguns 

de nós tomamos certos poetas por mestres eleitos. O que talvez não passe de uma 

paixão especial por certos autores. Para mim, na Língua Portuguesa, tenho uma 

admiração gigantesca por autores como Murilo Mendes, Mario Cesariny e Hilda 

Hilst (DOMENECK, 2012; grifos do autor). 

 

 

Na entrega de suas referências de leitura, está a pista exegética que nos interessa neste 

momento e que pode, desde logo, ser arrolada ao que os versos abaixo nos dizem: 

  

§ 
 
falar hoje exige  

elidir a própria  

voz as transações  

inventivas entre  

interno e externo  

demandam  

que a base venha  

à tona e a superfície seja  

da profundidade da  

história ímpeto  

denotando o  

centrífugo  

o corpo público  

que exibo como  

palco fruto  

da ansiedade  

do remetente  

o interno ao longo  

da epiderme  

como emily  

dickinson terminando  

uma carta de minúcias  

com “forgive  

me the personality”  

 

(DOMENECK, CSL, p. 9).  
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Este poema é um bom exemplo de como Domeneck apoia-se em corpos alheios 

para, organicamente, edificar o seu; a rigor, ele o faz como quem aspira no imo de sua 

subjetividade o desaparecimento de si próprio, partilhando o que Emily Dickinson “lhe” 

propõe, em “uma carta de minúcias”: “forgive/ me the personality”. No entanto, cumpre 

elucidar que o esquecimento, ou, ao menos, o furto – para falar em termos ligeiramente pouco 

menos radicais – da personalidade, que (se) expõe no poema, não implica em sua anulação, 

mas na sua profusão, no acúmulo mesmo de toda sorte de afecções, quais sejam, de 

experiências de rua, de experiências de biblioteca. Mas tudo junto e misturado. E de vários 

tempos e a um só tempo. Não sendo/estando avulso ou, à deriva do que o rodeia e que, não 

raro, clama por exaustiva atenção, o poeta sente-se desalojado de sua interioridade mais pura, 

onde, inclusive – como afirma Collot (2013, p. 222) –, ele “estaria destinado a morar”, para 

justamente não ser condenado à “errância” ou ao seu “desaparecimento”. Dito isso, cumpre 

questionar, e, mais uma vez, citando Collot (2013), se a verdade do poeta por esse motivo 

passaria a residir, então, em sua saída duplamente dividida – “que pode ser tanto ek-stase 

quanto exílio” (COLLOT, 2013, p. 222)? A resposta, quem nos dá é Domeneck, quando, logo 

no início do poema, ele diz que “falar hoje exige/ elidir a própria/ voz as transações/ 

inventivas entre/ interno e externo”.  

Esses versos acenam para algumas das questões que seriam, desde sempre, 

norteadoras do modus operandi de Domeneck, na medida em que elas trazem à baila a relação 

de identidade/realidade, que, de tão intrincada, chega a surpreender o poeta de 

 

[...] quanta terra  

não me pertence, que 

engraçado descobrir (mais 

uma vez) que trocar de país 

não significa trocar de corpo 

e a mudança  

de língua 

é acompanhada pela permanência 

da produção da  

mesma saliva.  

 

[...] 

 

(DOMENECK, CA, p.37). 

 

As relações com o externo são atravessadas, sobretudo, pela internalização do 

poeta com outrem/outro – de proveniência de mesma ou de diferentes culturas, línguas, países 

ou qualquer coisa que os valha. Nesse processo, a assunção pelo início de um e o término de 

outrem, resulta quando não inútil, algo de “engraçado” e, principalmente, despropositado ao 
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mundo poético de Domeneck, tendo em conta que, para ele, “a multiplicidade do contexto não 

impede o indivíduo, gera-o” (DOMENECK, CSL, p. 118). A tal afirmação, cumpre arrolar esta 

outra, também proferida pelo poeta, em forma de pergunta retórica:  

 

Se já não se sabe o quanto o sujeito mistura-se ao objeto, se sou eu a paisagem 

contemplada, se amanhã ou vinte anos depois, como nos musicais, se o limite não é 

parte do mundo como a fronteira não pertence ao país, como tratar a COISA de 

forma DIRETA se a direção do objeto é a mesma do sujeito, movendo-se 

continuamente entre semântica e sintaxe? (DOMENECK, CSL, p. 119).  

 

 

Ao colocar-se assim, Domeneck estaria, então, endossando o coro daqueles que – 

na perspectiva merleaupontiana – defendem que o poeta, antes de mais, na condição de corpo-

sujeito que é, e que a tudo observa, com atenção, deve revelar-se, ainda, como “corpo-objeto”, 

à medida que é parte integrante do mundo à sua volta e não pode ser compreendido em sua 

totalidade, se, de maneira isolada, for delineado. Mesmo porque “o corpo-sujeito integra-se ao 

corpo objeto” tão somente “através da existência, que sempre está associada às relações 

intersubjetivas” (CINTRA, 2010, p. 145). A conjunção entre todas as coisas que se estabelece 

em termos fenomenológicos inclui, também, e como não poderia deixar de ser, a criação 

literária, já que nela, encontra-se o mistério de outrem “que não é senão o mistério de mim 

mesmo” (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 169), quer dizer, do próprio poeta, a quem importa, 

nesse caso, entender as suas mais variadas formas de se desdobrar e descentrar-se. A ideia do 

outro como nós mesmos na obra de Domeneck inclui-se nisto que Merleau-Ponty (2002) 

dissera e que Collot (2013, p. 223) corroboraria, ao sentenciar que o poeta, na figura do 

“sujeito lírico cessa de se pertencer” tão só “porque ele faz como cada um a experiência desse 

pertencimento ao outro, ao tempo, ao mundo, à linguagem”. Linguagem que, para o poeta, 

estabelece-se como “carne sutil”, e que tanto “dá corpo ao [seu] pensamento”, mas que, 

também, pode lhe parecer um “corpo estranho” (COLLOT, 2013, p. 223).  

Nesse particular, passa-se à relação de Domeneck com Marília Garcia, de quem 

ele, confessadamente, se apropria e até dedica o poema a seguir:  

  

§ 
 

o real é a  

decoração do momento 

& a cidade não é o 

mapa mas o mapa 

está correto 

pois entre os sujeitos 

que o 

parto consagra estão 
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apenas os sujeitos com  

corpo 

do centro da fertilidade 

da mãe do acaso 

o ensinamento necessário 

da devastação completa 

da decepção do  

salto no escuro na 

crença dos 

braços abertos do 

chão do colo 

a diferença básica 

entre 

abraão medéia 

o Logos já não 

me procura 

mais meu  

filho 

 

a Marília Garcia 

 

(DOMENECK, CSL, p. 55). 

   
 

Para escrever esses versos, Domeneck (2011c), segundo sua própria confissão, faz 

de “algumas várias escolhas críticas” da autora de 20 poemas para o seu walkman as suas, 

sobretudo, quando nelas se salienta o “impreciso na observação da experiência” cotidiana. Por 

ocasião dessas mesmas escolhas, a tradução para o francês, feita por Marília ao verso “The 

territory is not the map”, do norte-americano Jack Spicer, que ela elege, inclusive, como título 

de seu poema13, é, por Domeneck, também, eleita para ser o mote de escrita de seu poema. 

Interessante perceber – antes de passarmos propriamente ao que nos diz o poema em questão 

– é que o curvar-se de Domeneck à Marília, o renderia, em termos poéticos, um saldo tão 

profícuo de “implicações”, quanto o dela, e sobre o qual Domeneck sempre se regozijava. 

Sucede, assim, que tanto num quanto noutro, registra-se uma corajosa representação do que o 

poeta, secundando Marjorie Perloff, compreendeu por “poética da indeterminação”, sem, com 

isso, preocupar-se “com parâmetros infalíveis de qualidade literária” (DOMENECK, 2011c). 

Sobre esses parâmetros falaremos mais adiante. Por enquanto, fiquemos com a ideia de uma 

“poética da indeterminação”. Se dela, Marília se aproximaria – conforme já tratamos algumas 

páginas atrás – em virtude de uma escrita afeita ao truncamento, quais sejam, de vozes, 

lugares etc., com Domeneck, isso se evidenciaria, especialmente, no curso citadino descrito 

com a experiência e a observação de quem sabe que “o real é a/decoração do momento/ & a 

cidade não é o/ mapa”, mas, que o “mapa”, apesar de tudo, “está correto”.  

                                                 
13 O poema, em questão, “Le pays n’est pas la carte”, encontra-se publicado em 20 poemas para o seu walkman, 

e será abordado no próximo capítulo-ensaio da presente tese. 
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À custa da paradoxal informação de uma cidade que não é o mapa, e que, ao 

mesmo tempo, não incorre no erro da afirmação que se nega, Domeneck lança-se ao acaso, 

“buscando dar conta de conceitos, imagens e vivências a meio caminho da contingência e do 

contexto poemático” (MARTINELLI, 2008, p. 257). Nesse sentido, ao gozar de Marília o que de 

Jack Spicer ela traz, Domeneck reforça a ideia de que “o ensinamento” que lhe é “necessário” 

é mesmo o do acaso, que se traduz ora na “devastação completa”, ora na “decepção do/ salto 

no escuro”, e que não admite, portanto, a percepção de um lugar (refletida na de um sujeito) 

como um mapa, já que este tem por ofício, acima de tudo, fronteirizar, delimitar, limitar, 

enfim. A glosa de Jack Spicer, enviesada por Marília, ainda, rende a Domeneck a ideia de 

“exílio”. Exílio que se dá pela imprevisibilidade do acaso, com uma identidade aberta, e, 

portanto, sempre por fazer; no aguardo, por exemplo, da “experiência de aprender línguas e 

conhecer novos contextos” (MARQUES, 2007, p. 109), novas referências. Nesse ponto, deve-se 

ter em conta que, para o poeta, a “contingência tem importância, mas o que se destaca é o 

indivíduo que a sofre, valoriza e, em última instância, escolhe” (MARQUES, 2007, p. 109). Em 

outras palavras, em que pese o fato de, “na poesia de Domeneck, o eu” apresentar-se 

“flutuante e descentrado”, ele “ocupa lugar central” (MARQUES, 2007, p. 109) e traz consigo 

os vestígios de sua própria origem. 

Não por um acaso – com o perdão do trocadilho –, Ivan Marques (2007, p. 109) 

nos lembra de uma fala proferida pelo próprio Domeneck que diz que “todo poeta carrega em 

si os condicionamentos de sua estrutura individual, movendo-se num contexto coletivo”. Para 

o poeta, não há como negar que estamos todos a reboque dos vários expedientes culturais, 

econômicos e sociais que, de algum modo, são os responsáveis por “produzir, no momento 

preciso a soberania do soneto ou o surgimento de novas formas poéticas” (MARQUES, 2007, p. 

109). Diante disso, aclara-se a justificativa de Domeneck em defender que a crise da poesia, 

na contemporaneidade, só se dá devido ao desconhecimento de nosso próprio tempo, já que o 

que se deve fazer não é buscar a novidade, mas “o que ainda não foi feito”, de modo a 

“descobrir em cada circunstância o que precisa ser feito”; dizendo de outra forma: é preciso 

“transformar o make it new de Ezra Pound em make it necessary” (MARQUES, 2007, p. 109). 

A esse (di)lema, tributa-se a relação mais do que profícua que Domeneck estabelece não 

apenas com a produção literária, mas com outros domínios artísticos, como a moda, a música, 

a pintura etc., uma vez que, para o poeta, 

 

§ 
 

o presente de qualquer 
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forma é uma colagem 

de alternativas e 

aniversários a manhã 

entre refluxo e 

luxo o barulho 

faz parte da 

audição em 

meio à perda 

os totens  

da memória o 

eixo do planeta 

troca as estações  

e a vagância 

extra da 

querença entre 

objetos desejosos de 

instituição e se 

eu houver 

escolhido  

o acaso 

errado 

 

a Rod Adbelmalack 

& Karl Moehl 

   
(DOMENECK, CSL, p. 35). 

 

Assim é que, ao tratar do presente, Domeneck se apresenta inteiramente a par de 

que se trata de um tempo em que o poeta, e em “qualquer forma”, isto é, em qualquer 

estrutura ou estofo formal a que ele recorrer, deve assimilá-lo segundo a “colagem/ de 

alternativas e/ aniversários”, quer dizer, segundo a “audição” de um encontro expresso de 

vozes, “em/ meio à perda/os totens/ da memória”, de quem o deseja e captura. Da escuta 

disso, identificam-se, assim, a presença dos “objetos desejosos de instituição” – que, em 

Domeneck, traduz-se na figura canônica daqueles “Poetas com marinha exército aeronáutica” 

(DOMENECK, CAS, p. 112) –; como do próprio “acaso”, que, contraditoriamente à ideia do 

inesperado e do “inalcançável” que o termo traz consigo – como bem lembra Cintra (2011b, 

p. 2) –, adquire, com o autor de a cadela sem Logos, um sentido-além, na medida em que 

tanto pode ressoar a arbitrariedade e a surpresa de um cenário cotidiano, como pode ir ao 

encontro das “experiências dadaístas e surrealistas”, que, ao serem, livremente, resgatadas, no 

tempo presente, ganham com Domeneck uma atualização “com suportes atuais e com a 

adesão a uma negatividade imperiosa que ressoa em suas escolhas formais” (CINTRA, 2011b, 

p. 2). Daí o receio em ter “escolhido/ o acaso/ errado” associar-se, muitas vezes, ao fato de o 

poeta considerar 

 

§ 
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difícil convencer todas  

as partes do meu 

corpo do sentido 

de uma ação e 

assim pôr em 

movimento as roldanas 

da corpulência em 

direção ao 

abstrato cruzar 

o oceano tantas 

vezes umedece 

os propósitos faz 

querer uma cama 

no fundo  

não não  

é irônico 

que bas jan ader in search 

of the miraculous afunde 

desapareça em meio 

oceano 

 

(DOMENECK, CSL, p. 10). 

 

 

Acrescente-se, ainda, que se o dadaísmo, como assinala Gilberto Mendonça Telles 

(2000, p. 132), caracteriza-se, essencialmente, “pela improvisação, pela desordem, pela 

dúvida, pelo predomínio da percepção, pelo agnosticismo e pela oposição a qualquer tipo de 

equilíbrio, tanto na forma, quanto na homogeneidade de idéias e sentimentos”, então, muito 

do modo como os versos de Domeneck se dispõem encerra-se apropriadamente à 

ambiguidade que neles se insurge e, ainda, resiste em “convencer todas/ as partes do meu/ 

corpo do sentido/ de uma [mesma] ação”. É na “corpulência” das muitas possibilidades 

ofertadas pelo acaso e pela imaginAÇÃO que o poeta recolhe estofo para o que dizer e para 

onde ir, o que, por sua vez, dado o largo campo de dúvida que se expressa, faz com que se 

“umede[çam] os propósitos” e confiram à hesitação, ao bel-prazer do acaso, não um destino 

final, mas intermitente. (Qualquer semelhança com a obra de Marília Garcia não é mero 

acaso, mas co-incidência).  

Nesse movimento incessante que chega, inclusive, a “cruzar o oceano”, há uma 

vocação para a qual o poeta, ao conceber ao espaço da criação como glosador de referências 

as mais várias, se mostra afim, que é a da conjugação de suas experiências às trilhas que essas 

mesmas experiências ecoam. Trilhas que, com o poeta de Sons: Arranjo: Garganta, ganham 

duplo sentido: de música e bússola, mas, ao final, acabam dividindo mesma estrutura 

corpórea. O modo como uma coisa se entronca na outra faz com que a poesia de Domeneck 

tenha, então, seus contornos sinuosos, embevecidos de uma complexidade que, de tão plural, 

tenda a não restrição e sim aos ganhos de sentido ou até a falta dele, na medida mesma em 
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que o procuramos. Isso, em outras palavras, implica admitir versos que contenham em sua 

essência algo de constante elucubração, como a presença “bas jan ader in search/ of the 

miraculous” só vem a confirmar. A introdução de um nome como o de Bas Jan Ader – artista 

holandês que, segundo o próprio Domeneck (2009) nos informa, “desaparecera no Oceano 

Atlântico durante a tentativa de atravessá-lo como parte de sua performance intitulada ‘In 

Search of the Miraculous’”, soa oportuna na medida em que vem a calhar com o propósito do 

poeta em enveredar-se pelos meandros do imprevisível que o acaso proporciona. Não obstante 

– e longe, nesse momento, de ser por um acaso –, a informação de que Bas Jan Ader viria a 

desaparecer em meio à sua travessia, só vem a corroborar a ideia de que uma coisa está ligada 

na outra e resulta em uma só e acumulada, portanto; quer dizer: se “um acontecimento 

histórico liga-se a outro acontecimento histórico, prefigurando-o”, a mesma premissa vale 

para “dois fatos distintos e temporalmente segregados” que também irão desembocar na 

previsão de “um último acontecimento”, que, por seu turno, fica a cargo de revelar “seus 

significados” (DOMENECK, 2009).  

A explanação que a princípio parece um pouco truncada traduz-se na liberdade de 

inCORPOração de um dado/ fato no outro. E isso também se verifica com o seu 

desdobramento extensivo que chega à assimilação que Domeneck faz de Bas Jan Ader, 

quando o insere ao desenvolvimento de seu poema; é como se no curso dos versos, o artista 

holandês fosse não apenas parte integrante daquilo que se relata, mas fosse, também, o reflexo 

de uma prática que o autor de a cadela sem Logos tem ao escrever, que é a de “usar meu 

próprio corpo em meus vídeos ou ‘autobiografia’ em meus textos” (DOMENECK, 2009; grifo 

do autor). Ao fazer isso, Domeneck (2009; grifo do autor) esbarra em uma questão 

“pessoalmente muito importante” para ele, uma vez que sempre se questionou acerca da  

 

[...] noção de “objetividade” na poesia pós-crítica brasileira que, em minha opinião, 

mascarava uma poética extremamente “mololítico-subjetiva”, mas inconsciente de 

suas próprias constrições ideológicas e condicionamentos individuais (DOMENECK, 

2009; grifos do autor).  

 

Por esse motivo, é que Domeneck, em sua coletânea a cadela sem Logos, por 

exemplo, chega a propor, desde o título, “dois dedos de prosa com O Cão Sem Plumas”, de 

João Cabral de Melo Neto, mas “não sem deixar uma ironia ácida correr o diálogo” (CALIXTO, 

2007, p. 9). Isso porque da maior lição cabralina de poesia – a objetividade – Domeneck 

demonstra-se um tanto incrédulo, dando a entendê-la possível tão somente de maneira parcial. 

Ou seja, a quem se interessar objetivo, deve sê-lo sem a 
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[...] hipocrisia de crer-se e fingir-se neutro, invisível, como se a voz não saísse da 

minha garganta, como se eu próprio pudesse ouvi-la pura, como se ela não ressoasse 

dentro da minha caixa craniana e condicionasse minha audição. O problema da 

maioria dos poetas obcecados com esta idéia equivocada de “objetivo” começa no 

fato de que esta objetivação requer, em sua base, a sobrevivência das dicotomias 

interno/externo, sujeito/objeto, e sua concentração no que crêem ser o “mundo 

externo” (daí a avalanche de poemas descritivos) depende de uma espécie de unidade 

de percepção que acaba sendo centrada num sujeito monolítico, que eles 

desonestamente camuflam (DOMENECK, 2009; grifos do autor). 

 

Com essa fala, o poeta tende ao endosso, mais uma vez, da percepção de uma 

unidade corpórea como valor de seus versos. Se, com João Cabral de Melo Neto (2003, p. 

726), a expressão mais íntima deveria ser combatida, de modo a torná-la o menos 

“absolutamente pessoal”, com Domeneck, ela se mostra inexata àquilo que o poeta vem 

acatando como ideal de sua forma poética. Nela, a subjetividade até pode recuar, mas não 

chega a desaparecer mesmo quando o ritmo objetivamente ressoado instala-se em seus versos. 

O que se quer demonstrar com isso é que Domeneck, ao trazer à baila a antiga querela que 

divide a poesia, quase que de forma maniqueísta, entre subjetiva e objetiva, é tão só para se 

servir do que essa discussão pode lhe oferecer como motivos de escrita, uma vez que isso 

resulta tão “hipócrita” quanto “equivocado”, para falarmos segundo os termos utilizados pelo 

próprio poeta. Sucede que é grande a variedade de registros e expedientes com que o autor de 

Ciclo do amante substituível se mostra “antenado”. Isso porque, segundo ele próprio defende, 

e numa alusão ao que Ezra Pound (2001, p. 77) já o teria dito – “os artistas são as antenas da 

raça” – “o poeta”, para Domeneck (2009), deve ser, antes de mais, “a antena seletiva e 

ligeiramente distraída da raça”. Dista daí qualquer isenção integral da subjetividade do poeta 

frente ao que o circunda e lhe toma de arroubo. Assim, é que cumpre esclarecer que à glosa 

cabralina a que Domeneck recorre para fazer ecoar em seus versos funciona não como 

produção a ser destruída ou desconsiderada, mas como mote para a atualização da ideia de 

que os extremos se conciliam na poesia contemporânea, dando-a uma indeterminação que é 

cara a ideia de atualização de muitos embates. Com efeito, Domeneck, de antena saturada de 

excessos que é, ao mesmo tempo, que se mobiliza, intencionalmente, por algo, também, se 

deixa levar ao (a)caso dos acasos.     

A esse posicionamento então de efetiva indecisão, ele agrega não apenas as 

referências mais distintas de cultura, como também de gênero, como é o caso dos “versos” 

abaixo, em que Domeneck os concebe segundo o padrão de “poemas-teóricos”, nos dizeres de 

Calixto (2007, p. 9): 
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Texto em que o poeta medita sobre algumas escolhas estéticas na companhia de 

Angélica Freitas em Buenos Aires  

(e o dedica a Cristian De Nápoli) 

 

 

hilstado a comparecer 

à óbvia 

escolha y elección 

entre o/el 

cânon o thénon 

não 

quis adular la aduana 

a convencer 

a fronteira 

a pizarnikar 

a leminskaria 

& perlonguei 

meus passos, girando 

por calles muy concretas 

(ay, bacacay!) 

pois não 

logrei medrar 

claudicante el 

receituário mágico 

que en el barro comenzen 

as metamorfoses  

de ojos de 

lynce, patas de 

jabón digo ramón digo dragón 

ou tigronas de gude 

(oh! orugas de la col) 

que me tele- 

trans- 

portas- 

sem 

a eras o países 

imaginários 

& 

quedei  

-me ali mesmo na 

Rivadavia 4930 

com o café frio 

(três cubos de açúcar 

no cálice a prova 

de que existo) 

sonhando 

com a minha desova 

completa 

 

          Buenos Aires, maio de 2006. 

 

(DOMENECK, CAS, p. 109-110). 

 

 

Não bastasse o longo título explicativo, que mais parece um resumo introdutório 

de ensaio, que se assinala de forma prévia, para, justamente, preparar o leitor a respeito do 

que o espera, Domeneck ainda se dá o direito da troca terminológica: sai poema e entra 
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“texto”. “Texto” que, também, de antemão, nos dá o nome de Angélica Freitas que, 

certamente, encaixa-se no que – conforme depoimento em algumas páginas atrás – o poeta 

vem tomando como um entre os muitos de seus “mestres eleitos”, ou tão só uma poeta por 

quem ele nutre uma “paixão especial” (DOMENECK, 2012). Seja como for, a presença de 

Freitas é significativa às linhas que se seguem no texto, pois ela, de algum modo, ali está para 

encarnar em Domeneck o seu veio de mistura e graça, mas que vai bem além disso, já que as 

afinidades eletivas no poeta se (lhe re)apresentam, na maioria das vezes, como “afinidades 

est-É-ticas” (DOMENECK, 2011b).  

Nesse sentido, é que o autor de a cadela sem Logos sente-se livre para convocar os 

mais diversos poetas, escritores, entremeando-os, ainda, à exploração de outras culturas, 

idiomas. Ao experimentar doses generosas do modo “rilke shake” de ser de Angélica, 

Domeneck não apenas joga luz à recepção de sua poesia, como na poesia da autora, qual uma 

iluminação que tende a ser recíproca, em nome da ubiquidade de tempo e de “est-É-tica” (em 

tributo wittgensteiniano que defende ética e estética como uma só coisa). Assim, ao 

incursionar por Buenos Aires, na companhia de Angélica Freitas, Domeneck não hesita em 

encanar os mais vários tipos, coetâneos ou não, canônicos ou nem tanto. De Hilda Hilst, por 

exemplo, ele se traveste e inicia o percurso, deparando-se com uma questão que muito embora 

lhe soe corriqueiramente como “óbvia”, não o é tanto assim, já que é, com alguma ironia, que 

o poeta se diz entre o “cânon” e o “thénon”. À ironia, corre a conta da sonoridade que rima e 

dos sentidos que se opõem. Pois se “cânon” é palavra que designa aquilo que se considera 

paradigmático, padrão, sistemática e normativamente consolidado, “thénon”, por outro lado, é 

o oposto disso. Trata-se, pois, de uma escolha metonímica que advém do sobrenome da 

escritora argentina Susana Thénon – integrante da chamada “Generación del 60”, juntamente 

com Alejandra Pizarnik (nome que também se faz presente no poema de Domeneck) e Juana 

Bignozzi – por justamente criticar “a imbecilidade da ditadura, a escrita de mulheres, o saber 

acadêmico” (FREITAS, 2008), ou seja, a típica postura de quem está, portanto, à margem do 

sistema.  

