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RESUMO 

 

 

Com o intuito de realizar um estudo mais verticalizado sobre a obra de Heleno Godoy, 

propõe-se, neste trabalho, acompanhar três momentos fundamentais da trajetória poética do 

autor, procurando observar o que muda e o que permanece como traços constitutivos da 

poesia godoyana. O primeiro momento diz respeito a Os veículos (1968), livro no qual se 

percebe a profunda influência que, sobre o poeta estreante, exerceram as propostas da 

vanguarda praxis. O segundo momento é o representado pelo livro A casa (1992), em que 

o poeta, seguindo uma tradição cabralina, evita expressões explícitas da subjetividade e 

volta-se para o mundo dos objetos, mais especificamente para o objeto casa. O terceiro e 

último momento considerado é aquele de Lugar comum e outros poemas (2005), livro que, 

aparentemente, destoa do projeto poético godoyano pela dicção bastante pessoal que a 

maioria dos poemas apresenta, mas que, ao tomar o humor como estratégia poética de 

reinvenção dos conteúdos da memória, termina por afirmar a voz do poeta, sempre avessa 

ao derramamento sentimental. Esta dissertação assinala esses momentos da poesia de 

Godoy, não como fases evolutivas, mas como processo de uma caminhada, observando a 

construção do projeto criativo do poeta. Com isso, é possível ver como se configura a voz 

individualíssima, isto é, os traços que caracterizam a poesia godoyana. Esses traços que 

compõem a voz singular do artista terminam por conectá-lo com uma tradição literária. Por 

isso, este trabalho lança mão de uma perspectiva comparatista, cotejando a poética do autor 

com poetas do cânone nacional dos quais sua lírica se aproxima, como é o caso de Carlos 

Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Por meio dessa perspectiva 

comparatista, pretende-se situar Heleno Godoy no panorama da poesia moderna brasileira.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Heleno Godoy, modernidade lírica, poesia brasileira, poesia em 
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ABSTRACT 

 

 

In order to conduct a more vertical on the work of Heleno Godoy, it is proposed in this 

paper follow three fundamental moments of poetic trajectory of the author, trying to 

observe what changes and what remains as a trace constituent of godoyana poetry. 

The first moment concerns The vehicles (1968), a book in which one perceives 

the profound influence on the poet rookie brought the avant-garde praxis proposals. 

The second moment is represented by the book The house (1992), in which the poet, in a 

tradition cabralian avoids explicit expressions of subjectivity, and turns to the world of 

objects, more specifically to the subject home. The third last moment considerer that is 

Common place and other poems (2005), a book that apparently defies the project by the 

poetic diction godoyano very personal poems that most features, but that by taking the 

humor as a strategy of poetic reinvention the contents of memory, ends by stating the 

poet's voice, always averse to the shedding sentimental. This dissertation indicates those 

moments of poetry Godoy not as phases, but as process of walking, watching the 

construction of the poet's creative project. With this, you can see how you set 

up the individual voice, that is, the traits that characterize the poetry godoyana. These 

traits that make up the unique voice of the artist eventually connect it to a literary tradition. 

Thereby, this work resorts to a comparative perspective, comparing the poetry the author 

with national poets from the canon on which their lyrical approach, as is the case of 

Carlos Drummond de Andrade and João Cabral de Melo Neto. Through this comparative 

perspective, it is intended Heleno Godoy situate in the panorama of modern 

brazilian poetry. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Tenho sido assim: o peso 

que peso, a altura que meço, 

larguras que circun(e)screvo 

entre minhas idas e voltas. 

 

                      Heleno Godoy 

 

 

“Para ir direto à questão: quem sabe quem é Heleno Godoy? Não é incrível que, ao 

lerem seu nome, muitos pensem que se trate de um estreante. Como diria ‘o poeta federal’ 

do primeiro Drummond, é desconhecido porque ousa viver distante da república das letras, 

em Goiânia e, acrescente-se, por não compensar essa falta com versos folclórico-

pitorescos”. Com estas palavras Luiz Costa Lima inicia sua resenha intitulada “A arte 

secreta”, publicada na Folha de São Paulo, no dia 23 de abril de 2006, na qual assinala 

alguns veios do décimo terceiro livro de Heleno Godoy, Lugar comum e outros poemas.  

Regina Zilberman (2001, p. 38), ao analisar a literatura sul-rio-grandense 

comparando-a com o cânone nacional, esclarece que: “basta estar longe do centro ou não 

falar dele, para ser tachado de regionalista, qualificação tendente ao pejorativo, porque a 

ela se opõe o universal e/ou nacional, categorias à primeira vista superiores”.  Mesmo que 

o autor não compense esse afastamento da república das letras com a escritura de prosas ou 

versos folclórico-pitorescos, dificilmente recebe a atenção de uma crítica especializada de 

maior circulação nacional.  

Dito isso, a indignação de Costa Lima é válida, uma vez que a obra do poeta goiano 

ainda não foi descoberta, ou melhor, ainda não teve a valoração merecida. Convém lembrar 

que o não (re)conhecimento de Heleno Godoy não tem a ver com a qualidade de seus 

versos, mas se deve, talvez, a critérios editoriais (não ter sua obra publicada por uma 

editora de circulação nacional) e geográficos (morar fora do eixo Rio/SP), como assinalou 

Costa Lima.  

Tive o meu primeiro contato com a obra de Heleno, em 2007, quando cursava o 

sétimo período na Faculdade de Letras do Campus Catalão da UFG. No meu terceiro ano, 

como monitora em Introdução aos Estudos Literários e Tópicos de História da Literatura, 

sob a orientação da Professora Doutora Solange Fiuza Cardoso Yokozawa, quando já havia 

decidido que iria cursar o Mestrado em Estudos Literários e elaborava o 
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pré-projeto para a seleção, recebi a sugestão para ler livros de poetas modernos e 

contemporâneos, cujas obras ainda permaneciam desconhecidas e mereciam um estudo de 

maior fôlego. Após a leitura de vários livros de poesias de diversos autores, decidi pelos 

livros de Heleno Godoy.  

Decidida a escolha, surgiu o interesse em conhecer um pouco sobre o autor. Heleno 

Godoy é um escritor goiano, nascido em Goiatuba, em 31 de março de 1946, e que 

despontou na literatura em Goiás na década de sessenta, como integrante do GEN (Grupo 

de Escritores Novos). Com mais de quarenta anos de literatura, Godoy possui um trabalho 

consolidado. Além de ser um dos mais expressivos poetas de Goiás, é, também, 

romancista, crítico, tradutor e professor universitário. O valor de sua obra literária já foi 

reconhecido por um crítico da envergadura de Luiz Costa Lima em trabalho há pouco 

citado. No entanto, ainda permanece sem receber a devida atenção por parte dos “canais 

competentes”, seja em nível nacional ou mesmo local.  

Seu trabalho de escritor se concentra na publicação dos seguintes livros: Os 

veículos (poemas, 1968); As lesmas (romance, 1969); Relações (narrativas, Prêmio Bolsa 

de Publicações “Hugo de Carvalho Ramos”, 1981); Fábula fingida (poemas, Prêmio Bolsa 

de Publicações “José Décio Filho”, 1984); A casa ( poemas, Prêmio Bolsa de Publicações 

“José Décio Filho”, 1992); Trímeros – Livro de odes (poemas, 1993); O amante de 

Londres (contos, “Prêmio Caliandra de Prosa”, 1996); A feia da tarde (contos, 1999); A 

ordem da inscrição (poemas, Prêmio “Coleção Vertentes”, 2004); Lugar comum e outros 

poemas (poemas, 2005); Sob a pele (poemas, 2007); A ordenação dos dias – (Antologia, 

2009).  

Participa também das seguintes antologias: Poemas do GEN (1966), Antologia da 

1ª semana goiana de poesia moderna (1967), Antologia do moderno conto goiano (1971), 

Antologia de conto goiano (1969), A poesia em Goiás (1964) e Poemas GEN – 30 anos 

(1994). Embora a ficção seja parte fundamental de sua produção, a poesia é 

principalmente, e acima de tudo, sua dedicação maior. 

Faz-se necessário assinalar que, apesar da distância de publicação entre o primeiro 

livro de poesias Os veículos, em 1968, e o segundo, Fábula fingida, em 1984, o poeta 

continuou escrevendo poesia e se dedicando à prosa. Portanto, há uma lacuna em 

publicação de livros de poesias, mas o poeta não abandonou seu ofício, pelo contrário, 

continuou treinando a mão, tateando caminhos. Trímeros, por exemplo, lançado em 1993, 

tem poemas escritos desde 1965, isto é, mesmo antes da publicação do seu primeiro livro.  
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Boa parte da poesia de Heleno Godoy é marcada pelo apagamento da subjetividade 

da epiderme do texto e pela ênfase na objetividade. Trata-se de uma poesia que é, antes, 

fruto de uma inteligência que poetiza, que da emoção. Nesse sentido, a lírica godoyana se 

filia a uma tradição que remonta, em nível internacional, a Mallarmé, Valéry e Jorge 

Guillén, e, em nível nacional, a João Cabral de Melo Neto. São poetas que, partindo da 

separação entre eu lírico e autor empírico, entre cantar e viver, levaram-na ao paroxismo, 

criando uma poesia que não se quer lida, considerando as vivências de seu autor; uma 

poesia que rechaça o derramamento sentimental e na qual o eu participa como inteligência 

que poetiza, como operador da língua, conforme diz Hugo Friedrich (1991) sobre o caso 

Mallarmé. Também, trata-se de uma linhagem de poetas que recusa deliberadamente a 

inspiração e faz a apologia da razão, do cerebralismo em poesia. 

A teoria e a crítica modernas procuram dar conta dessa separação entre as 

experiências do poeta e aquelas representadas em poesia, cunhando termos como “eu 

lírico”, “eu poético”, “sujeito da enunciação lírica” e “voz lírica1.”  

A proposta deste trabalho é acompanhar a poesia de Heleno Godoy em três 

momentos fundamentais de sua trajetória poética, procurando observar o que muda e o que 

permanece, como traços constitutivos dessa poesia, desde o lançamento do livro de estreia. 

O primeiro momento diz respeito a Os veículos, livro no qual se percebe a profunda 

influência que sobre o poeta estreante exerceram os processos de Lavra lavra (1962) e 

Indústria (1967), ambos de Mário Chamie. Assim, o primeiro movimento da poesia de 

Godoy a ser considerado dá-se sob o signo da vanguarda praxis.  

O segundo momento é o representado pelo livro A casa, em que o poeta evita 

expressões explícitas da subjetividade e volta-se para o mundo dos objetos. Aqui tem-se a 

casa como um objeto que é decomposto, fracionado, descrito e analisado poeticamente em 

suas várias condições. Nesse livro encontra-se uma outra maneira de a subjetividade se 

manifestar, tem-se um eu lírico “fora de si”, um poeta que sai de si para dar voz às coisas, 

aos objetos, mais especificamente, a casa.  

O terceiro e último momento considerado é aquele de Lugar comum e outros 

poemas, livro que, aparentemente, destoa do projeto poético godoyano pela dicção bastante 

pessoal que a maioria dos poemas apresenta. Está-se diante de um livro de poesia 

                                                 

 
1Usar-se-á daqui em diante, indistintamente, essas categorias (eu lírico, eu poético, sujeito lírico, sujeito 

poético, voz lírica) para referir-se a essa voz ficcional que se manifesta no poema e que não se limita ao eu 

empírico do autor.  
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confessional de um poeta que se declara cabralino, anticonfessional. Mas assim como 

Heleno Godoy, ao falar das coisas (a casa, por exemplo), fala de si, ao falar de si, como 

nos poemas de memória e nos auto-retratos, para ficar somente nesses exemplos, não 

resvala no sentimentalismo, no derramamento sentimental.  

Farão parte do corpus de análise os livros: Os veículos, A casa, e Lugar comum e 

outros poemas2. Serão selecionados para os comentários críticos aqueles poemas 

paradigmáticos do projeto poético de cada livro, aqueles poemas exemplares de cada 

movimento da poesia godoyana aqui considerado.  

Para alcançar tais objetivos, este estudo se estruturará também em três capítulos. No 

primeiro será realizada uma apresentação da bio/bibliografia de Heleno Godoy e da 

importância do GEN para a vida cultural em Goiás e para o ofício desse escritor; o que 

constituirá o item 1.1 e o item 1.2. No subcapítulo 1.3 será explicada a proposta praxis. 

Para isso a poesia concreta é retomada, já que aquela vanguarda nasce de uma dissidência 

no interior desta. No item 1.4 será realizado um comentário crítico de Os veículos.  

Para a elaboração desse primeiro capítulo utilizar-se-á, entre outros referenciais 

teórico-críticos, a antologia Poemas GEN – 30 anos (1994), que fornece uma visão ampla 

do que representou esse grupo para Goiás e para Godoy. Também se recorrerá à 

Instauração praxis (1974), de Mário Chamie, coletânea dividida em dois volumes, na qual 

se encontram reunidos todos os documentos críticos de 1952 a 1972 que fomentaram essa 

vanguarda. Esse material auxiliará no entendimento do projeto praxis e na leitura crítica de 

Os veículos. O Teoria da poesia concreta - textos críticos e manifestos 1950-1960 (2006), 

dos irmãos Campos e de Décio Pignatari, bem como os estudos críticos sobre essa 

vanguarda, realizados por Paulo Franchetti, possibilitarão entender as principais 

formulações do concretismo.  

No segundo capítulo realizar-se-á, no tópico 2.1, um percurso por teorias da lírica, 

de Hegel a pensadores modernos e contemporâneos. O capítulo “Le sujet lyrique hors de 

soi”, de La matière-émotion, assinado por Michel Collot (1997), será o principal 

embasamento teórico para uma reflexão sobre a relação subjetividade-objetividade. Collot 

distancia-se da teoria hegeliana da subjetividade lírica, mas também se afasta das teorias 

que decretam o desaparecimento do sujeito lírico na modernidade poética em prol de uma 

improvável objetividade. Para Collot, esse deslocamento de foco, na modernidade, da 

                                                 

 
2 A título de informação visual, encontra-se, em anexo, a reprodução da capa de cada um dos livros.   
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subjetividade concentrada para o objeto, representa antes uma transformação do que um 

simples apagamento do sujeito, isto é, uma outra possibilidade de o lirismo se manifestar, 

uma outra forma de figuração da intimidade. Ainda nesse item (2.1), serão examinados 

poemas de A casa sob o foco dessa poesia em que se tem um eu “fora de si”, dessa poesia 

que se volta para o exterior, para o mundo das coisas, e que remonta a poetas como Francis 

Ponge e João Cabral de Melo Neto. 

No item 2.2, a teoria de Gaston Bachelard (1988), com o seu clássico A poética do 

espaço, servirá de referencial para o comentário crítico de A casa sob o mote de que esta é 

um espaço íntimo que se torna, para cada um, o ponto de referência no mundo, símbolo de 

habitação e proteção, ou como um verdadeiro cosmos. Como espaço habitável, a casa será 

sempre o espaço da contradição, do fazer e refazer. Faz-se necessário lembrar que o 

próprio Godoy, em uma das epígrafes de A casa, propõe um diálogo com A poética do 

espaço. 

No terceiro capítulo será analisado Lugar comum e outros poemas, livro 

explicitamente de poesia confessional de um poeta que se declara cabralino, 

anticonfessional. Trata-se de uma poesia marcadamente subjetiva, pessoal, que se 

aproxima do projeto poético drummondiano de Boitempo. Nesse livro, aparentemente 

diverso dos outros, Godoy afirma a sua dicção poética, pois, ainda que faça uma poesia 

confessional, rompe com um paradigma romântico de poesia confessional3. O antídoto de 

que se vale o poeta para evitar o derramamento sentimental é o humor e a ironia. 

Na construção do terceiro capítulo, num primeiro momento (3.1), serão analisados 

poemas diversificados, buscando uma visão geral do livro, para, em seguida, num segundo 

momento (3.2), realizar uma análise de poemas de cunho memorialístico, a fim de 

estabelecer uma ponte entre a poesia godoyana e a poesia drummondiana.  

A elaboração desse capítulo será embasada em textos teórico-críticos de diversos 

autores, entre eles está Maurice Halbwachs que, em Memória coletiva (1990), 

problematiza a concepção bergsoniana no que diz respeito às autênticas ressurreições do 

passado. Basear-se-á, também, em Alfredo Bosi, em seu texto “Poesia resistência”, com o 

mapeamento das diversas faces de resistência da poesia moderna, dentre elas a poesia-

                                                 

 
3 O romantismo assume diferentes configurações, englobando desde manifestações mais radicais, que 

rompem com o classicismo e lançam, com o criticismo, o fragmentarismo e a ironia, as bases da modernidade 

poética, até feições que, caracterizadas pelo derramamento sentimental, constituem a face mais popular do 

movimento. Assim, quando dizemos que Heleno Godoy rompe com o derramamento sentimental dos 

românticos nos referimos apenas a uma certa configuração do romantismo.  
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metalinguagem, a poesia-mito, a poesia-biografia, a poesia-sátira e a poesia-utopia. E ainda 

em Os filhos do barro, de Octavio Paz, que aponta a analogia e a ironia como as duas 

principais formas que o poeta moderno encontrou para negar a idade moderna. Com a 

primeira negou a modernidade buscando um tempo em que ainda não houvesse ocorrido a 

cisão entre o eu e o mundo. Com a segunda, consciente dessa cisão, assume a fratura e 

nega a analogia, fazendo uma poesia que é crítica de si mesma. 

Ao acompanhar três momentos significativos da lírica godoyana, procurando 

verificar o que muda e o que permanece como traço constitutivo dessa lírica, este trabalho 

visa contribuir com a fortuna crítica de Heleno Godoy. 

Essa fortuna crítica é ainda pequena, sendo composta por poucos trabalhos 

acadêmicos, textos críticos publicados em prefácios e posfácios dos livros do autor e outros 

materiais importantes, mas de curta extensão, espalhados em jornais, revistas e livros. 

Segue-se uma rápida apresentação do material crítico encontrado. Como se trata de uma 

recepção crítica acanhada, do ponto de vista quantitativo, serão resgatados também os 

estudos sobre a prosa do autor.  

Mário Chamie (1974), em um dos capítulos de Instauração praxis (v. II), intitulado 

“A narrativa praxis de Heleno Godoy e Carlos Fernando Magalhães”, realiza uma 

abordagem das duas narrativas que ele considera ponte e passagem obrigatórias para um 

melhor entendimento das propostas praxistas: As lesmas, de Heleno Godoy, e Via viagem, 

de Carlos Fernando Magalhães. Chamie faz uma análise das diferenças entre esses livros 

levando em consideração três planos de discurso: o plano ao nível do andamento da leitura, 

o plano do sujeito da narração e o plano da articulação narrativa.  

Albertina Vicentini (1993), em posfácio ao livro Relações, afirma que Heleno Godoy 

alcança e aprimora o domínio narrativo com a escritura desse livro, pois inicia um processo 

de distanciamento da praxis através de dois aspectos fundamentais, quais sejam: a 

“naturalização” dos procedimentos narrativos praxistas e a contenção, isto é, Godoy não 

mais nomeia um objeto à exaustão como faz em Os veículos.  