Sucede daí o fato de Domeneck de não ter querido mobilizar a alfândega a seu 

favor, ou, em suas palavras, “adular la aduana” – mais uma vez, as sonoridades se fazem 

contíguas ao contrário do sentido –, já que ela sempre foi, notadamente, conhecida por seu 

rigor normativo, e não se convenceria jamais de “pizarnikar” a “fronteira”, como, tampouco, 

se “leminskaria”. Do autor de Catatau, que faz coro ao marginal, Domeneck “perlongaria”, 

dando voz a Néstor Perlongher – antropólogo, poeta e anarquista argentino que migrara para o 

Brasil, tomando frente de uma das discussões que mais se situam à margem da sociedade: a 
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prostituição. Prosseguindo com o passeio, vemos os passos de Domeneck “girando/ por calles 

muy concretas” da Argentina, como “Rivadavia” – já que não “logrei medrar” mesmo frente 

às resistências encontradas – em meio a locais, “países imaginários”, para os quais se deixou 

transportar e parece se confundir entre pedir “patas de/ jabón digo ramón digo dragón” não 

fosse o poeta entender que “cada língua” só é “um universo paralelo separado por abismos” se 

não for proveniente da “mesma cabeça” (DOMENECK, CSL, p. 120). O mesmo, por corolário, 

serve às suas referências de cultura: todas elas são uma só unidade corpórea disposta à 

“desova/ completa” da interioridade de Domeneck. Por tudo isso, é que se pode dizer que a 

sonoridade audível afina-se às afecções sentidas pelo corpo do poeta, quando de sua 

transigência, que toma outrem como a si próprio: sempre de “forma produtiva” e não como 

mera “reapropriação” (LEONE, 2012a, p. 212), evitando, assim, o alcance de sua produção e, 

por conseguinte, de sua escuta, sua recepção. 
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[...] 

 

O que em mim sente ‘stá pensando. 

  

[...] 

 

Fernando Pessoa em 

“Ela canta pobre ceifeira”, p. 78. 

 
Que uma latência se mantenha para que possa haver não-latência, que um 

esquecimento seja preservado para que possa haver memória: é isto a inspiração, 

o transporte suscitado pela musa, que põe o homem em harmonia com a palavra e 

o pensamento. 

 

Giorgio Agamben, em 

 “Ideia da Musa”, p. 49.  

 
[...] todos os grandes poetas, a exemplo dos grandes pensadores, lidam com a 

mesma matéria e trabalham para o mesmo fim: poesia e pensamento são formas de 

interrogar o mundo, uma espécie de “ciência” das coisas e do homem no mundo – 

não no sentido de uma sociologia do saber, mas no sentido de invenção, de 

experiências sensíveis por intermédio do movimento, do entendimento e da relação 

entre as palavras.  

 

Adauto Novaes, em 

“Pensar o mundo”, p. 9. 

 

 

Da relação arte e pensamento, cumpre dar valia recíproca à relação de poesia e 

mundo, mas sem que este seja tão só e conceitualmente interpelado por aquela, é preciso que 

sua pronúncia seja resultante não de um axioma, mas de uma “fala falante” – na expressão 

que, ainda nesta ocasião, tomamos emprestada de Merleau-Ponty (2004a). A voz, 

essencialmente, sensível que dessa fala se origina é plasmada pelas experiências de mundo 

que de alguma forma causam inquietação a quem as observa e por elas se deixa acometer. 

Para que isso venha a lume em forma de poesia, a (des)orientação proposta pelo sopro lírico 

torna-se mais do que obrigatória. Posto isso, cumpre assinalar que a compreensão de como a 

poesia pensa o mundo é tributária de muitas das colocações feitas por Paul Valéry – quando, 

em especial, de seu célebre ensaio “Poesia e pensamento abstrato” – a serem discutidas nas 

páginas que se seguem. Após isso, tornar-se-á mais aclarado que a coincidência, o 

emparelhamento, de duas formas – “paisagens” – antagônicas, poesia e pensamento, podem, 

na realidade, uma fortalecer a outra. É, sobretudo, em prol de um mesmo propósito, o de 

pensar o mundo, chamando a atenção para o que nele se encontra ou se faz “ausente”, bem 

como jogando luz sobre o “desmesurado obscuro” – já que “o oculto inscrito em toda obra de 

arte e em toda obra de pensamento nos dá a pensar” (NOVAES, 2006, p. 9) – que se pode 

admitir a poesia como pensante, e, sobremaneira, eivada de toda sorte de especulação. Nesse 

sentido, vêm como corolário às reflexões que, como diria Merleau-Ponty (1991), não por um 
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acaso, passam a se insurgir, quase sempre, no fluxo mesmo do tempo que se procura capturar 

e, de alguma forma, estetizar. Daí o verdadeiro conhecimento, para o poeta, residir não em 

“compreender as coisas, os pensamentos e os seres apenas, mas em fabricá-los, experimentá-

los” (NOVAES, 2010, p. 12). Mais: “diante da desordem e da banalidade do mundo”, como 

salienta Adauto Novaes (2010, p. 12), torna-se forçoso que a proposta do ofício da escrita 

literária seja a de “repensar conceitos como espaço, tempo, velocidade, afetividades, natureza, 

costumes, experiência, vazio, informação, esquecimento, memória, crença, tradição etc.” 

(NOVAES, 2010, p. 12), porém, atentando para não pender a respostas prontas como, 

tampouco, definitivas, mas sim a interrogações contínuas, intermitentes. 

Passemos, então, a uma das primeiras sentenças que Valéry profere, no ensaio ao 

qual já nos referimos. Segundo assevera o autor, quando pensamos “o rigor do raciocínio 

aplicado à cultura das rosas”, isso pode, não raro, resultar, como muitos aventam, no risco de 

se perder 

 

[...] um poeta, já que o principal e o mais encantador objeto de seu desejo deve ser 

comunicar a impressão de um estado nascente (e felizmente nascente) de emoção 

criadora que, pela virtude da surpresa e do prazer, possa subtrair indefinidamente o 

poema de toda reflexão crítica posterior (VALÉRY, 1999, p. 193).  

 

 

Tal assertiva, conquanto tenha “alguma parte de verdade”, não deixa de imprimir, 

por outro lado, uma “simplicidade [que] me faça suspeitar ser de origem escolar”, conforme 

dispara Valéry (1999, p. 193). Fato é que se aguardamos que o poeta tenha em conta o seu 

próprio ofício, quando de seu pensamento dedicado à percepção do mundo, devemos, já de 

partida, romper com qualquer possibilidade verbal contrastante para admitir a que seja 

complementar, em que pese algo similar ao paradoxo, à antítese. Seguindo na esteira 

valeriana, é preciso que, o poeta, ao escrever seus versos, o faça purificando sua linguagem, 

para que dessa maneira ele consiga promover o que seria, pois, uma “limpeza da situação 

verbal” (VALÉRY, 1999, p. 194; grifo do autor). Isso porque, como o próprio Valéry (1999) 

alerta, é preciso alijar das primeiras palavras que sempre tomam, de forma repentina, nosso 

espírito quando em situação de surpresa, arroubo, assombro etc. Desse modo, essas mesmas 

palavras não deverão servir ao verbal puramente ordinário, dado o fato de que elas não 

passam de “linguagem provisória” e, por isso mesmo, precisam ser repensadas para que a 

partir daí se possa “aprofundar o que parece merecer ser aprofundado” e, muitas vezes, para 

se não esquecer, ao menos, pôr em segundo plano “sua verdadeira natureza” (VALÉRY, 1999, 

p. 195). A isso, tributa-se o fato de as palavras terem passado “por tantas bocas, por tantas 
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frases, por tantos usos e abusos”; restando-nos, então, “as precauções mais delicadas”, com o 

objetivo de se distar do que se consolidaria como  

 

[...] uma enorme confusão em nossos espíritos, entre o que pensamos e tentamos 

pensar e o que o dicionário, os autores e, de resto, todo o gênero humano, desde a 

origem da linguagem querem que pensemos... (VALÉRY, 1999, p. 195).  

 

 

Isso, entretanto, não deve servir de premissa para que a linguagem poética passe 

incólume à realidade de quem a pronuncia, já que defender tal afirmação seria – nos termos de 

Leo Sptizer (2003, p. 36-37) – o mesmo que atualizar a ideia do “‘gênio original’, que não 

fala pela humanidade, mas por si mesmo apenas”, quando, já algum tempo, tem-se como 

corrente a ideia de que o poema “é um sistema simultaneamente racional e irracional”, e, por 

esse motivo, “não deixa de manter seus laços com a linguagem normal, o mais das vezes 

racional”, inteligível. Assim, tratar a poesia como forma de pensar o mundo não resulta 

despropositado ou incoerente ao que fora sugerido até o momento, mas necessário, já que nos 

faz vê-la sob outra perspectiva, sob outra face de uma mesma “paisagem”, diríamos. Além 

disso, o tempo presente vem sendo pautado por incertezas, a mais não poder, de 

direcionamentos, “cujas percepções ora se declaram sob a luz da razão e ora põem em xeque 

tal racionalidade” (MIRANDA, 2010, p. 7). Feito o esclarecimento, passemos ao que importa 

indagar: como o exame de questões prementes ao mundo também pode sê-lo para a escrita 

poética na medida mesma em que ela passe a estruturar-se como flagrante das afecções e, 

ainda, como suas pensadoras? Para responder é necessário, antes, considerarmos que  

 

Cada palavra, cada uma das palavras que nos permitem atravessar tão rapidamente 

o espaço de um pensamento e acompanhar o impulso da idéia que constrói, por si 

mesma, sua expressão, parece-me uma destas pranchas leves que jogamos sobre 

uma vala ou sobre uma fenda na montanha e que suportam a passagem de um 

homem em movimento rápido. Mas que ele passe sem pesar, que passe sem se deter 

– e, principalmente, que não se divirta dançando sobre a prancha fina para testar a 

resistência!... A ponte frágil imediatamente oscila ou rompe-se, e tudo se vai nas 

profundezas. Consultem sua experiência; e constatarão que só compreendemos os 

outros, e que só compreendemos a nós mesmos, graças à velocidade de nossa 

passagem pelas palavras. Não se deve de forma alguma oprimi-las, sob risco de se 

ver o discurso mais claro decompor-se em enigmas, em ilusões mais ou menos 

eruditas (VALÉRY, 1999, p.195; grifo do autor).  

 

 

Certo de que o estado poético, muito embora possa arrebatar nosso espírito de 

forma significativa, Valéry (1999) nos chama a atenção para a importância de mantermos 

distância do que dele, do estado poético, nos possa vir resolutamente bruto, ingênuo e, 

portanto, proveniente de nosso regime mental diário. Por outro lado, se é certo, também, que o 
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poeta só irá despertar-se “no homem através de um acontecimento inesperado, um incidente 

externo ou interno: uma árvore, um rosto, um ‘motivo’, uma emoção, uma palavra” (VALÉRY, 

1999, p. 210; grifo do autor), como devemos, então, proceder diante disso? Tendo em vista 

que 

  

É a minha própria vida que se espanta, é ela que deve me fornecer, se puder, 

minhas respostas, pois é somente nas reações de nossa vida que pode residir toda a 

força e como que a necessidade de nossa verdade. O pensamento que emana dessa 

vida nunca se serve com ela mesma de certas palavras que lhe pareçam boas apenas 

o uso externo; nem de outras, nas quais não veja o conteúdo e que só pode enganá-

lo sobre sua força e valor reais (VALÉRY, 1999, p. 196; grifo do autor). 

 

Entre o estado poético e o poema propriamente, reside, ainda, o que Valéry (1999, 

p. 193) identificaria como “uma sensação intelectual súbita”, e, que não sendo menos 

expressiva e significativa que o poema, pode, em contrapartida, contribuir para que ele venha 

a termo, ao promover “uma aproximação brusca de idéias”, donde a analogia ficaria a cargo 

de soar marcante como 

 

[...] o toque de uma trombeta de caça no interior de uma floresta faz com que se 

preste atenção e orienta virtualmente todos os nossos músculos, que se sentem 

coordenados em direção a algum ponto do espaço e da profundeza das folhagens 

(VALÉRY, 1999, p. 196). 

 

  

Uma vez considerado isso, não há como negar que são muitos os estados que nos 

assolam e que, nesse sentido, não passa de um equívoco considerar, por exemplo, que um 

poeta não possa ou não consiga “raciocinar através de uma regra de três” ou, ainda, que “um 

lógico” seja, pois, “incapaz de considerar nas palavras outra coisa além de conceitos, 

classificações e simples pretextos para silogismos” (VALÉRY, 1999, p. 197; grifo do autor). 

Mesmo porque – acrescenta Valéry (1999, p. 197) – “se o lógico nunca pudesse ser algo além 

de lógico, ele não seria e não poderia ser um lógico” e “se o outro nunca fosse algo além de 

poeta, sem a menor esperança de abstrair e de raciocinar, ele não deixaria atrás de si qualquer 

traço poético”; em síntese: para que todos os homens possam viver suas próprias vidas, eles 

carecem da experiência de vivência que o avolumado de tantas outras pode oferecer-lhes. O 

intersubjetivo faz-se, assim, tão operante quanto necessário. O que tornará o sujeito pendente 

para uma coisa ou outra não poderá, portanto, ser admitido como limitação, mas como escolha 

vocacionada por aquilo que, naquele momento, lhe convier ou for mais pertinente à sua 

afecção e/ou intenção. Logo, cumprirá ao poeta escolher se deseja – ou não! – enfatizar o 

traçado do sensível ou do inteligível, ou se privilegiá-los com trato igual e até simultâneo. 
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1. Da abertura poética 

 

É preciso reconhecer, ademais, que a própria rubrica de poesia tem passado, ao 

longo do tempo, por inúmeros ajustes, de modo que, na contemporaneidade, ela venha se 

mostrando visível e, inevitavelmente, mais aberta. As questões que vêm, inclusive, 

mobilizando sua recepção crítica, de algum tempo para cá, nos têm demonstrado ser, de 

acordo com Celia Pedrosa (2014), efeito do enfrentamento de um cenário literário tão 

heterogêneo. Diante disso, segundo a autora, faz-se necessário, nesse caso, discutir, de forma 

ubíqua, as noções tanto de poesia quanto as de crítica. Afinal, é preciso reconhecer que a 

referência “a um vínculo unívoco entre uma demarcação cronológica e um conjunto de 

autores e obras”, na contemporaneidade, só serve mesmo “para deixar em aberto o sentido e 

os limites da prática poética e de sua inscrição temporal” (PEDROSA, 2014, p. 205). Nesse 

particular, torna-se “fundamental ao complexo processo de avaliação da modernidade da arte 

e do pensamento” que ele seja resoluto na “correlação de forças contraditoriamente históricas 

e anti-históricas, direcionada para a problematização da ideia mesma de presente” (PEDROSA, 

2014, p. 205; grifo da autora). 

Com efeito, o que antes poderia parecer “estranho” e até “impraticável” – como 

vai dizer Michel Deguy (2014, p. 9) –, em tempos atuais, tem sido não apenas possível como 

bastante assíduo e necessário. Estamos falando, em termos mais específicos, de uma possível 

“manobra” de discurso que pode fazer “‘interagir’, igualmente e misturados, isto é, em 

diálogo, mortos e vivos na biblioteca”, o que, antes, considerávamos como “dois assuntos” 

(DEGUY, 2014, p. 9; grifo do autor) em separado. Estamos nos referindo, nesse caso, por 

exemplo, à relação de história e poesia. Mas também poderíamos estar falando de poesia e 

crítica e/ou poesia e pensamento abstrato, em termos valerianos. Ou, em termos ainda mais 

abrangentes: em poesia e pensamento que é abstrato, mas que pode ser também inteligível. 

Isso porque a ideia de pensamento tratada por Valéry deve ser dilatada, chegando a esbarrar, 

inclusive, no que ele próprio jamais admitiria: a poesia como pensamento. Daí uma das 

questões sobre as quais a crítica vem se mobilizando, nos últimos tempos, dizer respeito 

justamente ao exame de “como” – nos termos de Deguy (2014, p. 10) – os diversos ritmos da 

história fazem irrupção na poesia?”, isto é, “o que a poesia faz com a História” e “em que 

medida ela lhe serve”? Tais perguntas, por sua vez, desdobram-se nestas outras: “o ritmo 

poético e os ritmos da História, sincrônicos ou diacrônicos, fazem sentido juntos?” (DEGUY, 

2014, p. 10). Ao que tudo indica, a resposta parece ser positiva. Mas, para se chegar a essa 

conclusão, outros pontos deverão ser analisados. Um deles – como propõe o autor de A Rosa 
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das Línguas – toca na origem da complexidade da relação de poesia e história. Para o autor, 

ela não deve ser tributada a uma “História da poesia em geral”, como, tampouco, à própria 

“base da criação poética”, mas no que 

 

[...] dou o nome de “a poética”... na medida em que seria capaz de teorizar 

originalmente, ainda que em estilo não teórico, sobre a indivisão, a aliança, do 

filosófico e do poético: uma noética original que não se escreve em “poemas”, mas 

em teoremas, distintos dos mitemas, dos teologemas, dos filosofemas... e em poe-

emas (DEGUY, 2014, p. 12; grifos do autor). 

 

Além disso, e, nessa mesma toada, há também uma polêmica que se instala e 

perscruta sob qual domínio estaria a guarda suprema da inteligibilidade? Uma vez que ela far-

se-ia presente não apenas na poesia e na história, como também na filosofia, na ciência etc., e 

estaria subsumida a juízos favoravelmente alternantes, já que todas elas, em grau maior ou 

menor, promulgam o pensamento. Não obstante, há quem ainda “subestim[e] cruelmente” a 

poesia, acusando-a como servil tão só quando em um de seus momentos de  “relâmpagos de 

lucidez” ela estiver, para falar nas palavras de Char, e que Deguy (2014, p. 12) as cita como 

representativas de um posicionamento que já imperou (e, quiçá, para alguns ainda, impere), 

que é o de quem defenda a não participação da poesia no debate das ideias. Na contramão 

desse posicionamento, Deguy (2014, p. 12) tira proveito para pôr em xeque “a pretensão 

suprema da história e dos historiadores”. Sua justificativa baseia-se nos seguintes argumentos: 

 

[...] “aquilo que aconteceu”... a história nunca o saberá. A crença humana, que faz a 

História, consiste em tomar como fatos coisas de outra ordem; estes permanecem 

para sempre inverificáveis, portanto, é o mínimo que se pode dizer – do mesmo 

modo que a Virgindade de uma mãe palestina (Maria); ou a ressurreição de um 

jovem judeu; ou a ascensão de Maomé montado num asno, ou a revelação de 

Moisés no Sinai etc. (DEGUY, 2014, p. 12-13; grifos do autor). 

  

 

Além disso, se “toda religião repousa no ‘milagre’ (Pascal), e a História dos 

homens (regimes políticos, guerras) repousa na confirmação legendária desses ‘milagres’”, 

pode-se dizer que, em ambos os casos, a história não lhes corresponde com o devido alcance. 

Isso é o que faz com que a sua busca pelo sentido resulte inútil, já que ela, a história, é 

incapaz de pensar “o não-sentido”, que, nesse caso, nada mais é que “a verdade” (DEGUY, 

2014, p. 13; grifos do autor). Daí tanto os milagres, os acasos, o livre arbítrio, as pulsões 

humanas – como quaisquer outras coisas que os valham – desafiarem a etiologia historiadora, 

como bem frisa Deguy (2014). Segundo o autor, o que faz a história tornar-se história é, 

falando em termos paradoxais, o que justamente lhe escapa, já que inquirir “como aquilo que 
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teve lugar foi possível” (DEGUY, 2014, p. 13; grifo nosso) nos faz sair do território da história 

e adentrar o da poesia, posto que o exame da “memorabilidade”, da “figurabilidade” dos fatos 

lhe diz respeito. Tem-se, assim, que “a poesia transforma-se em poética entendida como 

pensamento do poema pensando na poesia à espera do poema” (DEGUY, 2014, p. 13). A 

fórmula, por sua vez, vem fazer coro à ideia de que “a poética é a chave”, e  

  

[...] na condição de fenomeno-logia, ela pode (não infalivelmente) ir aos fenômenos 

(às coisas elas mesmas e à coisa mesma, para retomar as fórmulas husserlianas). É 

ela quem “vê” Hiroshima ou Auschwitz, os fenômenos inteiramente “insensatos” 

de nosso tempo [...] (DEGUY, 2014, p. 14; grifos do autor). 

 

 

Sucede desse ponto a compreensão ontológica que Deguy (2014) destina à poética 

contemporânea, nela admitindo não o princípio de identidade entre as coisas, mas o princípio 

de comparação, na inscrição do “ser-como”, em que “A é-como B; ou seja: A é-como A: o um 

é-como o outro (exemplo: Homem e Mulher são ‘um mesmo’ sendo um(a) como outro(a))” 

(DEGUY, 2014, p. 14; grifos do autor). Dito isso, estaríamos dando espaço para a compreensão 

da poética como liricamente monódica? A depender de como se propõe a observá-la, a 

resposta é sim, já que ela se mostra tão suscetível quanto aberta a tantas outras abordagens, 

aniquilando de vez qualquer fundamentação que se pretenda decisiva. Mas, ao menos neste 

momento, tal discussão não vem ao caso. O que é necessário destacar, agora, é que o caráter 

cultural de qualquer que seja o fenômeno social precisa ser examinado em sua integralidade, 

pressupondo, assim, o furto de qualquer juízo que se valha do “seguinte questionamento: ‘as 

coisas têm a ver juntas ou não têm nada a ver?’” (DEGUY, 2014, p. 14; grifos do autor).  

 

2. Tal poesia, qual História? 

 

[...] a forma-poesia seria a forma de uma outra maneira de ver, pensar, mostrar? 

 

Emmanuel Hocquard, em 

“A forma-poesia vai, pode, deve desaparecer?”.   

 

 

Sem as tomadas de partido que, por um lado, reduzem e simplificam e, por outro, 

só problematizam ainda mais, é possível pensar que a relação de poesia e história se dá de 

forma tão dialética quanto interdependente, conquanto não incólume a embates de toda sorte. 

Assim, de acordo com Celia Pedrosa (2014, p. 205) – citando o Jacques Rancière de 

“Transportes da liberdade” – é legítimo dizer que “apresentar uma palavra diante da face do 

tempo é, antes de mais, operar um trabalho sobre o presente, de modo a possibilitar ‘o 
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acontecimento do encontro livre e aleatório das palavras e das coisas”. Afinal, evoquemos 

aqui o pensamento de Valéry, sintetizado por Adauto Novaes: 

 

[...] tudo o que é historicamente um fato pode ser “desobjetivado”, reconstruído, 

retomado a partir do acúmulo de sentidos que cada fato histórico contém e pede 

para vir à expressão, experiência temporal indeterminada e obscura não reificada 

ainda. Esta é uma das maneiras de retomada do passado; a experiência individual, 

que é modelada pela estrutura cultural e política, alarga-se, inscrevendo-se em uma 

“vasta rede de sentidos” (NOVAES, 2010, p. 13; grifos do autor).  

 

Logo, a assimilação da história pela poesia se dá não pelo veio das patrulhas, mas 

por uma subjetividade política enunciada, não raro, na subjetividade revolucionária da própria 

escrita, como já postularia o autor de A partilha do sensível. Lembrando que “a emancipação 

do lirismo” vai, inclusive, muito além de “sacudir a poeira das regras caducas e a pompa das 

expressões convencionadas” – conforme já mencionado –, visto que à poesia cumpre, 

essencialmente, libertar-se de “uma certa política da escrita. Pois os velhos cânones, aqueles 

que distinguiam os gêneros poéticos, suas regras próprias e sua dignidade respectiva, eram 

claramente políticos” (RANCIÈRE, 1995, p. 105). Decorre daí, portanto, a necessidade de uma 

reformulação da própria ideia de política da escrita, de modo a pensá-la, em termos atuais, 

como uma escrita que esteja “voltada para os atos estéticos como configurações da 

experiência” e que, por sua vez, “ensejam novos modos do sentir e induzem novas formas da 

subjetividade política” (RANCIÈRE, 2005, p. 11), esticando-se, evidentemente, aos ditames da 

própria crítica como gênero.  

Posto isso, é preciso aclarar que, por estética, está se compreendendo como o que 

vai além da “teoria da arte em geral ou uma teoria da arte que remeteria a seus efeitos sobre a 

sensibilidade”; tratando-a, então, como “um regime específico de identificação e pensamento 

das artes: um modo de articulação de suas relações, implicando uma determinada idéia da 

efetividade do pensamento” (RANCIÈRE, 2005, p. 13). Nesse sentido, deve-se salutar a 

articulação de relações, como se disse, mas tomando o devido cuidado para não restringir a 

poesia – conforme alerta Alfredo Bosi (2013, p. 18) – à função de “refazer por dentro a 

percepção do outro”. Isso porque ela deve primar pelo contrário: precisa ir além, na medida 

mesma daquilo que lhe compete primordialmente. Deve estar voltada para a nomeação do que 

seriam as “balizas do itinerário cotidiano”, quer dizer, “o mundo de objetos que nos rodeiam e 

constituem nosso espaço de vida” (BOSI, 2013, p. 18). De todo modo, não há como negar que 

o autor de O ser e o tempo da poesia esteja correto em sua afirmação, ao dizer que, apesar de 

tudo, “a poesia é ainda nossa melhor parceira para exprimir o outro e representar o mundo” 
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(BOSI, 2013, p. 20). Se uma fala parece contradizer a outra não é por falta de fundamentação 

ou deslize na construção de argumentos que se constata isso, mas pelo único motivo de que, à 

poesia, deve-se destinar o elogio do excesso – de modo a entendermos que, para ela, mais é 

mais. É, pois, que a poesia consegue exprimir e representar o mundo, a própria história, sem 

precisar se escusar, como assinala Bosi (2000, p. 9), de “arranjos verbais próprios” que 

contemplem 

 

[...] num só lance [...], sentimento e memória, figura e som. Momento breve que diz 

sensivelmente o que páginas e páginas de psicólogos e sociólogos buscam expor e 

provar às vezes pesadamente mediante o uso de tipologias. O seu regime é o da 

densidade, que se alcança pela inumerável combinação de sons, ritmos, palavras 

(BOSI, 2013, p. 20-21; grifo do autor),  
 

 

frente a um determinado tempo, a um determinado espaço. É em função disso que até um 

Roman Jakobson recuaria de sua verve estruturalmente ortodoxa ao perscrutar a obra de 

Maiakóvski indagando-se: 

 

[...] como escrever sobre sua poesia agora, quando a tônica já não é mais o ritmo, 

mas a morte do poeta, quando (para fazer uso de sua terminologia poética) a 

“tristeza aguda” não quer mais se transformar em “dor clara e consciente” 

(JAKOBSON, 2006, p. 9). 

 

 

Com essas palavras extraídas de A geração que esbanjou seus poetas, o linguista 

russo chamaria a atenção para algo que lhe parecia inevitável: a leitura da poiesis sob a égide 

não (tão só) de seu estofo formal, mas de toda a fatura contextual que, nela, se encontra e dita 

ritmo. Jakobson (2006, p. 14; grifo do autor) ainda que diga que, “em geral, o ‘eu’ do poeta 

não se esgota nem se deixa abarcar pela realidade empírica” repensa a afirmação ao 

reconhecer, em Maiakóvski, uma “angústia diante dos limites fixos e estreitos”, além de um 

“desejo de superação dos quadros estáticos”. Melhor: ao comportar-se, assim, julgando toda 

estabilidade da vida cotidiana como algo resolutamente estagnante, faria do poeta um sujeito 

resistente a qualquer princípio limitador, qual seja, em seu verso, em sua crítica. Dessa feita, 

citando novamente Jakobson (2006, p. 14), se “nenhum curral no mundo poderia conter o 

poeta e a horda desenfreada de seus desejos”, a forma que teríamos de interpelá-lo não 

poderia mesmo ser outra que não a do diálogo com os temas mais caros a ele: as lutas de 

classes, a revolução como o motivo da sua própria morte. “O poeta”, nesse caso, passa a ser 

“a vítima expiatória, sacrificada em nome da verdadeira e futura ressurreição universal” 
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(JAKOBSON, 2006, p. 20). Isso faria com que a “autobiografia poética” de Maiakóvski fosse da 

seguinte forma resumida: 

 

[...] a alma do poeta cultiva a dor extraordinária da geração atual. Não será por isso 

que seu verso está carregado de ódio contra as fortalezas da vida cotidiana e que 

essas palavras trazem as “letras dos séculos futuros”? Mas, “cidadão fiscal, palavra 

de honra, as palavras são caras ao poeta”. Uma imagem de Maiakóvski, desde o 

princípio, é aquela em que ele diz: “Sairei pela cidade, deixando a alma aos 

farrapos nas lanças das casas”. A cada passo torna-se mais aguda a consciência da 

inutilidade do combate contra a vida cotidiana. O ferro dos suplícios marcou-o a 

fogo. Não há possibilidade de vitória antecipada. O poeta está condenado ao “exílio 

do presente” (JAKOBSON, 2006, p. 16-17). 

 

 

Essa última sentença enunciada por Maiakóvski, e secundada por Jakobson (2006), 

é bastante emblemática para o que aqui se está propondo, que é demonstrar como o poeta 

contemporâneo pensa o seu tempo. Ou como, o que o poeta pensa sobre o seu tempo? Mais: 

de uma ou de outra forma, seu “encorajamento” residiria em seu modo de poetar pensando ou 

de pensar poetando o/ sobre aquilo com o que ele estaria em desacordo ou em estado de 

condenação? Além de “no lugar de um diálogo mudo do pensamento com o pensamento, a 

poesia, que opera não apenas no campo das idéias”, alteraria também “a sensibilidade, e, em 

um processo sem fim, leva[ria] o pensamento a desconfiar do pensamento”(NOVAES, 2005, p. 

10)? 

 

3. Dos poetas que pensam o mundo hoje... 

 

A escritura questiona o mundo, nunca oferece respostas; libera a significação, mas 

não fixa sentidos. 

 

Leyla Perrone-Moisés, em  

 Roland Barthes: o saber com sabor, p. 54.      

 

 

Se a visão tradicional é a que divide, de um lado, os que pensam e, de outro, os 

que sentem, não é sem alguma suspeição que se pode pensar na contracorrente disso. Não 

obstante, a reserva que se tem em aproximar áreas consideradas até então antitéticas pode, 

eventualmente, ser apenas uma, se partirmos do pressuposto de que tão só aos filósofos 

caberia pensar a estrutura do mundo, e os seus mais complexos desdobramentos. Isso porque 

também tem se percebido, cada vez mais, que os poetas também podem fazê-lo, com o rigor e 

a astúcia despendidos pelos filósofos. O resultado que se verifica é uma escrita ao mesmo 

tempo crítica e sensível frente ao mundo. Pensar o mundo com a astúcia poética – expressão 
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que sintetiza bem o amálgama – faz dotá-lo de esteios outros que não aqueles comprometidos 

com o factual, mas com o acometimento dos fatos, que refletem o sentido estornado de 

lirismo. Se a revisão não mais separatista pode soar contraditória com (quase) tudo o que se 

disse nos capítulos-ensaios anteriores, registre-se que a explicação para isso repousa, 

sobremaneira, no que os próprios poetas, em estudo, nos dão como rumos de análise que em 

vez de, necessariamente, anular o que fora dito, faz com que alternemos o modo de avistá-los. 

Se há deslocamento de horizonte é porque temos paisagens se alter(n)ando. Assim, não há 

como perseguirmos a quimera de uma perspectiva unívoca das coisas, quem dirá da própria 

poesia work in progress e tão afigurável nas mais variadas formas e expressões como a de 

agora. 

Por esse motivo, poesia e pensamento – este, representado, aqui, principalmente, 

pela história e pela filosofia –, não devem ser a todo tempo apartados, já que isso seria adotar 

uma visão tão súbita quanto curta acerca do significativo alcance que as obras literárias na 

contemporaneidade vêm atingindo. Fato é que se antes não era dado o devido e merecido 

crédito, especialmente, à filosofia, “antes suspeitando dela e acusando”, tal posicionamento 

clama por revisão, na medida em que o literato contemporâneo é fruto da “liga em que o 

escritor e o intelectual são indivisos e distintos, sobrepondo-se e rivalizando, dialogando e 

desequilibrando-se alternadamente” (DEGUY, 2005, p. 376). Dizer, portanto, que “o pensar do 

escritor está para sempre endividado” faz ainda mais sentido hoje do que outrora, uma vez 

que “a literatura é a prosa desse endividamento” (DEGUY, 2005, p. 376), profícuo quando, ao 

termo, encontra uma parceria da qual se ignorava tamanho trânsito e correspondência. Dessa 

parceria pode-se chegar, inclusive, ao empréstimo da própria materialidade da escrita literária 

para a filosófica. O logos estético que permeia as obras de Heidegger, de Nietzsche e Deleuze 

– para citarmos apenas alguns entre muitos outros “filósofos” – está aí para provar que um 

pensamento rigoroso também pode ser construído afim das particularidades de uma escrita 

literária. Sobre isso, no entanto, não nos deteremos, já que, por ora, a discussão que nos 

interessa é a de uma poética pensadora – com acento no primeiro dos termos.  

Pontuado isso, passemos à justificativa do motivo de se glosar de Adauto Novaes 

(2005) a inscrição “Poetas que pensaram o mundo”1, para titularmos esta sessão, bem como 

seus subtítulos. Em tal inscrição há uma sintaxe que – segundo Antonio Cicero (2009) – 

                                                 
1 Inscrição que, inicialmente, fora dada por Adauto Novaes a um dos muitos ciclos de conferências organizado 

por ele e, que, posteriormente, daria título ao seu livro publicado pela Companhia das Letras, em 2005, e que 

contaria com a parceria da mais variada envergadura de intelectuais como Benedito Nunes, José Miguel Wisnik, 

João Adolfo Hansen, Márcio Suzuki, Antonio Cicero, Hakira Osakabe, Michel Deguy etc. Ver referência 

completa ao final deste trabalho. 
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apesar de não ser “corriqueira ou normal” é gramaticalmente correta, sendo encontrada, 

principalmente, em textos de domínio reflexivo, qual seja, científico, filosófico – de nomes 

como Sartre e Merleau-Ponty, por exemplo –, como o autor nos diz, ao reproduzir a 

informação adquirida numa consulta ao Trésor de la Langue Française. Além disso, “a 

preposição ‘em’ ou ‘sobre’, quando digo ‘penso numa rosa’ ou ‘penso sobre uma rosa’ 

funciona como uma marca verbal do caráter mediado da relação do meu pensamento com a 

rosa”, ao passo que “interpondo-se entre o pensamento e a rosa, ela, por um lado, os separa e, 

por outro, os reúne. É desse modo que funciona o pensamento filosófico” (CICERO, 2009; 

grifos do autor). Com efeito,  

 

Pode-se dizer que, quando a palavra “mundo” significa a totalidade do pensável 

tomada como uma totalidade, então “pensar sobre o mundo” é filosofar. Mas, e 

“pensar o mundo”? Nesse caso, a abolição da preposição sugere a abolição da 

separação e da mediação entre o pensamento e a coisa pensada. É como se o 

pensamento não pretendesse ficar SOBRE, isto é, acima ou, de algum modo, “fora” 

do mundo, para pensá-lo. É como se ele ou bem se situasse no mundo pensado, ou 

bem como se apreendesse o mundo enquanto pensamento. Tal seria um pensamento 

intuitivo e noético, isto é, uma intuição intelectual (CICERO, 2009; grifos do autor).  

 

 

Daí, também, ser legítima a distinção que se faz entre pensar o mundo e pensar 

sobre o mundo. Mas se esta, por sua vez, seria a forma de pensar da filosofia, e aquela, a da 

poesia – no caso, ainda, de se querer discriminar com alguma dose de purismo, como, então, 

lidar com a informação há pouco apresentada, que diz respeito ao fato de a expressão “pensar 

o mundo” ser, frequentemente, encontrada em textos filosóficos? Além disso, como 

compreendermos como adequada a diferenciação mais cerrada e minuciosa, frente ao 

crescendo pelo qual o diálogo entre a poesia e o pensamento vem sendo grassado? Antonio 

Cicero (2009) parece nos apontar para uma solução, ao dizer que se “a fenomenologia 

criticava exatamente a relação excessivamente mediada estabelecida pela filosofia tradicional 

entre o pensamento e seu objeto intencional”, e se o que ela tinha como objetivo era 

justamente “voltar a uma intuição direta e pura dos objetos”, pode-se afirmar que “é 

precisamente essa relação intuitiva do pensamento com seu objeto intencional que os 

filósofos” – ao menos, em se tratando de Sartre e Merleau-Ponty, citados pelo dicionário 

francês – buscavam “exprimir ao tornar direta a transitividade normalmente indireta do verbo 

“pensar”. Dessa feita, não há como negar que, “ainda que originada no discurso filosófico, 

essa sintaxe” – pouco comum, como já dissemos – fora “concebida para exprimir ambição 

cognitiva oposta à da filosofia tradicional” (CICERO, 2009). O que, portanto, nos faz 

reconhecer essa mesma sintaxe como “uma construção admiravelmente apta a exprimir a 
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ambição poética do pensar intuitivo”, na medida em que ela nos revela “a diferença específica 

do pensamento poético” (CICERO, 2009). 

A essa explicação tão lúcida quanto cara ao propósito de nossa incursão de agora 

pelos poetas, em estudo, soma-se esta outra, a saber. O poeta que pensa o mundo hoje o faz 

como meio de rever suas próprias escolhas e ações, estética ou politicamente falando; ele 

também pode “interrogar o mundo”, tal como o filósofo, não fosse o diferencial que o 

território de seu domínio é o das artes, onde o sentido de maior valia é o da “invenção”, das 

“experiências sensíveis” que mesmo sendo capturadas com “entendimento” só vêm a termo 

quando em “relação entre as palavras” (NOVAES, 2005, p. 9). Uma vez aclarado o princípio 

que rege e mobiliza o poeta na contemporaneidade, vejamos como isso se confirma e a quê 

cada um dos autores, em foco, se permite afeccionar com maior assiduidade a ponto de seus 

versos refletirem seu pensamento a despeito.   

 

3.1. ... como pensa a mulher :: Angélica Freitas 

 

 

SE FORES boa menina 

dou-te um periquito azul 

eu fui boa menina 

e sem querer abri a porta da gaiola 

se tivesses sido boa menina 

o periquito azul não tinha fugido 

mas eu fui boa menina 

 

Adília Lopes, em 

“Se fores”, p. 60. 

 

 

Muito já se falou do interesse de Angélica Freitas pela temática da mulher. Muito, 

também, já se disse sobre a forma como a questão feminina insurge-se em sua poesia. Se é 

com graça e leveza de quem sabe aflorar o que, nela, nessa questão, há de suficientemente 

proveitoso para fecundar um sem-número de “inquietações”, que Angélica conduz seus 

versos, não é, contudo, furtando-lhes de sua força poética que ela o faz, já que ciosa sempre 

esteve de que eles sempre lhe ocorreram como medida de escrita. Quer dizer: até “aonde 

conseguiria chegar com isso”, conforme Angélica mesma afirma, em entrevista à Maria 

Fernanda Moraes (2013). Sucede que, talvez, nem a própria poeta tivesse em mente que todo 

o temário feminino pudesse lhe funcionar como “escoadouro”, “foz” de poemas-“afluentes”, 

para glosar a expressão que Haroldo de Campos (1997) destina ao escritor argentino J. L. 

Juanele Ortiz, e que se adéqua perfeitamente aos versos de Freitas, visto que eles não apenas 

resultam em forma como em conteúdo explícito de sua condição (feminina), frente ao mundo 
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contemporâneo, ainda “enrijecido” (FERRAZ, 2009, p. 1). O que se quer afirmar é que 

Angélica é daquelas poetas que, quando querem, sabem bem como construir um novelo 

inteiro a partir de um único fio. O fio da meada que conduziria boa parte de seus poemas de 

estreia e, protagonizaria seu segundo livro (Um útero é do tamanho de um punho), foi o da 

figura feminina, mas com alcance bem mais largo que isso, conforme veremos. Da 

experiência de convivência que a poeta teve com um grupo de feministas, quando de sua 

permanência por alguns anos na Argentina, ela soube extrair o mote para a escrita, mas não 

apenas para falar das mulheres em terceira pessoa, e, sim, para guardar com elas algum 

paralelo, identificando-se reciprocamente, com direito à voz que ao dizer outrem, diz, 

também, a si mesma. Isso porque – como admite Freitas (apud MORAES, 2013) – “estar em 

outros lugares te faz perceber muitas coisas sobre o teu próprio lugar no mundo”. Esse 

exercício da alteridade que se encontra, muitas vezes, transcrito em proposições tipicamente 

corriqueiras só o é desse modo elaborado porque a poeta pretende se não reconsiderá-lo de 

todo, ao menos, pensá-lo em termos ora mais ora menos ácidos e irônicos, bem como ora 

mais ora menos gozados – que a depender de como se compreende, pode ser, também, ora 

mais ora menos melancólicos – mas, qual seja, com uma descontração de quem lhe desobriga 

poetar com a seriedade das imposições e limites, socialmente, estabelecidos, e, ainda, por 

cima, a desobriga, também, de qualquer compromisso com o politicamente correto.   

Nesse sentido, ao dizer que  

 

a mulher pensa 

 

a mulher pensa com o coração 

a mulher pensa de outra maneira 

a mulher pensa em nada ou em algo muito semelhante 

a mulher pensa será em compras talvez 

a mulher pensa por metáforas 

a mulher pensa sobre sexo 

a mulher pensa mais em sexo 

a mulher pensa: se fizer isso com ele, vai achar que faço com todos 

a mulher pensa muito antes de fazer besteira 

a mulher pensa em engravidar 

a mulher pensa que pode se dedicar integralmente à carreira 

a mulher pensa nisto, antes de engravidar 

a mulher pensa imediatamente que pode estar grávida 

a mulher pensa mais rápido, porém o homem não acredita 

a mulher pensa que sabe sobre homens 

a mulher pensa que deve ser uma “supermãe” perfeita 

a mulher pensa primeiro nos outros 

a mulher pensa em roupas, crianças, viagens, passeios 

a mulher pensa não só na roupa, mas no cabelo, na maquiagem 

a mulher pensa no que poderia ter acontecido 

a mulher pensa que a culpa foi dela 

a mulher pensa em tudo isso 
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a mulher pensa emocionalmente  

 

(FREITAS, UTP, p. 71),  

 

o que Angélica faz é acenar para o fato de que muitas das máximas que são seguidas pela 

mulher, mesmo em dias atuais, não lhe podem ser admitidas como verdades plenas, se, 

também, “a mulher pensa de outra maneira” que não aquela que lhe fora imposta pelos 

ditames machistas. Sem, no entanto, “levantar bandeiras” – como é sempre forçoso lembrar – 

ou “alçar os versos à condição de libelo feminista”, nos dizeres de Rômulo Coelho Lisbôa 

Bastos (2012, p. 28), a poeta sabe como ser densa sem pesar, no momento em que decide 

imprimir, em seus versos, uma perspectiva crítica dos fatos como eles são famigeradamente 

conhecidos, mas não de modo a aventar o volume da carga, e, sim, a detectar o que nela, na 

carga, apresenta-se como alusivo – mesmo que pelo caminho contrário, em que se diz uma 

coisa desdizendo outra –, e de maneira elogiosa à “pluralidade” – de vozes e ideais – que se 

faz presente tanto dentro de um mesmo e único gênero, como fora dele. Freitas já o faria – 

conquanto de maneira mais tímida, porque menos frequente, mas, nem por isso, menos 

intensa – em alguns de seus poemas de Rilke shake, como este abaixo, ao dizer que 

 

só 

me consolaria: 

o ejetor de teias 

do homem-aranha 

só lá no alto 

entre prédios 

não se veria 

este coração 

sem plumas 

 

– algum vilão 

por aí 

usa um 

colar de penas 

made in 

my heart – 

só lá em cima 

entre edifícios 

com o aval 

das pombas 

 

uma criança 

olha pra cima 

mamãe, mamãe 

é a mulher 

-aranha? 

não seja tola 

ela está 

limpando 

 janelas 
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só 

me consolaria 

o ejetor de teias 

do homem-aranha 

só lá no alto 

entre prédios 

não se veria 

um coração 

sem planos 

 

(FREITAS, RS, p. 47-48). 

 

 

Pela proposta antitética dos gêneros, Angélica adentra, com muito bom humor, a 

discussão dos papéis histórica e socialmente instituídos ao homem e à mulher, ao conferir 

relevo a uma possível inversão, que só é insinuada porque se conta com a presença de uma 

criança, cuja pureza de olhar frente a tudo e a todos lhe dá o direito de pensar ou imaginar 

além das convenções tidas como aprisionadoras. Note-se, não obstante, que por se tratar de 

uma criança do sexo feminino, mais do que depressa, ela vê seu desejo sendo tolhido por sua 

própria mãe – uma vez que esta já se apresenta convencida da função que a sociedade lhe 

impõe, ao deixar implícito que o universo ao qual lhe compete transitar é o de ordem 

doméstica. Bem distante, portanto, do universo masculino de coragem e heroísmo 

representado pela figura de um super-herói. É evidente, em contrapartida, que Angélica faz da 

crítica à estereotipia a graça (e a crítica) de sua poética, nela incorporando a sua visão de 

mundo mais libertadora, onde a mulher pode dizer o que bem entender, revelar seus desejos, 

ainda que eles, incrivelmente, alternem-se entre feministas e machistas, como podemos atestar 

com a leitura dos versos abaixo: 

 

a mulher quer 

 

a mulher quer ser amada 

a mulher quer um cara rico 

a mulher quer conquistar um homem 

a mulher quer um homem 

a mulher quer sexo 

a mulher quer tanto sexo quanto o homem 

a mulher quer que a preparação para o sexo aconteça lentamente 

a mulher quer ser possuída 

a mulher quer um macho que a lidere 

a mulher quer casar 

a mulher quer que o marido seja seu companheiro  

a mulher quer um cavalheiro que cuide dela 

a mulher quer amar os filhos, o homem e o lar 

a mulher quer conversar pra discutir a relação 

a mulher quer conversa e o botafogo quer ganhar do flamengo 

a mulher quer apenas que você escute 

a mulher quer algo mais do que isso, quer amor, carinho 

a mulher quer segurança 
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a mulher quer mexer no seu e-mail 

a mulher quer ter estabilidade 

a mulher quer nextel 

a mulher quer ter um cartão de crédito 

a mulher quer tudo 

a mulher quer ser valorizada e respeitada 

a mulher quer se separar 

a mulher quer ganhar, decidir e consumir mais 

a mulher quer se suicidar 

 

(FREITAS, UTP, p. 72). 

 

 

A mulher de que trata Angélica pode, nesse caso, ser assimilada tanto pela 

diversidade que permeia o gênero, no que diz respeito às vontades e objetivos de vida, quanto 

como recurso metonímico, partindo-se da premissa de senso comum que atribui às mulheres, 

em linhas gerais, uma natureza de complexidade tal que as fazem ter diversas opiniões, ainda 

que algumas soem contraditórias e até tacanhas para os dias de hoje. De um modo ou de 

outro, Freitas não dita verdades, mas defende o direito de escolha. Assim, independente da 

assimilação que se faça, o que é preciso destacar é que a poeta, em momento algum, esquece-

se, ao pensar criticamente o mundo à sua volta, do exercício poético que lhe cabe. A 

recorrência às figuras de linguagem – não apenas a metonímia, como já se falou – mas, a 

anáfora, a ironia etc. – confere ao temário feminino ao qual ela tanto se dedica uma 

perspectiva que seja ao mesmo tempo política e estética que, nos termos de Anélia 

Montechiari Pietrani (2013), pode ser sintetizada pela expressão “política da imaginação”, na 

medida em que fica pressuposto  

 

[...] reconhecer o fundamento reflexivo que a experiência estética suscita e, assim, 

determinar a razão e o sentido para o “uso” da literatura, decerto que fora de uma 

concepção exclusivamente mercadológica e utilitarista, que visa a um resultado 

imediato e infalível (PIETRANI, 2013, p. 26; grifo da autora). 

 

 

Se o sexo feminino é, por assim dizer, o leitmotiv da escrita de Angélica, por outro 

lado, ele não é responsável por fazer com que a poeta se renda ao radicalismo das tomadas de 

partido. Daí a mulher que, em seus poemas afigura, vir, voluntária ou involuntariamente, 

disposta a toda sorte de desejos e posicionamentos: incluindo até mesmo aqueles que lhes são 

de imposição masculina (Ressalte-se que, nesse caso, há uma parcela da crítica que considera 

que se está diante de um blefe por parte da poeta). Para Angélica, a discussão deve ser 

pautada pelo livre direito de ser o que se quer ser, de ter o que se quer ter, pois “a mulher quer 

tudo”, conquanto esse “tudo” possa ser feito de coisas que não se completem, mas que, 

essencialmente, se opõem. Eis que o paradoxo – mais uma figura de linguagem – é 
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aproveitado por Angélica como recurso estilístico em favor da união de inteligência e frescor, 

para operar seus versos longe de qualquer comportamento sisudo ou ditatorial, em defesa 

deste ou daquele posicionamento. A ele e a qualquer fala definitiva, a poeta faz de seus versos 

o principal antídoto, ainda que, vez ou outra, seja tentador (e até pertinente!) flagrá-la como 

feminista – ao menos, no sentido mais estrito do termo. Isso porque o riso proporcionado por 

Angélica nos vem, de imediato, como sua melhor resposta à defesa equivocada de um 

pensamento estático.  

Assim é que Freitas sabe bem como tensionar sem causar tensão. Por isso, certa 

feita, ela chegaria a dizer ao amigo, e, também, poeta Carlito Azevedo, que “a grande arte da 

vida está em não se tornar amargo”. O que parece ser uma frase tipicamente extraída dos 

livros de autoajuda, com a pronúncia de Angélica, adquire sentido outro, que não o que 

barateia conselhos, mas, o que orienta a vida e, por conseguinte, o exercício literário, ao 

serem menos ranhetas e mais galhardos. Menos discriminatórios e mais iguais. Daí, o ritmo 

percorrido pela autora de Rilke shake vir “despido de preconceitos e construções” – como 

aventa Diogo Guedes (2012) – sem, no entanto, dar a entender como pretensioso, já que a 

poeta tem como referência não a bravata dos combativos, mas o equilíbrio que se adquire ao 

se facultar à mulher o direito de escolha. Angélica sabe como ninguém que “a mulher é uma 

construção” e, como tal, não deve ser encerrada a regras que não as que ela própria julgar para 

si mesma como as mais adequadas e queridas, podendo, inclusive, se dar o direito de mudar 

de ideia no minuto seguinte. Por isso, é que “a mulher, para Angélica não é uma fronteira” – 

como diria Guedes (2012) – e só poderá ser compreendida em sua complexidade se concebida 

for segundo os deslimites da própria ideia de gênero à qual ela pertence querendo hesitar: 

 

 

AI QUE BOM seria ter um bigodinho 

além das lentes dos óculos ficar 

escondida por trás de uma taturana 

capilar 

 

um bigodinho para poder estar 

 

um bigodinho para sair à rua e ver 

o mundo mas se esconder 

 

um bigodinho para poder ser 

 

um apêndice nasobucal 

buconasal 

 

tipo um chapéu 

 

ninguém te incomoda nos cafés 

(a beleza está nos olhos 
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de quem não pode crer) 

 

e no fim do dia ainda ouvir 

obrigada senhor 

ao entrar por último no elevador. 

 

(FREITAS, RS, p. 11). 

 

 

Ao se imaginar com características que são convencionadas como masculinas, a 

mulher deixa entrever, como desdobramento das inúmeras coisas que “pertencem” ao seu 

universo, o, que, para muitas, não passa de cobrança, entre angustiante e escravizadora: a 

vigília que lhes ajuíza a todo tempo segundo os tributos estéticos. Logo, mesmo quando da 

possibilidade de se livrar disso, a mulher sente-se, frente aos olhos dos outros, um tanto 

temerosa quanto possivelmente irreconhecível por ela mesma, tamanha e impiedosa é a 

patrulha do que se tem como padrão consolidado de beleza:   

 

rito de passagem 

 

agora que raspei a cabeça 

não vou demorar nas esquinas 

irritarei os velhinhos 

assustarei as meninas 

e os cachorros já latem antes de me avistar. 