Também foi encontrada a dissertação de mestrado Ethos e progressão textual: a 

construção linguístico-discursiva do ethos do narrador da sexta narrativa da obra 

Relações, de Heleno Godoy, de Renato Cabral Rezende (2005), apresentada ao Instituto de 

Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). O autor 

analisa de que forma funciona a progressão tópica e como são empregados os articuladores 

textuais nas/das Quarta, Quinta e Sexta narrativas da obra Relações. 
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É válido lembrar que as obras narrativas de Godoy também têm sido objetos de 

trabalhos de Iniciação Científica, os quais, posteriormente, podem se desdobrar em 

trabalhos de maior fôlego. É o caso dos artigos4 encontrados sobre o romance As lesmas, 

realizados por Fabiana Coelho de Morais (graduanda bolsista PIBIC), sob a orientação da 

Profa. Dra. Maria Raimunda Gomes, da UEG – Unidade de Formosa. São eles: “O tempo 

do discurso e da história em As lesmas, de Heleno Godoy” (2007), e “A estrutura temporal 

em As lesmas” (2008), em que se analisa a condição temporal do livro sob diversos 

aspectos; e “O ser, o tempo e o nada – características do niilismo em As lesmas” (2008), 

em que se procura identificar a influência da filosofia existencialista, em chave 

comparativa com A náusea, de Jean-Paul Sartre.  

Quanto à recepção crítica dos livros de poesia, Antônio Carlos Cabral (1968), no 

prefácio “A consciência e seus veículos”, do livro Os veículos, observa que o livro é um 

atestado de um trabalho praxis bem realizado, tanto em sua micro-estrutura, quanto em sua 

macro-estrutura. Cabral usa a expressão “veículo-texto” para estabelecer uma relação da 

poesia como uma forma de veículo da linguagem. Assim, “a linguagem não é somente um 

correr, como o dos carros de luxo, mas um correr destinado à obra humana de 

transformação, como o dos veículos de carga, a carga bruta do contexto e sua urgência” 

(CABRAL, 1968, s.p.).  

David Oscar (2005), em prefácio ao livro Lugar comum e outros poemas: “Um poeta 

substantivo”, realiza uma apresentação geral do livro, ressaltando que a expressão “lugar 

comum” que dá título ao livro pode ser entendida como o espaço onde coisas podem ser 

compartilhadas, lugar esse que é, por excelência, também, o da poesia. O crítico afirma que 

ao lado do rigor formal presente no livro, rigor que o poeta não só defende como pratica, 

tem-se uma necessidade de partir sempre da realidade de um fato, um objeto, ou uma 

pessoa, a fim de descrever, revelar, de uma maneira mais viva e profundamente pessoal, 

essa mesma realidade. 

Luiz Costa Lima, em abril de 2006, publicou uma resenha intitulada “A arte secreta”, 

na Folha de São Paulo, mencionada no início desta introdução, em que assinala alguns 

veios de Lugar comum e outros poemas. Nesse artigo, o crítico enfatiza que, mesmo tendo 

escrito vários livros de qualidade, Heleno Godoy permanece desconhecido. Costa Lima 

                                                 

 
4 Artigos publicados no site da Universidade Estadual de Goiás - PRP (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação). Disponível em: http://www.prp.ueg.br/ 

 

http://www.prp.ueg.br/
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afirma que o poeta goiano está, ao mesmo tempo, próximo e distante do máximo poeta da 

memória: Carlos Drummond de Andrade. A proximidade se dá pela quase citação: 

"Minhas fazendas nem estavam/ no ar, estavam aqui mesmo,/ plantadas neste chão de 

possibilidades/ impossíveis de serem mapeadas" (“Fazendas”), porém a distância caminha 

por várias trilhas, uma delas é a de uma poesia que está à beira da prosa, de uma prosa 

sóbria, que repugna qualquer derramamento. Ainda, segundo o crítico, a poesia godoyana 

de fundamento drummondiano se acerca à sombra cabralina, que, entretanto, permanece a 

distância, em postura de sentinela. 

Carlos Augusto da Silva, o organizador da antologia A ordenação dos dias: uma 

antologia (1968-2008), publicada em 2009, em comemoração aos quarenta anos de poesia 

de Heleno Godoy, realiza uma apresentação geral da obra do poeta, enfatizando o caráter 

reflexivo dessa poesia, o triunfo da linguagem, o labor artístico “de uma poesia exata, 

econômica, na qual nada falta e nada sobra” (p.09).  

Também Jamesson Buarque, no posfácio do mesmo livro, intitulado “Poesia em fio 

de dédalo ou Nota sobre a poética de Heleno Godoy”, focaliza sua leitura em A ordem da 

inscrição, Trímeros, Fábula fingida e Sob a pele, elegendo a lição de precisão como um 

dos principais aspectos desses livros, “visto que [Godoy] não gasta palavras à toa: escreve 

na medida da necessidade do casamento indelével entre pensamento e emoção” (p. 109). 

Ainda segundo Buarque (2009, p. 113), toda a obra de Heleno Godoy é uma “poesia em fio 

de Dédalo, ou seja, tecida pela arquitetura do cuidado em tear epígono da melhor cepa, não 

somente Heleno Godoy ainda está à vista, e rogue-se que por muito tempo ainda estará”.  

Inserindo-se nessa recepção crítica da poesia godoyana e com o intuito de realizar 

um trabalho mais verticalizado sobre essa poesia, o presente estudo propõe examinar os 

momentos de sua poesia, já citados anteriormente, não como fases evolutivas, mas como 

processo de uma caminhada, observando a construção do projeto do poeta. Com isso, será 

possível ver como se configura a voz individualíssima, isto é, os traços que caracterizam a 

sua poesia, em consonância com uma tradição, comparando-o com pares da literatura 

brasileira dos quais sua lírica se aproxima, como é o caso de Carlos Drummond de 

Andrade e João Cabral de Melo Neto5. Através dessa perspectiva comparatista, pretende-se 

                                                 

 
5 Conforme Eliot, acreditamos que um poeta tem os seus melhores e mais significativos passos não naqueles 

aspectos de sua obra em que menos se parece com qualquer outro, como gosta de insistir certa tendência, mas 

naqueles onde “os poetas mortos, seus antepassados, mais vigorosamente afirmam a sua imortalidade”. 

(ELIOT, /s.d./, p. 22) 
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situar Heleno Godoy no panorama da poesia moderna brasileira. Procurar-se-á, também, 

mapear algumas tendências da lírica moderna e como estas se configuram na poesia em 

questão.  

No mais, é acompanhar os passos do poeta, começando com o seu momento 

formador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. MOMENTO FORMADOR DO POETA 

 

 

 
a passo por passo 

em pés 

trocando o passo: bagaço 

[...] 

o passo por passo 

nos pés 

sentindo o traço: cansaço 

 

                                     Heleno Godoy 

 

 

 

1.1 Vida e obra de Heleno Godoy 

 

 

Heleno Godói de Sousa6 é o nome de batismo do escritor, escolhido por seu pai em 

homenagem ao jogador de futebol Heleno de Freitas. O nome artístico, Heleno Godoy, saiu 

pela primeira vez no jornal “O 4º Poder” em vinte de outubro de 1963, quando da 

publicação do poema inaugural intitulado “O poema para cantar amor”. Nascido em 

Goiatuba-GO, em 31 de março de 1946, Heleno Godoy cursou o primário em sua cidade 

natal, mudando-se para Goiânia, em 1957, para cursar o Ginásio (Ensino Fundamental), em 

regime de internato, no Colégio Ateneu Dom Bosco. Ao ingressar no primeiro ano 

científico, equivalente ao primeiro ano do Ensino Médio, decidiu morar, pela primeira vez, 

sozinho em um hotel. Por ter sido reprovado naquele ano, foi estudar no Lyceu de Goiânia, 

em 1962. 

No Hotel Guanabara, onde morava, conheceu José Luiz Nunes e Amphilóphilo de 

Alencar Filho, ambos pertencentes à Associação Goiana de Teatro (AGT), grupo teatral 

Otavinho Arantes. O interesse de Godoy pelo teatro vinha dos tempos em que morava em 

Goiatuba, como nos afirma o próprio autor, em depoimento escrito para a coletânea 

Poemas GEN-30 anos (1994). Apesar de não fazer parte da AGT, teve a oportunidade de 

                                                 

 
6 Todos os dados biográficos aqui apresentados foram retirados dos livros Poemas GEN – 30 anos: 

depoimentos e antologia e Heleno Godoy: 30 anos de literatura – 1963-1993. In: MOURA, A.J. et al. 

Goiânia: UCG, 1993.  
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conhecer outros membros, uma vez que estes se reuniam na porta do hotel, entre eles, o 

jovem poeta, também estudante do Lyceu, Ciro Palmerston Muniz. 

Nesse tempo, com apenas quinze anos, já se aventurava pela literatura. Na ocasião, 

chegou a escrever uma peça de teatro, que teve a “coragem” de entregar a José Luís Nunes, 

para apreciação. A peça foi devolvida com a recomendação de nunca tentar outra. Assim 

fez Heleno Godoy, decidido a concentrar-se somente na poesia que escrevia e não mostrar 

mais nada a ninguém. No entanto, em 1963, no segundo ano científico (segundo ano do 

Ensino Médio), três colegas de classe (Odair, Paulo e Renato) descobriram nas páginas de 

seus cadernos alguns poemas. Durante o intervalo das aulas, sem que Godoy pudesse 

impedir, foram mostrá-los ao Ciro Palmerston, amigo dos encontros à porta do Hotel, e que 

já havia publicado o livro Tempo Maior, sendo considerado autoridade literária discente do 

Lyceu.  

Ao ler seus poemas, ainda presos a rimas e métricas, Ciro Palmerston disse: “são 

muito ruins, não é assim que se escreve poesia”. Coube ao poeta perguntar o que seria 

então a tal poesia que se escrevia. Palmerston Muniz recomendou a leitura dos nossos mais 

famosos modernistas, e declamou um dos mais conhecidos poemas, o “No meio do 

caminho”, de Drummond. Godoy, indignado, disse que se aquilo era a poesia que se 

escrevia, dentro de duas semanas mostraria pelo menos uma dúzia de poemas novos. 

Passados os quinze dias, Ciro Palmerston reagia de modo diferente à leitura dos novos 

poemas que Heleno Godoy lhe mostrara: “Estão bons demais, até parecem copiados de 

alguém. Como você melhorou em tão pouco tempo?” Conta-nos Heleno, que não tem 

resposta para essas pergunta até hoje, nem tampouco os tais poemas. Mas eles serviram 

para que fosse convidado, em 1963, a integrar-se ao Grupo de Escritores Novos – GEN, já 

criado e apresentado ao público goianiense através de artigos publicados no jornal “O 4º 

Poder”, da recém fundada Universidade Federal de Goiás – UFG.  

Em 1966, ingressa na Faculdade de Artes da UFG. Um ano antes da conclusão do 

curso de gravuras e escultura foi transferido pelo diretor por motivo de subversão. Vale 

lembrar que era o ano de 1969, tempo de linha dura do regime militar. Em 1973, ingressa 

na Universidade Católica de Goiás, no curso de Licenciatura Plena em Letras/Português-

Inglês e Literaturas Correspondentes, formando-se em junho de 1976. Em 1979, entra para 

o mestrado em Teoria da Literatura no programa de Master of Arte in Modern Letters  pela 

University of Tulsa (Tulsa, Oklahoma - EUA), concluindo-o em 1981.  
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Em dezembro de 1993, por ocasião da celebração de seus trinta anos de literatura e 

vinte e cinco anos da publicação de seu primeiro livro, a Universidade Católica de Goiás 

(UCG) outorgou-lhe o título de Professor Notório Saber7. No ano seguinte, a UBE-GO 

premiou-o com o Troféu Tiokô Especial (versão 1993) por sua contribuição à literatura em 

Goiás. Em 1997, o Conselho Estadual de Cultura do Estado de Goiás ofereceu-lhe a 

Medalha Wendel Santos de Crítica Literária. A Academia Goiana de Letras agraciou-o 

com o Troféu Goyazes “Bernardo Élis” de Conto, do ano de 2003. 

No ano de 2004, doutorou-se em Estudos Linguísticos e Literários em Língua 

Inglesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo (USP). Atualmente é professor titular de Literatura de Língua Inglesa na Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Goiás (em Goiânia), com atuação na graduação e 

pós-graduação, onde leciona também Literatura e Cinema há quase vinte anos. Foi, durante 

trinta e dois anos, professor Adjunto de Literaturas de Língua Portuguesa e Teoria da 

Literatura no Departamento de Letras da Universidade Católica de Goiás (também em 

Goiânia), com atuação na graduação e pós-graduação (Mestrado em Literatura e Crítica 

Literária), onde ministrou cursos de Teoria da Narrativa.   

Além das obras publicadas e da participação em várias antologias, Heleno Godoy 

tem colaborado com inúmeras revistas acadêmicas e suplementos literários do país, além 

de ter publicado inúmeras traduções de poetas e ficcionistas de língua inglesa, sobretudo, 

irlandeses, como, por exemplo, o conto “Um rinoceronte, algumas damas e um cavalo”, do 

autor James Stephens, e “O dia em que nosso porco desapareceu” de Flann O’Brien 

(pseudônimo de Brian O’Nolan, autor cuja obra é objeto de estudo da tese de Godoy). É 

também um dos colaboradores do Bestiário (revista de contos), com a tradução de “A 

Aliança” (número 6 - agosto de 2004), do escritor Bryan MacMahon.  

Feita esta breve apresentação, faz-se necessário conhecer a história do GEN, grupo 

que desempenhou um papel importante na formação do poeta. Por isso, no próximo item 

(1.2), conheceremos um pouco mais sobre a trajetória desse grupo que marcou presença no 

cenário goiano, grupo do qual saíram nomes representativos da literatura em Goiás, tais 

como o próprio Heleno Godoy, Miguel Jorge, Yêda Schmaltz, Carlos Fernando de 

Magalhães e Luís Araújo.  

 

                                                 

 
7  Também foram organizados e publicados, pela Universidade Católica de Goiás (UCG), uma coletânea de 

depoimentos que se intitula Heleno Godoy: 30 anos de literatura (1963 - 1993).  
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1.2 História do GEN 

 

 

Em 1963, quando cursava o primeiro ano de Direito da UCG, Yêda Schmaltz 

conheceu Edir Guerra Malagoni (Veni). Ambas foram convidadas por Geraldo Coelho Vaz 

para discutirem poesia no ateliê do artista plástico Tancredo Araújo. Contavam com a 

presença de Ciro Palmerston Muniz e Aldair da Silveira Aires, este último namorado de 

Maria da Cunha, que trabalhava no jornal “O 4º Poder”, da UFG, jornal que apoiou as 

primeiras publicações dos novos escritores. A criação do GEN surgiu a partir da união 

desses seis jovens estudantes, o grupo das seis janelas, fazedores de versos, que por não 

encontrarem individualmente apoio e estímulo para realizarem seus ideais literários, 

passaram a se reunir constantemente no ateliê, sob o lema “A união faz a força”.  

Mais tarde, Yêda Schmaltz propôs ao grupo que se reunissem no SESC, onde 

trabalhava como bibliotecária e tinha por função, entre outras, criar grupos de leitura. 

Segundo Heleno Godoy (1994), por testemunho da própria Yêda Schmaltz, a proposta de 

mudança de local foi por não achar que ficaria bem a ela e a Veni se encontrarem com 

tantos rapazes no ateliê do Tancredo. Por sua vez, Yêda, também em depoimento ao livro 

Poemas GEN-30anos (1994, p. 321), explica que, por motivo de não terem um local 

adequado para reuniões, convidou o grupo para ir ao SESC. Mas como assegura Heleno 

Godoy (1994, p. 155), “nossa poeta quis, assim, matar dois coelhos com uma só cajadada”.  

O relevante é que o grupo tem sua fundação oficial durante um encontro na biblioteca do 

SESC, em 31 de maio de 19638, quando Bernardo Élis foi apresentado como patrono e 

Aldair Aires tomou posse como o primeiro presidente9.   

Porém, somente em 14 de julho de 1963, a coluna do jornal “O 4º Poder”, de 

autoria de Bernardo Élis e Antônio G. Ramos Jubé, sob o título “Juventude é poesia”, 

introduziu os escritores novos no meio cultural goianiense. Aos poucos, o grupo foi 

                                                 

 
8  Há algumas divergências em relação à data oficial da fundação do grupo. Para Aldair seria 09 de agosto de 

1963 (1994, p.67), já Heleno, Luiz Fernando e Yêda afirmam que foi em 31 de maio de 1963 (1994, p. 

155/193/324 - respectivamente) 

 
9  Pela ordem, dirigiram o GEN, a partir de 1963, os seguintes escritores: 1º. Aldair da Silveira Aires 

(Primeiro presidente), tendo de se afastar no meio do mandato, foi substituído por Ciro Palmerston Muniz; 

2º. Ciro Palmerston Muniz; 3º. Miguel Jorge; 4º. Luiz Fernando Valladares; 5º. Miguel Jorge (segundo 

mandato); 6º. Heleno Godoy (último presidente). Esta relação dos presidentes do GEN se encontra disponível 

In: OLIVAL, 1994, p. 30. 
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acrescido de nomes representativos, tais como Miguel Jorge, Emílio Vieira, Luiz Fernando 

Valladares, Maria Helena Chein, entre outros.  

A respeito do surgimento do nome GEN atribuído ao grupo, são várias as 

explicações. Inicialmente, o grupo composto de seis elementos era chamado de “as seis 

janelas”. Segundo relata Moema de Castro e Silva Olival (1994, p. 23), em depoimento ao 

livro Poemas GEN-30 anos: “Confessou-nos Aldair que este nome ‘seis janelas para o 

mundo’ havia sido sugerido pelo Prof. Ático Vilas Boas Mota e deveria ser o título da 

primeira Antologia a ser publicada pelos integrantes que, na criação do movimento, eram 

apenas seis”. Mais tarde Aldair Aires sugeriu que o grupo se chamasse “Grupo Literário 

Carlos Drummond de Andrade”, nome que não foi aprovado pelos membros. Luiz 

Fernando Valladares foi quem propôs a sigla GEN – Grupo de Escritores Novos.  

Olival (1994, p. 22), sem se ater a explicar possíveis fundamentos para o 

surgimento do nome GEN, diz que etimologicamente significa origem, matriz. Heleno 

Godoy (1994, p. 155), em contrapartida, afirma que Ciro Palmerston disse que Luiz 

Valladares simplesmente lembrou-se da sigla GEN – General Eletric National - que havia 

no carro de um primo dele: “boas idéias nascem dessa forma e, depois, é preciso lembrar 

para desmitificar a História. Foi assim, simplesmente”. O próprio Valladares (1994, 

p.193/194), também em depoimento ao livro, afirma o seguinte:  

 

Uníssonos em comentar a generalizada falta de atenção e interesse dos escritores 

estabelecidos, salvo raras exceções, e a falta de apoio oficial para os que 

tentavam iniciar a atividade literária, desde aí, como dizíamos, partiu-se para a 

instituição de um grupo que, atuando, pudesse marcar sua presença no cenário da 

província, transformando-a, amparando as diretrizes do estudo, da pesquisa, da 

informação atualizada e sincronizada com o tempo brasileiro e inserida em 

perspectivas universais, aos que oficiassem no campo das artes em geral e da 

literatura em especial. Por isto propus-lhes, sendo votado e aceito, o nome e a 

sigla: Grupo de Escritores Novos – GEN. 

 

 

Depois de um certo tempo de reuniões no SESC, para não se submeterem a certas 

exigências e proibições de liberdade de ação, os membros do GEN conseguiram licença 

com a Professora Belkiss Spenciere Carneiro de Mendonça para que os encontros se 

realizassem no Conservatório de Música da UFG. Tempos depois, o grupo transferiu-se 

para a sede da UBE-GO, onde aconteceram as últimas reuniões até a data da dissolução do 

GEN, em agosto de 1967.  
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Os novos escritores reuniam-se, normalmente, às sextas-feiras, com o intuito de 

debater sobre literatura e arte em geral, além de trocarem informações e leituras mútuas de 

poemas e comentários críticos de uns e de outros, sob o lema “produzir e aprender”. Foi na 

gestão de Miguel Jorge, o terceiro presidente do grupo, que passou a haver um propósito 

maior de estudos e pesquisas, promoção de conferências e lançamentos de livros. Segundo 

o depoimento que Godoy e Aldair Aires prestaram a Moema de Castro e Silva Olival, em 

termos de procedimentos, o GEN pode ser divido em duas fases: 

 

As primeiras reuniões, caracterizando a primeira fase do movimento, consistiam 

mais na busca de caminhos, na apresentação de trabalhos dos participantes e 

debates. Já na segunda fase – no SESC – fase que parece se iniciar com a 

participação de novos membros é que se evidencia mais forte espírito de 

organização e de pesquisa, sendo então liderados, decisivamente, por Miguel 

Jorge. (OLIVAL, 1994, p. 27) 

 

 

Dessa maneira, a primeira fase foi marcada por buscar estratégias e caminhos para a 

criação literária, focalizada na produção, na apresentação de trabalhos sobre várias obras e 

nos debates. Já a segunda se caracteriza pela pesquisa, pela organização e pelas 

conferências, pronunciadas por cada um dos integrantes, as quais motivaram posteriores 

debates, cujos temas envolviam desde o New Criticism, o Formalismo Russo, o 

Estruturalismo até as discussões abordadas na Semana de Arte Moderna.  

O GEN, em seus quase cinco anos de existência (1963 - 1967), não se limitou a 

atividades literárias internas, sua esfera de ação alcançou livrarias, teatros e a comunidade 

goiana em geral. Ao longo desses anos de atividades culturais, pertenceram ao grupo 

vários escritores, artistas plásticos, jornalistas, dramaturgos e atores10. Foi o GEN, por 

exemplo, que descobriu o valor da obra de Cora Coralina e atuou na divulgação do 

primeiro livro Poemas dos becos de Goiás e estórias mais.  

                                                 

 
10  A seguir a relação completa dos integrantes do GEN que se encontra disponível no livro Poemas GEN-30 

anos no depoimento de Moema de Castro e Silva Olival intitulado ‘O GEN e a cultura em Goiás’. São eles: 

01. Aldair da Silveira Aires; 02. Ciro Palmerston Muniz; 03. Yêda Schmaltz; 04. Geraldo Coelho Vaz; 05. 

Edir Guerra Malagoni; 06. Tancredo Araújo (ilustração); 07. Miguel Jorge; 08. Maria Helena Chein; 09. Luiz 

Fernando Valladares; 10. Emílio Vieira; 11. Rosimary Costa Ramos; 12. Maria da Cunha Moraes; 13. Luiz 

Berto; 14. Maria Luzia Sisterolli; 15. Eduardo Jordão; 16. Natal Neves; 17. Marietta Telles Machado; 18. 

Célio Slywitch; 19. Hélvio Antônio de Oliveira; 20. Maria Evangelina (teatro); 21. Reinaldo Barbalho (artes 

plásticas); 22. José Ferreira e Silva; 23. Luís Araújo; 24. Heleno Godoy. 25. Lygia Barreto; 26. Luiz Gonzaga 

e Silva.  p. 25-26) 
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Valladares (1994, p. 196) relata que promover uma revisão crítica da literatura feita 

em Goiás era uma das preocupações do GEN e que decidiram oferecer a Cora Coralina, 

mais que septuagenária, o lançamento de seu livro. Aceito o convite puderam, no antigo 

Bazar Oió, do livreiro Olavo Tormin, recebê-la e promover a noite de lançamento de 

Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. Há alguns que não atribuem ao GEN este 

papel, como forma de extinguir quaisquer dúvidas, Valladares (1944, p. 196/197) 

transcreve em seu depoimento as palavras da poeta, assentadas no seu livro Vintém de 

cobre - meias confissões de Aninha: 

 

Meu respeito constante, gratidão pelos jovens. Foram eles, do grupo GEN, 

cheios de um fogo novo que me promoveram a primeira noite de autógrafos na 

livraria Oió: jamais os esquecerei. Miguel Jorge nos seus dezessete anos 

namorado firme da Helena Chein, também escritora e amiga de sempre, Luiz 

Fernando Valladares e tantos outros a quem devo tanta manifestação carinhosa e 

generosidade. (CORALINA, 1983, p. 46) 

 

Também foram produzidos e publicados por membros do grupo mais de oitenta 

volumes divididos entre poesias, contos, romances, peças teatrais, ensaios e literatura 

infantil e juvenil. Além dos mais de oitenta livros publicados, foram organizados, por 

escritores pertencentes ao GEN, seis volumes de antologias, bem como a edição de dois 

números da Revista do GEN. 

Heleno Godoy foi o quinto e o último presidente do grupo e quem em junho de 

1967 propôs, em votação, a sua extinção. Proposta na qual obteve o acordo da maioria dos 

genianos, numa assembleia geral realizada no dia 04 de agosto do mesmo ano. Para alguns, 

a praxis foi uma das responsáveis pela dissolução do grupo. Segundo nos afirma Olival 

(1993, p.29/30), a causa seria o afastamento da produção literária dos genianos em relação 

ao contexto social, quando este entrosamento com o social era uma das propostas praxis. 

Em uma entrevista por correio eletrônico cedida a Renato Cabral Rezende, no dia 21 de 

janeiro de 2005, Godoy, ao ser indagado sobre em que medida a praxis estaria relacionada 

ao fim do GEN, responde o seguinte:  

 

Uma das razões era, precisamente, o fato de o Luís Araújo e eu já termos 

declaradamente optado por seguir os postulados da Instauração praxis, o que 

demandava também uma opção política, coisa que não interessava ao GEN 

enquanto grupo. (REZENDE, 2005, p. 36) 
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Seja qual for o motivo da dissolução do grupo, em depoimento ao livro Poemas 

GEN-30 anos, Heleno Godoy relembra que o movimento em si estava esgotado, a “coisa” 

já tinha acontecido. Segundo palavras do próprio autor:  

 

Não me arrependo de ter, em junho de 1967, proposto, posto em votação e obtido 

o acordo dos genianos para extinguir o GEN. A ‘coisa’ já tinha acontecido, a 

vida já ia a meio caminho e, por certo, o GEN não tinha por vocação virar uma 

academia ou coisa pior ou mais ridícula. Se fizemos bem? Sobrevivemos! E 

isso, certamente, não é pouco! O GEN de que me lembro foi isso: um ato de 

criação e de amor. (GODOY, 1994, p. 159 – destaque do autor) 

 

 

A atuação e produção do grupo chamou a atenção da crítica local. Enquanto alguns 

acreditaram no trabalho de qualidade, outros profetizaram o seu fracasso, talvez porque 

estivessem incomodados com a grande repercussão do grupo. Gilberto Mendonça Teles, no 

livro A poesia em Goiás, tece críticas em relação a algumas posturas do GEN, críticas as 

quais receberam réplica contundente de Heleno Godoy, marcando as páginas dos 

suplementos culturais do período e a história dos escritores novos. Para Teles, um grupo de 

poetas iniciantes acreditava ter assumido a responsabilidade pelo atual movimento literário 

de Goiás. Vejamos um trecho, ainda que longo, retirado do livro em que Mendonça Teles 

faz várias afirmações de descrença ao grupo: 

 

Há, ainda, poetas iniciantes (Aldair da Silveira Aires, Emílio Vieira, Luís 

Fernandes Valadares, Heleno Godoy, Miguel Jorge, Rosemary Costa) que até já 

criaram uma agremiação literária e vêm, segundo eles mesmos, sendo 

responsáveis pelo atual movimento literário em Goiás. A propósito da palavra 

movimento, diga-se de passagem que na terminologia da Crítica literária esse 

termo não significa simplesmente reunião festiva, declamações, conferências, 

publicações de livro e outras iniciativas de caráter muitas vezes promocional. 

Um movimento literário, ou artístico, é alguma coisa de substancial, rasgando o 

panorama dominante numa época e lugar para levar os artistas e escritores a 

novos horizontes e dar-lhes possibilidades de inventar (reinventar), com outra 

espécie de autenticidade, aquilo que lhes parecia, e na verdade o era, já deficiente 

na comunicação poética. Um movimento reformula as técnicas e a linguagem e 

não o conteúdo, que este é sempre o mesmo. O que varia é o modo de vê-lo na 

elaboração da supra-realidade. Ora não é isto o que acontece com esse grupo. 

São todos jovens, ainda estudantes, inclusive de ginásios. O que é importante 

neles é a idéia de renovação. [...] São iniciantes, como se disse, e isto se torna 

claro à simples leitura de poemas de qualquer membro do grupo. É certo que 

entre eles despontam alguns com grandes possibilidades, mas, de certo modo, 

não apresentam maior disposição para a poesia. (TELES, 1983, p. 189-190 – 

grifo do autor) 

 

Mendonça Teles tem razão em afirmar que a importância do GEN reside na ideia de 

renovação despertada pelos membros, uma vez que o trabalho realizado pelos genianos não 
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significou querer criar um movimento literário ou uma academia. Baseados nos próprios 

depoimentos dos membros do grupo, podemos afirmar que o GEN não se constituiu um 

“movimento literário”, pelo menos não no sentido de escola literária, como afirmou Teles, 

mas “movimento” no sentido de movimentação, fazer acontecer. Talvez em uma pesquisa 

mais detalhada dos textos publicados na efervescência do grupo, o que no momento não é 

o foco deste trabalho, possa-se reconsiderar se o GEN atende aos critérios para uma 

possível elevação à categoria de movimento literário. Por ora, sabemos que a existência de 

um ideal coletivo para a criação de um projeto estético comum sequer foi pretensão. Na 

apresentação ao livro Poemas GEN-30 anos, os organizadores (Heleno Godoy, Miguel 

Jorge, Reinaldo Barbalho) do livro reiteram: 

 

Nunca fomos um grupo coeso, ligado aos mesmos ideais estéticos, nem nunca 

nos propusemos como uma nova “tendência” na literatura feita em Goiás. Por 

isso mesmo, nunca publicamos manifesto algum. Fomos um grupo de jovens 

escritores que se propunham a um trabalho conjunto de estudo, busca ou procura 

de novos rumos, publicação e divulgação do nosso trabalho. Nunca pretendemos 

ou impusemos a nós mesmos qualquer tipo de exigência, quer para participarmos 

do grupo, nele permanecer ou dele sair. Cada um, nos cinco anos em que o grupo 

existiu, foi o que decidiu ser, escreveu o que teve vontade, publicou o que achou 

conveniente ou possível. Sofremos, à época, toda sorte de pressões: estéticas, 

políticas, pessoais. [...] Não tínhamos propostas conjuntas ou planos coletivos 

enquanto, digamos, movimento, pois não nos aventuramos a tal. (grifo dos 

autores - 1994, p. 11)  

 

Heleno Godoy lembra que Teles profetizou um futuro infrutífero ao grupo, 

cometendo injustiça ao não reconhecer o bom trabalho produzido pela maioria dos 

genianos, ou seja, Teles não reconhece em nenhum dos membros qualidade poética e 

critica-os por coisas que nunca pretenderam. Segundo Godoy (1994), eles assumiram a 

responsabilidade pelo movimento literário em Goiás, porque tinham, naquela época, a 

palavra movimento como sinônimo de fazer acontecer, provocar coisas, não no sentido de 

escola literária.  

O entusiasmo dos genianos não foi afetado pelas críticas. Desse modo 

apreendemos, como explícito no depoimento acima, que não havia um programa estético 

comum ao GEN. Eram jovens que, fora do eixo cultural do país, queriam estudar, 

conversar e debater sobre arte, enfim, movimentar a cultura em Goiás. E quanto a isso é 

certo que o GEN inovou em diversos aspectos a literatura produzida no estado, tanto que 

os maiores nomes dos escritores goianos da contemporaneidade foram integrantes do GEN.  
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A formação do GEN é concomitante à renovação da vida cultural de Goiás, um 

período de transformações no meio sócio-histórico-cultural. Entre essas renovações está a 

criação das Universidades (UFG e a Católica - PUC), ampliação da rede escolar e também 

a construção de Brasília, em 1960, que representou uma mudança no ambiente cultural e 

permitiu o crescimento demográfico. Isto é, todas essas transformações contribuíram para 

uma maior integração do estado aos centros culturais do país através do cinema, do rádio e 

da literatura. 

Ávidos por conquistas culturais modernas, o grupo nos mostra uma das muitas 

atitudes positivas que tomou. O intuito era conhecer e debater ideias novas trazidas pelos 

expositores e confrontar seus posicionamentos frente ao panorama literário regional, 

nacional e internacional. Como nos afirma Olival (1994, p. 28), “parece que a pretensão de 

iniciar um movimento estético diferente não era uma meta. Mas sim romper a crosta de 

acomodação e de conservadorismo, incomodar o status quo vigente, o que de fato 

conseguiram”.  

Anteriormente, a produção literária em Goiás era caracterizada pela forte tendência 

regionalista, com o GEN, modifica-se esse panorama. Influenciados pelas teorias e técnicas 

literárias em voga e movidos pela busca do conhecimento e pelos debates de idéias novas, 

o grupo contribui para a apreciação da literatura como labor intelectual, propiciando aos 

escritores novas conquistas no campo da literariedade.  

Podemos dizer que, o GEN representou um marco na literatura produzida em Goiás 

e colocou esses novos escritores em sintonia com o que de mais atual e criativo se escrevia 

no país daquela época, foi uma verdadeira renovação artística. Como atesta Bariani 

Ortencio (1994), também em depoimento ao Poemas GEN-30 anos, o GEN sintonizou 

Goiás com o resto do Brasil: 

 

A Cultura Brasileira é dividida em duas fases: antes e depois de 1922, com a 

realização da Semana de Arte Moderna. Anteriormente, tudo era influenciado, 

copiado dos modelos europeus, mais precisamente, franceses. Aqui em Goiás 

aconteceu a mesma coisa: a cultura, principalmente a literatura, registra também 

duas fases: antes e depois do GEN (Grupo de Escritores Novos), com início em 

1963. Os garotos entraram para ficar. O Grupo foi recebendo mais adeptos e 

somente se desfez em 1967, quando quase todos seguiram seus próprios 

caminhos. Caminhos bem direcionados, com grande desempenho na Literatura 

Brasileira feita em Goiás. (ORTENCIO, 1994, p. 61) 

 

Na busca por conhecimentos e debates de obras e diversas propostas estéticas, 

chegou ao grupo, por meio de Carlos Rodrigues Brandão, a teoria da poesia praxis de 
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Mário Chamie. As novas propostas teóricas foram defendidas por Heleno Godoy11 e Luís 

Araújo, além de outros escritores que não eram filiados ao GEN, como Carlos Fernando 

Filgueiras de Magalhães e o próprio Carlos Rodrigues Brandão. 

Dito isso, a praxis merece papel de destaque, mesmo porque é um programa que 

influenciou o projeto literário de Heleno Godoy, que publicou, em 1968, em conformidade 

com o projeto dessa vanguarda, o livro de poemas Os veículos e, em 1969, o romance As 

lesmas.  

Nessa prospecção da praxis, esses são os dois livros mais citados pela crítica como 

exemplos de obras bem realizadas. Inclusive, o próprio Mário Chamie, na coletânea 

Instauração praxis, numa entrevista a Delmiro Gonçalves,12 ao ser interrogado sobre quais 

seriam seus seguidores ou instauradores, como preferia, entre outros nomes do quadro 

nacional, menciona Heleno Godoy, no campo da poesia e da ficção, com os livros já 

citados. Mais à frente, diz textualmente: 

 

No panorama da ficção brasileira, e no âmbito da instauração praxis, dois livros 

são modelos pioneiros de uma escala de virtualizações variáveis de manipulação 

livre e direta daqueles aspectos e características particulares de linguagem. São 

eles: As lesmas, de Heleno Godoy, e Via Viagem, de Carlos Fernando 

Magalhães. (CHAMIE, 1974. p. 170, v. II) 

 

 

Assim, Os veículos e o romance As lesmas são os dois livros mais citados como os 

principais representantes da instauração praxis, especialmente por Mário Chamie, que 

dedicou ao romance um estudo fundamental intitulado “A narrativa praxis de Heleno 

Godoy e Carlos Fernando Magalhães”.  

 O Brasil, nos anos 50 e 60, até o golpe de 64, vive um período de verdadeira 

euforia política e econômica. A cultura brasileira acompanha o ritmo das mudanças e 

novas ideias surgem de diferentes domínios da arte. Duas são as marcas principais, a 

efemeridade e a mistura das tendências artístico-culturais. Trata-se de um período fértil, 

com o lançamento de inúmeras revistas, manifestos e movimentos, ainda que de curta 

duração. 

                                                 

 
11 No item 1.3 resgataremos as principais contribuições da praxis e discutiremos a importância, para a obra de 

Heleno Godoy, dessa nova experiência vanguardista dos anos 60. 

 
12  Entrevista publicada originalmente no Suplemento Literário de O Estado de São Paulo, em 20/12/1969, 

sob o título de “A problemática poética da atualidade”. 
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O concretismo foi, dos anos 50 até os nossos dias, uma das principais correntes 

vanguardistas em nossa literatura, em virtude da influência que exerceu sobre sucessivos 

grupos de poetas, artistas plásticos e músicos. Entretanto, assim como o neoconcretismo 

(1959) e o poema-processo (1967), também a poesia praxis surge de uma ruptura no grupo 

dos concretistas, desta vez em 1962. Mário Chamie, principal teórico e poeta da praxis, e 

Cassiano Ricardo partem para novas proposições no âmbito da criação literária. 