 

os vizinhos na escada 

pensam: coitada! que azar 

perguntarão se eu peguei piolho 

ou tive queda capilar. 

 

tranco a porta e as janelas 

deixo o mundo e seu bedelho 

estranha a rua minha cabeça nua 

me estranhará o espelho? 

 

(FREITAS, RS, p. 42). 

 

 

O que se intitula como “rito de passagem”, pode ser compreendido como grito de 

liberdade à excessiva cobrança exercida sobre a mulher para que ela se enfeixe a um padrão 

estético que, nem (ou quase) sempre, é o que ela deseja. O simples gesto de raspar a cabeça, 

por exemplo, passa a ser compreendido, aos olhos dos mais conservadores, como sinônimo de 

transgressão, quando não uma justificativa a algum acometimento patológico: ou que a 

mulher tenha tido “piolho” ou uma “queda capilar”, por exemplo. Ocorre que de um ponto de 

vista ou de outro, o direito de escolha feminino encontra-se sucumbido ao valor judicativo das 

pessoas, que, de um modo geral – dos “velhinhos” às “meninas” e aos “vizinhos” – se não a 

reprovam, ao menos, estranham-na como “os cachorros”, frente à sua decisão radical de se 
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raspar a cabeça. Sucede que, não bastasse isso, há ainda outra avaliação pela qual essa mesma 

mulher necessita passar, que é aquela que advém de si mesma, quando da decisão de enfrentar 

o espelho e se reconhecer, já que uma vez que certos valores encontram-se entronizados, a 

quebra dos mesmos deve, primeiramente, se dar por parte daqueles que os questionam, e, por 

conseguinte, buscam rompê-los. Mas, como já se disse que nos poemas de Angélica nada é 

definitivo e, sim, alternante e (alternativo!), então, não é, por um acaso, que em 

 

mulher de respeito 

 

diz-me com quem te deitas 

angélica freitas 

 

(FREITAS, UTP, p. 39), 

 

a poeta faça questão de acenar para a vida sexual da mulher – outro tão polêmico e 

problematizante temário quanto o padrão de beleza feminino. Habitualmente envolto por 

tabus, Angélica aborda esse assunto com rima e certo desbunde de quem, mais uma vez, sabe 

dar voz ao desejo que a mobiliza. Assim, é que o vinco de respeito e sexo chega a adquirir, 

com a poeta, um aspecto menos marcado, o suficiente para que o trato das relações 

homoafetivas do poema abaixo receba outra interpelação que não a armada e evocada de 

forma aguerrida – ainda que tal temática encontre-se revestida constantemente do contrário e 

que a dicção de Freitas esteja, na realidade, sendo irônica:   

 

 
a mulher dos outros 

 

fiquei muito tempo naquela banheira sem água 

pensando por que gertrude me havia deixado 

 

as unhas roxas os dedos enrugados naquele banheiro 

sem aquecimento num apartamento perto do jardin du 

luxembourg 

 

sem amor e sem toalha 

 

ela tem alice e basket eu sou a terceira excluída 

 

noutros tempos rilke me chamaria pro jardim des 

plantes 

 

hoje eu digo adeus e vou pra gare du nord 

 

lou andreas me espera em göttingen plantaremos beijos 

na gänseliesel 

 

(FREITAS, RS, p. 33). 
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Com esses versos, Angélica parece desejar o deslocamento da polêmica do debate 

de gêneros para o da cobiça, não fosse o modo sutil e delicado, com que ela expõe ambos os 

assuntos, dando a conhecê-los como efemérides pelas quais qualquer indivíduo – 

independentemente de sua orientação sexual – passa ao longo da vida. O que salta aos olhos, 

nesse sentido, é a não aleatoriedade das escolhas dos protagonistas “clássicos”. É, pois, que 

trazer Gertrude [Stein] – com sua respectiva companheira Alice [B. Toklas] –, e, depois 

[Rainer Maria] Rilke e Lou Andreas[-Salomé], para o corpo do poema, faz com que ele seja 

percebido segundo estímulo outro que não, necessariamente, o habitual, conquanto distante da 

couraça armamentista. Vejamos. Com o enfoque voltado para os desencontros amorosos, a 

contravenção, por assim dizer, fica a cargo da traição. A voz que se enuncia interessada, 

primeiro por Gertrude, é a mesma que, posteriormente, despertaria o interesse de Rilke. Mas, 

em não havendo espaço para terceiros(as), entre Gertrude e Alice, Angélica “toma” de Rilke 

aquela que fora a sua grande amante, a escritora e psicanalista Lou Andreas. Isso porque Rilke 

fora a única pessoa por quem Lou Andreas, segundo consta, teria sido fiel. Se os registros de 

sua biografia sinalizam para uma existência pautada por inúmeros relacionamentos paralelos – 

verdadeiros triângulos amorosos –, no poema, Angélica faz questão de resgatar isso, ainda 

que vitimando a pessoa errada, no caso, Rilke. Mas a presença de Lou Andreas aqui é regada 

de maiores intenções. Apesar de pertencer ao século XIX, sua biografia tem e muito a ver 

com os enfrentamentos sociais por que passam as mulheres, ainda em nosso século. Pode-se 

ver Lou Andreas, portanto, como uma espécie de “metonímia” da mulher contemporânea, que 

ainda busca emancipar-se de toda e qualquer imposição de limites: 

 

metonímia 

 

alguém quer saber o que é metonímia 

abre uma página da wikipédia 

depara com um trecho de Borges 

em que a proa representa o navio 

 

a parte pelo todo se chama sinédoque 

 

a parte pelo todo em minha vida 

este pedaço de tapeçaria 

é representativo? não é representativo? 

 

eu não queria saber o que era  

metonímia, entrei na página errada 

eu queria saber como se chegava 

perguntei a um guarda 

 

não queria fazer uma leitura 

equivocada 
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mas todas as leituras de poesia 

são equivocadas 

 

queria escrever um poema 

bem contemporâneo 

sem ter que trocar fluidos 

com o contemporâneo 

 

como roland barthes na cama 

só os clássicos  

 

(FREITAS, UTP, p. 82). 

 

 

Com isso, a forjadura de um triângulo amoroso entre a voz feminina que se 

enuncia e os clássicos Rainer Maria Rilke e Lou Andreas-Salomé passa a assinalar, mesmo 

que de forma tímida, o posicionamento político de Freitas, diante do direito de se assumir 

homossexual. Fala-se na pessoa da autora porque ela própria se expõe, quando não de forma 

direta, como no poema “mulher de respeito”, de modo que ao menos nos dê a entendê-la 

inserta em seus poemas, já que estes estão sempre a serviço da exposição das experiências, 

desejos e frustrações de Freitas e tão comuns às mulheres. Daí que, natural e organicamente, 

na e pela escrita, Angélica consiga (se) reconhecer (n)a pele de outrem: 

 

poema pós-operatório 

 

ex 

em latim 

fora de 

 

daí algumas criaturas 

parecem ter sido 

 

desentranhadas  

de você 

 

você passa na rua 

e as reconhece 

 

ei, ali vai minha  

oitava costela! 

 

e aponta pra lacuna 

no lado esquerdo 

 

(cabe uma gaita 

de boca) 

 

olha só! 

 

(FREITAS, RS, p. 16). 
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Da metonímia à metalinguagem, a autora de Guadalupe traça seu percurso 

politicamente poético, nele reconhecendo-se, a todo tempo, como solidária àqueles – ou, de 

maneira mais próxima, àquelas – que, de alguma forma, também, ainda hoje, sentem-se 

cobradas a seguir convenções que não dizem respeito à sua verdade mais íntima. A reunião de 

identidades – anônimas e ilustres – que se faz presente nos poemas de Freitas só vem 

evidenciar que a sua concepção de poesia grassa tanto pelas “relações político-textuais” como 

pelas relações “político-contextuais”, mas não por isso cedendo-se à estampa imediatista e 

contingencial das questões com que ela lida, problematiza e (se) dá a ver. Em outras palavras: 

é ausentando-se da leitura cerrada que insiste em limitar a arte “ao enfoque sociológico, em 

contraposição ao aspecto formalista” (PIETRANI, 2013, p. 28) que Angélica edifica o seu 

mundo poético. E se ela, ainda, o faz, é porque, na verdade, busca – conforme suas próprias 

palavras, em diálogo com Alexandra Lucas Coelho (2013) – “contrariar a ideia de que há 

coisas que não se põem num poema”. A isso a poeta emenda, questionando-se retoricamente: 

“se não for para escrever sobre o que me incomoda sobre o que vou escrever?”. Daí, ela 

admitir, em seguida, que sua poesia é, sim, política – em que pese o fato de “no Brasil [isso] 

não pega[r] bem” e que, não obstante, é tão só dessa maneira que pôde encampar em seus 

versos o seu pensamento a respeito do que “é considerado ser mulher no Brasil” (FREITAS 

apud COELHO, 2013).  

  Ao mesmo tempo, a leveza e a liberdade com que a poeta conduz sua escrita são 

o que a reveste de estampa outra que não a do “panfleto de defesa”, nos dizeres de Heitor 

Ferraz (2009, p. 2), mas a da política que liberta e que, acima de tudo, aponta para alguma 

“relevância na vida”, sem, no entanto, “ser solene”, e, sim, desprovida de “ranço” (FREITAS 

apud COELHO, 2013). Com efeito, aos que intitulam Angélica de “feminista”, ela rebate 

dizendo que “se isso significa defender direitos”, então, que ela aceita tal alcunha. Ocorre que 

a poeta, ao se reconhecer como tal, expõe-se de maneira moderada, sem excessos ou 

ponderações desmesuradas, pois, desse modo, ela se sente à vontade para tratar de temas 

espinhosos e tabus com uma escrita menos combativa e mais natural, sutil e, não raro, 

delicada. Em  

 

 

treze de outubro 

 

escrever um poema sem calor em são paulo 

um poema sem ação: sem carros, sem avenida paulista 

 

quando eu morava na augusta, escrevia poemas sobre a augusta 

a augusta não me deixava dormir 

 



 187 

(escrever um poema em que se durma na augusta 

e sobretudo, escrever um poema sobre dormir 

 

sem você.) esta é a primavera fajuta da delicadeza 

(não consigo terminar este poema).  

 

(FREITAS, RS, p. 52), 

 

 

por exemplo, vemos que Freitas soube colocar isso em prática ao discorrer sobre a “época em 

que ela morou em São Paulo” (CORSALETTI, 2011), encerrando-a não apenas a uma impressão 

espacial, mas a uma impressão passional. “Augusta”, além de uma famosa rua de São Paulo, 

onde Freitas frequentara com assiduidade, pode ser compreendida, ainda, como o nome de 

uma mulher por quem a poeta/ sujeito do poema (supostamente) teria chegado a se envolver. 

O alcance da expressão de tal relação, no entanto, se expande para além dos limites 

homoafetivos, já que a forma, apoiada em clichê, com que Angélica a apresenta, é comum a 

qualquer relação amorosa, independente da orientação. O desolamento causado pela distância 

e que faz com que a poeta hesite “em prosseguir, em encetar narrativa” – nos dizeres de 

Ricardo Pedrosa Alves (2012) –, é a prova de que Freitas abandona o debate acalorado em 

nome de uma notação que possa apenas transmitir o (seu) sentimento provocado pela falta, e 

de maneira “mais banalizada possível”, sem incorrer, portanto, na “pedra de escândalo” 

(FERRAZ, 2009, p. 2) que quaisquer temários polêmicos possam clamar. Daí a palavra cassada 

pela pungente separação é o que, de fato, merece destaque, em seus versos, não apenas porque 

dita o curso de todo o poema, mas, também, e, sobremaneira, porque rege os princípios 

norteadores do pensamento de Angélica frente ao (seu) mundo.  

 

 

3.2. ... como (re)pensa o (seu) tempo :: Fabiano Calixto 

 
  

[...] pergunto-me de novo – e com a mesma inquietação de vinte e cinco anos atrás 

–  o que faz de um poema poesia, e como esta resiste à usura do tempo, roedor 

silencioso de tantas coisas.  

 

Alfredo Bosi, em 

 O ser e o tempo da poesia, p. 9. 

 

 

O tempo [...] 

tem direito de se meter 

em tudo, coisa boa ou má. 

 

Wisława Szymborska, em  

“Repenso o mundo”, p. 28. 
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Se conforme salientamos, na esteira de Adauto Novaes (2010, p. 12), vários são os 

conceitos que necessitam ser repensados – para não dizermos repaginados – não é, contudo, 

no aguardo de “respostas decisivas” que devemos nos posicionar, tendo em vista que “neste 

novo mundo”, ao que parece, “pouca coisa pode estar certa nele”. Mas, em que pese isso, “é 

preciso”, tanto quanto pertinente, que se saiba “andar com o seu tempo” (NOVAES, 2010, p. 

12), aceitando o que ele tem de mais contro/per verso e instável. Eis o que o autor de 

Nominata morfina se propõe. Ao pensar o (seu) momento atual, Calixto (apud 

VASCONCELLOS, 2009) com um olhar “crítico sobre o mundo”, deixando, por vezes, aflorar 

“uma sensibilidade estranha, uma raiva polida na abstração do espaço e do tempo”. Daí à 

“percepção de que a vida é curta pra ser pequena”, nos dizeres do poeta, pouco dista, uma vez 

que seu estofo poético é, circunstancialmente, vazado de suas próprias experiências. Isso 

porque Calixto se considera “raro demais para [...] tantas (e desprezíveis) máscaras”, 

conforme assevera, de forma categórica, ao ser indagado por Gilson Figueiredo (2010; grifo 

do autor) se “o sujeito poético que responde por ‘fabiano calixto’ é o mesmo que vai ao 

banheiro?”. 

Ocorre que, procedendo dessa maneira, o autor de Música possível acena para uma 

relação de sentido em que tudo se afigura contextual e poeticamente como reflexo do acúmulo 

de vestígios ou ressoos do largo de seus anos. Contra, no entanto, a uma possível adesão 

panfletária – ou, ainda, ao biografismo reducionista, porque mais apressado –, seus versos, 

desde logo, entreveem sensivelmente o estético e o político, de modo que ao mesmo tempo 

em que se enredam nas malhas da realidade comezinha, não alijam interesse e identificação 

por parte de quaisquer leitores que, a qualquer tempo, possam vir a lê-los. Isso porque Calixto 

recorre à matéria circunstancial dos dias, dotando-a de um sentido que é coletivo e que 

principalmente se deixa por ele, pelo coletivo, se ativar, conforme destacaria Dirceu Villa 

(2014). 

Com efeito, o trato que o poeta confere àquilo que, no cotidiano – a bem dizer, 

citadino –, o mobiliza ou lhe causa alguma afecção, é tão vacilante – coalhado de amálgamas 

temporais – quanto urgente – animado pela dicção nervosa quando não tensa do calor da hora. 

E o mais importante: Calixto não se abstém de entroncar seu pensamento (infuso no de outros, 

cumpre sempre frisar) à sua mundividência, no curso bem arranjado de seus poemas. É, pois, 

através de uma “expressividade precisa”, nos dizeres de Manuel da Costa Pinto (2003), que 

“se deixa atravessar pela brutalidade atual” (ANDRADE, 2007) e se permite codificar com a 

delicadeza de quem adentra “a flor do peito, como um pássaro migratório ao imenso jardim da 
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primavera” (CALIXTO, NM, p. 24), que Fabiano transige a propósito de contextualizar seus 

versos. Lembrando que tal propósito supera a simples datação e resulta na inserção de  

 

[...] imagens e pensamentos em uma trama já em si mesma multidimensional; uma 

trama em que o eu lírico vive ora experiências novas, ora lembranças de infância, 

ora valores tradicionais, ora anseios de mudança, ora suspensão desoladora de 

crenças e esperanças (BOSI, 2000, p. 13). 

 

 

Conferir alcance maior à noção de contextualização de um poema qual Bosi 

(2000) nos sugere parece-nos pertinente como uma das mais profícuas vias de acesso à escrita 

de Calixto. Isso porque ela nos faz perceber o quão comum é a presença de “lugares 

ideológicos do autor ou da sua cultura” (BOSI, 2000, p. 9), em meio “aos detalhes ordinários 

da paisagem urbana” (DAMAZIO, 2000, p. 37) que são deslindados a cada verso de Fabiano. E 

isso se verifica – conforme destaca Alexandre Pilati (2006) – até mesmo quando há o 

“apagamento do eu”, visto que “a subjetividade, como força organizadora do poema, está 

presente de uma forma profunda e decisiva” nos versos do autor de Sangüínea. Ainda, 

segundo Pilati (2006; grifo do autor), é preciso considerar, de toda forma, que mesmo 

“quando o eu está aparentemente ‘esquecido’ na linguagem ele está inteiramente presente 

nela”. Nesse sentido, não ter em conta esse dado – acrescenta o crítico, na esteira adorniana – 

não difere de “tornar a poesia caso de mero ‘abracadabra’ abandonado à coisificação” (PILATI, 

2006; grifo do autor). Por esse motivo é que Calixto “vislumbra”, por exemplo, “ao longe e 

perto as indústrias do ABC paulista”, com o objetivo de demonstrar que tanto as chaminés e 

as engrenagens das fábricas “podem ser as chaminés e as engrenagens da própria existência” 

(LIMA, 2000). A fórmula, emparelhada, traduz com precisão o período em que o poeta 

trabalhara como funcionário de uma famosa fábrica de peças de automóveis. Era um 

tempo em que “nós, peões de fábrica, não comandávamos a máquina, éramos por 

ela comandados”, ademais, “aquele ritmo nos levava a um transe tão violento que a 

máquina de aço se fundia à máquina orgânica e tudo se tornava uma coisa só: um 

relógio bizarro ou um coração aleijado, ambos desesperadamente melancólicos”, 

afirma Fabiano em entrevista à Viviane C. Moreira (2012). Assim, é que o poeta 

sentia-se “sempre à espreita, presente, mas encoberto” (FERRAZ, s/d, p. 1), tal 

como os versos abaixo de 

 

fábrica  

 

eco de canção 

(de esguelha) 
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no protetor 

de orelha 

 

o pé inoxidável 

retalhando odores 

constantes 

durante o turno 

 

uma leve sensação 

de chumbo cavalga 

as vértebras – o 

pássaro pousa 

 

num único lembrar 

de galho de árvore – 

uma gota de suor  

suspensa no óleo 

 

reafirma uma 

reação química 

 

(CALIXTO, F, p. 11), 

 

assinalam. E para “calçar/ a memória do tempo” (CALIXTO, MP, p. 27) coisificante, Fabiano 

recorre a um lirismo contido, mas ao mesmo tempo suficientemente expressivo e agudo do 

que uma “imagem” de 

 

máquinas (fábrica 2) 

 

máquinas 

vapores 

produtos reagentes 

peças às dezenas 

(muro poroso: 

tabuleiro de xadrez) 

 

– tarde purgatório 

cozido cansaço – 

 

matemático-céu 

onde nuvens inteiras 

fracionam o sol 

 

(CALIXTO, F, p. 13), 

 
 

“entranhada[s] no cenário” (DAMAZIO, 2000, p. 17) diário pode lhe oferecer: de “suor a 

contragosto,/ frio, / no fundo do poço” a “contas sem pagar,/ falta de ar” (CALIXTO, MP, p. 

20) a substrato para a escrita poética. E, nesse particular, é interessante perceber que o 

vocábulo fábrica, como afirma Ronald Polito (2002, p. 73), além de ser metonimicamente 

representativo de uma fase de vida de Calixto, é, também, o seu próprio espelho, na medida 

em que reflete “aquele que assina os textos, o ‘Fabiano’ (e os sentidos que esse nome possui), 



 191 

remetendo ainda a ‘fabro’, a ‘Fábio’, ao fazedor, o poeta”. Além disso, à noção de fábrica, 

deve-se tributar também: 1) o sentido metafórico de poesia como “máquina que o poeta 

comanda”, e que é “seu corpo do lado de fora” (POLITO, 2002, p. 73) e 2) a mimetização do 

espaço citadino e o sem-número de experiências que ele comporta, dando a entender-se como 

“espaço de construção (do poema ou da vida social) como experimento”. A fábrica passa, 

com Calixto, a ressoar não tão só o sentido do lugar que cedia produções em série, mas, 

também, e, sobremaneira, o sentido de um espaço engenhoso, onde o poeta manufatura seus 

versos – que se transformam “em arquitetura, tanto quanto a cidade” (POLITO, 2002, p. 73) – 

e, consequentemente, o (seu) tempo, com todo o aturdimento que lhe compete.  

No 

 

último dia (fábrica 3) 

 

    “Rust never sleeps” 

                                       Neil Young 

 

bolor ao sol 

entre o maço de cigarros 

e a pedra 

que a sombra 

toca  

mas não absorve 

 

fungos e caveira 

verme- 

lhos os degraus 

os felizes 

 

muro-vitiligo 

(raízes que não 

crescem) 

 

o tempo não 

deixou de existir 

 

(CALIXTO, F, p. 15),  

 

de registro de insalubridade que a experiência de trabalhar em uma fábrica causa, é 

sintomático que o poeta admita que “o tempo não/ deixou de existir”, conquanto “uma leve 

sensação/ de chumbo” possa, por vezes, ter-lhe cavalgado “as vértebras” e tê-lo feito pensar 

que as “raízes” não mais cresceriam, dada a “tarde purgatório” que lhe cozia até o “cansaço”. 

Interessante notar que os atributos destinados ao ofício em questão aplicam-se perfeitamente 

ao exercício poético de Calixto, na medida em que sua resolução paciente e exaustiva 

aproxima-se da meticulosidade que todo e qualquer padrão de controle de qualidade requer. 

Assim é que mesmo quando busca falar de seu tempo, “da sua experiência de homem de hoje 
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entre homens de hoje”, Fabiano o faz distando-se do senso comum para priorizar a “memória 

infinitamente rica da linguagem” (BOSI, 2000, p. 131). O que não quer dizer que o poeta se 

abstenha de uma “atitude política” e “não politiqueira”, como o próprio faz questão de 

distinguir, já que para ele o que importa é saber preencher de “ética sua estética” (CALIXTO 

apud FIGUEIREDO, 2010). 

Daí entre uma notação e outra, Calixto se divide, emergindo-se (sobre)vivente e 

clamando por alguma iniciativa, por exemplo, quando do 

 

DARK MEDIEVAL TIMES 

Para todos os corajosos vândalos do meu tempo 

 

os vândalos botaram vinagre na vã filosofia 

botaram de volta a revolta na rua, poesia na poesia 

 

ruído contra a oligarquia, a voz dos vândalos 

perfuma o concreto, o asfalto, o tédio, o sândalo 

 

o enfrentamento, o atrito, única resposta válida 

ao mundo vago, gago, sombrio, reaça, cara pálida 

 

(de dentro do apartamento o covarde alardeia 

seu mimimi, sua burrice, cu na mão & pança cheia) 

 

os vândalos sabem que tanto o preço da passagem 

quanto a propriedade são uma imensa ladroagem 

 

contra a bundamolismo do mundo funcionário 

o caleidoscópio hálito dos carbonários 

 

revolta, sangue & vinagre, não se perca de si 

não se esqueça de si, não amoleça, rua é logo ali 

 

(CALIXTO apud OBRA COLETIVA, 2013c) 

 

experienciado, na contemporaneidade, pelos brasileiros, quando da notícia de que a tarifa do 

transporte público sofreria um aumento de vinte centavos, decidiram se mobilizar, indo para 

as ruas. Antes, propriamente, de tratarmos do poema acima, cumpre fazermos alguns adendos, 

a saber. Estes versos foram produzidos especialmente para a coletânea intitulada Vinagre: 

uma antologia de poetas neobarracos, organizada por Calixto e Pedro Tostes, mas que 

também contara com a contribuição de nomes como Dirceu Villa, Micheliny Verunschk, 

Donizete Galvão, Eduardo Sterzi, Andréa Catrópa, Ricardo Rizzo, Silvana Tavano, entre 

muitos outros e das mais diversas localidades de nosso país. O que os levou a se (re)unirem 

fora o sentimento de “solidariedade a todos os movimentos de contestação que acontece[ra]m 

simultaneamente no Brasil (& também no mundo)” (OBRA COLETIVA, 2013c). Sob a rubrica 

de “Os Vândalos”, esses poetas seriam – segundo eles mesmos pontuaram – distintos do que a 



 193 

“imprensa vendida” os rotularia, quando foram “presos pela polícia por causa do vinagre que 

portávamos” e por estarem “todos na batalha, na rua”, em “ação direta. Solidariedade & apoio 

mútuo” (OBRA COLETIVA, 2013c). A ideia do processo de criação da coletânea se deu de 

forma muito rápida, uma vez que, num único fim de semana, Calixto e Tostes receberam os 

textos e de imediato fizeram sua diagramação, de modo que já na segunda-feira eles se 

encontravam disponíveis para download. Isso porque tudo deveria ocorrer “no ritmo da 

internet, no calor dos acontecimentos, para ter certeza de que o material seria fresco e atual”, 

ressalvaria Calixto, ao dar entrevista à Amanda Massuela (2013), para a Revista Cult.  

Posto isso, é inegável que a discussão do papel social da arte viria à baila, já que a 

coletânea – frente ao “momento nebuloso e inquietante” em que em fora publicada, como 

diria Alberto Pucheu (2013), no prólogo da primeira edição2 – viria carregada de ideias/ ideais 

politicamente combativo(a)s e engajad(o)as, ainda que ao largo de implicações e/ou  

“determinações partidárias”. O que se estava em jogo era bem mais que isso. Tratava-se do 

desejo de todos os brasileiros “por mais possibilidade de decisão [...] sobre o destino das 

cidades e do país, sobre seus próprios destinos” para que, dessa maneira, pudessem  

 

[...] viver um pouco mais de acordo com o que desejam para os lugares que 

habitam e para si mesm[o]s, com um pouco mais de folga, com um pouco mais de 

espaço para margens de manobra nas decisões que deveriam ser de fato políticas e, 

sobretudo, o que não é diferente, na vida mesma (PUCHEU, 2013).  
   