De fato, o advento da poesia praxis está diretamente relacionado as críticas às neo-

vanguardas brasileiras dos anos 50, como dissemos anteriormente, em especial ao 

concretismo. Assim, num intenso exercício de negação da poesia concreta insistem no 

levantamento de pontos de atritos e soluções contrárias a ela. Nessa abordagem, antes de 

sabermos quais foram as novas propostas praxistas, faremos um breve percurso pela 

vanguarda concretista buscando conhecer suas principais contribuições para, em seguida, 

contrapormos àquelas levantadas pela praxis. 

 

 

1.3 Da poesia concreta à instauração praxis  

 

 

O surgimento oficial da poesia concreta como uma nova vertente da literatura 

brasileira é marcada pela inauguração, em dezembro de 1956, da I Exposição de Arte 

Concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo e, em janeiro de 1957, realizada no 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro pelo grupo noigrandes. No entanto, a poesia 

concreta tem seu marco inicial em 1952, pois o grupo já vinha publicando, com o mesmo 

título noigrandes13, uma revista-livro cujos responsáveis são os principais teóricos e poetas 

da proposição: Décio Pignatari e os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos.  

Os textos publicados pelo grupo não se limitam a poemas, mas estendem a ensaios 

de divulgação da nova poesia. Segundo eles, na ausência de críticos, da época, adequados 

para analisarem e discutirem a poesia concreta e os demais movimentos de vanguarda, os 

próprios poetas concretos tornaram-se críticos de suas obras. Em 1958, surge o manifesto 

                                                 

 
13 “A palavra Noigrandres, extraída (via Ezra Pound, Canto XX) de uma canção do trovador provençal 

Arnaut Daniel, é um termo cujo significado nem os romancistas sabem precisar (“Noigrandes, eh 

noigrandes/Now what the Deffil can that mean!”). Foi tomada como sinônimo de poesia em progresso, como 

lema de experimentação e pesquisa poética em equipe”. (CAMPOS, 2006, p. 259). 
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“Plano Piloto” da poesia concreta e, no início dos anos de 1960, é lançada a publicação da 

revista Invenção e, em sequência, várias outras que fomentaram a teoria da vanguarda 

concretista.  

Haroldo de Campos (2006, p. 31), em Teoria da Poesia Concreta, afirma que a 

proposta concretista “corresponde às necessidades cultumorfológicas da expressão artística 

contemporânea”. O contexto contemplado pelos concretistas é o da modernidade técnica da 

comunicação imediata, e de outras realidades não passíveis de serem representadas pelo 

verso linear. O fato é que o poema concreto “põe em xeque, desde logo, a estrutura lógica 

da linguagem discursiva tradicional, porque encontra nela uma barreira para o acesso ao 

mundo dos objetos” (CAMPOS, 2006, p. 106).  

No contexto dessa sociedade industrial e tecnológica, a comunicação é firmada 

através de uma ruptura com a estrutura discursiva do verso tradicional. Procuram valer-se 

dos materiais gráficos e visuais oferecidos e criar uma poesia capaz de captar e transmitir a 

realidade urbana, com seus anúncios propagandísticos, outdoors e cartazes, não remetendo 

à comunicação de temas e conteúdos, mas da própria estrutura, da imagem acústica das 

palavras. Tal qual já fazia João Cabral de Melo Neto, os poetas concretos pregam o fim da 

poesia intimista, o desaparecimento do eu lírico, propõem uma concepção poética baseada 

na geometrização e visualização da linguagem. 

Entre os precursores dessa tendência poética, Augusto de Campos nos conta que 

tudo começou com Mallarmé, que na obra Un coup de dés (1897) propôs a utilização do 

espaço gráfico na composição do poema; obra em que se pode constatar o trabalho em 

favor da valorização do poema sobre a página. Em Ezra Pound encontra-se o método 

ideogrâmico empregado nos mais de quarenta anos da composição do poema épico 

iniciado por volta de 1917, The Cantos. Em Apollinaire, na obra Calligrammes, tem-se a 

substituição da lógica gramatical pela ideográfica. Em James Joyce, autor de Ulysses (1914 

- 1920) e Finnegans wake (1922 – 1939), um altíssimo exemplo, através de ideogramas e 

de jogos de palavras. e.e cummings é outro poeta que em seus poemas libera o vocábulo de 

sua grafia, colocando em evidência seus elementos formais, visuais e fonéticos para melhor 

acionar sua dinâmica. Como afirma Augusto de Campos (2006, p. 42): 

 

A verdade é que as “subdivisões prismáticas da Idéia” de Mallarmé, o método 

ideogrâmico de Pound, a apresentação “verbivocovisual” joyciana e a mímica 

verbal de Cummings convergem para um novo conceito de composição, para 

uma nova teoria de forma – uma organoforma - onde noções tradicionais como 

princípio-meio-fim, silogismo, verso tendem a desaparecer e ser superadas por 
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uma organização poético-gestaltiana, poético-musical, poético-ideogrâmica da 

estrutura: POESIA CONCRETA.  

 

Também algumas experiências futuristas e dadaístas contribuíram para a formação 

das ideias concretistas. Assim como no Brasil encontram seus precursores em Oswald de 

Andrade, Murilo Mendes e no já citado João Cabral de Melo Neto por certas experiências 

formais anteriormente realizadas.  

Consoante nos reporta Paulo Franchetti (2005) no texto “A poesia de vanguarda no 

Brasil”14, a poesia concreta não é o nome de um conjunto de procedimentos, mas de uma 

prática poética e crítica orientada por alguns princípios e negações que é possível 

reconhecer na variedade de textos e que são reafirmados como conjunto coerente por um 

discurso teórico-crítico muito persuasivo: 

 

Na base da reflexão concretista parece estar a postulação de que a forma 

privilegiada da realização poética moderna é a escrita, isto é, de que poesia dos 

novos tempos da modernidade industrial dos anos 50 e 60 é basicamente um 

objeto de forma gráfica e de que o consumo da poesia inclui necessariamente a 

atividade visual. É esse postulado que embasa a reivindicação central da Poesia 

Concreta: a de que a ordenação espacial deve ter precedência sobre a ordenação 

sintática do poema. É ele que informa os princípios concretos de racionalidade e 

economia de meios expressivos, bem como o de que a poesia deve comunicar 

basicamente a sua própria estrutura. É também sobre ele que se apóiam as 

recusas enfáticas à sintaxe e à musicalidade das cadências regulares das 

linguagens naturais como base da organização do poema, bem como da metáfora 

e do desenvolvimento discursivo, descritivo ou argumentativo. Face ao primado 

do visual, o verso, medido ou livre, já não atenderia às necessidades da 

sensibilidade moderna, não passaria de um momento já obsoleto na "evolução 

crítica de formas", cujo produto, como se lê no "Plano-Piloto", de 1958, é a 

Poesia Concreta. (FRANCHETTI, 2005, s.p.) 
 

Dessa forma, é possível elencar algumas questões centrais da poesia concreta. O 

contexto contemplado pelos concretos é o da modernidade técnica, da comunicação, 

despertando novas concepções de interpretação e leitura, que não se relacionam mais às 

representações miméticas do mundo objetivo, mas a outras realidades não mais passíveis 

de serem representadas via unidade versolinear. O que se pretende é que o poema concreto 

seja uma realidade em si e não um poema sobre. Segundo Haroldo de Campos (2006, p. 

115), o poema concreto repele a lógica tradicional e o automatismo psíquico, por isso, 

saber ver e ouvir estruturas será, pois, a chave para a sua comunicação.  

                                                 

 
14 Texto escrito originalmente para integrar a antologia 100 anos de poesia — um panorama da poesia 

brasileira no século XX, publicada por O Verso Edições, em 2001. Não pôde ser aproveitado naquela 

publicação, por motivos que o autor expôs numa entrevista à revista Babel. 
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Em outras palavras, o poema concreto não está ligado à comunicação de conteúdos 

e usa a palavra (som, forma visual, cargas de conteúdo) como material de composição e 

não como veículo de interpretação do mundo objetivo. Pretende-se fazer da estrutura o 

próprio conteúdo do poema, uma sintaxe visual, rompendo, deliberadamente, com a 

tradicional linearidade discursiva, e com as formas tradicionais do verso, assentadas na 

sintaxe linear. Nesse sentido, reportamos mais uma vez às palavras de Haroldo de Campos, 

que podem ser encontradas no texto “Poesia concreta – linguagem – comunicação”: 

 

Uma linguagem afeita a comunicar o mais rápida, clara e eficazmente o mundo 

das coisas, trocando-o por sistemas de sinais estruturalmente isomórficos, 

coloca, por uma súbita mudança de campo de operação, seu arsenal de 

virtualidades em função de uma nova empresa: criar uma forma, criar, com seus 

próprios materiais, um mundo paralelo ao mundo das coisas – o poema. 

(CAMPOS. 2006, p 108) 

 

Assim, em consonância com a firmação de Haroldo de Campos, temos: “o poema 

passa a ser um objeto útil, consumível, como um objeto plástico. A poesia concreta 

responde a um certo tipo de forma mentis contemporânea: aquele que impõe os cartazes, os 

slogans, as manchetes, as dicções contidas do anedotário popular etc; o que faz urgente 

uma comunicação rápida de objetos culturais. A figura romântica, persistente no 

sectarismo surrealista, do poeta “inspirado”, é substituída pela do poeta factivo, 

trabalhando rigorosamente sua obra, como um operário um muro” (p. 109).  

Os concretistas, ao colocarem diante do público leitor poemas-objetos pautados 

numa técnica ideogrâmica de composição, propõem uma nova forma de expressão artística 

que tem na sociedade moderna a sua justificativa máxima.  

Apesar do uso de técnicas dos meios de comunicação de massa, a poesia concreta 

não atingiu o objetivo de ser um produto bem consumível pelos mass media, isto é, não é 

acessível ao grande público, pois demanda uma leitura demorada não condizente com a 

velocidade dos tempos modernos. Outro fator é que o abismo entre o público continuou, 

uma vez que a divulgação dos textos críticos, manifestos e poemas se restringia aos 

principais suplementos literários, assim, o público leitor dos textos da poesia concreta, 

assim como de outras vanguardas, era bastante restrito. 

Dessa feita, o que pode ser observado na trajetória da poesia concreta são várias 

concepções de poema/poesia. Entretanto, não podemos deixar de reconhecer as suas 

contribuições em nível nacional e internacional. Criaram sua própria teoria, tentaram 

atualizar a concepção de poesia com a modernidade tecnológica, tentaram uma nova poesia 
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que debatesse os problemas de linguagem, de código, de informação e de comunicação. 

Também, uma das maiores contribuições do concretismo talvez esteja em seus herdeiros 

diretos ou indiretos, como Paulo Leminski, José Paulo Paes, Antônio Cícero e outros. 

Não há como negar a posição privilegiada e decisiva do grupo noigrandes no 

sistema literário, como observaram vários críticos, entre eles Paulo Franchetti. A atuação 

do grupo instaurou um paradigma para a poesia contemporânea. Se o neoconcretismo e a 

praxis não trouxeram tantas novidades e alcance crítico quanto a poesia concreta, 

cumpriram bem o papel de críticos dessa vanguarda.   

A praxis pode ser considerada uma das vanguardas mais profícuas em manifestos e 

plataformas, devido à grande quantidade de textos que publicou, alguns bastante extensos e 

complexos. Todos os documentos críticos, de 1952 a 1972, encontram-se reunidos em 

Instauração praxis (1974), dividido em dois volumes e assinado por Mário Chamie.  

Desde a nota introdutória do primeiro volume de Instauração praxis (1974), já se 

pode perceber o esforço em propor uma nova teoria do texto e uma preocupação 

permanente de distinguir esta teoria daquela proposta pela poesia concreta, denominando o 

grupo paulista de “vanguarda velha”:  

 

Verificará que essa decisiva influência de praxis não só funcionou em termos de 

preparação do futuro, mas também em termos de desmascaramento do passado 

próximo, em especial de uma vanguarda velha em núpcias febris com um agudo 

e literatizante formalismo. (grifo nosso - CHAMIE, 1974, p. 11, v. I) 

 

Dois ensaios, datados de 1964, apresentam a situação histórica e o posicionamento 

crítico da instauração. Tentam esclarecer como a praxis supera o concretismo e o 

neoconcretismo. O primeiro ensaio, “Poema-praxis: um evento revolucionário”, examina 

como foi posta em crise, pela geração de 45, pelo movimento concreto e pelo neoconcreto, 

a problemática lançada pelo movimento modernista de 22: 

 

A verdade, porém, é que o concretismo, tanto quanto a geração de 45, não se deu 

conta do fato que resume a importância e o significado histórico da 

revolucionária poesia modernista. É o fato de que o modernismo - através da sua 

“permanente liberdade de pesquisa” – tornou-se obsoleto e perempto todo 

rigorismo que se baseasse em leis fixas e formulações condicionantes a priori. 

[...] O concretismo não compreendeu que a revolução modernista, apesar de 

incidir sobre o passado, repercutiu principalmente sobre o futuro. (CHAMIE, 

1974, p. 105, v. I) 
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Mário Chamie afirma enfaticamente que, sem compreender isso, o concretismo 

acreditou que poderia retomar o diálogo de 22, formando uma ortodoxia tecnicista. Criou o 

que se chamaria um “parnasianismo de fôlego curto”, pois, para os concretos, um poema 

que não contivesse relações fixas de uma suposta sintaxe visual, que não perfizesse um 

ideograma, que não obedecesse a uma série de esquemas formais a priori, e que não 

contivesse na reificação da estrutura o seu próprio significado, não seria poema.  

Chamie identifica que contra essa exacerbação mecanicista e esse academismo 

atualizado – diferente do academismo de 45 – surgiu o movimento neoconcreto: 

 

Integrados ou não na problemática e no desafio de 22, a verdade é que a geração 

de 45, o concretismo e o neoconcretismo se distanciaram da realidade que 

subministrou e configurou essa problemática e esse desafio. Perdidos num tipo 

de disputa que vem desde a primeira escola do Ocidente, negando-se 

mutuamente para afirmarem-se e entregues à ânsia literária de dar a última 

palavra sobre o como-se-faz, não puseram em crise o que-fazer proposto por 22. 

Tornaram-se apêndices em defasagem. Alimentaram uma noção crepuscular de 

vanguarda. (grifos do autor - CHAMIE, 1974, p. 106, v. I)  

 

Dessa forma, Chamie traça um histórico dos movimentos anteriores e identifica 

suas práticas como ineficazes por incorrerem nos mesmos equívocos de base desde a 

geração de 45. Sendo assim, com a sua “vanguarda nova”, pretende superar as falhas e os 

erros anteriores: 

 

A poesia praxis surgiu, no Brasil, enfrentando a situação anterior descrita. O seu 

ponto de partida fundamental foi a consciência da realidade brasileira, em dois 

níveis: a) um histórico; b) outro autonomamente instaurador.   

[...] 

A criatividade de textos praxis, por isso, não quis e não quer retomar o diálogo 

de 22. [...] Ela capta uma dinâmica e uma velocidade de circunstâncias e projetos 

que densificam e intensificam a realidade brasileira. Ela caracteriza a mudança 

de uma consciência identificadora para uma consciência transformadora. (grifos 

do autor - CHAMIE, 1974, p. 106-109, v. I) 

 

 

Segundo os idealizadores da praxis, a sua validade está na razão direta de seu poder 

de se manter e de se superar. A cada situação ou etapa nova, cada fundamento se põe à 

prova, se desdobra e amplia no seu alcance teórico. Por isso, para eles, do “manifesto 

didático”, de outubro de 1961, até o “Textor”, de abril de 1966, passando pelas plataformas 

um e dois, praxis é uma incursão de acréscimos e soluções originais.  

O início prático da poesia praxis remonta a 1959 e 1960. Em 1959 foi publicada 

quase toda a primeira parte do livro Lavra lavra na revista Narceja de número 4, editada 
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em São Paulo. Ao longo de 1960 dois terços do mesmo livro foram publicados na página 

Invenção, do Correio Paulistano. Somente em 1961 é que a página Invenção e esse nome 

passaram a ser propriedade dos concretistas. Todavia, apenas em 1961, surgiu o primeiro 

documento teórico e crítico que lançava os fundamentos da instauração praxis, o 

“Manifesto didático”, lançado como posfácio do livro Lavra lavra, publicado em 1962, de 

Mário Chamie.  

O impacto desse documento, como afirma Afrânio Coutinho (1997), foi colocar em 

crise o formalismo mecanicista do concretismo. Para o autor praxis, a palavra não é um 

elemento subsidiário, é a própria “matéria-prima transformável”. Segundo Mário Chamie 

(1974), enquanto o concretismo insistia numa reificação da linguagem e do texto utilizando 

frases ou termos abstratos, a poesia praxis é definida, no manifesto, como aquela que 

organiza e monta, esteticamente, uma realidade situada, segundo três condições de ação: o 

ato de compor; a área de levantamento da composição; e o ato de consumir. Nessas três 

condições estavam incorporados os três níveis linguísticos básicos da estruturação do novo 

poema: o nível sintático, o nível semântico e o pragmático. Seguindo essa disposição, 

Mário Chamie explica cada condição de ação, usando como exemplos trechos de Lavra 

lavra.  

O “ato de compor” implica, acima de tudo, a tomada de consciência de um projeto 

semântico. Dessa maneira, o poeta, ao elaborar um poema, não deve prender-se a 

esquemas formais pré-determinados, deixando de lado a realidade viva e o significado 

humano daquilo sobre o que, ou em função do que, escreve. Para assegurar esse 

comportamento, três elementos criativos regem o poeta empenhado no ato de escrever: o 

espaço em preto, a mobilidade intercomunicante das palavras e o suporte interno de 

significados. 

O primeiro elemento fundamental do “ato de compor” é o espaço em preto. 

Segundo Chamie (1974, p. 22, v. I), toda palavra é um signo unívoco, enquanto não 

projetamos sobre ela as intenções significativas de determinado contexto ou situação. 

Nesse sentido, a multivocidade da palavra deve ser realizada no seu espaço próprio de 

autonomia e esse espaço próprio é o poema, o campo de defesa da palavra. Vejamos o que 

é afirmado sobre isso: 

 

No projeto semântico do poema, a palavra se abriga em seu espaço e se defende 

da interferência diluidora das situações externas. É no poema que ela – 

considerada em si mesma – se revela um signo unívoco. E é no poema que ela 
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cria a sua multivocidade, graças às relações conotadas que estabelece com as co-

partícipes na construção de um só espaço: o espaço em prêto15. (CHAMIE, p. 22, 

v. I) 

 

Contrário ao espaço em branco da poesia concreta, que para o autor é uma 

adaptação do espaço da pintura, o espaço em preto é ocupado por palavras, forma-se pela 

mobilização autônoma destas, isto é, o conjunto de palavras constitutivo do corpo do 

poema. Enquanto no poema concreto o espaço da página é um elemento estrutural a priori, 

no texto praxis o espaço em preto é formado pelo registro ou pela escrita mesma das 

palavras e das linhas. O bloco resultante da justaposição, da superposição e da conexão 

dessas linhas e palavras é que constitui a estrutura externa e visual do poema praxis. 