 

No entanto, todo esse discurso fora vociferado com a acuidade literária que lhe era 

tão perfeitamente possível quanto cabível. E os versos de Calixto atestam bem isso, na medida 

em que, mesmo empenhados, não se escusam de interpe(ne)trar o momento histórico atual, 

com boa técnica e engenhosidade, evidenciadas em mesmo grau, diríamos, que a própria 

realidade que se apresenta. Nesse sentido, as tintas carregadas na espontaneidade, por 

exemplo, ao darem a impressão de escrita que vem fácil, são, na verdade, astúcia de 

composição que o poeta – herdeiro da geração marginal que é – sabe bem como usar a seu 

favor, como a favor, nesse caso, de outrem, do todo, do coletivo, enfim. A expressão de 

aparência simples e despretensiosa, por sua vez, vem para traduzir com (im)precisão o 

momento que se vive. Com ritmo tão pausado quanto intempestivo e impositivo, Calixto 

expõe(-se), respondendo, com certo desbunde, à sanha de um tempo que além de medieval – 

dado que o que é reivindicado não passa de necessidades mais do que básicas – e obscuro – de 

                                                 
2 A coletânea já teve sua segunda edição publicada e ampliada, conforme é possível verificar através do link: 

http://pt.calameo.com/read/002515624634ef893c090 
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tão incerto e “vago” – é, ainda, segundo suas próprias palavras, “gago, sombrio, reaça”. 

Frente a esse decadente cenário, não é de se espantar que o poeta conceba sua realidade como 

sendo “apenas o rastro do rato no sótão” (CALIXTO, NM, p. 32). Tal pensamento, cumpre 

dizer, vem de par com o sentimento não menos desestruturado nem menos agônico e crítico 

do que aquele que se vislumbrara nas manifestações de junho. Nesse particular, reside algo 

significativo, como assinala Pucheu (2013). Trata-se das implicações que a ideia da 

mobilidade urbana – estopim das manifestações, como se noticiou – traz em seu bojo. Pucheu 

(2013) a entende como “simbólica”, porque é, amplamente, desdobrável a tantos outros 

domínios. Explicando melhor. O que o crítico quer dizer é que no clamor pelo transporte vem 

embutida a sensação de as pessoas estarem se sentindo 

 

[...] presas, demasiadamente controladas pela impossibilidade de intervenção no 

que está acontecendo, [é] como se não pudessem se mover em suas vidas. o que se 

quer, parece, é mais mobilidade, mais folga, mais espaço, mais intervalo, mais 

respiração, mais lazer, mais saúde, mais cultura, mais educação, mais, mais, mais, 

mais... [...] o que se quer parece ser uma movimentação de vida mais bem 

resolvida, que favoreça os cidadãos em uma vida mais tranquila (PUCHEU, 2013).  

 

 

A não consumação disso que Pucheu (2013) bem sintetiza é o que faz com que, 

Calixto, mesmo desejando escrever um poema direcionado para a autossuficiência, seja 

tomado de arroubo, de “delirismo”, pela condição social do presente, uma vez que, 

desprovido de aura e de privilégios, assim como a grande maioria dos brasileiros, ele partilha 

do mesmo aturdimento:   

 

DELIRISMO – UM POEMA SOBRE O TEMPO 

(para vozes) 

 

[...] 

 

   URIAH HEEP 

 

Podemos encerrar o poema? 

 

 

O CACTO MENTECAPTO 

 

Isto é um poema? 

 

 

URIAH HEEP 

 

Tem tudo para sê-lo.  

 

 

O CACTO MENTECAPTO 
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Se você diz que é um poema então: é um poema! 

 

 

URIAH HEEP 

 

Isto é um poema. 

 

 

O CACTO MENTECAPTO 

 

Quem poderia guardar a chuva no bolso esquerdo da calça de veludo? 

 

 

VIRGÍLIO 

 

Isso é um poema? 

 

 

JIM BRASS 

 

Pode ser que seja um poema, depende das evidências. 

 

 

O CACTO MENTECAPTO 

 

Mudando de assunto, você viu que subiu o preço do feijão, da pasta de amendoim e 

do papel higiênico? 

 

URIAH HEEP 

 

Culpa da poesia. Não se pode misturar poesia com literatura, dá nisso, aumento do 

feijão, da pasta de amendoim e dos Blu-Ray. 

 

[...] 

 

(CALIXTO, NM, p. 82-83).  

 

 

Com apenas o excerto acima, já é possível reparar como Fabiano percebe a (sua) 

realidade, recorrendo a situações próprias do cotidiano – pois deste o poeta não se distancia, 

nem mesmo quando se põe a pensar/falar a despeito da própria poesia – entretanto, 

salvaguardando-as de uma investida única e exclusivamente banal e corrente. Para chegar a 

isso, Calixto excede a intenção do imediatismo ao gozar de um “delirismo” que o livra do 

conteudismo estrito lançando-o como substrato inusitado ao contexto do diálogo entre os 

envolvidos. Nesse ponto, é sintomático que estejam reunidos no corpo do mesmo poema 

“Uriah Heep” – personagem extraída do romance David Copperfield, de Charles Dickens e/ 

ou da homônima banda britânica de hard rock, formada no final dos anos sessenta –, “[James] 

Jim Brass” – personagem extraída do seriado CSI (Crime Scene Investigation) e que fora 

interpretado pelo ator Paul Guilfoyle –, “Virgílio” – poeta romano clássico –, e “O Cacto 

Mentecapto” – personagem fictícia – para não dizer dos demais que, em outros versos, se 
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insurgem, como é o caso, por exemplo, do escritor mineiro “Guimarães Rosa”; da 

personagem de William Petersen, “[Gilbert] Gil [Arthur] Grissom” – extraída também da 

série de televisão CSI –; da personagem do romance Ulisses, de James Joyce, “[Malachi] 

Buck Mulligan” etc. Mas, voltemo-nos, tão só, para o fragmento recortado. Ele é 

demonstrativo o suficiente para o que se pretende atestar.  

Ao reunir personagens tão distintas e das mais diversas estirpes e localidades, bem 

como provenientes de tempo e canais de expressão e criação também os mais variados, 

Calixto incorre não apenas na leitura nua e crua de seu tempo, mas do tempo, em linhas 

gerais, o que tanto acena para o fato de que sempre houve a problemática econômica social 

que atinge os menos favorecidos (entre os quais, o poeta chegara a figurar) como para a 

questão de que o retrato poético de uma realidade carece de finalidades outras que não apenas 

a do denuncismo. Mesmo porque a inserção de referências culturais as mais distintas se 

justifica porque ela endossa o que o poema propõe: a conjuminação de delírio + lirismo em 

proveito do discurso político, evitando que ela pudesse, por si só, bastar-se. Muito embora, a 

combinação das personagens possa ser lida como recurso estético por ele mesmo na medida 

em que é tão inusitada quanto impossível, não apenas por infringir a lógica estilística e 

temporal, como, também, a existencial. A dedicatória “para vozes”, no entanto, faz as vezes 

do caminho do meio, pois tanto assinala o sentimento solidário para com uma sociedade 

menos favorecida quanto assinala um dos sintomas de quem se encontra em estado de 

inquietação mental. “O Cacto Mentecapto” que o diga, já que seu codinome formaliza isso e 

dá mostras de sua pertinência, justamente, porque se dá pelo avesso. Nesse sentido, as 

“marcas de tempos diversos” passam a convergir, funcionando como espelho de um mesmo 

tempo, o tempo do poema. Isso porque Calixto nos demonstra ser consciente de que  

 

Só uma concepção renovada de historicidade da prática simbólica pode dar conta 

das imbricações de sujeito e trama social, mesmo porque o que chamamos 

genericamente de “sociedade” entra no sujeito na medida em que o sujeito se forma 

e se transforma no drama das relações com outros sujeitos e consigo mesmo (BOSI, 

2000, p. 14; grifo do autor). 

 

 

Assim, é nessa mesma toada que Fabiano vai compor estes  
 

 

VERSOS DE CIRCUNSTÂNCIA  

 

este domingo de páscoa 

com arco-íris 

ouvindo folk 

a tarde inteira 

conspirando  
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mantendo a ternura e 

a revolução 

(com meus queridos 

amigos) 

entre traduções de poemas 

espanhóis 

franceses 

ingleses 

pensava nelas 

na coisa bonita que 

elas 

são 

 

(CALIXTO, S, p. 55), 

 
 

dando a entendê-los como apegados ao universo de outrem, aqui, representado pelas outras 

culturas, e por meio das quais se tem notícia com as “traduções de poemas” de toda sorte de 

nacionalidade (espanhola, francesa, inglesa). Ao manter contato com elas, o poeta está, por 

tabela, mantendo contato também com o ser da poesia “e o seu significado no curso do tempo 

intersubjetivo, social, que é a cultura vivida por gerações de leitores: o tempo histórico da 

poesia” (BOSI, 2000, p. 9). E é de posse desse tempo que o 

 

CANTO LXXIII 

 

para Dalila Teles Veras 

 

 

a poesia coalha as tardes de sábado 

(o livro se estilha em folhas que, antes 

 

brancas, agora atrigueiradas pelo 

inevitável ex-libris do tempo) 

 

a morte secreta afina seus violinos 

projeta à cidade o sonho dos náufragos 

 

cada sede retorna imensa e azul 

cada página imprime sóis aos sentidos 

 

a leitura do poema pede 

aquilo que as sombras meditam 

 

entre este movimento e aquele 

anterior à chegada do café 

 

(CALIXTO, S, p. 48), 

 

vai ser composto por Fabiano, mas de propriedade (“ex-libris”) do tempo, uma vez que é, 

também, deste, e a partir deste, que o poema vem a termo, de modo que sua recepção deve, 

como consequência disso, reivindicar “aquilo que as sombras meditam” – isto é, o 
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pensamento sóbrio a despeito daquilo que, relembrando Valéry (1999), em um primeiro 

momento, responde pela provisoriedade de alguma afecção – em virtude de experiência, 

visão, assédio ou qualquer coisa que os valha – do que, certamente, acometera o poeta. Desse 

modo, ao pensar o tempo, sob a égide da recordação mais íntima, como a perda da figura 

paterna, por exemplo, Calixto o faz  

 

JUNTANDO GRAVETOS 

 

    para Antonio Calixto, com carinho e muita saudade 

 

            Faz um tempo eu quis 

                                                                Fazer uma canção 

                                                              Pra você viver mais 

 

                                                                           John Ulhoa 

 

o silêncio de hoje 

toca a quaresmeira lá fora 

e, hóspede da perfeição, 

torna-se igualmente lilás 

 

é com esse silêncio 

que leio suas palavras potáveis 

recém-chegadas de longe 

– de onde? – 

 

(a dor nos traz anseios 

tolos – como fazer a Terra 

voltar meses, anos atrás, como fez 

aquele herói extraterrestre 

do filme e do álbum de figurinhas 

que juntos colávamos 

em muitas manhãs de domingo – 

ou olhar uma estrela 

e imaginar que você 

dorme em algum lugar 

ali por perto – 

e nos dá a medida do tempo 

e continuamos sem entender 

medida alguma, aguardando 

o barco retornar de Delfos 

para que possamos, também, 

nos despedir definitivamente 

desse nosso 

bosque liliputiano) 

dizem que é a última canção 

mas eles não nos conhecem 

 

por dentro da tarde 

as flautas tomam fôlego 

para que canções flutuem 

ao redor das árvores 

que fazem sombra 

para os que se despedem 
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(CALIXTO, S, p. 40-41), 
 

 

como quem busca revisitar o que passou através de instantes colhidos com a “delicadeza 

sangüínea” – a expressão é de Marcos Siscar (2007, p. 119) – de quem, ao largo de qualquer 

afetação, e ao estreito de afecções, se permite (a)guardar “o barco retornar de Delfos/ para” 

só, assim, convencer-se de que todos os instantes rememorados não voltam mais, conquanto a 

escrita os eternize. O paradoxo da sentença serve para ilustrar que a forma delicada conferida 

por Calixto às circunstâncias que lhe são tão caras quanto pessoais, como as vividas com seu 

pai, é, sim, “desentranhada da ‘realidade’”, o que não significa dizer que ela deixe de ser 

decantada, que ela seja ao mesmo tempo “sensória” e “reflexiva” (SISCAR, 2007, p. 118-119; 

grifo do autor). Logo, diante de qualquer excesso ou “dor” que possa levá-lo a “anseios 

tolos”, o poeta se defende quando, de maneira engenhosa, ele se posiciona “à espreita de uma 

abertura, dos deslumbramentos da circunstância, da possibilidade do acontecimento”, 

demonstrando ter em conta que “das trevas, faz-se algo como a luz” (SISCAR, 2007, p. 120). 

Em outras palavras, ao cotejar com flashes de rememoração particular, ocorridos em “muitas 

manhãs de domingo”, e recompostas ao sabor da nostalgia paterna, Calixto inscreve seus 

versos à altura do passado, mas refreando aquilo que nele, no passado, detalha o mero pessoal, 

para só então reativá-lo em função da arte, no que compete à sua “necessidade de 

permanentemente reconstituir, ‘emular’ ou ‘inventar’, a fisionomia do poema” (SISCAR, 2007, 

p. 121; grifos do autor), do (seu) tempo, como de/ a si mesmo  

 

3.3. ... como pensa o (seu) mapa:: o (seu) lirismo:: a si mesma :: Marília Garcia 

 
 

Nós somos AQUILO com o que somos. 

  

Michel Deguy, em 

 “Poesia sem palavras?”, p. 398.  

 

Gosto dos mapas porque mentem. 

Porque não dão acesso à dura verdade. 

Porque, generosos e bem-humorados, 

estendem-me na mesa um mundo 

que não é deste mundo. 

  

Wislawa Szymborska, em  

“Mapa”, publicado no caderno “Ilustríssima”. 
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As duas epígrafes que abrem esta sessão são um tanto emblemáticas para 

compreendermos o modo como Marília Garcia pensa os mapas3 como espaço simbólico que, 

ao guardar a memória (im)precisa de sua poesia, traça, com hesitação, os seus contornos. 

Assim, ser aquilo com o que se é – como assevera Deguy (2008) – fornece, pois, desde logo, a 

chave de leitura de uma poética que ora renuncia, ora desacomoda o arranjo topológico 

habitual. Este, apenas por ser matizado à revelia de esteios e limites, atende à demanda 

existencial de quem e quando experiencia e/ou se apropria, tomando de empréstimo, 

determinado espaço. Isso porque, “a responsabilidade de escrever” – para, mais uma vez, 

citarmos Deguy (2008, p. 399; grifos do autor) – “implica, requer que o poeta”, antes de mais, 

“responda, por ele e diante dos outros, à pergunta ‘Quand sommes-nous?’ (variante trivial: où 

en sommes-nous?)”. Traduzindo: as marcações de tempo e espaço, ao dizerem respeito 

diretamente à inscrição rítmica do verso, também, sinalizam a necessidade de se (re)pensar a 

todo instante onde e o quê e como aquilo que a todos circunda e assedia é passível ou não de 

uma redefinição incessante, chegando, ao ponto, inclusive, de resultar no extremo de um 

engano geográfico. Sucede que com Marília isso se dá com significativa frequência e para 

(d)escrevê-lo, ela toma, por exemplo,  

 

[...] 

 

o poema de emmanuel hocquard 

uma narrativa de viagem 

como modelo para narrar a viagem que fiz até ele 

faço minha viagem com um caderno 

pensando no poema dele 

escrevo a viagem 

e ela acontece 

a viagem de emmanuel hocquard 

é uma viagem na direção do passado 

já que ele se desloca em busca da memória 

repito a viagem dele de outra maneira 

pois não vou ao tânger                nem volto ao passado 

sua viagem a tânger será aqui        ele me disse um dia 

será que a minha viagem seria 

na direção do futuro? 

estamos no futuro 

diz o filme do chris marker 

o procedimento de fazer uma viagem  

me leva ao lugar                           me leva ao ter lugar 

na leitura do outro 

acabamos por chegar em nós mesmos 

ele diz 

e eu olho para a câmera  

 

                                                 
3 Ao final de sua obra Engano geográfico, a própria Marília chega a agradecer não apenas “o diálogo e a leitura 

de pessoas muito queridas – Ricardo Domeneck, Luciana di Leone, Jorge Viveiros de Castro, André Garcia, 

Clarissa Ferreira – ”, como, também, sua “alegria” de, com eles, poder “compartilhar mapas”.  



 201 

[...] 

 

(GARCIA, UTR, p. 40). 

 

 

Se o ato de narrar uma viagem é estratégia de escrita encontrada por Garcia para 

nos fazer ver que sua verdade espaço-temporal, na realidade, não repousa – com o intencional 

trocadilho – sobre uma visada e tempo únicos, mas sobre as mais diversas afecções suas e/ou 

de outrem, sobre o presente, mas, também, sobre passado e futuro, pode-se dizer que as 

relações que, em seu poema, se estabelecem ultrapassam em entendimento a lógica linear. 

Mas, não a superam de todo. Pois é a partir dela que as experiências são elucubradas e só 

depois diluídas em enredos tão apaixonados quanto (des)encontrados. Ao pensar/ sentir o 

deslocamento dessa maneira, Marília está pensando/ sentindo o próprio curso de seu poema. 

Nele, a tomada de “uma narrativa de viagem”, feita por Emmanuel Hocquard, que a poeta 

julga “como modelo para narrar a viagem” serve-lhe de modelo também para a execução de 

seu próprio ofício poético. O que poderia, no entanto, ser compreendido tão só como mera e 

direta emulação4 aventa alcance ainda maior, na medida em que engendra as perambulações 

particulares da própria Marília, na sua forma de realizar uma mesma viagem, mas de modo 

distinto. Com efeito, se “a existência é passagem”, como já asseveraria Antoine Berman 

(2014, p. 215), pode-se afirmar que do itinerário de Hocquard, Marília faz o seu. Mais: “ao ter 

lugar/ na leitura do outro” a poeta se reconhece e, conforme seus versos vão sendo 

enunciados, pouco a pouco, ela vai se afinando também com o “sujeito do poema” – para falar 

nos termos de Rancière (1995, p. 106) – tanto para identificar-se ou diferenciar-se como para 

até mesmo dissimular-se por trás dele. E, por conseguinte, provocar no leitor o mesmo que o 

poeta francês nela provocara. O que aqui avulta, no entanto, não é a fidedignidade aos fatos, 

mas o modo como eles são transformados em “um modo específico de enunciação, uma 

maneira de acompanhar seu dito, de desdobrá-lo num espaço perceptivo, de ritmá-lo numa 

marcha, numa viagem, numa travessia” (RANCIÈRE, 1995, p. 108; grifo do autor) que ao 

mesmo tempo em que pertence ao outro também pertence à Marília, como a quem quer que vá 

lê-la depois. É isso que permite que a poeta afirme que  

 

poderia começar de muitas formas 

e esse começo poderia ser um movimento ainda sem direção 

que vai se definindo 

durante o trajeto 

poderia começar situando o tempo e o espaço 

                                                 
4 É sabido que o título mais recente da obra de Marília Garcia – Um teste de resistores – originou-se de Un test 

de solitude, de Emmanuel Hocquard, ainda sem tradução para o português.  
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contexto            hoje é quarta-feira dia 27 de novembro 

e estamos no 3º andar do centro universitário maria antonia  

também faria uma pergunta 

nesse caso                      com quem estou falando aqui hoje?  

poderia começar contando que mudei para são paulo 

há exatos 3 meses 

e que nesse convite do mauricio 

foi como um gesto de 

delicadeza e acolhida 

pensando bem                    poderia resumir 

minha curta experiência nesta cidade 

com a palavra        delicadeza 

poderia começar de muitas formas 

mas escolhi começar com uma pergunta 

que me fez a hilary kaplan 

a hilary kaplan é uma tradutora e escritora americana 

a hilary kaplan estava traduzindo um poema meu 

e deparou com este verso 

ele fica boiando com um walkman 

e depois olha para os pés 

a hilary kaplan me perguntou 

para qual direção nossos olhos se dirigem 

quando estamos boiando deitados e olhamos para os próprios pés? 

olha-se para baixo ou para frente?  

a pergunta da hilary kaplan é uma pergunta 

sobre o referencial                       se me refiro ao “ele” do poema 

digo que o olhar se dirige para baixo 

se me refiro a quem está de fora da configuração  

deitado-boiando 

             ou se me refiro à nossa posição em relação à terra 

o olhar se dirige para a frente 

mas essa pergunta me interessa também  

pela possibilidade de transformar o espaço 

a partir de uma mínima decalagem da linguagem 

um pequeno detalhe destaca a forma de ver as coisas 

e faz pensar em conexões e relações 

que não existiam ali antes 

um pequeno detalhe                   redimensiona por exemplo 

o espaço  

e a nossa forma de entendê-lo 

                                       criando deslocamentos produtivos 

mesmo que “produtivo” num sentido contrário 

ao que se costuma usar 

um produtivo só no plano pessoal 

que me faça perceber o meu mundo       de outro modo 

o que eu queria 

era me apropriar dessa possibilidade 

de mudar de direção 

                                      e de refazer as conexões 

levantada pela pergunta da hilary 

 

[...] 

 

(GARCIA, UTR, p. 11-12).  

 

 

E se o que está em questão é o acompanhamento ele só o é pleno se assimilado for 

segundo o sentido dado por Rancière (1995), visto que nos auxilia a contatar o lugar do 

lirismo de Marília compreendendo-o “como a co-extensividade do eu a seu dito (quer o 
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poema seja ou não na primeira pessoa)”, isto é, como forma encontrada pela poeta de “se 

constituir e de constituir seu semelhante [...] como caixa de ressonância” (RANCIÈRE, 1995, p. 

108). É preciso assinalar, também, que esse mesmo “eu que acompanha o poema e se produz 

como ressonância de seu ato é uma subjetividade de viajante que percorre um certo território” 

– ou, em mais de um, até, qual um entrecruzamento – e “nele”/ neles – “faz coincidirem 

palavras com coisas, enunciados com visões”, além de estabelecer “nesse percurso uma 

relação com o nós” (RANCIÈRE, 1995, p. 108), como quem busca, acima de tudo, partilhar o 

sensível. Nesse sentido, é sintomático que ao se figurar, Marília se valha de outrem – em 

revezadas identidades – quais sejam – anônimas ou conhecidas, conforme já assinalamos em 

outro momento, sendo Emmanuel Hocquard e Hilary Kaplan apenas duas entre as muitas que 

se insurgem – para só posteriormente poder ir ao encontro de si mesma, delimitando – em que 

pese toda a dispersão em voga – seu território. Nesse sentido, submergir-se em universos 

alheios, no entranhado de espaço e subjetividade, é “gesto de/ delicadeza e acolhida” que a 

poeta encerra como sua política de escrita.  

O “acompanhamento enunciativo” que nela se faz vigente pode ser entendido 

como “uma problemática da metáfora como transporte” e como tal se mostra encarregado de 

conferir ao domínio do lírico o enxerto de “outros modos de figuração e subjetivação” 

(RANCIÈRE, 1995, p. 109). Modos que passam ao largo da “representação geográfica e 

simbólica da nação”, e ao estreito da insignificância – no sentido platônico e aristotélico do 

termo –, que atravessa o não-representativo, a “visibilidade imediata”, enfim, “do sentido no 

sensível” (RANCIÈRE, 1995, p. 109). Se “a subjetividade própria ao poema lírico”, como 

elucida Rancière (1995, p. 109), “tem a ver com a maneira de se deslocar por um território, 

num certo tipo de coincidência entre visões e palavras, que constitui esse território em espaço 

de escrita”, podemos dizer que é justamente graças a essa forma de territorialização ou 

presentificação de sentido que faz com que a poesia de Marília se furte do “dever de 

representação” para se afigurar como “uma nova experiência política do sensível” (RANCIÈRE, 

1995, p. 109). Afinal, o que se assiste, não raro, é um eu “sem direção/ que vai se definindo 

durante o trajeto” e que, por esse motivo, sente-se livre para poder “começar de muitas 

formas”, donde situar “tempo” e “espaço”, ou, o “contexto”, é apenas uma entre as várias 

possibilidades com as quais a poeta pode contar para traçar seu itinerário e ir ao encontro de si 

mesma. Tanto que, a certa altura, a poeta escolhe, simplesmente, “começar com uma 

pergunta/ que me fez a hilary kaplan”, quando a escritora americana “estava traduzindo um 

poema meu”.  
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Antes, no entanto, de passarmos ao teor da dúvida levantada por Kaplan, cumpre 

observar aqui que a escolha de Marília em trazer à baila um de seus poemas mais antigos não 

é, pois, aleatória – ao contrário do que os dois excertos transcritos de Um teste de resistores – 

sua obra mais recente – parecem nos sugerir. É, pois, que à alusão ao verso, ou melhor, a estes 

dois versos: “ele fica boiando com um walkman/ e depois olha para os pés”, seguidos do 

intento de Kaplan em entender “para qual direção nossos olhos se dirigem/ quando estamos 

boiando deitados e olhamos para os próprios pés?”, bem como sua dúvida “sobre o 

referencial”, isto é, “se me refiro ao ‘ele’ do poema”, dão mostras do quão tudo isso é 

sintomático ao pensarmos a poesia de Marília. O sentido que se expressa nos versos e na fala 

dubitativa de Kaplan é a confissão de que a poeta pensa o seu ofício e, mais que isso, que, ao 

fazê-lo, ela está, também, a pensar a si mesma, como quem busca se deslindar poética e 

criticamente. Daí sua “expressão/ encenação subjetiva” vir, segundo Pedrosa (2010a, p. 34-

35), fortemente, marcada por uma “auto-perquirição angustiada e por uma percepção intensa” 

que, por seu turno, vem a lume de forma “descompassada”, qual seja, numa “relação consigo 

e com o outro”, ou, “com as palavras que aproximam e distanciam”.   