Sem o entendimento da mobilidade inter-comunicante, o segundo elemento do ato 

de compor, o poema pode tornar-se um campo de defesa fechado ao leitor e ser 

considerado hermético. É a mobilidade que permite a dialética interna das palavras 

isoladas e das palavras incorporadas no espaço em preto. Dessa forma, a mobilidade se dá 

também por força do dinamismo que o poema perfaz numa estrutura exterior geométrica: 

“a palavra isolada é unívoca; em conotação com outras co-partícipes é multívoca; e 

integradas, umas e outras, num mesmo campo formam uma totalidade unívoca 

novamente”(CHAMIE, 1974, p. 23, v.I). Mais à frente, o autor diz que, para uma leitura 

crítica de Lavra lavra, por exemplo, deve ser seguido o fluxo abaixo, já que é um livro sem 

verso (livre ou não); isto porque não veicula um discurso rítmico-linear e sim signos de 

conexão no espaço em preto: 

 

      palavra unívoca          palavra multívoca          palavra unívoca16 

          (isolada)                  (em conotação)                (o poema) 

 

Dito de outra forma, não há palavra ou linha isolada valendo por si, todas se 

completam e se desdobram em outras, numa busca dinâmica e permanente de significados. 

Ao explicar o terceiro elemento do ato de compor, o suporte interno de 

significados, Chamie diz:  

 

                                                 

 
15 Respeitarei o acento diferencial que aparece no texto de Mário Chamie (1974). 
16 Disponível no manifesto didático, que se encontra no volume I de Instauração Praxis. (CHAMIE, 1974, p. 

23)  
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No suporte, as palavras aparecem nos diversos blocos de um campo de defesa 

semântico, constituindo-se em vetores contínuos e continuados que se irradiam a 

todos os signos, provocando-lhes a mobilidade inter-comunicante, até onde o 

espaço em prêto o permita nos seus movimentos centrípetos e centrífugos. (1974, 

p. 24-25, v. I)  

 

Ainda segundo o autor, as características marcantes dos vetores contínuos e 

continuados se destacam, ao nível sensível, numa órbita fonética e noutra semiótica. Na 

primeira órbita, temos de um lado a proximidade e a semelhança dos fonemas e, de outro, a 

incidência de letras-matrizes com a concentração de vogais e consoantes próximas, 

permitindo ao leitor encontrar sempre a palavra, ou o sentido total do poema, da 

perspectiva e do corte de leitura que for do seu interesse. O suporte é, então, considerado 

um centro de irradiação fônica e rítmica que se dá a conhecer ao longo de um poema 

praxis. Se tomarmos como exemplo o poema “Plantio” de Lavra lavra, veremos que todas 

as palavras que o formam contam com a predominância das vogais a/o e não têm mais de 

duas sílabas: cava/cova/joga/calca/molha/troca. 

A outra órbita em que se destacam e vivem os vetores contínuos e continuados é a 

da semiótica. Chamie esclarece que o conceito de semiótica para a poesia praxis deriva do 

de Charles Morris, mas não se prende a ele. No caso específico do poema praxis, a 

estrutura semiótica se objetiva em três camadas de percepção: uma “fisionômica crítica” 

(não imitativa nem figurativa), isto é, crítica porque o poema praxis, possibilitando cortes e 

justaposições de áreas, apresenta-se sempre em trânsito, pronto a ser acionado pelo ato de 

consumir – a leitura. Nota-se, através dessa definição, outra crítica aos concretistas. 

Leiamos o que Chamie afirma: 

 

Se fôsse imitativa ou figurativa, ela nos levaria ao maneirismo virtuosístico 

(poema imitando a chuva de Apollinaire, imitando um par de asas de Mellin de 

Saint-Gelais, os logodaedali de Ausônio, o figurados de Dylan Thomas e os 

(retardatários) em forma de ovo do concretismo). É de se notar que a imitação e 

o figurativismo transformam o poema em coisa estática, submissa ao império dos 

contornos do objeto imitado. (1974, p. 27, v. I)  

 

A segunda camada, “redução geométrica móvel”, é a consequência natural daquela 

dinâmica latente do espaço em preto, que permite ao poema praxis ser um instrumento de 

uso, pois contém em aberto a dinâmica que permite, sem cessar, que dele saiam, pelo ato 

de consumir, outros poemas com outros campos de defesa. E, por último, temos um 

“processo isomórfico de informação”, que corresponde aos efeitos de comunicabilidade 

que propiciam a fusão do tempo do poema praxis com o espaço que ele presentifica. 
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A “área de levantamento” é definida como uma realidade escolhida. A situação do 

homem do campo, por exemplo, é a realidade que Chamie escolhe para construir Lavra 

lavra. Agimos sobre a realidade que escolhemos em favor dos valores humanos nela 

inseridos, e dela também recebemos a ação. A partir desse entrosamento mútuo é que um 

poeta, fora da situação do homem do campo, por exemplo, pode falar desse homem e só, 

assim, esse homem pode aceitar e se ver, ao nível de sua consciência, naquilo que dele o 

poeta diz. Deste modo, agimos e somos acionados pela “área de levantamento”.  

Em relação à realidade escolhida em Lavra lavra, Chamie (1974, p. 30) afirma que 

“uma vez, somos nós que nos entrosamos à situação do homem no campo; outra vez somos 

entrosados nela; e desse jogo dialético saímos comprometidos com o nosso próprio sistema 

válido de participação.” Na primeira parte do livro, o poeta sai a campo e se entrosa, na 

terceira, o campo vai ao poeta e o entrosa.  

Nessa base, segundo Mário Chamie (1974, p. 31, v. I), a “área de levantamento” 

supera e evita no ato de compor um puro esteticismo: “e é por não se determinar com esse 

fato que as últimas manifestações de vanguarda, no Brasil, não vencem o círculo vicioso da 

renitência estetizante”. Na citação, o poeta faz sua crítica ao puro esteticismo presente nas 

últimas vanguardas brasileiras, provavelmente concretismo e neoconcretismo, e demonstra 

preocupação em evitar esse caminho. 

A última condição do poema praxis é o “ato de consumir”, ou o ato da leitura ao 

nível da consciência dos leitores. Não significa que se deve escrever para o leitor segundo 

a sua educação e o seu alcance intelectual. Chamie esclarece que se trata de atender ao 

modo de ser dessa consciência projetada em dada situação, e esse modo de ser para a 

consciência é tudo aquilo que ela pode usar e auferir ao nível dos seus afins. Vejamos o 

que afirma o poeta para melhor entendermos: 

 

O poema-praxis remodela o duo autor-leitor. O autor só é autor, enquanto no 

exercício da condição; enquanto pratica o ato de compor. Fora daí é leitor e, 

rigorosamente, no âmbito maior da literatura-praxis (de que o poema-praxis é 

uma extroversão), haverá um momento em que a riqueza criativa de um grupo, 

de uma sociedade e de um povo será constituída, quantitativa e qualitativamente, 

de leitores. (CHAMIE, 1974, p. 31, v. I) 

 

 

Mário Chamie considera no “ato de consumir” o papel do autor que, ao deixar o 

“ato de compor”, torna-se também leitor. A instauração praxis e sua formulação teórica, 

segundo Mário Chamie (1974, p. 250), advieram diretamente da prática de um novo 
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sistema de produção. O autor explica que a praxis é o comportamento crítico pelo qual 

autores e leitores, dotados de uma nova consciência de produção e de leitura, se situam 

dentro dos acontecimentos cujas contradições internas e projeto de superação levantam e 

exteriorizam em textos:  

 

Nisso reside um dos fundamentais aspectos da revolução criativa operada pelo 

poema-praxis. Se os poemas tradicionais ou das vanguardas velhas se abrem, 

também, eventualmente a uma possível interferência do leitor, é na base estrita 

de identificação técnica do poema, na base de identificação do como-se-faz ou do 

como-foi feito o poema. É na base ainda da submissão passiva do leitor, isto é, 

da manipulação mecânica que o torna num esperto decifrador de truques. Isso 

não alterará o velho hábito da leitura-consumo. (grifos do autor - CHAMIE, 

1974, p. 96, v. I) 

 

O poema não é entendido como objeto estático e fechado, mas como um produto 

dinâmico, passível de transformação pela interferência ou manipulação do leitor. Chamie 

parece afirmar, na citação acima, que tanto o poeta tradicional quanto o poeta concreto 

bloqueiam as possibilidades dessa produção de sentido pelo leitor, na medida em que a 

poesia que produzem aplica modelos e estruturas pré-formadas pelo poeta. Assim, Chamie 

entende que a função do poema praxis é abrir-se ao leitor para que ele produza outras 

estruturas no ato de leitura, executando o papel de um leitor que produz, ativo, 

diversamente do leitor passivo ou limitado pela imposição do sentido autoral da poesia 

tradicional e concreta.  Busca-se opor à “palavra-coisa” do concretismo, o poema como um 

objeto autônomo entre as coisas existentes, a “palavra-energia”.  

Vemos que esse pensamento de que o leitor praxis torna-se um co-autor, 

participando mais da leitura de um poema praxista do que de um poema concreto ou de um 

soneto, por exemplo, baseia-se na ideia de que, assim como o trabalho industrial parte da 

matéria-prima, chega ao produto e se abre a um consumo que torna esse produto matéria-

prima de um novo produto, o poeta praxis parte de sua matéria-prima (área ou mediação 

como a palavra), transforma-a em produto (poema ou texto) e o abre a um ato de consumir 

(a leitura) que fará desse produto matéria-prima de outras produções. No entanto, ainda 

que a teoria praxista insista em afirmar que o texto praxis exige do leitor participação ativa 

na construção dos significados daquilo que lê, tornando-se um co-autor, não podemos nos 

esquecer que isso não é prerrogativa da praxis. É próprio da literatura, pelo menos de parte 

considerável da literatura. 

Observamos que o destaque a esses elementos demonstra preocupação com o 

processo de composição, característica também de outras vanguardas. A diferença é que a 
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praxis concebe tais procedimentos relacionados ao problema de levantamento dos dados de 

uma realidade existente e não prévia. A partir dessa realidade, o poeta pesquisa o 

vocabulário de criação coletivo e não pessoal, pressupondo, no gesto de criação, o leitor 

ativo e participante que interfere crítica e criativamente no texto: 

 

Se eu parti do vocábulo da área e não do meu, isto significa que eu parti de algo 

que pertence a todos e não a mim; de algo que é mais coletivo que individual. 

Significa mais: que eu incorporei um ato coletivo no meu ato de compor. Ora, se 

é assim, nada mais legítimo que um texto praxis se abra à interferência do leitor 

que assume a condição de co-autor. (CHAMIE, 1974, p. 249, v. I)  
 

Segundo Chamie (1974, p. 232), esta é a razão pela qual um texto praxis, além de 

sintático e semântico, é pragmático. Sendo coletivo, ele se abre ao leitor que participa do 

seu processamento tanto quanto o autor. E é, portanto, o suporte interno de significados 

que vai preservar o texto-poema da diluição. O leitor é co-autor sem diluir o significado do 

texto, pois de um bloco a outro ele é levado para um mesmo fluxo semântico. 

Após o lançamento do “Manifesto didático”, fundou-se a Revista praxis, cujos dois 

primeiros números reuniram e firmaram os nomes de alguns instauradores que, com Mário 

Chamie, configuram uma primeira produção textual. As características predominantes 

dessa fase podem ser resumidas nos seguintes tópicos: o uso do signo linguístico 

considerado matéria-prima de produção e transformação textual; o trabalho com a palavra 

considerada matriz estruturante e genética do poema num espaço verbal (o espaço em 

preto) predominantemente cinético; a construção do poema, ao nível do significante e do 

significado, capaz de abrir à interferência direta do leitor ou co-autor. 

A Revista praxis continuou com a adesão de outros autores. A de número 3 é 

publicada no segundo semestre de 1963 e a de número 4 cobre todo o ano de 1964 e traz o 

segundo documento importante da instauração. Trata-se da “plataforma um”, que coloca as 

bases e os parâmetros de um desdobramento produtivo. Na linha de debate em reconhecer 

a crise, não do poema mas do próprio ato de escrever e a necessidade de instaurar novos 

programas de texto, surgem algumas produções significativas, como, por exemplo, em 

poesia, Now tomorrow mau, de Mário Chamie, que lança e codifica a problemática do 

intertexto. As características dominantes nos textos desse período podem ser resumidas a: 

predomínio global dos processos conotativos no estabelecimento de redes de conexão no 

interior do discurso articulado; eliminação do formalismo denotativo típico da “vanguarda 

velha”, presa aos esquemas rígidos do estatuto da língua e oposta à fluidez geracional da 
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fala; introdução de uma linguagem programática; e dinamização de uma fala coloquial com 

a construção de sintagmas de configurações léxicas, morfológicas e fonéticas imprevistas. 

Dois anos depois, na revista de número 5, e conforme o princípio de que praxis se 

faz e se transforma na medida em que se pratica, é lançada a “plataforma dois”. Por esse 

documento, os praxistas afirmam que fica clara a consciência dialética de que é preciso 

manter-se e superar-se continuamente. Nesse sentido, mantidas as conquistas anteriores, o 

desafio consistia em enfrentar a problemática crucial do texto visto como uma solução 

integrada de produção, produtividade e consumo. Uma das problemáticas suscitadas pelos 

praxistas foi a exigência de uma escritura original que fizesse do texto um espaço de 

confluência entre ele (texto), o autor e o leitor. Mário Chamie, no seu livro Indústria 

(1967), respondendo ao desafio, lançou a escritura-leitura que ele denominou de “Textor”, 

e que levou em conta esses três aspectos: TEXTOR = texto+autor+leitor. 

Indústria (1967) passa assim a representar um novo momento dialético e teórico 

dentro da poesia práxis. O último texto do volume I da Instauração praxis (1974), “O 

Textor”, originalmente publicado como posfácio ao livro Indústria, é um manifesto em que 

se realiza uma teoria a respeito dessa nova etapa. Segundo Chamie (1974, p. 261), 

Indústria lança e instaura o textor: 

 

Indústria é um momento superveniente da instauração: antes, partíamos da 

palavra. Interferíamos pela palavra. Era o início de uma inédita consciência de 

leitura. [...] Era a palavra no seu espaço em preto. Unívoca/multívoca. 

Centrífuga/centrípeta. Corpo vivo. A palavra-energia e matéria-prima. A palavra, 

sígno em conexão, transformada em produto que produz. Íamos do fonema ao 

bloco, do bloco ao poema. Agora, partimos de enunciações sumárias (orais e 

escritas). Interferimos pelo levantamento de enunciações de fala atuantes e 

vigentes em nossa comunidade. Ou seja: pelo levantamento de ditos e 

constatações totalizadoras de que a (s) palavra (s) fazem parte e em que são 

simples elementos integrantes. (grifos do autor - CHAMIE, 1974, p. 262, v. I)  

 

 

Mário Chamie, em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, publicada 

originalmente em 1967, sob o título “Indústria, nova etapa da praxis”, ao ser indagado 

sobre o significado do novo nome “textor”, responde da seguinte maneira: 

 

Realmente, o nome é novo. Por se tratar de um neologismo absoluto, eu o 

explico criticamente no corpo do livro. Aqui, porém, a V. eu adiantaria essa 

pequena pista: é a escrita que ao invés de ser só feita de letras (fonemas), 

palavras (monemas) e frases, é feita também de ditos (dictemas) que são mais do 

que palavras e menos do que frases. O dictema ‘os ossos do ofício’, por exemplo, 

não está aquém da frase e além da palavra? Pois é com matérias-primas como 

essa (sem contar outros elementos) que se organiza e se compõe um textor. O 
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textor, assim, testa e mobiliza os fragmentos sumários de linguagem com que o 

povo se entende e compreende os acontecimentos. (CHAMIE, 1974, p. 259-260) 

 

Se a associação das palavras, num dito, tem sua significação global independente de 

quem as emprega, isto quer dizer que esses ditos pertencem a uma consciência comum de 

entendimento. Nessa base e em termos linguísticos, esses ditos são “dictemas”. No próprio 

manifesto “Textor” esclarece: 

 

Saibamos, pois: a letra é uma célula viva da palavra. A palavra uma célula viva 

do discurso. As enunciações sumárias serão células e centros geradores de uma 

nova escrita: o textor. A letra se chama fonema. A palavra, monema. A 

enunciação, dictema. Numa dupla articulação de fonema e monema faz-se, 

basicamente, a frase (inclusive a frase-feita), o texto poético, o discurso. Numa 

tripla articulação, em que se tenha no dictema a matéria-prima da linguagem, 

faz-se o texto. (CHAMIE, 1974, p. 263/264, v. I) 

 

Sendo o dictema matéria-prima de domínio coletivo, ao ser explorado num texto, 

pertence ao leitor, ao autor e aos dois ao mesmo tempo. Por isso, a definição: 

autor+leitor+texto=textor. 

Vimos que o “Textor” representa um salto dialético da instauração praxis. Nas 

produções desse período ressaltam-se, entre outros, alguns dados como: transformação 

definitiva do texto num produto que produz; substituição de toda e qualquer visão temática 

da linguagem por uma visão dialógica e problemática; articulação de uma escrita que, livre 

de princípios a priori, é a própria praxis crítica da realidade viva e contraditória que lhe dá 

origem; codificação de um texto que não obedece ao império ideológico do signo e sim à 

produtividade do sentido, a partir de possíveis leituras produtoras que o tornam num 

permanente pré-texto; configuração de um permanente pré-texto que assume a dinâmica 

operacional daquilo que Roland Barthes viria a chamar de “texto escritível” por oposição 

ao “texto legível”. 

Segundo Chamie (1974, p. 219, v. I), um dos caminhos mais curtos para saber o 

que distingue a instauração praxis é não confundir “cultura de expressão” com “cultura de 

levantamento”. A cultura de expressão é aquela que se alimenta de uma tradição saturada e 

suas características são: os movimentos literários, o predomínio temático, as fórmulas pré-

concebidas de composição, o mito da contemporaneidade internacional, a passividade do 

leitor, a reprodução adaptada do já produzido e o uso das palavras como meros 

componentes de estruturas prévias. Aqui, a perspectiva do passado projeta-se sobre o 

presente.  
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Já a cultura de levantamento é aquela que tem uma tradição por fazer, a partir de 

dados novos do contexto. Chamie define suas características como: a visão problemática 

dos acontecimentos e das coisas, a ação coletiva da inteligência, a idéia de projeto, o 

lançamento original e permanente de formas-conteúdos, o sentido de atualidade contra o de 

contemporaneidade internacional, o leitor como agente e co-autor e a palavra considerada 

matéria-prima de transformação. Aqui, é a perspectiva do futuro que se projeta no presente. 

Deste modo, para Chamie, os últimos movimentos literários no Brasil pagaram 

quase total tributo à cultura de expressão. Enquanto num poema concreto a palavra é 

componente secundário de uma estrutura pré-determinada, no texto praxis é a palavra 

mesma que produz a estrutura, através do trabalho e manufatura de suas virtualidades a que 

um autor praxis a submete. Essa consciência do uso das palavras muda o conceito da 

palavra como energia e não coisa. Para Chamie (1974, p. 221, v. I), o concretismo é a 

defasagem final de coisas já feitas e por isso sua novidade é velha e de caráter reformista, 

“senão que necessidade teriam de fazer do ideograma chinês o seu molde mental e de 

prestar obediência cega e escolar a um conjunto imutável de regras a priori da psicologia 

da forma? ”. 

Os praxistas dizem substituir a tendência centrífuga do discurso pelo discurso 

centrípeto. O primeiro tem o objetivo de criar uma imagem fantasiosa do mundo interior 

do poeta, enquanto o segundo procura forçar o texto a um enfoque da realidade tal como 

ela se apresenta no momento em que o texto é composto. Segundo Chamie (1974, V.1, p. 

208), é precisamente a partir dessa “tendência centrípeta do discurso” que são cortados os 

liames que ainda os prendiam a uma crítica tradicional. Assim, propõe como saída a 

substituição da palavra poema pela palavra texto, ou melhor, poema é texto, texto-poema. 

Lavra lavra, assim como nos afirma Antônio Carlos Cabral (1974, p. 209), no 

ensaio “A trajetória de uma obra”, além de sistematizar um processo textual, influenciou e 

criou condições para que novos autores surgissem em torno dessa descoberta e passassem a 

construir seus textos-poemas a partir de suas experiências. 

Nos textos-poemas de Lavra lavra, a repetição posicional surge como um método 

sistematizado17. O mesmo processo que surge aqui e ali em obras anteriores se transforma 

                                                 

 
17 Para melhor compreensão visual dessa repetição posicional leia-se um dos textos mais representativos de 

Lavra lavra, “Plantio” (CHAMIE, 1977, p. 194). 
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em método, em processo textual. Do poema-texto se passa ao texto-poema. Em Lavra 

lavra, o poeta mais maduro e ciente do significado da migração do campo para a cidade, 

volta ao campo já vivido e levanta sua contradição social. Para Chamie, a preocupação não 

pode ser mais refletir sobre uma experiência pessoal, trata-se de mobilizar essa experiência 

individual a serviço da coletividade sem abandonar a postura poética. 

Lavra lavra é um levantamento das condições de vida individual e coletiva do 

lavrador. Nos textos-poemas encontramos palavras do vocabulário do lavrador, sua dicção, 

seu cotidiano de sol a sol, sua carência moral, física, ideológica, suas frustrações, sua 

situação perante os donos de terra, sua fome, sua convivência com a morte, sua fragilidade 

e o desprezo político e econômico que o vitima. 

Textos que evidenciam os momentos e passos do trajeto do agricultor, desde o 

instante em que prepara a terra, lança a semente, planta, até aquele em que se faz colheita e 

retira os alimentos e leva aos armazéns, sem dinheiro suficiente para saldar dívidas 

acumuladas. A própria repetição reiterativa do título (Lavra lavra) faz uma analogia ao 

trabalho também repetitivo do homem do campo. A divisão progressiva do livro retrata o 

dia-a-dia do trabalhador rural.  

Vejamos a análise que o próprio Mário Chamie (1974, p. 51/52, v. I) faz da divisão 

estrutural do livro: 

 

Na primeira parte, o poeta sai a campo e elabora um longo poema denominado 

‘Rural’ em que fica estabelecida a medida do terreno onde os fatos se 

desenrolam: medir é a medida/mede/a terra/medo do homem/a lavra. Na segunda 

parte, o poeta fixa o ‘rodopel’ (“um rodopio que é um tropel”), centro de 

confluência dos caminhos de vida e morte do lavrador: “caminho a trote/achego 

à morte”. Na terceira, “o campo vai ao poeta” e revela seu ciclo tautológico e 

fatal, cumprindo desde a tarefa de arar até a “compra e venda do plantio do 

trabalho alienado, numa espécie de danação enganosa”.  

 

Sumariamente, podemos concluir que o poema praxis implica uma construção do 

espaço em preto, ou seja, das linhas da composição, onde as palavras criam sua 

multissignificação a partir das inter-relações que entre elas se estabelecem. Envolve ainda 

o que se denomina mobilidade inter-comunicante, vinculada à intercomunicação 

vocabular, presente a partir do próprio processo de elaboração do texto, mas que possibilita 

também as múltiplas leituras a que o mesmo se abre. Há, portanto, uma integração ativa 

entre a escrita e a leitura do poema. Neste, as palavras, enquanto signos, são consideradas 

na sua univocidade; enquanto em conotação com outras palavras do texto são multívocas; 

o texto, enquanto discurso unitário, reassume a sua condição unívoca.  
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Um autor praxis, afirma Chamie (1974, p. 246), não escreve sobre temas, mas parte 

de áreas de levantamento (um fato ou emoção) tentado conhecer os significados e 

contradições possíveis e atuantes dessas áreas, através de elementos sensíveis que dão 

existência a elas. Esses elementos sensíveis, infraestrutural e primordialmente, são: o 

vocabulário da área de levantamento, e não o ensejado pela subjetividade dominadora do 

autor; as sintaxes que a manipulação desse vocabulário engendra; a semântica implícita em 

toda a sintaxe organizada; e a pragmática que daí decorre. Dessa forma, assim como o 

autor parte de uma área de onde levanta o vocabulário para chegar ao texto, o leitor pode 

fazer o mesmo processamento a partir do texto (agora uma nova área) e redimensionar o 

trabalho, promovendo outros níveis significativos de comunicação. 

A instauração praxis, lançada em 1962, apresentou algumas vantagens sobre as 

vanguardas poéticas anteriores (concretismo e neoconcrestismo). Isto porque teve a 

oportunidade de tentar corrigir as falhas identificadas por Chamie e as críticas a elas, 

principalmente, ao grupo noigrandes. Uma das principais vantagens foi a de ter sido 

lançada no momento em que estava em discussão o papel social da poesia ou a sua 

participação como divulgadora das questões sociais. Sendo assim, praxis já se atualizou em 

seus textos teóricos e procurou idealizar uma vanguarda poética que propusesse uma 

reforma estética e demonstrasse preocupação social. 

Nesse sentido, a praxis representa, no contexto da poesia brasileira, uma tentativa 

de retomada da dimensão conteudística. A esse traço alia-se a dimensão experimentalista 

da linguagem literária, sem, entretanto, privilegiar o formalismo, trazendo de novo a 

preocupação com uma visão crítica da realidade brasileira, o que marca a diferença em 

relação ao grupo concretista. É uma constante na poesia praxis o caráter participante ou 

social, que incessantemente denuncia a desumanidade da vida moderna, do capitalismo, do 

crescimento urbano, da exploração do operariado decorrente da industrialização e do 

campesinato.  

Como já tivemos a oportunidade de ver, a praxis denomina o concretismo de 

“vanguarda velha”, mesmo sendo uma designação contraditória, não deixa de ser 

verdadeira, pois a poesia concreta, apegada à ideologia construtiva mais presente nos anos 

50, envelheceu diante da nova situação discutida nos anos 60. A poesia praxis, apesar de se 

utilizar de muitos procedimentos construtivistas próprios dos concretos, introduz a noção 

de “área de levantamento”, que propõe uma valorização de uma situação social que, 

totalizada, imprime uma tendência participante, como instrumento de transformação da 
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realidade brasileira. Também, a designação “vanguarda nova” com que se autodenominou 

praxis é redundante, já que a vanguarda pressupõe a novidade, a ruptura. Talvez a 

necessidade da expressão reiterativa “vanguarda nova” tenha a ver com o surgimento de 

mais uma vanguarda quando a tradição da ruptura das vanguardas, tendo se saturado, viveu 

o seu ocaso. 

É lícito lembrar que a maior parte das vanguardas repete o mesmo programa de luta 

contra a continuidade do passado próximo. Apesar dos esforços do grupo praxis para 

propor uma ruptura ao concretismo, e se declarar uma vanguarda independente, é possível 

encontrar alguns pontos de contato entre as duas vanguardas. O projeto estético da praxis 

mantém certa correspondência com outras correntes do experimentalismo. No plano 

textual, por exemplo, a preocupação com o trabalho semântico do texto aproxima-se do 

concretismo, a diferença clara está no campo da sintaxe. Os poetas concretos buscam uma 

sintaxe analógica, paratática, justamente para romper com o discursivismo. Os praxistas 

exploram ainda as relações lógicas da linguagem verbal, embora seus textos rompam com 

o verso tradicional e procurem ir além da estrutura lógico-discursiva.  

Entre outros fatores, na poesia concreta a valorização da materialidade da palavra e, 

por conseguinte, do espaço em branco almejava a transformação da palavra em coisa. A 

poesia praxis, contrária à reificação da palavra, propõe o espaço em preto - local de defesa 

da palavra - e a composição geométrica móvel, ao contrário da geometria mais estática 

concretista, a fim de reavivar a poesia. Tanto em uma quanto em outra, encontramos a 

presença abundante das aliterações, de processos isomórficos e do acúmulo de palavras 

cognatas de mesma derivação etimológica. Outro fator de aproximação encontra-se na 

ideia da constituição do poema praxis como palavra unívoca.  

Feitas essas considerações sobre as vanguardas concretista e praxista, passaremos à 

análise de Os veículos, livro no qual percebemos a profunda influência que sobre ele 

exerceram os processos de Lavra lavra e Indústria, ambos de Mário Chamie. 

 

1.4 No encalço de Os veículos 

 

 

Como dito anteriormente, Os veículos é citado pelo próprio Mário Chamie (1974, p. 

231/232, v. II) como um dos trabalhos praxis mais bem realizados. Selecionamos para 

análise do livro três textos-poemas que acreditamos fornecer uma visão do projeto estético 

que orienta o livro. 
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Escrito em 1968, o livro versa sobre quatorze tipos de veículos, quais sejam: o pé, o 

avião, o barco, a bicicleta, o caminhão, a canoa, o carro, a carroça, o carro de boi, a 

motocicleta, o navio, o ônibus, o trator e o trem de ferro. Sejam eles de duas, ou quatro 

rodas, aéreos, ferroviário, terrestres, marítimos ou fluviais, desde o pé até o avião. 

Transportes que variam dos mais primitivos, como o carro de boi, até os mais modernos; 

dos veículos de carga até os de passeio, dos mais simples aos mais sofisticados. A área de 

levantamento da qual o poeta parte para a construção do seu livro, a fim de representar a 

condição humana, nesse caso do homem trabalhador, são os meios de transportes. 

O livro é aberto com uma espécie de epígrafe em que se encontra o significado da 

palavra veículo: “substantivo masculino – qualquer meio de transporte; tudo que transmite 

ou conduz; aquilo que auxilia ou promove”. 

O primeiro texto-poema é “o pé”. Apesar de sabermos que é um meio que conduz, 

ou melhor, que serve como locomoção para o corpo humano, a sua definição no dicionário 

não o caracteriza como um transporte, o que causa um certo estranhamento no leitor em 

relação ao título do livro. Nesse texto-poema não nos é apresentada uma descrição 

anatômica do pé, mas através deste, nos é revelada a condição do homem trabalhador, do 

pé que é a base de sustentação. O pé aparece como metonímia do próprio homem. Vamos à 

primeira parte:  

 

1   a passo por passo 

2   em pés 

3   trocando o passo: bagaço 

  

4   menos lida, mais valia 

5   o estar na vida: folia 

 

1   o passo por passo 

2    nos pés 

3   sentindo o traço: cansaço 

 

4   mais valia, na vida 

5   o da folia: menos lida 

                 (Godoy, 1968, s.p.) 

 

 

Vemos que a primeira estrofe, ou primeiro bloco, como preferiam os praxistas, 

apresenta a mesma estrutura sintática da terceira, havendo alterações lexicais com 

implicações semânticas. Nos versos de número 1 e 2 dos dois blocos há uma troca do 

artigo “a” pelo “o” e da preposição “em” pelo “nos” que altera o sentido. Lê-se no 
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primeiro: “a passo por passo/em pés”, se referindo ao ato de estar sobre os pés, 

caminhando, e no segundo, a consequência dessa caminhada, dessa labuta diária: “o passo 

por passo/nos pés”.  

O terceiro verso de ambos os blocos inicia com o verbo no gerúndio: “trocando o 

passo” e “sentido o traço”. As duas ações resultam em cansaço e bagaço, respectivamente. 

No primeiro e no terceiro bloco temos a repetição do fonema “p” e o jogo com as palavras 

“passo” e “pés”. Também temos palavras que rimam entre si terminadas em aço/asso, ou 

melhor, homônimos homófonos, pois possuem o mesmo som com grafias diferentes; além 

das palavras em que predominam as vogais “a” e “o”, como em: passo, trocando, traço, 

bagaço, cansaço, apresentando uma mesma imagem acústica. 

Nos blocos dois e quatro há uma troca dos substantivos, que são enfatizados pelos 

advérbios de intensidade “mais” e “menos”, retomemos: 

 

menos lida, mais valia 

o estar na vida: folia 

 

mais valia, na vida 

o da folia: menos lida 

 

 

Faz-se necessário ressaltar que o termo “mais valia”, repisado nessas estrofes, é um 

conceito fundamental da economia política marxista, que consiste no valor do trabalho não 

pago ao trabalhador, isto é, na exploração exercida pelos capitalistas sobre seus 

assalariados. Marx, assim como Adam Smith, considerava que o valor de toda mercadoria 

é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Sendo a 

força de trabalho uma mercadoria cujo valor é determinado pelos meios de vida 

necessários à subsistência do trabalhador (alimentos, roupas, moradia, transporte etc.), se 

este trabalhar além de um determinado número de horas, estará produzindo não apenas o 

valor correspondente ao de sua força de trabalho, que lhe é pago pelo capitalista na forma 

de salário, mas também um valor a mais, um valor excedente sem contrapartida, 

denominado por Marx de “mais-valia”18.  

                                                 

 
18 Conceituação baseada nas informações contidas no Novíssimo Dicionário de Economia, organizado e 

supervisionado por Paulo Sandroni. São Paulo: Best Seller, 1999. 
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É desta fonte, o trabalho não pago, que são tirados os possíveis lucros dos 

capitalistas (industriais, comerciantes, agricultores, banqueiros etc.), além da renda da 

terra, dos juros etc. Enquanto a taxa de lucro — a relação entre a mais-valia e o capital 

total (constante + variável) necessário para produzi-la — define a rentabilidade do capital, 

a taxa de mais-valia — a relação entre a mais-valia e o capital variável (salários) — define 

o grau de exploração sobre o trabalhador. Mantendo-se inalterados os salários (reais), a 

taxa de mais-valia tende a elevar-se quando a jornada e/ou a intensidade do trabalho 

aumenta (aumentando a mais-valia absoluta) ou com o aumento da produtividade nos 

setores que produzem os artigos de consumo habitual dos trabalhadores. 

Vimos que há um jogo sonoro com as palavras valia/vida/lida e folia, em que as 

vogais “i”e “a” predominam. O poema “manipula” a expressão “mais valia”, de modo a 

esvaziá-la de sua carga ideológica, subvertendo-a. De mais valia, ou seja, de mais valor 

passa a ser “a folia”, “o estar na vida”, “a menos lida”. Essa valorização da folia, da folga, 

da festa, em detrimento da lida, do trabalho, conecta Heleno Godoy com uma tradição que 

remonta aos românticos e que enseja uma crítica ao sistema capitalista, o qual encontra na 

lida, no trabalho alienado, a sua base de sustentação. 

A segunda parte do poema, transcrita abaixo, continua a revelar a condição de 

labuta do homem para se manter na vida através da figura do pé:  

 

1   o pé dá ao chão, de si, 

2   todo o peso do corpo: o 

3   passo. o passo dá ao pé 

4   o contentar-se com a ida 

 

1   o chão põe no pé, de si, 

2   o calor que conserva: a 

3   terra. a terra dá ao pé 

4   com que manter-se na vida 

 

1   o pé põe no chão, de si, 

2   o assentar-se de sua planta: o 

3   medo. o medo dá ao pé 

4   com que ficar na luta 

 

1   o chão dá ao pé, de si,  

2   aquilo que o mantém:a 

3   luta. a luta dá ao pé 

4   o que preservar na lida 

                   (Godoy, 1968, s.p.) 
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Percebe-se que o corte do verso não é realizado de maneira clássica, mas há um 

corte brusco, tenso, que quebra a leitura e o raciocínio linear, provocando um 

estranhamento no leitor. O primeiro bloco nos servirá de exemplo, retomemos: “o pé dá ao 

chão, de si,/ todo o peso do corpo: o/ passo. o passo dá ao pé/ o contentar-se com a ida”. 

No verso de número 1, sintaticamente espera-se o completo do que será dado pelo pé ao 

chão de si, mas somente no verso de número dois é que encontramos a resposta: “todo o 

peso do corpo: o”. Nesse segundo verso, há outra não coincidência entre o corte métrico e 

o sintático. Logo depois dos dois pontos espera-se o complemento, pois como se sabe, esse 

sinal de pontuação indica que algo será anunciado, porém o corte é realizado depois do 

artigo masculino “o”. Novamente, só no verso seguinte é que temos o complemento: “[o] 

passo”. Tal estrutura pode ser encontrada em qualquer um dos textos-poemas de Godoy. 

Esses cortes, chamados enjambements, que derivam da não coincidência entre o 

corte métrico e o corte sintático, não constituem uma novidade em poesia. O interessante 

em Godoy é a pletora de enjambements, não somente em Os veículos, mas em todos os 

seus livros de poesias. Tão frequentes quanto os enjambements são as pausas no interior 

dos versos, de modo que esses recursos se configuram como marcas estilísticas do autor.  

Temos também um jogo sonoro e semântico com os primeiros versos, ou linhas, de 

cada um dos blocos: 

 
O pé dá ao chão, de si 

O chão põe no pé, de si 

O pé põe no chão, de si 

O chão dá ao pé, de si 

 

 

Essa alternância entre pé/chão e chão/pé, que pode ser vista tanto na horizontal 

quanto na vertical, insinua a própria troca de passos quando se está caminhando, ao pisar 

com os pés o solo: o pé/o chão o chão/o pé. A expressão “de si” mantém a mesma posição 

nos blocos, assim como o solo se mantém fixo. 

Essa repetição, que se estende ao longo do poema, sugere o próprio desgaste do 

homem, desse passo infindável, da fadiga, da luta do dia-a-dia. Nos quatro versos de 

número 3, ao pé é oferecida alguma coisa, o verbo “dar” mantém a mesma posição 

geométrica nos blocos: “o passo dá ao pé”, “a terra dá ao pé”, “o medo dá ao pé”, “a luta 

dá ao pé”. O passo oferece o deslocar dos pés na ida; a terra oferece a si mesma como um 

meio de o homem manter-se na vida; o medo está presente na luta do dia-a-dia; e, por fim, 

é a luta pela sobrevivência que faz o homem preservar-se na lida. 
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A terceira e última parte do texto-poema é composta de três blocos construídos com 

a mesma estrutura sintática. Destacamos as partes que são mantidas na mesma posição, a 

fim de obtermos uma melhor visualização: 

 

1  o pé tem seu mando: 

2   esparramar-se no consentir  

3   da terra. o chão o acata:  

4   na luta o cansa. 