Não por um acaso – agora, sim, com o perdão do trocadilho – nos deparamos com 

Marília, em determinado momento, ou melhor, em determinado verso, endossando o que 

asseveramos, ao admitir que a pergunta levantada por Kaplan “me interessa também/ pela 

possibilidade de transformar o espaço/ a partir de uma mínima decalagem da linguagem”, 

donde “um pequeno detalhe” é capaz de destacar a sua “forma de ver as coisas” e fazê-la 

“pensar em conexões e relações/ que não existiam ali antes”. Cumpre ressaltar que isso se 

desenvolve não apenas na inscrição dividida entre línguas, na sua vocação poliglota, mas, 

também, no traçado de um “caminho sem língua” (GARCIA, EG, p. 37), como a própria poeta 

já o dissera, para a citarmos em verso solto. Instaladas no entrelugar do sentido, as palavras 

encontram-se dispostas em sua poética a situações e lugares quando não provisórios, ao 

menos, suficientemente, dubitativos, e, por isso, não cedem à pressão de quaisquer 

enquadramentos, uma vez que todas as coisas podem, muito bem, “vacilar de um instante a 

outro” (GARCIA, EG, p. 33). 

A maleabilidade da linguagem, a contínua aporia e a consequente variação das 

formas de se chegar a um mesmo destino, ainda que vago, ou, mesmo, a lugar nenhum, 

emparelham a configuração da subjetividade lírica às circunstâncias da matéria histórica e 

biográfica de Marília com as de outrem. Assim, as vozes que se fazem presentes e que ora se 

revezam, ora se encontram, vêm se somar a um exercício poético que tem como princípio 

básico conferir relevo ao dito complexo e truncado de seus falantes. Nele, quaisquer limites 
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que venham a se impor acabam resultando estéreis ao movimento incessante ao que Marília 

enlaça seus poemas, dando-lhes doses iguais de ficção e realidade, bem como de primeira e 

terceira pessoas. Colocando-se, portanto, à margem dos esteios que a fidelidade máxima ao 

biográfico exige, é que a poeta se põe a pensar o que outrora escrevera sem, no entanto, 

sentir-se obrigada em arranjar-se em linhas precisas ou, tampouco, exclusivas à sua pessoa 

física: 

 

[...] 

 

20.  

em 2007 escrevi o livro   20 poemas para o seu walkman 

tentando pensar em espaços e mapas  

que não têm a escala habitual                 ou que podem ser 

redimensionados             que importam menos 

como representações de lugares que existem 

e mais como lugares que fazem conexões 

dessas representações com outras coisas 

o aníbal cristobo me disse uma vez 

que pareciam paisajes visitados en extrañeza 

nesses mapas 

cabe a pergunta de hilary kaplan 

quando olho para os pés boiando 

olho para a frente ou para baixo? 

 

escrevi o livro 20 poemas para o seu walkman 

querendo que o leitor ouvisse os textos o ritmo o andar 

daqueles poemas 

queria que o leitor sentisse o deslocamento 

o literal do walk-man 

o homem andando 

um fio que vai conduzindo as coisas 

em cada cena estamos em um lugar diferente 

os personagens 

vão atravessando os poemas 

e atualizando as narrativas que aparecem 

as narrativas são entrecortadas 

contadas só pela metade 

aqui o país não é o mapa 

 

[...] 

 

(GARCIA, UTR, p. 35). 

 

Nesses versos, é notório que o direcionamento de leitura que Garcia dá a seus 

leitores ressoa como tradução de seu pensamento poético no que diz respeito, inclusive, à 

“cozinha dos sentidos”, onde os seus versos são feitos. A expressão entre aspas é de Roland 

Barthes (2001, p. 177) e dela nos servimos para entender de que forma a poeta, ao “pensar em 

espaços e mapas”, se debruça não apenas “sobre o conteúdo das mensagens, mas sobre a sua 

feitura” (BARTHES, 2001, p. 177). Daí Marília admitir que escrevera “o livro 20 poemas para o 
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seu walkman/ querendo que o leitor ouvisse os textos o ritmo o andar/ daqueles poemas”, bem 

como desejando, ainda, que se “sentisse o deslocamento/ o literal do walk-man” e entendesse 

que, nesse processo, “um fio” é capaz de ir “conduzindo as coisas” e de proporcionar que 

estejamos “em um lugar diferente”, a “cada cena”. E mais: que “as narrativas” que a poeta nos 

conta “são entrecortadas” e, portanto, “contadas só pela metade”, levando-nos a compreender 

que “o país não é o mapa”, mas as relações que nele se formam e “fazem conexões” com toda 

sorte de “coisas”, “personagens”. Ao afirmar isso, Marília parece endossar a ideia barthesiana, 

que diz que   

 

O que conta é poder submeter uma massa enorme de fatos aparentemente 

anárquicos a um princípio de classificação, e é a significação que fornece esse 

princípio: ao lado das diversas determinações (econômicas, históricas, 

psicológicas), será preciso doravante prever uma nova qualidade do fato: o sentido. 

(BARTHES, 2001, p. 178). 

 

 

E é em função do desejo de se prever um novo sentido às coisas, às situações, ao 

tempo e, principalmente, aos lugares, de modo, portanto, diferente do habitual, que faz com 

que Marília dê a seus versos rumos tão enviesados e porosos, na tentativa mesma de 

ressignificá-los, ainda que em “blind light”, como ela mesma diria:  

 

[...]  

 

12.  

em 1999 vi uma exposição no centro cultural hélio oiticica 

lembro da luz que fazia naquela tarde 

lembro da luz que entrava por uma janela no segundo andar 

e transformava a sala de 

exposição 

lembro dos mapas atravessando toda a sala 

os mapas espalhados sobre colchões 

uma colcha ao lado do outro colchão 

lembro de sair de lá 

e caminhar pelo centro do rio 

rua luís de camões avenida passos 

lembro da luz que fazia naquela tarde 

blind light 

 

[...]  

 

(GARCIA, UTR, p. 26). 

 

 

Dessa maneira é que seus versos chegam a ser atravessados por um Hélio Oiticica, na medida 

em que, nele, Marília encontra a inspiração para “metamorfosear o mundo dado em sistema 

significante e chumbar a ordem da vivência com a ordem da expressão” (SALOMÃO, 2003, p. 

67), promovendo, assim, um limite algo lusco-fusco entre ambas. Afinal, como diria Waly 
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Salomão (2003, p. 67), se o que Oiticica “inventa não cabe mais nos limites de quadro, 

moldura, parede ou base”, o que Marília poetiza, também, não se restringe a contornos ou 

concessões de ordem alguma que não a do seu desejo de expressão, notadamente, quando não 

paradoxal, ao menos, hesitante. E mais: se é sabido que, também, a obra do artista propunha 

transportar “os elementos do visível (cores, luzes, sombras, reflexos, espelhamentos” e 

interrelacioná-los “com o feixe total dos sentidos” (SALOMÃO, 2003, p. 67), coisa semelhante 

a isso é possível de ser atestada na poética de Marília, quando em uma intermitente busca pelo 

sentido, ela se encontra, tanto no confronto com seus próprios “equívocos” como com “o 

outro e suas línguas” (SIMPSON, 2013, p. 77). Torna-se forçoso reconhecer que todo esse 

processo se dá por intermédio de percepções outras que não apenas a geográfica, mas também 

a sensorial, a temporal e a dialógica (ou, a depender da forma como se entende, monológica), 

que são exemplarmente verificadas pelas “leituras, memórias e epifanias breves” (SIMPSON, 

2013, p. 78) que os poemas da autora de Um teste de resistores, uma vez e, sempre, acusam.  

É, pois, que a presença de Oiticica, nesse caso, vem a compor e reiterar – na 

referência de leitura que se confunde com memória – uma escrita poética em que a sucessão 

de instantâneos não mais se faça assentada na lembrança ensimesmada de um eu, mas, antes, 

disposta a se abrir para o outro, para com ele infligir uma posição crítica frente ao próprio 

curso dos versos. E  

 

 

É preciso entender que uma posição crítica implica em inevitáveis ambivalências; 

estar apto a julgar, julgar-se, optar, criar é estar aberto às ambivalências, já que 

valores absolutos tendem a castrar quaisquer dessas liberdades; direi mesmo: 

pensar em termos absolutos é cair em erro constantemente; – envelhecer 

fatalmente; conduzir-se a uma posição conservadora [...]; o que não significa que 

não se deva optar com firmeza; a dificuldade de uma opção forte é sempre a de 

assumir as ambivalências e destrinchar pedaço por pedaço cada problema. Assumir 

ambivalências não significa aceitar conformisticamente todo esse estado de coisas; 

ao contrário, aspira-se então a colocá-lo em questão. Eis a questão (OITICICA, 2009, 

p. 116; grifo do autor). 

 

 

Das palavras do excerto-depoimento do criador dos Parangolés, Marília pode, 

muito bem, fazer as suas, já que elas sinalizam, ou – para tomar a expressão precisa – 

colocam em questão o modo como todo o possível da linguagem é, pois, elemento de primeira 

importância no tocante à sua escritura, dado o fato de que com a ambivalência dos sentidos os 

seus passos não se esgotam ou, tampouco, encerram-se definitivos. (Já diria Deguy (2010, p. 

252), não por acaso, que todo “artista pensativo é hesitante”). A evocação de Oiticica no 

poema de Garcia é ainda mais oportuna no que diz respeito ao traçado simbólico do 

movimento que a ele se confere de modo intermitente. Quer dizer: se  
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Hélio falava sobre o “Delirium Ambulatório”, uma espécie de movimento criativo, 

que ele desenvolvia em suas caminhadas pela cidade, principalmente pelo centro do 

Rio de Janeiro, passando pelo Mangue, entre a Central do Brasil e o Morro da 

Mangueira, que o levava aos mais variados vislumbres sobre formas de novas obras 

(OITICICA FILHO, 2009, p. 8),  
 

 

Marília põe-se a falar sobre o seu “caminhar pelo centro do rio”, na “rua luís de camões 

avenida passos”, quando numa memorável “tarde/ blind light”. Se, em suas “caminhadas 

criativas”, Oiticica “sempre levava um bloco de fichas, que chamava Index Cards, onde 

anotava os detalhes para seus projetos”, qual “um explorador em um grande labirinto” 

(OITICICA FILHO, 2009, p. 8), Marília o faz de forma contígua, quando busca não apenas 

(a)notar os lugares por onde anda, mas a percebê-los sob a irrupção de novas e infinitas 

formas, donde a assunção para saber se   

 

[...] 

 

13.  

entrar no espaço interior equivale a sair? 

 

[...]  

 

(GARCIA, UTR, p. 26), 
 

 

passa a revelar-se tão legítima e densa quanto imbricada no questionamento que a poeta faz 

acerca do exercício da tradução: 

 

[...]  

 

14.  

de que maneira uma tradução 

quando entra na língua de chegada 

pode deslocar o corpo do que se escreve ali 

e refazer a roda de leitura e produção? 

de que maneira um poeta escrevendo na mesma língua 

como é o caso da adília lopes 

pode entrar no corpo da literatura 

e ser lido como tradução? 

 

[...] 

 

(GARCIA, UTR, p. 26). 

 

 
Se, à primeira vista, tem-se a impressão de que se trata de dois excertos 

descompassados, unidos única e exclusivamente por sua sequencialidade, num segundo 

momento, eles devem ser entendidos de forma correlacionada, já que tanto um quanto o outro 
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põem em questão o que contribui para a formação de um sujeito frente ao próximo e às coisas, 

frente, pois, a tudo que lhe cerque e lhe cause algum tipo de afecção. Quer dizer: a tentativa 

de se haver consigo mesmo torna o sujeito incompleto, já que ele, ao cessar de se pertencer – 

para retomarmos o pensamento de Collot (2013) – só o faz plenamente se em contato estiver 

com o avolumado de experiências que a abertura ao externo, a outrem, pode lhe oferecer. 

Nesse sentido, há de levar em conta o espaço, o tempo como, também, e, essencialmente, a 

linguagem. Logo, perscrutar “de que maneira uma tradução/ quando entra na língua de 

chegada/ pode deslocar o corpo do que se escreve ali/ e refazer a roda de leitura e produção?” 

ou “de que maneira um poeta escrevendo na mesma língua [...] pode entrar no corpo da 

literatura/ e ser lido como tradução?” são perguntas que vêm a calhar para um sujeito ainda 

em formação, visto que elas o sinalizam que as outras culturas, os outros registros poéticos 

podem ser como os seus. Daí a presença de Adília Lopes ser mais do que oportuna. É, pois, 

que ao pensar a escrita da autora portuguesa, Marília estivesse se propondo a pensar a sua, 

fenomenologicamente falando. Mais: ao fazer isso, a autora de Engano geográfico 

complementa a ideia do excerto anterior, uma vez que toma nota da necessidade de que o 

sujeito para “ex-primir” (COLLOT, 2013, p. 224), impreterivelmente, necessita expulsar-se 

para fora. 

Além disso, “se é projetando-se na cena lírica e se objetivando em uma obra”, para 

falarmos como Collot (2013, p. 231), que a poeta torna-se mestra de si própria “do lado de 

fora e se inventar”, pode-se dizer que “o funcionamento autônomo da linguagem torna-se um 

meio de conhecimento e de constituição de si”; isso porque “trata-se de integrar ao Eu esse 

Outro, essa terceira pessoa que se afirma por meio da palavra”. Assim,  

 

A escrita acontece em um intervalo entre o Eu e um isso, entre uma primeira pessoa 

e uma neutra, mas, também, em sua implicação recíproca, pois se o Eu reconhece 

em seu dizer uma polissemia que ele não pode dominar, ele reivindica a plena e 

inteira responsabilidade disso. É bem um isso que o poeta deixa falar através da 

linguagem, mas é para torná-la sua e afirmar-se como Eu em uma relação íntima 

com essa alteridade irredutível (COLLOT, 2013, p. 231). 

 

 

Como corolário disso, é natural que se suceda, então, o que Collot (2013) viria a entender 

como um “desregramento de todos os sentidos”, na medida em que constatássemos que 

“todos os recursos semânticos e significantes da língua” estariam sendo mobilizados em prol 

de um pensamento capaz de entronizar em um sentido e puxá-lo para fora, mostrando-se hábil 

a toda sorte de recursos que uma língua ou mais de uma, no caso, pode oferecer a quem de 

posse dela(s) estiver. Em outras palavras, para se dar a ouvir e a ver toda a potencialidade 
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“física da palavra” – na expressão de Collot (2013, p. 232) – é preciso que o poeta encontre-se 

imerso nela, para que assim ele possa “evocar não apenas a matéria do mundo, mas os 

movimentos da alma e do corpo” (COLLOT, 2013, p. 232), associando-os aos movimentos 

expressos de seu pensamento, como aos de terceiros. Dessa forma, “identificando-se com as 

coisas”, é que, de acordo com Collot (2013, p. 235), o poeta “abre-se para sua íntima 

alteridade, para suas virtualidades contraditórias” que, por serem, ao mesmo tempo, “material 

e relacional”, faz com que a afetividade daquele que se expressa seja “inseparável dos objetos 

que afetam seu corpo” (COLLOT, 2013, p. 236).  

Em  

 

Le pays n’est pas la carte, 

 

pensa bem, mas 

se tivesse as ruas quadradas 

teria ido a outro café, teria dito tudo de 

outro modo e visto de 

cima a cidade em vez de se 

perder toda vez 

na saída do metrô. não é desagradável 

estar aqui, é apenas 

demasiado real diz com cílios erguidos 

procurando um mapa 

 

II.  

não é o avião em rasante sobre 

a água e nem o corpo 

na janela semi-aberta 

vendo o desenho 

dos carros embaixo – não comenta nada 

porque prefere armar planos 

em silêncio 

(estaria sonhando 

com colinas?) 

 

III. 

de lá manda longas 

cartas descrevendo o país, 

os terremotos e a forma da cidade. 

pode me dizer que nunca se 

espanta mas não percebe que 

caminha perguntando:  

é de plástico a cabine? é um navio no 

horizonte? pode ser apenas  

uma margem de erro mas 

não pensa nisso 

com freqüência 

 

(pode ser apenas a janela 

aberta que carrega os papéis) 

 

(GARCIA, VPW, p. 31-32), 
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isso se evidencia de forma expressiva, em que pese a negação do próprio objeto em foco, no 

caso, o mapa. Dizer, então, que “Le pays n’est pas la carte”, isto é, que o país não é o mapa – 

numa apropriação de Jack Spicer, conforme, noutra oportunidade, adiantamos –, faz com que 

a percepção de que tudo o que vá ser dito, logo após o título-verso, se dê à revelia do 

referente, de modo que este passe a ser pensado/ sentido sob perspectivas outras que não tão 

só a mais previsível. Movendo-se de forma indeterminada, e, portanto, condizente a mais não 

poder com o ditame que encabeça o poema, Marília articula seus versos com a exasperação de 

quem busca não apenas sentir, mas entender – mesmo que “de cima”, isto é, de algum ângulo, 

alguma óptica –, o lugar em que (se) está, conquanto isso (lhe) possa soar em vão, já que ele, 

o lugar, tanto quanto as vozes que o pronunciam, na tentativa de identificá-lo, parecem, de 

fato, resistir a qualquer princípio (estático) de definição. A imprecisão do espaço, por outro 

lado, não apenas descreve o quão mutante é a expressão que dele se deve ter, como também 

acaba por enlaçar o ritmo dos que o atravessam: indecisos e nada seguros e entre o que foi e o 

que poderia ter sido e/ ou imaginado e/ ou sonhado. Sob o signo de uma paradoxal 

combinação entre o objetivo e o “demasiado real”, entre o equívoco “apenas/ uma margem de 

erro”, a expressão poética possível para Marília não poderia, ao que nos parece, ser outra que 

não a desencontrada e tateante, a mostrar que ainda que a poeta não pense “nisso/ com 

freqüência”, ela não abdica de fazê-lo, ao menos, como reflexo de seu ofício.  

A própria autora, em entrevista a Aníbal Cristobo, entrega que escreve seus 

poemas  

 

[...] tentando ir contra um impulso inicial de escrita, geralmente, vinculado a algo 

rígido: queria deslocar, no próprio texto, o que poderia identificar com esse impulso 

que não queria manter no texto final. Então, na própria linguagem, tentava ir 

movendo e mudando o texto, bem como recortando frases de outros contextos e 

formas, citando-as e experimentando alterar a forma e construir micronarrativas e 

espaços, deslocando o que ali não se encaixasse (GARCIA apud CRISTOBO, 2010).5 

 
 

Além disso, agora, falando diretamente a despeito do poema “Le pays n’est pas la carte”, 

Marília (2010) admite, na mesma entrevista, que o processo criativo de tal poema partiu de 

“duas frases que havia lido e que acabaram se costurando e construindo a ideia do texto”6, 

sendo a primeira, conforme já dissemos, retirada de “um poema de Jack Spicer traduzido e 

                                                 
5 Tradução nossa para: “[...] tratando de ir contra un impulso inicial de escritura, generalmente vinculado a algo 

rígido: quería desplazar, en el propio texto, lo que pudiera identificar con ese impulso que no quería mantener en 

el texto final. Entonces, en el propio lenguaje, intentaba ir moviendo y cambiando el texto, recortando frases de 

otros contextos y formas, citándolas y probando de alterar la forma y construir micronarrativas y espacios, 

desplazando lo que no encajase allí”.  
6 Tradução nossa para: “[...] dos frases que había leído y que acabaron consiéndose y construyendo la idea del 

texto”.  
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publicado em uma revista francesa (de nome inglês, a IF): ‘Le pays n’est pas la carte’”7 e que, 

por sua vez, é uma 

 

[...] referência ao princípio de Alfred Korzybski que dizia justamente o contrário: 

“O mapa não é o território” e tratava de descrever as relações entre território e 

mapa, entre a coisa e sua designação, mostrando que a representação passa por um 

processo e que a coisa não equivale à abstração que tenta descrevê-la, ou que o 

mapa não equivale ao território (GARCIA apud CRISTOBO, 2010)8.  

 

 

Sucede que se a inversão da sentença de Korzybski fez com que Spicer conferisse 

– nas palavras de Garcia (apud CRISTOBO, 2010) – “uma importância maior à representação e 

à linguagem”9, gerando “uma confusão entre as fronteiras que separam mundo e 

representação”10 bem como e, por conseguinte, “desestabilizando os referentes”11, pode-se 

dizer, assim, que não é por um acaso que ela siga na mesma esteira, pondo-se a perguntar se 

“o mapa não equivale ao país ou é ao contrário? Que forças estão em jogo? Os mapas não 

produziram países e realidades diferentes com suas definições, representações? A poesia não 

fará isso?” (GARCIA apud CRISTOBO, 2010)12. As respostas para todas essas perguntas 

encontram-se em registro hesitante e (rigorosamente) ao acaso, sendo, pois, fiador daquilo que 

pretende a poeta: (se) lançar a “um sentir inédito, inaudito, ainda não sentido” (LEONE, 2012b, 

p. 279; grifo da autora). Para tanto, como vai dizer Luciana di Leone (2012b, p. 280), é 

mesmo necessário que a cidade não se corresponda com o mapa, pois, do contrário “não 

teríamos poema”. Com efeito, em “Le pays n’est pas la carte”, o mapa é revelado como “um 

espaço por sentir, por escrever, e o poema é, justamente, a progressão dessa escrita atônita e 

como um roteiro necessariamente inacabado e, por isso, potente” (LEONE, 2012b, p. 280; 

grifos da autora). Nesse particular, compreende-se o porquê de os versos serem construídos  

 

[...] a partir de verbos em passado potencial (“se tivesse” “teria ido”), de 

constatações do que “não é” ou do que “pode ser”, e nunca do que efetivamente é, 

de perguntas surgidas pela não correspondência o que deveria ser, segundo as 

                                                 
7 Tradução nossa para: “[...] un poema de Jack Spicer traducido y publicado en uma revista francesa (de nombre 

inglés, la IF): ‘Le pays n’est pas la carte’”.  
8 Tradução nossa para: “[...] referencia al principio de Alfred Korzybski que decía justamente lo contrario: ‘The 

map is not the territory’ y trataba de describir las relaciones entre territorio y mapa, entre la cosa y su 

designación, mostrando que la representación pasa por un proceso y que la cosa no equivale a la abstracción que 

intenta describirla, o que el mapa no equivale al territorio”.  
9 Tradução nossa para: “[...] una importancia mayor a la representación y al lenguaje [...]”. 
10 Tradução nossa para: “[...] una confusión entre las fronteras que separan mundo y representación [...]”. 
11 Tradução nossa para: “[...] desestabilizando los referentes [...]”. 
12 Tradução nossa para “¿ el mapa no equivale al país o es al contrario? ¿ Qué fuerzas están en juego? ¿Los 

mapas no producirán países y realidades diferentes con sus definiciones, representaciones? ¿ A poesia não fará 

isso?”. 
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expectativas do já sentido e as da planificação, e aquilo que se percebe (LEONE, 

2012b, p. 280; grifos da autora). 

 

A cartografia que vemos afigurar-se é, portanto, a de um “espaço branco, liso, sem estrias pré-

traçadas para percorrer” e que, por essa razão, encontra-se no aguardo daqueles que possam 

conferi-la com “novas escritas, novos roteiros, novos relevos, novos afetos” (LEONE, 2012b, 

p. 280). E é isso que Marília faz quando toma como sua a segunda frase. Em que pese ela, a 

frase, não ter “nada de filosófico” (GARCIA apud CRISTOBO, 2010), o fato de ser sido 

proferida por Georg Lukács (à sua namorada Irma) é, por si só, cara e emblemática à poesia 

de Garcia, se tivermos em conta que o teórico húngaro se debruçara, com enorme precisão, 

sobre a construção da realidade no espaço do ficcional, e que Marília, ao pensá-lo, o traz à 

baila em forma de lirismo.  

Dito isso, passemos, então, ao que diz a frase: “não é nada desagradável estar aqui, 

unicamente é demasiado real”13. Marília dela se apropria como um de seus versos, mantendo-

a fidedigna – salvo alguma peculiaridade do ofício de tradução – ao seu sentido, e sua grafia, 

em itálico, no corpo do de “Le pays n’est pas la carte”, atesta isso. Ocorre que ao serem lidos 

todos os versos que compõem esse poema, a frase, em questão, em um primeiro momento, 

soa tão arbitrária quanto deliberada a uma escrita deslocada, “estranha” e de “prosaica 

singularidade” (PEDROSA, 2010a, p. 37), como a de Garcia. No entanto, a fala de Luckács, em 

segunda análise, apresenta-se tão oportuna quanto enriquecedora ao (des)enrolar do poema. 

Para compreender melhor como isso se dá é preciso, pois, adentrar a “cozinha dos sentidos” 

do pensamento poético da autora. Nela, há um registro de memória imprescindível à 

construção do poema em questão, a saber: 

 

Um dia estava saindo do metrô e havia olhado no mapa qual era a direção que teria 

que tomar ao sair do fundo do terreno: quando saí, tudo era como essa realidade 

excessiva que Lukács mencionava, de tão real não conseguia entender, não sabia 

em que direção seguir, os carros iam por um lado da rua e não conseguia de 

nenhum modo encaixar essa realidade no mapa, na representação que era, 

finalmente, meu ponto de partida (GARCIA apud CRISTOBO, 2010)14.  