 

1   o pé tem seu trato: 

2   conservar-se no desafio  

3   da terra. o chão o serve:  

4   na vida o vence. 

 

1   o pé tem seu fazer: 

2   agüentar-se com todo o peso 

3   da terra. o chão o vence:  

4   na lida o mata. 

                  (Godoy, 1968, s.p.) 

 

Nesse terceiro bloco temos uma reunião dos substantivos que constituem a primeira 

e a segunda parte: lida/luta/vida/terra/chão/pé. O pé tem sua tarefa em relação a terra: 

esparramar-se, aguentar-se com todo o peso do corpo, além de conserva-se no desafio. Ao 

mesmo tempo em que o chão, a terra, o acata e o serve, na luta, na vida e na lida, o cansa, o 

vence e o mata. A terra como o lugar do aconchego, que o acata e lhe serve, permitindo 

que dela tire o seu sustento, é a mesma terra que o cansa na labuta diária e o mata 

lentamente. Ao final, o poema termina recuperando um lugar comum, um topos bíblico: o 

do homem que volta à terra. 

Nesse sentido, a função pragmática atribuída ao texto praxis, o que constitui uma 

das dissonâncias entre a vanguarda praxista e a poesia concreta, pode ser lida no poema de 

Godoy, que toma metonimicamente o pé pela figura humana e realiza uma crítica social ao 

capitalismo, um sistema que encontra sua base de sustentação na exploração do trabalho. 

 Outro poema figurativo de Os veículos é “o ônibus”. Leiamos a seguir os seus seis 

blocos: 

 

vai 

vai ao ponto: 

pronto espera 

 

fica 

fica no ponto 
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tem  

tem hora 

marcada:  

trabalha 

 

vai  

vai de ônibus: 

e em pé espera 

 

chega 

chega ao ponto: 

trabalho 

 

bate 

bate o ponto e 

tonto espia:  

atraso 

           (Godoy, 1968, s.p.) 

 

 

 

Todos os blocos iniciam com um verbo, grifado aqui para melhor visualização, que 

é repetido no início do segundo verso/linha e que enfatiza a ação realizada, todos os verbos 

estão no presente: vai, fica, tem, chega, bate. Aqui também a repetição representa a própria 

mesmice do cotidiano. A palavra “ponto” ocupa a mesma posição geométrica no fluxo do 

espaço em preto, e assume três conotações diferentes ao longo do poema: o ponto como 

lugar fixo, parada de ônibus e coletivo; o ponto como lugar de objetivo, de chegada; o 

ponto como o livro, o cartão que registra a entrada e saída dos funcionários. Percebemos 

também uma aliteração em relação à palavra “ponto”, com a repetição do fonema “p”: “vai 

ao ponto:/pronto espera/vai de ônibus:/e em pé espera”. Além do jogo sonoro das palavras 

terminadas em “onto”: pronto, ponto, tonto. A reiteração anafórica do vocábulo “ponto”, 

nos remete à própria imobilidade deste enquanto lugar fixo. As estratégias sonoras, há 

pouco comentadas, sugerem também uma marcação fixa, como se fosse o próprio ato do 

funcionário em bater o ponto. 

Vemos que o engajamento social é um projeto estético da praxis, fazendo-se de 

modo explícito nos poemas de Godoy. Nesse poema nos são apresentadas várias 

realidades: a condição da maioria dos trabalhadores que acorda cedo e enfrenta uma rotina 

muito dura; o caos do transporte coletivo, com longas esperas, atrasos e lotações; a pouca 

condição financeira do trabalhador, que certamente não tem condições de possuir uma 

condução própria. 
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Também o poema “o barco” nos revela a condição do trabalhador (o barqueiro), e a 

condição do povo que necessita desse tipo de transporte para garantir sua sobrevivência. 

Vejamos a primeira das três partes do texto-poema: 

 
1. o ferro abate o tronco (1) 

o barco leva o povo (6) 

 

a serra divide as toras (2) 

o barco desliza pronto (5) 

 

os pregos sustentam as vigas (3) 

as mãos constroem o barco (4) 

              (Godoy, 1968, s.p.) 

 

Essa primeira parte versa sobre a construção do próprio barco, da árvore que 

precisa ser derrubada, do tronco transformado em toras pela serra, instrumento com lâmina 

de ferro; dos pregos que sustentam as vigas ou madeiras que constroem o barco, e da mão 

daquele que constrói o barco. Descreve o trabalho desde a matéria-prima (a árvore) até o 

produto final, o barco, que desliza acabado, finalizado, pronto, e leva o povo. Assim como 

no primeiro poema analisado toma-se a parte pelo todo, isto é, o pé pela figura do homem, 

aqui também toma-se metonimicamente a mão por aquele que constrói o barco. Veja-se 

ainda que os dísticos contrastam o momento da construção do veículo com o momento da 

sua utilização. Assim, enquanto “o ferro abate o tronco,/o barco leva o povo”; enquanto “a 

serra divide as toras,/o barco desliza pronto”; e enquanto “os pregos sustentam as vigas/as 

mãos constroem o barco”.  Como se pode notar, as fases da construção e da utilização do 

barco são descritos em vaivém. O sobe/desce da parte seguinte já está aqui indicada, pois a 

ordem dos versos, em relação à sucessão temporal do que neles se narra é: 1,6,2,5,3,4. 

Na segunda parte há um jogo semântico e sonoro com as palavras: 

desce/sobe/barco/água/povo/ancora, uma estrofe constituída somente desses três verbos e 

três substantivos.  

 

1. na água que desce 

o barco que sobe 

 

no barco que ancora 

o povo que sobe 

 

o povo que sobe 

no barco, ancora 
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o barco que sobe 

na água, desce 

              (Godoy, 1968, s.p.) 

 

 

A terceira parte é constituída pelas mesmas palavras da segunda, com o acréscimo 

do verbo volta. Leiamos: 

 

2. como desce a água 

     o barco assim sobe 

 

    como sobe, desce o 

    barco, o povo, a água 

 

    como desce 

    a água volta 

   como o barco 

   sobe e desce 

      o povo 

   se desce 

   ou sobe? 

   se desce 

como sobe 

    sobe? 

              (Godoy, 1968, s.p.) 

 
 

 

Essa última parte do poema tem uma construção visivelmente diferente das outras, 

as palavras deslocadas materializam o próprio correr das águas no rio. A repetição 

desce/sobe também enfatiza o descer e o subir do povo que necessita desse tipo de veículo, 

são trabalhadores que labutam para garantirem a sobrevivência, assim como o trabalho 

daquele que está operando o barco, cansativo, exaustivo, repetitivo de subir e descer o rio, 

subir e descer do barco, ancorar o barco e o povo. O lexema “como” é usado em dois 

sentidos: advérbio comparativo de igualdade (assim como desce a água, o barco sobe); e 

advérbio interrogativo, (de que modo/como sobe/sobe?).  

Percebemos, desde logo, no comentário dos três textos-poemas, que eles não 

veiculam um discurso rítmico linear, mas sim signos de conexão no espaço em preto. É 

notável o valor da repetição posicional, onde cada linha de palavras tem sua posição 

definida num conjunto e se combina com as outras na sua totalidade. Há um fluxo de 

transposições em blocos de estruturas semelhantes, permitindo ao leitor que a sua leitura 

protegida por essa estrutura seja mantida num único fluxo, embora varie as situações.  
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O mesmo processo pode ser observado em toda a leitura de Os veículos, variando 

apenas a estrutura dos blocos e a complexidade das conexões estabelecidas. Nesse 

contexto, cada texto-poema, ou “veículo-texto”, possui um fluxo textual que é o fluxo do 

espaço em preto. Desse modo, na medida em que uma palavra não recebe a carga de 

significados de outras é “unívoca”, e só passa a ser “multívoca” ao unir-se a outra num 

campo de defesa, ou seja, no próprio espaço do poema, preservando-se de uma diluição de 

sentido. 

A “área de levantamento”, como dissemos anteriormente, são os meios de 

transportes, tudo aquilo que conduz. Dessa maneira, a realidade escolhida é a do 

trabalhador urbano ou rural, posta e exposta no mundo sensível que Os veículos levanta. 

No “ato de compor”, além do espaço em preto, e da mobilidade intercomunicante 

que os blocos permitem, há o suporte interno de significados, de um lado temos a 

proximidade e semelhança dos fonemas e de outro a incidência de letras-matrizes, a 

concentração de vogais (assonâncias) ou consoantes próximas (aliterações). Isto é, um 

suporte se faz sempre nos poemas, por palavras de um mesmo grupo fonético e de uma 

mesma constelação silábica, às vezes até de um mesmo grupo semântico como, por 

exemplo, “chão”, “terra”, “solo”.  

No segundo poema analisado, por exemplo, a ideia ou conceito inicial é de ação da 

construção do barco: “bate”, “divide”, “sustentam”, “constroem”, configurado o contexto 

de fabricação artesanal do barco, desde a retirada da madeira (matéria-prima) até o produto 

final. Num outro momento, o barco já construído, a função dele como transporte, 

descer/subir o rio e o povo, e ancorar-se: leva, desliza, sobe e desce configuram o 

trabalhado realizado por esse meio de condução. 

Outro elemento, que vale ser ressaltado, é a recorrência em quase todos os poemas 

do sinal de pontuação dois pontos (:), indicando que se aproxima um enunciado, como se 

quisesse explicar algo. Vejamos os exemplos retirados: “vai ao ponto:/pronto espera”, “a 

passo por passo/em pés/trocando o passo: bagaço”. Também nos textos-poemas de Godoy 

encontramos palavras do vocabulário comum ao trabalho realizado por determinado 

transporte e seu cotidiano.  

Após a leitura dos poemas, verifica-se que Heleno Godoy põe em prática técnicas 

da poesia praxis, nomeando exaustivamente o mesmo objeto. Redescobrimos, através da 

leitura dos textos, o que significam as palavras e as coisas, especificamente, os veículos 

(meios de transportes), a área de levantamento da qual partiu o poeta para a elaboração do 
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seu livro. Verifica-se que o caráter participante ou social, uma constate da praxis, também 

se faz presente em Os veículos. Independente do meio de condução eleito por Heleno 

Godoy, temos uma denúncia do processo de desumanização da vida moderna, do 

capitalismo, do crescimento urbano, da exploração do operariado decorrente da 

industrialização. Em cada um dos poemas nos é revelada a precariedade da condição 

humana advindas do progresso. 

Os veículos é um levantamento das condições de vida individual e coletiva do 

trabalhador, seja ele rural ou urbano, evidenciando o desprezo político e econômico que o 

vitima, além de suas frustrações, sua fragilidade e seu árduo cotidiano. 

Conforme vimos, a representação dos conteúdos sociais, o engajamento social, a 

denúncia explícita, a preocupação com uma visão crítica da realidade brasileira, enfim, a 

função pragmática atribuída ao texto praxis, se reconfigura nos poemas godoyanos. 

Persiste uma resistência simbólica a um mundo reificado, a uma sociedade hostil ao 

florescimento da palavra do poeta, mas a mimese criativa dos conteúdos sociais se esvazia 

da intenção pragmática do primeiro livro. Como estratégia poética, persistem a quebra do 

verso, a pausa no interior da linha melódica e, também, o livro como um estudo poético de 

determinado objeto. Em Os veículos são os transportes. Em A casa, a morada, nem hostil 

nem feliz, a casa possível. Veja que, em Os veículos já temos uma configuração da poesia 

objetiva, que encontrará sua melhor realização godoyana em A casa. 



 

 

2. POESIA DE CASA E COISAS 

 

 

 

A casa lida não é, sendo estrutura;  

ela está onde a levantam, por onde  

entram e transitam: a casa só  

existe quando conotada. 

 

                             Heleno Godoy 

 

 

 

 

2. 1 Poesia das coisas – um percurso teórico 

 

 

Michel Collot (1997), no capítulo “Le sujet lyrique hors de soi”, de  La matière-

émotion, reconhece que no romantismo temos o imperialismo do eu, mas rebate a 

permanência dessa centralidade na modernidade e na contemporaneidade poéticas. Para 

tanto, Collot revisa a teoria de Hegel sobre o lirismo e resgata as teorias modernas da lírica 

de Emil Staiger, Gérard Genette, Émile Benveniste e Kate Hamburger. Collot afasta-se de 

toda uma tradição que tem uma de suas origens e maiores expressões na teoria hegeliana 

do lirismo entendido como subjetividade, por oposição à poesia épica, considerada como o 

gênero da objetividade.  

O poeta lírico, segundo Hegel, constitui um mundo subjetivo e circunscrito, 

fechado em si mesmo. As circunstâncias externas se apresentam apenas como um pretexto 

para o eu do poeta se expressar. Hegel admite, no entanto, que tal mediação pode ser útil, 

ou mesmo indispensável. Assim, o elemento subjetivo da poesia lírica se sobressai de 

maneira mais explícita quando um acontecimento real, uma situação real, se oferece ao 

poeta, como se essa circunstância ou esse acontecimento fizesse vir à tona seus 

sentimentos ainda latentes. Esses estados de alma estão tão profundamente enraizados na 

intimidade do sujeito que, paradoxalmente, não podem se revelar senão se projetando para 

fora. Além disso, um lirismo sublime como o dos salmistas implica um estar “fora de si”. 

A hipótese de Collot é que essa tal saída de si, pelo menos para a modernidade, não é uma 

simples exceção, mas a regra. 

A verdade do sujeito, para Collot, se constitui em uma relação com a alteridade. 

Assim, a fenomenologia, uma das vias de reinterpretação da subjetividade lírica, não 
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considera mais o sujeito em termos de substância, de interioridade e de identidade, mas em 

sua relação constitutiva com um fora que o altera em sua relação com o mundo e o outro. 

A noção de “carne”, desenvolvida por Merleau-Ponty, permite pensar uma relação de 

filiações ao mundo, ao outro, e à linguagem, não sob o modo de exterioridade, mas como 

uma relação de inclusão mútua. Sua abertura ao mundo, ao outro e à linguagem faz dele 

um estranho por dentro e por fora. Sua verdade mais íntima não pode ser realizada pelas 

vias da reflexão e da introspecção, é fora de si que ele a pode encontrar. Desse modo, 

Collot (1997, p. 32) assegura: 

 
C’est seulement en sortant de soi, qu’il coincide avec lui-même, non sur le mode 

de l’identité, mais sur celui de l’ipséité, qui n’exclut pas mais au contraire inclut 

l’altérité, comme l’a bien montré Ricoeur. Non pour se contempler dans le 

narcissisme du moi, mais pour s’accomplir soi-même comme un autre.19  

 

Segundo Collot, esta reavaliação do sujeito moderno, que não é mais considerada 

em termos de substância, de interioridade e identidade, mas em sua relação constitutiva 

com um fora que o altera, foi acompanhada por uma reinterpretação de lirismo. Nietzsche 

foi um dos primeiros a escapar da influência da subjetividade fechada em si mesma. Ele 

afirma que o poeta lírico, como artista dionisíaco, começa a se identificar completamente 

com a unidade primária do mundo. E se ele fala na primeira pessoa do singular, este eu não 

é o mesmo que o homem real e empírico.  

Esse questionamento da distinção entre o subjetivo e o objetivo é uma reflexão 

fenomenológica de inspiração, que caracteriza o lirismo como um entrelaçamento do 

mundo interior e do mundo exterior, como fez Emil Staiger, em oposição à definição 

hegeliana. Em seu Conceitos fundamentais da poética, publicado originalmente em 1946, 

Staiger afirma que a lírica não é o gênero da subjetividade como alegava Hegel: 

 

  "O gênero lírico não é objetivo": esta é a fórmula geralmente empregada desde 

a Estética Idealista. Expressa afirmativamente, a fórmula terá que ser: o gênero 

lírico é subjetivo. Daí decorre uma subdivisão da poesia em: lírica — poesia 

subjetiva; épica — poesia objetiva; drama — uma síntese de ambas em que o 

método de reflexão idealista acha-se reafirmado segundo os dualismos eu-não-

eu, espírito-natureza ou pela dialética hegeliana. (1975, p. 27) 

 

                                                 

 
19 “Somente saindo de si, que ele coincide consigo mesmo, não como uma identidade, mas como 

individualidade, o que não exclui, mas ao contrário, inclui a alteridade, como bem mostrou Ricoeur. Não para 

se contemplar em um narcisismo do eu, mas para realizar-se como outro”. (COLLOT, 1997, p. 32 – tradução 

minha) 
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Entretanto, Staiger diz que se a lírica não é o gênero da subjetividade, também não 

é o gênero da objetividade:  

 

Se a poesia lírica não é objetiva, não tem por isso que ser subjetiva. Se ela não 

representa o mundo exterior também não representa contudo o interior. O que se 

dá é que "interno" e "externo", "subjetivo" e "objetivo" não estão absolutamente 

diversificados em poesia lírica. (1975, p. 28) 

 

Já para Hegel as circunstâncias exteriores se apresentam apenas como um pretexto 

para que a subjetividade possa se expressar. Staiger assevera que há uma relação entre a 

objetividade e a subjetividade na lírica. A recordação como essência do gênero lírico 

pressupõe uma fusão entre essas duas categorias. A experiência poética não é nada que 

exista dentro de nós; e sim, maravilhosamente fora, não diante das coisas, mas nelas e elas 

em nós: 

 

"Recordação" não significa o "ingressar do mundo no sujeito", mas sim, sempre, 

o um-no-outro, de modo que se poderia dizer indiferentemente: o poeta recorda a 

natureza, ou a natureza recorda o poeta. O segundo corresponderia, inclusive, 

melhor à experiência de muitos poetas líricos que o primeiro. Pelo menos haveria 

maior aproximação com o estado de graça ou de maldição da disposição interior. 

[...] Se queremos encontrar a nós mesmos, não podemos descer ao nosso íntimo; 

temos que ser buscados fora, sim, fora de nós. (STAIGER,1975, p. 29) 

 

Assim, na esteira de Staiger, se a poesia lírica não é objetiva, não pode ser 

qualificada de subjetiva, pois se ela não representa o mundo exterior, também não 

representa o mundo interior. O que há é uma fusão entre a subjetividade e a objetividade. 

Outra maneira frutífera oferecida para redefinir o lirismo moderno, segundo Collot, 

é aquela aberta pela linguística da enunciação, em que G. Genette, demonstra claramente 

como foi estabelecida, pelo romantismo alemão, a classificação dos gêneros literários. O 

genero lírico é considerado como “subjetivo”, porque o poeta expressa em primeira pessoa. 

Mas o eu lírico não se confunde com o eu do autor, como apontado por muitos teóricos 

alemães, desde Nietzsche, entre eles Oskar Walzel, que chama isso de desegotização e de 

despersonalização. 