 

Entremeada pela lembrança de falas alheias, mas que, aos olhos da poeta, são dialógicas, é 

que ela  

                                                 
13 Tradução nossa para: “[...] no es desagradable estar aqui, únicamente es demasiado real.’”  
14 Tradução nossa para: “Un día estaba saliendo del subte y había mirado en el mapa cuál era la dirección que 

tenía que tomar al salir del fundo de la tierra: cuando salí, todo era como esa realidad excesiva que Lukács 

mencionaba, de tan real no conseguia entender, no sabía en qué dirección seguir, los coches iban por un lado de 

la calle y no conseguía de ningun modo encajar esa realidad en el mapa, en la representación que era, finalmente, 

mi punto de partida”.  
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[...] foi construindo o poema e busquei aumentar a indeterminação que pode estar 

presente nesse excesso de realidade, alterando os ângulos e pontos de vista, como 

em um zoom-in e zoom-out (olhar o desenho dos carros e a forma da cidade de cima 

e, depois, sair do metrô, estar dentro da cabine do avião e em outro momento do 

lado de fora, ou, além, junto de um navio no horizonte), formulando perguntas que 

tentem entender essa realidade (que no final seria a realidade do poema ou do 

mundo?), com outras realidades superpostas (“teria ido a outro café, teria dito tudo 

de outro modo e visto de cima a cidade em vez de se perder cada vez na saída do 

metrô”.) e outras incertezas superpostas, como a série de perguntas da parte final, 

ocasionadas pelo espanto frente a tudo (GARCIA apud CRISTOBO, 2010)15.   

 

 

De posse dessas relações, Marília apanha as múltiplas faces que a realidade 

excessiva de que trata Lukács pode lhe oferecer, na medida em que ela, a poeta, se permite à 

indeterminação de suas experiências, ao lançá-las superpostas às outras, que podem ser suas – 

advindas de qualquer tempo –, como de outrem, mas, que, no entanto, e a partir daí, passam a 

lhe pertencer, no momento em que (des)vela o modus operandi de seus poemas. Isso porque   

 

[...] 

 

quando escrevo um poema 

procuro uma espécie de abertura de repetição de diálogo 

para pensar o processo de escrita em termos práticos  

enumero as ferramentas que tenho 

à minha frente  

enunciados filmes narrativas google  

poemas recortados copiados à mão 

traduções jornais um romance lembranças diversas  

algumas chateações frases 

que serão transportadas  

um fone de ouvido tocando o que eu quiser ouvir e  

alguma perplexidade      diante de algo que fiz de errado  

que disse            que ouvi             ou de uma cena que vivi 

 

além disso 

tento entender alguma coisa 

talvez algo impreciso inicialmente 

mas que no processo se torna mais claro 

e tento dialogar 

com um repertório de pessoas e objetos e situações 

e textos             listar essas ferramentas 

e traçar um fio depois      reordenar o discurso 

de modo que isso possa ajudar a pensar 

e a passar os dias 

com essas ferramentas 

busco ideias que possam servir 

para me levar por essa cartografia 

                                                 
15 Tradução nossa para: “[...] fui construyendo el poema y busqué aumentar la indeterminación que puede estar 

presente en ese exceso de realidad, cambiando los ángulos y puntos de vista, como en un zoom-in y zoom-out 

(mirar el dibujo de los coches y la forma de la ciudad desde arriba y, después, salir del subte, estar dentro de la 

cabina del avión y en otro momento del lado de afuera, o allá junto con un navío en el horizonte), formulando 

preguntas que intenten entender esa realidad (¿que al final sería la realidad del poema o del mundo?), con otras 

realidades superpuestas (“habría ido a otro café, habría dicho todo de otro modo y visto desde arriba la ciudad en 

vez de perderse cada vez al salir del subte.”) y otras incertezas superpuestas, como la serie de preguntas de la 

parte final, generadas por el espanto frente a todo”.  
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ideias que são procedimentos 

diante dessas ferramentas 

o processo tem algo de permeável  

que torna a escrita imprevisível 

depois de pronto             o texto estabeleceu suas conexões  

tornou-se uma forma de leitura das coisas  

 

[...]  

 

(GARCIA, UTR, p. 30-31). 

 

 

Com esses versos que chegam a se confundir com depoimento de oficina, já que, 

neles, encontramos Marília muito à vontade entre a criação e teoria, é possível perceber o 

quanto a poeta excede limites para dar voz à exigência de seu pensamento poético, tão 

profuso quanto difícil de apreender. Daí, ressalte-se, mais flexível, até em função de outros 

domínios, que não apenas o espacial, o mapa como uma impossibilidade do real em sua 

literalidade, uma vez que sua essência, para Marília, parece mesmo residir no paradoxo de seu 

fim, como recusa do meramente funcional para a ausência de saídas à vista, como quem 

admite que o real “escapa porque/ ao falar dele/ já não estou nele/ estou do outro lado” 

(GARCIA, UTR, p. 32) – eis o que move o pensamento (poético) da autora de Engano 

geográfico.  

   

3.4. ... como pensa (com) o (seu) corpo :: Ricardo Domeneck 

 

Ora, a poesia é a voz... que é preciso vociferar para ouvir.  

 

Michel Deguy, em 

“Poesia sem palavras”, p. 400. 

 

linguagem: minha 

consciência (um paralelograma 

de forças não uma simples 

equação a uma 

única 

incógnita): esta 

linguagem se faz de ar 

e corda vocal 

a mão que intrinca o fio da  

treliça /  o fôlego 

que junta esta àquela 

voz [...] 

 

Haroldo de Campos, em 

“a educação dos cinco sentidos”. p. 14. 

 

Porque o meu nariz não cresceu para dentro, é o fora que 

eu respiro. 

 

Nathalie Quintane, em 



 216 

 “Começo 4”, p. 23. 

 

 

Se “o homem”, como vai dizer Merleau-Ponty (2004a, p. 17-18), “só alcança a 

verdade das coisas porque seu corpo está como que cravado nelas” e, com efeito, se “todo ser 

exterior só nos é acessível por meio de nosso corpo”, a ideia de admitirmos o pensamento 

(poético) de Ricardo Domeneck segundo a insígnia corpórea justifica-se a contento por parte 

da organicidade com que ele encampa seu ofício, admitindo-a sob vários ângulos, 

perspectivas, empregos. Isso porque o autor de Ciclo do amante substituível é desses poetas 

afeitos ao sentido amalgamado das coisas, em que pese o fato de, muitas vezes, não serem 

correlatas ou, ainda, passarem ao largo umas das outras. (Mesmo porque o simples fato de se 

equivalerem, como o próprio Domeneck (SAG, p. 19) faz questão de frisar, não raro, podem 

“gera[r] colisões”). Conquanto isso se verifique, é notório que, ao final, todas elas passem a 

ser partes integrantes de um mesmo corpo, melhor dizendo, de uma mesma estrutura corpórea 

que nos dá, pois, a conhecer o modo como o poeta sente e pensa o mundo. Daí Domeneck 

lançar mão de “Lentes Bifocais”, para poder percebê-lo naquilo que ele, o mundo, tem, ao 

mesmo tempo, e, sobretudo, de “fissível” e “fixível” (DOMENECK, SAG, p. 41). Isto é, no que 

todas as coisas à sua volta podem lhe oferecer algo como passível de se fender, cindir, mas, 

também, de não se mover ou alterar. Os dois neologismos criados pelo poeta são, nesse 

sentido, exemplares para se entender o motivo que o leva a falar “Da percepção, com certo 

desconforto/ e prazer”, bem como “do retrair-se do que se espraia” (DOMENECK, SAG, p. 

49), com mesma destreza e urgência. É que Domeneck entende a poesia 

 

[...] como uma forma de pensamento em que o humano pode ver-se completo, uma 

forma de pensamento em que todas as suas funções humanas revelam-se em 

completude, físicas e espirituais, sem dicotomias, pensando com o coração, 

sentindo com a mente, e assim por diante. Na poesia, o homem permite-se não 

entender muito bem, permite-se não saber exatamente o que está fazendo. Permite-

se a liberdade. É como uma língua em si. Que ao pensar através de uma língua 

qualquer, mantém-na operante, funcionando (DOMENECK apud BEBER, 2008, p. 2) 

  

 

Tal compreensão sinuosa deve ser não apenas possível, como necessária à 

construção de versos que pretendam refletir (emulando ou não) a realidade heterogênea - no 

acúmulo de afecções – daquele que a sente e com ela interage, ao comando nervoso e sensível 

de seu próprio corpo (como de outrem): 

 

Álcool & gaze 

 

a 
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saliva limita 

os polos 

da sede 

as fronteiras 

dos dentes na carne 

própria alheia 

se os limites da minha 

míngua são 

os limites do meu fundo 

talvez 

alterar os fatores  

desestruturando 

os fatos pelas glândulas 

e pelo som 

esperar que o mundo 

revide com reviravoltas 

o fim o objetivo  

do verão a poeira 

que aceite graciosa 

a neve a grama os pinhos 

resistem exageradamente 

feche os olhos abra-os 

feche-os 

abra- 

-os  

exercite 

o desaparecimento do mundo 

tal qual  

conhece-o 

mas até os escuros 

são habituais só 

o silêncio é raro e a ele 

recuso-me 

respectivamente 

respectivamente 

respectivamente 

abrir a boca para 

o sol entre refeições 

lustrar os dentes  

para a oferta d’outra 

face 

mas morder de volta 

quarto 

de hospital suor sobre 

o lençol plástico água 

mineral parede 

branca e sol dieta 

pela sonda sangue 

na boca 

tosse falta 

de posse 

equivalências intermitências 

e as  

secreções não secam 

mas sim 

a querença de fluir 

não sem  

a boca que as saúda 

na saúde da mucosa que 

vermelha 
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cresce enche jubila-se 

 

(DOMENECK, SAG, p. 51-52). 

 

 

Nesses versos, é notório o aturdimento do sujeito ao perpetrar experiências de toda 

sorte, na medida em que elas não apenas o expõem ao calor da hora dos momentos ocorridos/ 

imaginados – quais sejam, no passado ou no presente – como ainda o inscrevem, de modo 

vertiginoso e ao sabor do efêmero. Assim, o corpo que observa e experiencia a fugacidade dos 

fatos por ela, efetivamente, se deixa modular, flagrando-se com uma insaciável e alternante 

“querença de fluir”, que, nos termos de Cintra (2010, p. 143), pode ser traduzida pela “sôfrega 

necessidade de uma busca” tanto do sujeito em relação a ele mesmo – da falta que sente de si 

próprio, em meio a uma existência tão corrida quanto dispersa e “excitada” (para resgatar a 

expressão de Türcke (2010)) –, como da palavra (in)certa, que consiga operar, expressamente, 

o que (se) passa e deve/ vai ficar. Mas, se “o grande assombro do poeta é” se dá, pois, ao 

“viver a velocidade do tempo” (CINTRA, 2010, p. 143), não é de se estranhar que Domeneck 

demonstre estar “nos limites do meu fundo”, já que ele também “cresce enche jubila-se” como 

qualquer outro mortal, ainda que seja o próprio  

 

O dono do corpo 

 

             a Verônica Veloso 

 

entre veia e espinho 

o diálogo é explícito 

 

mesmo o cadafalso exige 

da minha perna 

a perfeição, 

                       do meu passo 

o preciso 

 

à iminência de um buraco 

              é mais atento 

o metacarpo 

              e o rosto encolhe 

diante da navalha 

 

               a terra 

não se furta a cobrir-me 

 

nem hesitaria em esmagar 

-me usando meu próprio 

 

                         peso 

 

                o refúgio  

de ao menos uma única 
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relação justa 

entre dois corpos 

 

entre os pés e o solo 

não há espaço para dúvidas 

minha mão toca meu peito: 

eu passo então a existir em dois pontos 

como se um rio fosse a soma 

de uma superfície e duas margens? 

 

meus ossos não são inquebráveis 

 

e o júbilo  

é um improviso  

difícil 

 

(DOMENECK, CA, p. 29-30). 

  

 

Não obstante, no curso de sua existência tão falível quanto frágil – posto que o 

poeta sabe que “meus ossos não são inquebráveis” e que a única certeza que tem, não havendo 

“espaço para dúvidas”, portanto, é a de que, um dia, ele, também, irá, partir, finar-se –, 

Domeneck, ainda, sai à cata do “júbilo”, que lhe possa ser, de algum modo, “reconfortante”: 

 

(sem título) 

 

             Then practice losing further, losing faster 

 

                                         Elizabeth Bishop 

 

acordar manco  

a cabeça freqüente 

inclinada, o peito 

no queixo, o telefone  

temporariamente 

fora de serviço, 

você não precisa de 

um guarda-chuva não 

só de um cigarro aceso, 

cabisbaixa caça basta 

recitar “One Art” três 

vezes pela manhã alívio 

imediato, corpulência 

sobre os vincos do lençol 

cresce o lago na montanha 

com a chuva para fora 

de si obstrução ao fluir 

uma poça meus queridos 

uma poça, a luz 

da manhã pela janela 

o galo reconfortante 

mas a coberta sobre 

a cabeça conserta 

tais impertinências 

 

(DOMENECK, CA, p. 81). 
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Assim, na assunção de algo que lhe traga “alívio imediato”, o poeta afirma recorrer 

aos versos de Elizabeth Bishop, bastando, para isso, “recitar ‘One Art’ três vezes/ pela 

manhã”. Sucede que se a princípio tal escolha acena para uma concepção – um tanto 

nietzschiana, diga-se de passagem – que tributa à arte o encargo de tornar estimulante a 

existência –; num segundo momento, vemos que essa leitura se engrandece quando somada à 

lição deixada por Bishop, ao tratar das perdas que todos temos ao longo da vida como 

 

Uma Arte 

 

A arte de perder não é nenhum mistério; 

tantas coisas contêm em si o acidente 

de perdê-las, que perder não é nada sério. 

 

Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero, 

a chave perdida, a hora gasta bestamente. 

A arte de perder não é nenhum mistério. 

 

Depois perca mais rápido, com mais critério: 

lugares, nomes, a escala subseqüente 

da viagem não feita. Nada disso é sério. 

 

Perdi o relógio de mamãe. Ah! e nem quero 

lembrar a perda de três casas excelentes.   

A arte de perder não é nenhum mistério. 

 

Perdi duas cidades lindas. E um império 

que era meu, dois rios, e mais um continente. 

Tenho saudade deles. Mas não é nada sério. 

 

– Mesmo perder você (a voz, o riso etéreo 

que eu amo) não muda nada. Pois é evidente 

quer a arte de perder não chega a ser mistério 

por muito que pareça (Escreve!) muito sério.  

 

(BISHOP, 1999, p. 185),  

 

e, por isso, devem ser assimiladas da maneira mais natural possível, visto o fato de serem tão 

previsíveis quanto inevitáveis. Com efeito, quanto menos envolta de mistério essas perdas 

estiverem, tanto mais fácil de serem superadas (ou, ao menos, suportadas) elas serão, e isso se 

aplica, inclusive, àquelas que nos parecem irreparáveis como a perda de um ente querido, por 

exemplo, que os últimos versos do poema assinalam. (É sabido que Bishop os escreveu 

quando da iminência em perder Lota de Macedo, sua companheira de longa data). Dessa 

maneira, o que resta e que é quase uma palavra de ordem é a escrita “(Escreve!)”, uma vez 

que a poesia pode tanto “vencer a mortalidade” (CINTRA, 2010, p. 143), fazendo perdurar por 

todo o sempre uma existência, como pode, ainda, abrandar a pungência ocasionada pela 

sucessão de perdas, quando da possibilidade que o poeta tem de, por exemplo, rasurá-las, 
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pensá-las de outro modo que não conforme o ocorrido (afinal, “em meio à perda/ restam os 

totens/ da memória” (DOMENECK, CSL, p. 88)), mas da forma que mais lhe aprouver: 

 

§ 
 
as desordens da pele sã- 

o limite 

do meu sono 

a coletânea está na 

estante a ânsia 

está na garganta 

de manhã 

salve salve 

seu ego fique 

torto no seu 

artefato 

é uma tentativa 

não fazer  

disto o elogio uma 

celebração johannes 

pois  

a memória 

rege as regras 

do que  

não era mas 

torna-se  

 

(DOMENECK, CSL p. 71). 

 

 

O simples rememorar do factual – que chega a gerar na “garganta” do poeta a 

“ânsia” por expressá-lo – é um dos estratagemas adotados por Domeneck para não se deixar 

“sucumbir pelo tempo” (CINTRA, 2011a, p. 193). Além disso, ele ainda serve ao poeta como 

forma de problematizar as marcas de um passado que ainda se fazem valer no presente na 

condição de aspirantes a uma escrita “est-É-tica” (conforme já explicado algumas páginas 

atrás) em defesa, pois, da exploração do tempo no que este tem de mais ubíquo e menos 

“fixível”. Dito isso, há de se acrescentar, ademais, que o recurso mnemônico em Domeneck 

funciona como legitimador, nas palavras de Cintra (2011a, p. 198), da “experiência 

fundamental de ser no sujeito”, na medida em que percebemos que o poeta é astucioso o 

suficiente na arte “de se colocar diante do tempo com sua identidade” (CINTRA, 2011a, p. 

198), o que não significa que ele deixe de tomar o corpo alheio como (extensão do) seu. Ao 

contrário, já que quanto mais intersubjetivo e intercorpóreo, mais um único eu poderá “cobrir 

mais campo/ e percorrer maiores/ espaços” (DOMENECK, CA, p. 98). E isso vale para 

situações ou costumes, para lá de comezinhos, como, por exemplo, o simples ato de fumar um 

cigarro: 
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17. 

 

Passo a fumar à francesa 

segundo a sua descrição 

e nomenclatura: com o cigarro 

na mão direita 

levo-o ao canto esquerdo da boca, 

deixo os dedos levemente abertos 

com o cigarro nos lábios 

entre o indicador e o dedo médio, 

fazendo côncavas as bochechas 

com a inspiração do fumo, 

mas talvez eu esteja apenas 

imitando-o agora à distância. 

 

(DOMENECK, CC, p. 23).  

 

 

Interessante destacar que ao se reconhecer no comportamento de outrem, o eu que 

julga estar “imitando-o [...] à distância”, na realidade só o está em termos espaciais, já que os 

gestos descritos no poema funcionam desde a simples emulação de um corpo que presentifica 

outro corpo, como, também, sinaliza para uma unidade corpórea. Tal unidade, por seu turno, 

só vem a corroborar para que a percepção do mundo (com o pensamento em Merleau-Ponty) a 

ser impressa no poema seja atravessada por suas imbricações, quer dizer, por uma relação das 

coisas com os corpos, tanto quanto desses mesmos corpos com outros corpos. Nesse aspecto, 

é sintomático que o poema de Domeneck encontre-se afinado com uma “ficção de intimidade 

amorosa”, nos dizeres de Pádua Fernandes (2006). Isso porque os versos transcritos acima 

integram a coletânea Cigarros na cama (e outras banalidades da separação) – obra que é 

composta por vários poemas que tratam de um mesmo temário: a arte da separação no que ela 

tem de mais ordinário, como o próprio subtítulo sinaliza – e dão mostras de como um simples 

objeto (o cigarro, no caso) pode ser tão emblemático quanto parte integrante de uma 

identidade que se forma graças, justamente, às lembranças da convivência com outro corpo 

que, mais tarde, não por um acaso, vem a se tornar sua própria extensão.  

Falando em termos fenomenológicos, o que vemos afigurar-se, aqui, nada mais é 

que um processo de intercorporeidade sendo formado no campo da experiência expressiva. 

Mas, cumpre aclarar que se a “transferência de corpo” é, por Domeneck (CA, p. 93), praticada 

“com diligência” – como o próprio faz questão de ressaltar, colocando, ainda, em xeque que 

“o pensamento objetivo ignora o sujeito da percepção” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 279) – 

não é a esmo, que o modo com que ele interpela o circunstancial se dê ao largo dos 

“malabarismos/ de vocabulário qualquer” (DOMENECK, CC, p. 10) e ao estreito da palavra que 

“lavre a ocorrência” (DOMENECK, CSL, p. 47), tendo em conta que o objetivo em questão é 
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projetar “a promiscuidade do meu corpo” na “polissemia da minha/ língua” (DOMENECK, 

CSL, p. 83). Promiscuidade que o poeta estende a outros domínios, como o de gênero textual. 

O poema, a seguir, ilustra bem como Domeneck, para conceber 

  

A educação dos cívicos sentidos 

 

Aos vinte anos da queda do muro, a oportunidade de meditar sobre dualismos que 

ainda imperam? Num momento que se gaba de suas multiplicidades? Essa queda 

marca a ascensão do Império sob o qual nos movimentamos hoje? Opera esse 

Império através da língua do poema de Yeats? “On being asked for a war poem”? 

O poeta que escreveu “I think it better that in times like these / A poet keep his 

mouth shut” é o mesmo que escreveu “Easter, 1916”? Ou este poeta acreditava que 

a política pertence aos políticos, não aos poetas, e por isso se fez senador? O papel 

do poeta seria mesmo o de emocionar moçoilas e consolar velhinhos? O silêncio 

proposto por Yeats é o mesmo de Clarice Lispector que, em lhe sendo pedido o 

papel do escritor brasileiro, respondeu: “falar o menos possível”? O silêncio dos 

dois equipara-se ao de George Oppen? Aquele que parecia também crer que poesia 

e política são incomunicáveis? É isso o que dizia a personagem de Glauber Rocha 

em Terra em Transe? A poesia e a política são demais para um único ser humano? 

É por isso que Oppen abandona a poesia por vinte anos para dedicar-se ao ativismo 

político? Ninguém aqui, além de nós, as galinhas? O poeta está ofendido? O poeta é 

inofensivo? Você teria coragem de dizer isso a Ossip Mandelshtam, que morreu na 

Sibéria por causa de um poema? Você é pós-utópico? Se o é, você é também trans-

histórico? Que dia é hoje no seu poema? Você também acredita que a vanguarda foi 

apenas um afrodisíaco para a tradição? Escrever sonetos ou concretos tem 

implicações político? Política é conteúdo ou política é forma? Essa pergunta é a 

mesma se mudarmos o substantivo “política” pelo substantivo “poética”? Talvez a 

ética da escrita configure-se nesta resposta? Mais radical o silêncio ativista de 

George Oppen ou o ativismo em voz alta de Ulrike Meinhof? Também te perturba 

imaginar esta escritora pacifista tornando-se uma das líderes da Facção do Exército 

Vermelho? O que leva um poeta a decidir que palavras não bastam? O que leva uns 

a recorrerem a poemas (como Murilo Mendes), uns ao Senado (como W. B. Yeats), 

outros à organização de greves (como George Oppen) e outros ainda à luta armada 

(como Ulrike Meinhof)? A poesia silencia diante do mundo dos eventos? Poesia 

pura é ativismo e resistência? O que diabos queria dizer Adorno com a 

impossibilidade de escrever poesia após Auschwitz? Você esteve em Búzios hoje? 

Você já saqueou Celan esta semana? Insistir na inutilidade da poesia como única 

forma de resistência? Poesia resistência? A negação do caos presente pela nostalgia 

da Idade de Ouro de um passado mitificado? Ou a negação do caos presente pela 

invocação da parúsia, da revolução? Resistência pela negação e não-participação, 

como queria Theodor Adorno no ensaio “Lírica e sociedade”? Lorca foi mesmo 

assassinado como poeta lírico, ou foi o dramaturgo dissidente e inimigo dos valores 

de direita que os fascistas precisaram silenciar? Há diferença entre o Lorca do 

Romanceiro Gitano e o Lorca de A Casa de Bernarda Alba? Você simpatiza com a 

revolução? Você estampa teu miocárdio privado em cada muro público? Você está 

sendo filmado? Você já confundiu o espaço público com seu espaço privado hoje? 

Vladimir Maiakóvski encontra Ezra Pound contra a usura? Oh 1930S, with Usura 

hath no man a house of good stone? Oh 1960S, with Capitalism hath no man a 

house? Oh 2000S, with Globalization hath no man a no? O que Ludwig 

Wittgenstein queria realmente dizer ao afirmar que ética e estética são uma só? 

Quando um poeta levanta-se da cama pela manhã, ele reencena diariamente o “salto 

participante” proposto por Décio Pignatari? À direita ou à esquerda, de que lado 

está o poeta, e isto define se é político ou não? Estava sendo político o cavalier 

Richard Lovelace ao escrever o poema lírico “To Althea, from Prison”? Como 

Tomás Antônio Gonzaga escrevendo a segunda parte de “Marília de Dirceu” na 

prisão? Ou são mais políticas as Cartas Chilenas? Oh Shelley, ninguém quer 

reconhecer tua legislação mundial? Quem inaugurou o poeta-Cassandra? 
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“L’Albatros” himself, Baudelaire? Rimbaud, o desajustado? O adolescente loiro? O 

amante de Verlaine? O contrabandista de armas na África? É mais político oralizar 

estas perguntas ou publicá-las em escrita? Em que momento o poeta exila-se ou é 

expulso da República? Em que momento o poeta épico deixa de fundar a nação 

para fundi-la e findá-la? O planalto central do Brasil desce em escarpas abruptas? 

Você gostaria de ser o Maudsley para as nossas loucuras e nossos crimes de 

nacionalidade? Te aborrece tudo quanto seja público? Gregório de Matos entoando 

“Triste Bahia! Ó quão dessemelhante / Estás e estou do nosso antigo estado!”? Ou 

seu racismo na estrofe seguinte anula o ato? Tristan Tzara, Hans Arp e Hugo Ball 

entoando DADA em atas estavam uivando pela utopia ou destoando da distopia? A 

política do poeta está no questionamento formal? Ou seria melhor discutir os 

suportes para a poesia, como métodos de publicação e distribuição e 

financiamento? Tudo isso tem implicações, como querem os poetas da revista 

L=A=N=G=U=A=G=E? Onde te ocultas, precária síntese, penhor do meu sono, 

luz dormindo acesa na varanda? Poeta bom é poeta morto? Poeta bom é poeta 

universal? Ou mulher escreve como mulher, viado como viado, negro como negro, 

macho como macho? Você é um poeta aristocrático? Que ação nos é possível? 

Mas, ora, escrever poesia já não é ativismo e resistência? Que ação nos é possível? 

Mas, ora, escrever poesia já não é ativismo e resistência? The poet cannot set a 

statesman right mas pode dificultar-lhe os abusos? Você já leu os jornais hoje? 

Você traduz “news that stays news” por “novidade que permanece novidade” ou 

“notícia que permanece notícia”? O caminho da sátira é o único para uma poesia 

abertamente política? Será tudo culpa do nosso vocabulário ou será tudo culpa de 

Kate Moss? Podemos aprender com a sutileza política de Machado de Assis e 

Clarice Lispector? Podemos parafrasear Lispector e dizer: eis que o poeta está feliz, 

pois finalmente desiludiu-se? Se vivemos um momento pós-utópico, tanto melhor? 

Vamos começar a escrever uma poesia pré-distópica?  

 

(DOMENECK, CAS, p. 125-127), 
 

 

por exemplo, não hesita em recorrer a um estilo de escrita que responda (ainda que (se) 

questionando!), a um só tempo, por poesia e ensaio, para “meditar” a despeito da função do 

poeta, de ser socialmente integrado que é, num momento “que se gaba”, justamente, “de suas 

multiplicidades”. Assim, no entrelugar de um gênero e outro, Domeneck se (des)posiciona, 

mas não sem contar com um aglomerado de (identidades-)referências histórico-culturais (o 

título do poema, inspirado, na obra A educação dos cinco sentidos de Haroldo de Campos, 

que, por sua vez, teria se inspirado em Karl Max, confirma isso), com vistas a mostrar que ele 

próprio é produto de todas elas – corolário de vozes que se dispõem a habitar uma mesma pele 

e com ela fundir-se. E isso vale também para outras parelhas, como a que dialetiza o interior e 

o exterior, ou, em termos adornianos, o individual e o universal. O poeta é cônscio de seus 

“sentidos cívicos”, mas oscila – evitando, portanto, tomar partido – entre se deve conjugá-los 

“na inutilidade da poesia” ou como “forma” e “conteúdo” políticos. Em ritmo prosaico, 

Domeneck põe-se a pensar a poesia (hoje), e, sobremaneira, “que ação nos é possível?” 

quando se é bardo em “um momento pós-utópico”? A terminologia o poeta toma de 

empréstimo de Haroldo de Campos (1997, p. 265) para, de início, entender a época atual 

como “momento que estamos vivendo desde, pelo menos, o fim dos anos 60, quando se 
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concluiu [...] o processo da poesia concreta enquanto movimento coletivo e experimento em 

progresso”. Não satisfeito (tão só) com essa forma de compreender o momento atual, no que 

diz respeito, sobretudo, às produções poéticas, o autor de Carta aos anfíbios questiona, com 

ares, ao mesmo tempo, de ironia e manifesto, se não seria o caso de “começar a escrever uma 

poesia pré-distópica?” Isto é, uma poesia que anteceda a qualquer posicionamento utópico, 

visto que o poeta pode estar “feliz” pelo simples fato de ele poder “finalmente” desiludir-se, 

quando de um tempo em que se vive “Das heranças das decepções” e quando a “promessa” 

deixa de ser dívida para tornar-se “dúvida” (DOMENECK, CAS, p. 15). Eis, aí, uma espécie de 

hesitação irresoluta que tanto o acomete, considerando que para o poeta tudo “é excessivo/ 

porque não/ é suficiente” (DOMENECK, CAS, p. 166). E por não sê-lo, é que sua poesia torna-

se o que é:  

 

Corpo  

 

cor.po 

subst. m corpo [‘korpu]. pl. corpos. De nem/ 

um. Massa 

e peso 

[...] 

anexados a superfícies 

de código binário 

aka masculino e feminino. 

[...] Temporário e de oscilações freqüentes. 

“Quase lá.” 

[...] 

 

(DOMENECK, CAS, p. 123) –, 
 

 

a ser pensado nas suas variáveis, qual um “nó de significações vivas”, para tomar a expressão 

de Merleau-Ponty (1999, p. 210). Nesse nó, uma coisa ainda que se oponha, chegando a 

contradizer às demais, não nos faz concebê-las, todas, como excludentes, mas, como 

complementares – ainda que haja divergência (“colisão”) na própria relação de 

complementaridade. Sucede que em todo caso, tudo o que se fizer presente e causar alguma 

afecção estará (dis)posto numa mesma estrutura corpórea perceptiva. Estrutura esta que sente 

pensando como pensa sentindo, que é tão mais individual quanto mais universal, tão pungente 

quanto prazerosa. Que é tão passadista quanto atual, tão mais poética quanto mais prosaica, 

entre outras inúmeras parelhas, a depender, portanto, apenas de que horizonte a 

visualizaremos e de qual paisagem nos deixaremos ser acometidos. 

 



T E M P O  ( E M )  A B E R T O 

 

 
Somente o difícil é estimulante; somente a resistência que nos desafia é capaz de 

assestar, suscitar e manter nossa potência de conhecimento, mas, na realidade, o 

que é o difícil? o que está submerso, tão-somente, nas águas maternais do 

obscuro? o originário sem causalidade, antítese ou logos? É a forma em devir em 

que uma paisagem vai em direção a um sentido, uma interpretação ou uma simples 

hermenêutica, para ir depois em busca da sua reconstrução, que é o que marca 

definitivamente sua eficácia ou desuso, sua força ordenadora ou seu apagado eco 

[...]  

 

Lezama Lima, em  

“Mitos e cansaço clássico”, p. 47.   

  
A poesia de um poeta está sempre impronunciada. Nenhum poema isolado e nem 

mesmo o conjunto de seus poemas diz tudo. 

 

Heidegger, em  

“A linguagem na poesia:  

uma colocação a partir da poesia de Georg Trakl”, p. 28. 

 

Precisamos nos livrar desta necessidade provinciana de eleger um "Poeta 

nacional", quando na verdade precisamos de “poetas no Brasil”.  

 

Ricardo Domeneck, em  

“Poéticas contemporâneas:  

‘Das fatrasies medievais a DADA,  

do Sapateiro ao Rilke shake’”. 

 
O ensaio [...] não começa com Adão e Eva, mas com aquilo sobre o que deseja 

falar; diz o que a respeito lhe ocorre e termina onde sente ter chegado ao fim, não 

onde nada mais resta a dizer: ocupa desse modo, um lugar entre os despropósitos. 

 

Theodor Adorno, em 

“O ensaio como forma”, p. 16-17 

 

 

APONTAR CAMINHOS PARA FLAGRAR O MODO como vem se afigurando a poesia brasileira na 

contemporaneidade – eis o que, essencialmente, motivou a escrita desta tese de doutorado. No 

entanto, e, desde o princípio, julgou-se tão imprescindível quanto urgente que os critérios de 

análise fossem assentados em balizas passíveis de serem revistas ou até refutadas, quando em 

função, essencialmente, de dois fatores, a saber: 1) o nosso não distanciamento histórico do 

momento presente e 2) a resistência que a poesia, já algum tempo, vem apresentando no que 

diz respeito às abordagens tão estanques como, por demais, verticalizadas. Assim, frente a 

esse cenário poético, ainda em formação, a maneira mais adequada de se deslindá-lo só nos 

conferiria pertinência caso fosse possível confiar ao curso crítico algo próximo da profusa e 

variável produção de Angélica Freitas, Fabiano Calixto, Marília Garcia e Ricardo Domeneck. 

Sucede daí a dupla justificativa de gênero e de método escolhidos: o ensaio como favorável às 

tentativas intermitentes e, como corolário, ao provisório, mas, nem por isso, ausente de rigor – 
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cumpre sempre frisar –, que se assimilaria, a contento, pelos vários sentidos que a palavra 

“paisagem” traz consigo. Paisagem é, a nosso ver, o vocábulo que melhor representa e 

tenciona o quadro poético contemporâneo como verdadeiro tempo (em) aberto. Quer dizer: 

tempo tão fecundo (mesmo que avistado em lusco-fusco) que se mostra tão receptivo quanto à 

espera de alguma(s) forma(s), perspectiva(s), horizonte(s), enfim, que possa(m), efetiva e 

consistentemente, compreendê-lo. 

Entendemos, pois, que 

 

A crítica que insiste em empregar um padrão de julgamento é incapaz de apreciar 

mais do que um pequeníssimo setor das obras que se publicam – aquele em que 

esses padrões possam ter alguma validade. E a crítica que não se quer submeter a 

nenhum tem que renunciar a qualquer tentativa de julgamento. Tem de limitar-se ao 

critério de sua sensibilidade, e a sua sensibilidade é também uma pequena zona, 

capaz de apreender o que a atinge, mas incapaz de raciocinar claramente sobre o 

que foi capaz de atingi-la (MELO NETO, 2003, p. 724). 

  

 

Logo, os esforços destinados a abordar e tributar valor crítico aos poetas – não por 

um acaso – se dispuseram a reproduzir a própria instabilidade premente em suas obras, 

possibilitando-nos, por essa razão, a compreendê-las como paisagens, que a todo instante têm 

seus contornos modificados. E se de forma tímida e delicada ou brusca e radical, tanto faz; o 

que salta aos olhos, nesse caso, é o seu movimento constante e nunca a sua inércia. Se o termo 

paisagem, em seu sentido mais natural, conforme nos referimos, pareceu-nos servir como 

metáfora oportuna – porque amplamente representativa, de todo o fulcro dinâmico assistido 

nas produções poéticas atuais –, ao agregarmos a ele o sentido fenomenológico, o ganho 

resultante se revelou ainda maior. Isso porque a paisagem passaria a ser contemplada, 

também, através de sua possessão, isto é, o sujeito (nesse caso, o poeta) que a fitasse seria 

parte integrante dela, encarnando-a, de modo a atender, assim, ao chamado indistinto de 

“vidente” e “visível”, para resgatarmos a terminologia merleaupontiana. O sujeito e o mundo, 

o sujeito e as coisas que o cercam e assediam resultar-se-iam, assim, em uma mesma estrutura 

corpórea. Com efeito, e do mesmo modo, ousamos imbuir a crítica com semelhante prática, 

justificando, mais uma vez, o ensaio como gênero que chega – para falar como Barthes (2004) 

– a rivalizar com as análises literárias, no flagrante de sua ambiguidade, e, nesse sentido, 

“negligencia[r] a certeza indubitável, como também renuncia[r] ao ideal dessa certeza”, para 

dar como certas essas palavras de Adorno (2003, p. 30).  

Tudo isso, por sua vez, serve para endossar a afirmação de que a “escrita crítica” é 

ela, também, 
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[...] um modo da escrita. E, como tal, precisa [...] ser analisada: inquirida não 

apenas nas suas vinculações teóricas (o que não é suficiente para entendê-las), mas 

na sua configuração, nos seus dispositivos, nos seus argumentos, na sua retórica 

(SISCAR, 2013, p. 41; grifo do autor), 
 

  

ou, ainda, na sua literariedade, se entendemos que a crítica é atividade “estreitamente 

relacionada com a operação transformadora da linguagem” (BARBOSA, 2007, p. 45). Posto 

isso, há muitas razões para que, desde o princípio, viéssemos a concordar com Fábio de Souza 

Andrade (2006), no momento em que diz que “quem partir em busca de linhas nítidas e um 

foco ordenado no panorama contemporâneo (seja para acentuar sua riqueza, seja para apontar 

sua carência)” estará, fortemente, sujeito “a se embaraçar” (ANDRADE, 2006).  

Não obstante a isso, é preciso ressaltar que a necessidade de, por outro lado, 

ponderar quaisquer extremos a fim de que os critérios de análise não ocasionassem a 

esterilidade do debate crítico – dando mostras, por exemplo, de um impressionismo (a 

“sensibilidade”, pura e simples, a que João Cabral de Melo Neto (2003) se refere) mais 

apressado ou de uma fundamentação descompromissada e pouco legítima –, também, foi algo 

que levamos em conta e julgamos como imprescindível à confecção de todo o nosso trabalho. 

Daí um de seus pontos mais nevrálgicos dizer respeito justamente ao modo como deveríamos 

proceder, de quais escolhas do estofo teórico-crítico deveríamos gozar, face a tantas e tantas 

formas que o cenário poético contemporâneo brasileiro contemporâneo vem apresentando, 

sem, no entanto, lançar-se a qualquer  tipo de “barateamento” – como diria Fabio Akcelrud 

Durão (2013) – de nossos posicionamentos, mas, a agir com cautela e discernimento, com 

vistas a compreender que certos parâmetros, antes, habitualmente adotados, nos dias de hoje, 

carecem, no mínimo, de alguma revisão para se manterem operantes. Entre eles, podemos 

citar o critério de hierarquia como da nomeação de quem deve ser o poeta da vez. O que, 

cumpre esclarecer, não deve ser confundido com a ausência de critérios no que se refere ao 

processo de decantação dos poetas, já que “não há crítica que não faça um recorte e que não 

opere por oposição, ainda que não o pretenda” (SISCAR, 2013, p. 40). Todavia, o que se 

buscou furtar foi, antes de mais, a valoração de superior e inferior, menor e maior, em escala 

de qualidade no trato com os poetas em estudo.  

Outro parâmetro que deve ser posto em questão diz respeito à ideia de movimento. 

Em considerando os quatro poetas, é notório que eles se “frequentam” e, não raro, se 

iluminam, reciprocamente. Tal constatação, a priori, nos levou a pensar na ideia de que 

poderíamos estar diante de um movimento, de uma geração, na medida em que partilham 

entre si propósitos estéticos e até querelas teóricas e críticas, traduções, conforme vem 
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atestando a revista Modo de Usar & Co. Mas, em um segundo momento, se considerarmos 

que não houve e que até o momento não há a materialização de um projeto ou manifesto, com 

seus ditames de ordem, e, sim, e tão só, a urgência de se expressar em um mundo onde, como 

vai dizer Domeneck (SAG, p. 71), só “o medo constante” faz do poeta um ser “incapaz/ de 

aceitar a inexistência/ do silêncio [...]”, a mesma tese parece não se sustentar com tanta força. 

Não, ao menos no que estamos habituados a entender por movimento estético nos moldes 

tradicionais. Além disso, como deve ser compreendida a opção de Fabiano Calixto por deixar 

a revista? Seria tal decisão a consolidação de um rompimento com o que nem sequer chegara 

a se sistematizar e legitimar como movimento? Muito cedo nos parece para lançar alguma 

resposta mais precisa. Mesmo porque é necessário admitir que os critérios a serem 

considerados para se tipificar – ou não – a existência de um movimento estético vêm 

insinuando serem eles próprios incompletos ou insuficientes para os dias de hoje. Afinal, não 

acreditamos, por ora, que o distanciamento de Calixto da revista represente também o 

distanciamento – no que diz respeito à influência e diálogo crítico-literário – de seus 

confrades. Não, longe disso. Assim, e, mais uma vez, o que temos não é a tomada de um 

extremo, mas do caminho do meio. 

Sendo, portanto, precipitado, qualquer classificação irredutivelmente polarizada, e 

considerando – para reforçar as palavras de Fábio de Souza Andrade (2006) – que  

 

[...] o contemporâneo é uma idéia senão de impossível ao menos de difícil 

contorno, o faro de um crítico talvez deva [ser o de] guiar-se não pela pretensão de 

se delinear os limites de seu desenho, mas pelas pistas que ressaltam certas linhas 

de força que apontam para o passado e para o futuro (DINIZ, 2010, p. 51). 

 
 

Tais linhas de força, por seu turno, ainda que concorram, assiduamente, para o seu próprio 

escape – quando da tenuidade de seus limites e no anuviado de dicções e ruídos – nos 

parecem funcionais, conquanto arriscadas, frente a uma poesia tão aberta, se os considerarmos 

também como receptivos a igual abertura, já que, como vimos, não é incomum que algo seja 

difundido em um primeiro momento e, pouco depois, se dilua, de forma a atentar contra toda 

e qualquer palavra derradeira, salvo se esta for o “entrelugar”, como chega a propor Antoine 

Compagnon (2001, p. 28).    

Qualquer posicionamento mais partidário, nesse sentido, tende a perder 

consistência, já que a produção poética de múltiplas tonalidades como a de Freitas, Calixto, 

Garcia e Domeneck nos tem mostrado que o caminho mais acertado para se achegar até ela é 

mesmo o caminho intermediário. Isso porque os extremos apresentados são estratégica e 
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harmonicamente conciliados, donde o saldo final é a mais (im)pura síntese. Logo, o termo 

paisagem impinge ao nuançado dos versos a sua inexata medida, quando é perceptível, e, 

inclusive, quão frequente é, a reivindicação de mais de uma mesma perspectiva, de mais de 

um horizonte, (conquanto, ainda) sobre uma mesma poética. Tal afirmação, torna-se forçoso 

assinalar, não é novidade que se insurge na contemporaneidade – haja vista que muitos poetas 

passados já se afiguravam de tal forma –, mas pode ser compreendida como “linha de força” – 

para falar como Marcelo Diniz (2010) –, que avulta neste século e efetiva a conjugação de 

passado e futuro, como já assinalara o referido crítico. Ocorre que os quatro poetas, em 

questão, são, incontestavelmente, herdeiros e tributários de uma tradição cultural, conforme 

nos propusemos a demonstrar, mas, nem por isso, eles se posicionaram aforados de sua época. 

Lembrando que sua compreensão, nesse caso, arrolou-se tanto à mobilização política quanto 

existencial, sendo atravessada por toda sorte de vozes e influências – anônimas ou conhecidas 

– o que a deixa com registro culturalmente saturado.  

Fato é que mesmo quando se tratam de referências do passado, estes poetas não se 

furtam em ativá-las em paralelo com o registro mais experimental do momento – conforme 

destaca Diniz (2006) – que são os canais virtuais de produção e divulgação, tão em voga nos 

últimos anos. Estes podem ser considerados como os marcadores diferenciais – quiçá, a 

grande, porém, não única, novidade – da contemporaneidade? É provável, já que eles 

interferem não apenas no modo de divulgação como, também, no próprio modus operandi da 

criação poética. O que não significa dizer que isso esteja escusando o rigor da escrita, ainda 

que o objetivo seja, como o de muitos poetas da geração marginal, dar a entender que o 

poema simplesmente “acontece” (MALARD, 2006), bem ao gosto do frenesi do ocorrido, e que 

não é, portanto, resultado de um trabalho articulado e apurado à exaustão. Se isso já seria uma 

falácia em relação às produções do século passado, não nos parece ser diferente com relação 

às produções do presente apresentadas neste trabalho.  

Se a saturação de cultura é uma das linhas de força que se destacam em Freitas, 

Calixto, Garcia e Domeneck, pode-se dizer que o modo como esses poetas se relacionam com 

o espaço é outra forte tendência que também merece nossa atenção, uma vez que ele é 

apresentado de forma ampla, com horizonte e sentido de longo alcance. Dessa maneira é que, 

ao partirmos, inicialmente, da noção de espaço, na sua literalidade de território geográfico, 

vimos que os poetas ao se encontrarem tão apegados a ele põem-se não apenas a observá-lo, 

mas a “habitá-lo” (DEGUY, 2010) ao ponto de se integrarem a ele. Em outras palavras: os 

poetas enunciam o espaço (vário e mutante) fazendo-se presentes não apenas ao fitá-lo, mas 

ao tomá-lo como extensão de seus próprios corpos. Novamente, torna-se perceptível a não 
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separação de vidente e visível, de sujeito e objeto, e a importância do espaço na formação 

subjetiva daquele que o avista e o toma para si, tomando-o de posse. Nesse processo, ainda, 

contamos com outros sentidos relevantes para além da visão. Estamos falando da audição, 

qual seja, de ruídos e vozes anônimas e/ ou célebres que são acatadas e incorporadas à 

subjetividade de cada poeta. É, pois, nessa forma de interação com o espaço e com tudo o que 

nele se faz ver, ouvir, sentir – e até pensar, como vimos por último –, que cada um dos autores 

se configura íntegro, conquanto, muitas vezes, eles nos falem por meio de versos fraturados, 

com direito a truncamento e ambiguidade de expressão típicos de uma existência em crise. 

Crise esta que, por sinal, deve ser compreendida tanto por aturdimento quanto por motivação 

à encarnação de estímulos e experiências alheias, com o objetivo de se descobrir ou mesmo 

criar novas relações com as coisas que, a todo instante, assedia quem as circunda.  

Nesse sentido, Angélica, Fabiano, Marília e Domeneck, nos provaram ser possível 

falar poeticamente tanto pela perspectiva primordial, pelo horizonte infantil que adentra o 

mundo pela primeira vez, encerrando surpresa aos olhos dos mais iniciados – e que só 

corrobora a valoração fenomenológica dos versos – quanto pela perspectiva que goza do 

acontecido, social e historicamente falando, gerando, assim, reflexão seguida de expressão 

mais que apurada, iniciada. Eis o ponto contrário à fenomenologia e que nos fez com que 

avistássemos outros horizontes, não para negá-la, invalidá-la, mas, para complementá-la, na 

medida em que, para falarmos como Celia Pedrosa (2014), a compreensão da arte e do 

pensamento atuais carece de uma resolução ampla o suficiente para se poder correlacionar, 

sobretudo, forças contrárias. O que vai ao encontro da afirmação de Compagnon (2001, p. 

16), quando sugere à teoria literária que ela deve ser “essencialmente, crítica, opositiva” e até 

“polêmica”. Dito isso, torna-se legítima a ideia de que os poetas ao sentirem o mundo à sua 

volta, também o fazem pensando, quando se põem, por exemplo, a questionar, ao mesmo 

tempo, a despeito do que se faz obscuro – no aguardo do desvelo e da descoberta da novidade 

– mas, também, ausente – cronicamente faltante – no contexto ao qual o pertencem. O que 

não chega a implicar, como vimos, na busca por uma identidade nacional – tendo em conta, 

segundo Manuel da Costa Pinto (2015, p. 55), que “a literatura e o pensamento brasileiro [...] 

sempre estiveram às voltas com a formulação de mitos fundadores” – e, sim, na emancipação 

“de suas determinações históricas” no que elas trazem consigo “da ideia de ‘formação’” 

(PINTO, 2015, p. 55; grifo do autor).  

A história, no entanto, permanece, mas como dispositivo da “representação 

literária da experiência brasileira” – que, diga-se de passagem, “jamais saiu de pauta” (PINTO, 

2015, p. 56) – e, consequentemente, como encarnação poética que não aparta o íntimo-
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particular do social-universal. Que se deixa acometer pelas efemérides percebendo-as não de 

modo automatizado, mas de modo sensível e crítico – aberto, pois, a toda sorte de 

experimentação e especulação. Dessa forma, foi possível perceber que um temário, política e 

demasiadamente já, em outras épocas, tão explorado, como, por exemplo, o do papel da 

mulher na sociedade – no tocante aos seus direitos e atribuições – poderia receber trato outro 

que não o do partidarismo, mas o do livre arbítrio, a facultar, ao sexo feminino, o direito de se 

“querer” e (poder) ser “tudo”, ao mesmo tempo. Basta que, para isso – ao menos em território 

poético – se imprima a leveza e o humor fino, qual o de Angélica Freitas, que se regozija da 

possibilidade de ser dona de seus próprios desejos, sem, no entanto, se deixar acometer pela 

mais apelativa e panfletária das expressões. O mesmo se aplica ao modo como Fabiano 

Calixto sente e pensa (seu) tempo. Pois, muito embora, o poeta nos apresente versos vazados 

de experiências de vida, não deixa de dotá-los de alcance e sentido mais amplos, animando-os 

com uma dicção nervosa e tensa, a refletir o calor da hora, mas sem jamais se esquecer de 

rearranjá-la astuciosa e liricamente. É assim que vemos sua poesia insurgir-se, a um só tempo, 

na infusão de uma expressão bruta, mas também delicada. Universal porque muito particular, 

como já proporia Adorno (2003). De Marília Garcia, o que a esse respeito se aclara é a forma 

como a poeta tem de conceber o mapa como um espaço simbólico, de contornos hesitantes 

qual sua própria dicção. Daí ser com o que se é – na síntese de Michel Deguy (2008) – 

resultar, para Garcia, a máxima que a faz imprimir à realidade arranjos, na maioria das vezes, 

à revelia de seus limites e contornos (“desterritorialização”) a fim de acomodá-la conforme a 

demanda existencial lhe impingir. De Domeneck, verifica-se o quanto a verdade das coisas só 

pode vir a lume se cravada ela estiver nos meandros do corpo. Da afirmação que se apropria 

da paráfrase merleaupontiana, vemos como a insígnia corpórea é a que melhor define a 

organicidade de sua poesia. Isso porque Ricardo encampa o que está à sua volta através do 

comando nervoso e sensível de seu corpo como de outrem e nos dá a entender que quanto 

mais intersubjetivo e intercorpóreo tanto maior é a compreensão que se pode ter da atual 

realidade (como) de seus versos.  

Por tudo que se disse e ficou demonstrado, foi possível identificar alguns entre os 

muitos e inesgotáveis traços que atualmente vêm delineando a produção poética brasileira 

contemporânea – seja como configuração de linhas de força, seja como particularidade em 

isolado – mas, nos dois casos, a reafirmar o caráter múltiplo e cambiante de um cenário ainda 

em construção. Se fato é que daí se originara um dos empecilhos do cotejo crítico de poesia – 

de tão fugidia que ela tem se mostrado – não há como negar ser esse dado a sua própria chave 

de leitura, quando da possibilidade de uma visada (conquanto contrária) adentrar, intrometer-
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se uma nas outras, de modo que, mesmo nos escapando, consiga, ainda, assim, nos fornecer o 

que, em termos fenomenológicos, se compreende como de premissa de maior valia: a 

renúncia dos sentidos absolutos, em defesa de sua pluralidade. Renúncia que é, desde logo, 

revertida na ideia de que o apuro de cada paisagem deve, pois, acomodar as muitas 

modulações que o estado poético, prenhe de sentido (ou até de sua falta), dá a ver, ouvir e 

sentir como a pensar.  
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