De acordo com Collot, Benveniste mostrou que os pronomes chamados de  pessoais 

não se referem a um conceito ou a um indivíduo, uma vez que eles só fazem sentido em 

termos de uma situação de enunciação. Isto é, têm em comum definirem-se somente em 

relaçao à instância de discurso em que são produzidos, sob a dependência do eu que aí se 

enuncia. O pronome de primeira pessoa em particular refere-se apenas ao alto-falante, que 
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é um sujeito singular, mas cuja identidade muda a cada ato de enunciação, que é definido 

em relação recíproca com outro interlocutor. Esta equivalência dos pronomes e papéis 

discursivos permitiram ao sujeito da enunciação sair de uma interioridade e uma identidade 

estável, e abrir-se à alteridade. 

Collot retoma também o famoso ensaio “Lógica dos gêneros literários’, de Kate 

Hamburger, em que a autora parece voltar à concepção romântica de um discurso lírico 

enraizado no campo da experiência de um eu “original”, “real”. Mas a realidade é que o eu 

lírico se opõe ao eu fictício dos personagens. O sujeito lírico é um sujeito de enunciação 

que é distinto da entidade psicológica do sujeito, e que se constitui apenas em uma certa 

relação com o objeto. 

O poeta projeta fora de si, na imagem das coisas e na ressonância do poema, o tom 

emocional de seu relato do mundo, ele volta a interiorizar a matéria-emoção. O discurso 

lírico, de acordo com K. Hamburger, não expressa o objeto da experiência, mas a 

experiência do objeto.  Colocar o objeto contra o sujeito, o corpo contra o espírito, a letra 

contra a significação é perder o essencial e o mais difícil de ser pensado, que é a 

implicação recíproca de tais termos, já que um objeto não existe fora do ponto de vista de 

um sujeito. 

Segundo Collot, para tentar compreender que o sujeito lírico só pode se constituir 

na sua relação com o objeto, que passa pelo corpo e pelo sentido, lançando-nos e lançando 

seu sentido através da matéria do mundo e das palavras, a poesia moderna nos leva a 

ultrapassar todas essas dicotomias tradicionais entre interior e exterior, objetividade e 

subjetividade, entre razão e emoção.  

É preciso repensar o dualismo entre o sujeito e o objeto, na clássica separação entre 

realismo e lirismo. O “partido das coisas” influencia uma tendência da poesia moderna que 

não implica necessariamente uma objetividade, mas pode ser um modo de expressão 

paradoxal do sujeito lírico fora de si. Michel Collot ilustra isso com dois exemplos: os de 

Rimbaud e Francis Ponge. 

Para Collot, esses dois poetas partilham entre si uma recusa do lirismo entendido 

como expressão de um eu, da subjetividade, e a tentativa de promover uma poesia objetiva 

que valoriza a materialidade das palavras e das coisas. Para eles, esse privilégio concedido 

ao objeto da sensação e da linguagem não implica a pura e simples desaparição do sujeito 

em benefício de uma improvável objetividade, mas antes, sua transformação.  
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Essa redefinição do sujeito lírico já está, de acordo com Collot, incluída nos textos 

de as Cartas do vidente, de Rimbaud, com todos os aspectos fundadores da modernidade 

poética. É preciso lembrar que essas cartas devem ao romantismo e a homenagem que, 

ainda que com reservas, Rimbaud lhe presta, e a Lamartine, a Hugo e a Baudelaire. 

Principalmente a partir de Hegel, há uma forte tendência em interpretar o lirismo 

romântico como a expressão de um imperialismo do eu. Exaltando inteiramente o sujeito, 

Rimbaud trabalhou para destituí-lo de sua autonomia, de sua soberania e de sua identidade. 

Para Lamartine, o sujeito lírico não é senão um instrumento sonoro de sensações, 

sentimentos e idéias provocados nele pela comoção mais ou menos forte que ele recebe das 

coisas exteriores ou interiores. Ele se constitui no ponto de encontro entre o interior e o 

exterior, entre o mundo e a linguagem.  

Para Collot o sujeito não é mais definido por sua identidade e sim por sua 

alteridade, e este é também o significado de Le parti pris des choses, do poeta francês 

Francis Ponge, que parte em defesa de uma poesia de retorno às coisas do mundo. 

Aparentemente, Ponge participa do antilirismo moderno, ao qual ele deu algumas de suas 

formulações mais agressivas. Em 1961, ele reúne a coleção de sua obra em três volumes 

Grand recueil, em que o primeiro, ironicamente, intitula-se Liras.  

Ponge ensaiou o que ele chama muitas vezes de “o drama da expressão”, na 

impossibilidade de expressar seus sentimentos mais íntimos na linguagem de todo mundo 

ou nas convenções do lirismo tradicional. Na visão de Collot, O partido das coisas procede 

de uma crise do lirismo pessoal, mas, na medida em que procura precisamente evitá-lo, ele 

implica uma tomada de posição subjetiva, como indica o próprio termo partido [parti pris]. 

De alguma maneira, tomar o partido das coisas ainda é tomar seu próprio partido. Através 

dos objetos descritos, o sujeito que não pode se expressar, busca se escrever, renunciando a 

se conhecer senão se aplicando às coisas. 

Deve-se, portanto, como assegura Collot, realizar uma espécie de revolução 

copernicana, em que o sujeito, ao invés de impor ao mundo seus valores e significados 

preestabelecidos, aceita transferir-se às coisas para descobrir nelas um milhão de 

qualidades inéditas, das quais ele poderá se apropriar se chegar a formulá-las. O sujeito se 

perde nelas apenas para se recriar. A viagem no interior das coisas, proposta por Ponge, 

coincide com a abertura de portas interiores, permitindo ao sujeito se libertar dos limites de 

sua personalidade, para se renovar profundamente e aumentar a quantidade de suas 

qualidades. Identificando-se às coisas, o sujeito não busca consolidar sua identidade em 
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torno de algum fetiche ou totem; ele se abre à sua íntima alteridade, e às suas virtualidades 

contraditórias. A poesia objetiva tem por finalidade principal a regeneração do sujeito e a 

renovação do lirismo. É o que aparece numa das introduções a O partido das coisas, 

publicado por Ponge (2000, p. 43), e que Collot retoma em seu texto: 

 

Raciocino que poderíamos fazer uma revolução nos sentimentos do homem 

simplesmente aplicando-nos às coisas, que logo diriam muito mais do que aquilo 

que os homens costumam fazê-las significar. Isso seria a fonte de muitos 

sentimentos desconhecidos ainda. Os quais querer destacar do interior do homem 

me parece impossível, ou bem mais difícil.  

 

Nas palavras de Collot, há, portanto, em Ponge, um certo lirismo, que não consiste 

em expressar os movimentos interiores, mas a emoção que nasce em contato com as coisas 

exteriores, e pode se tornar a fonte de sentimentos desconhecidos. Ou seja, aplicar-se ao 

conhecimento das coisas é uma forma de se expressar, de chegar ao conhecimento de si. 

A afetividade do sujeito é inseparável dos objetos que afetam seu corpo. Assim, o 

poeta exprime simultaneamente a coisa e isso que dele, nela, se encontra implicado, trata-

se de explicar autenticamente as coisas em si mesmas.  

Portanto, é desviando-se de si que o sujeito se descobre. Ele tem a chance de 

produzir seu canto mais particular quando se ocupa bem menos de si que de outra coisa, 

quando ele se ocupa muito mais do mundo do que de si mesmo. Ponge (2000) expressa sua 

singularidade através dos objetos mais comuns, trata-se de um lirismo na terceira pessoa do 

singular, e na medida em que o indivíduo se apoia nas palavras e nas coisas comuns, esse 

lirismo na terceira pessoa do singular pode se transformar num lirismo de primeira pessoa 

do plural. 

Depois de realizar um percurso por teorias da lírica e de examinar aspectos pontuais 

da obra de Francis Ponge e Rimbaud, Collot (1997, p. 51) questiona se o que se 

convencionou de lirismo pessoal não é antes a exceção do que a regra, se ele não é 

fundamentalmente “antilírico”. E afirma que existe outra via, mais positiva e transitiva, 

pela qual, saindo de si, o sujeito moderno pode se realizar nessa despossessão, abrindo-se 

para a alteridade do mundo, das palavras e dos seres. Este é o caminho aberto por Rimbaud 

e Francis Ponge. 

O livro Estrutura da lírica moderna, publicado pela primeira vez em 1956, por 

Hugo Friedrich, foi um dos responsáveis pela divulgação da despersonalização lírica, 

baseado no ensaio de Ortega y Gasset A dezumanização da arte. O termo cunhado por 



67 

 

Gasset, para nomear uma certa tendência da poesia moderna contrária à expressão dos 

sentimentos mais pessoais do poeta foi “dezumanização”. Nesse sentido, a 

despersonalização passa a ser entendida como a separação entre o homem e a obra. 

Para Friedrich (1991), na poesia de Charles Baudelaire se compõe o começo da 

despersonalização da lírica, pelo menos no sentido que a palavra lírica já não nasce da 

unidade de poesia e pessoa empírica, como haviam pretendido os românticos. Tendo em 

vista que quase todos os poemas de Baudelaire são escritos em primeira pessoa, deve-se 

concluir pela existência separada de uma voz lírica do autor empírico.  

Friedrich entende que, na modernidade poética, existe uma dicotomia entre o 

sujeito lírico, despersonalizado, ou impessoalizado, e o sujeito empírico. Interpretando a 

poética mallarmeana, Friedrich afirma que a sua poesia não pode ser repensada dentro de 

uma perspectiva biográfica. Dessa forma, a escrita poética, a partir de Baudelaire, é 

produto de uma inteligência que poetiza, e não de um sentimento que se exterioriza. Esse 

fenômeno caracteriza a despersonalização da lírica moderna, pois esta não é mais a 

expressão direta da interioridade emotiva do poeta, o que acarreta uma distinção entre o eu 

sujeito empírico e o eu lírico, conforme pretendiam os românticos. 

Solange Yokozawa, no artigo “Geografia íntima das coisas: a poesia de Micheliny 

Verunschk”, ressalta que alguns teóricos defensores da despersonalização incorrem em 

duas atitudes equivocadas, 

 

uma delas consiste em generalizar a despersonalização, tomando-a não como 

uma tendência da moderna poesia, mas como toda essa poesia, tal qual se pode 

inferir dos trabalhos de Ortega y Gasset e Friedrich. [...] Outro equívoco é a ideia 

de que a poesia não egótica, não solipsista, não intimista, aboliria a 

subjetividade. O que se entende muitas vezes por despersonalização, por 

antilírica moderna, parece ser uma possibilidade outra de a subjetividade, de o 

lirismo se manifestar. (YOKOZAWA, 2010, p. 04) 

 

Alfonso Berardinelli (2007), no ensaio “As muitas vozes da poesia moderna”, 

publicado no livro Da poesia à prosa, é um dos críticos que relativiza o trabalho de 

Friedrich, e afirma que a poesia moderna é composta por várias e dissonantes vozes. A 

teoria da despersonalização é válida, mas precisa ser relativizada. A despersonalização é 

uma das várias tendências da poesia moderna, até mesmo porque há muitos poetas no 

século XX que produzem uma poesia confessional.   

Diante do exposto, podemos depreender que Collot (1997) distancia-se da teoria 

hegeliana da subjetividade lírica, mas também se afasta das teorias que decretam o 
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desaparecimento do sujeito lírico na modernidade poética em prol de uma improvável 

objetividade. Para Collot, esse deslocamento de foco, na modernidade, da subjetividade 

concentrada para o objeto é antes uma transformação do que o simples apagamento do 

sujeito. Isto é, uma outra possibilidade de o lirismo se manifestar, uma outra forma de 

figurar a intimidade.  

 

 

2.2 Poesia das coisas em A casa 

 

 

Sabemos que o conceito de lirismo formulado por Hegel logrou vida longa no 

ocidente, de modo que poesia lírica virou sinônimo de poesia subjetiva. João Cabral de 

Melo Neto propõe um lirismo que rechaça os conteúdos subjetivos em nome de uma poesia 

objetiva, centrada no concreto, na representação de realidades exteriores. Assim, quando 

tomamos subjetividade como palavra constitutiva do conceito de lírica, a poesia cabralina 

seria considerada “antilírica”. 

Mas, faz-se necessário ressaltar, na esteira de Michel Collot (1997), que essa poesia 

objetiva, como a realiza Cabral, não implica, necessariamente, um banimento da 

subjetividade. Ela apenas desaparece da superfície do texto. A poesia das coisas cabralina 

seria uma forma outra de configuração da subjetividade lírica. Mesmo que a sua poesia 

tenha como conteúdo as coisas, não significa que o homem esteja excluído, pois como 

alega Michael Hamburger (2007, p. 46), em A verdade da poesia, em um comentário sobre 

a poesia pongiana, 

 

o homem nunca pode ser excluído da poesia escrita por seres humanos, por mais 

impessoal ou abstrata; e dos poemas de Francis Ponge em particular igualmente 

se poderia dizer que eles expressam não as coisas, mas um modo de olhar para as 

coisas e ter a experiência delas.  

 

Dito isso, temos tanto em Cabral, como em Ponge, uma valorização dos objetos, é 

através dos poetas que as coisas se exprimem e ganham voz.  

Em um metapoema de Agrestes, intitulado “Dúvidas Apócrifas de Marianne 

Moore”, Cabral, o primeiro crítico de si mesmo, tem consciência de que é simplista a 

oposição entre poesia objetiva e poesia subjetiva, pois, para ele, falar das coisas é uma 

forma diversa de falar de si. Assim, expõe essa relação entre sujeito e objeto, além de 
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retomar Marianne Moore, uma das grandes poetas que utiliza as coisas como objeto de 

poesia: 

Sempre evitei falar de mim, 

falar-me. Quis falar de coisas. 

Mas na seleção dessas coisas 

não haverá um falar de mim? 

 

Não haverá nesse pudor 

de falar-me uma confissão, 

uma indireta confissão, 

pelo avesso, e sempre impudor? 

 

A coisa de que se falar 

até onde está pura ou impura? 

Ou sempre se impõe, mesmo impura- 

mente, a quem dela quer falar? 

 

Como saber, se há tanta coisa 

de que falar ou não falar? 

E se o evitá-la, o não falar, 

é forma de falar da coisa? 

      (MELO NETO, 2008, p. 522) 

 

Antonio Carlos Secchin (1999, p. 79), analisando esse poema, observa que a poesia 

cabralina é “sutilmente confessional, urdindo uma espécie de autobiografia em terceira 

pessoa”, sendo “pela marca exaustiva de determinados signos que se vai desenhando o 

rosto de quem a imprime”. Nesse sentido, Cabral compreendeu de forma rara a linguagem, 

sendo, ao mesmo tempo, estratégico, e expansivo, ao se educar pela razão, mas também 

pelo sentimento, transformando sua despersonalização numa personalização diferenciada. 

Nessa direção, uma poesia que se volta ao mundo da percepção será em essência uma 

poesia do olhar, da atenção minuciosa ao objeto, não para copiá-lo, mas, sobretudo, para 

transformá-lo, reinventá-lo bem como a realidade na qual está imerso. 

Em Cabral, a arte poética é gerada através de uma fusão da alma com o intelecto, 

do elemento subjetivo com o objetivo. A linguagem cabralina não é ingenuamente 

objetiva, sua poesia é incorporada de objetividade para revelar uma subjetividade diversa, 

pois ao construir o mundo, as coisas, constrói-se a si mesmo. É o subjetivo transfigurado 

em objetivo. É a partir da perspectiva do olhar crítico que Cabral edifica uma solidificação 

do lirismo, já que,  

dar a ver não é deixar o objeto objetivamente falar, é escolher estratégias 

discursivas propícias a uma simulação de objetividade, onde as impregnações 

mais visíveis do sujeito se camuflem em prol de uma cena em que os objetos 

pareçam falar de si, mas sempre por meio do sotaque de quem os vê. (SECCHIN, 

1999, p. 312). 
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Também parte considerável da poesia de Heleno Godoy se insere na vertente da 

poesia moderna marcada pelo apagamento da subjetividade da epiderme do texto e pela 

ênfase na objetividade. Trata-se de uma poesia mais do pensar do que do sentir, antes da 

razão que da emoção. Desde a publicação de Os veículos (1968), livro analisado no 

capítulo anterior, perpassando por Fábula fingida, Trímeros ou livro das odes, Ordem da 

inscrição, Sob a pele, A casa, até chegar a Lugar comum e outros poemas, um livro que 

aparentemente destoa dos outros pelo caráter mais pessoal, podemos notar que, para o 

autor, escrever decorre da reflexão e não da emoção, o que não quer dizer que esta seja 

banida do poema. Como vimos, anteriormente, boa parte da escrita poética, a partir de 

Baudelaire, é produto de uma inteligência que poetiza, e não de um sentimento que se 

exterioriza.  

Dessa forma, a obra de Godoy caracteriza-se pela consciência do fazer artístico, 

pelo olhar analítico, antilírico. O poeta goiano, em A casa, assim como Cabral, evita 

análises do eu e volta-se para o mundo dos objetos. Aqui temos a casa como um objeto que 

é decomposto, fracionado, descrito, analisado e relacionado em suas várias condições. 

Nesse livro encontramos uma outra maneira de a subjetividade se manifestar, temos um eu 

lírico fora de si, o poeta dá voz às coisas, aos objetos, e aqui, em especial, à casa. Vejamos 

um poema: 

 

1  Não tem a colher a forma da casa. 

2  Há sempre um conflito entre esta forma  

3  redonda e oblonga e as linhas retas  

4  e os ângulos da casa. 

 

5  Mas, pela colher sorve-se a sopa  

6  da casa. Um líquido langor  

7  de abandono gasto numa tarde  

8  de domingo, a refeição ligeira  

9  no aconchego do sofá, prato na mão. 

 

10  E a televisão acrescenta tempero 

11  à sopa, salga ou adoça a casa,  

12  refaz estas relações. 

                     (GODOY, 1992, p. 91) 

 

 

A colher representa nesse poema, aquilo que Gaston Bachelard (1988), no capítulo 

“A fenomenologia do redondo”, em A poética do espaço, diz sobre todas as coisas/objetos 

que possuem formato circular, arredondado. Segundo o crítico, são as imagens circulares 
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que concentram, centralizam a vida, dão unidade, em oposição às pontiagudas que ferem, 

afastam. Nesse poema o objeto eleito para representar a casa é a colher. A voz lírica inicia 

com a afirmação: “Não tem a colher a forma da casa”. Nos próximos três versos contrapõe 

o formato “redondo” e “oblongo” da colher às “linhas retas” e aos “ângulos da casa”. É 

através desse objeto sensível, um instrumento doméstico, que o poeta recupera o sentido da 

casa como um espaço de habitação, ou co-habitação. Nesse espaço tumultuado, ferino, em 

que ao mesmo tempo em que une, também afasta, às “linhas retas” e aos “ângulos da 

casa”, opõe-se a forma “redonda” e “oblonga” da colher, que traz segurança, aconchego. 

Nesta direção, a colher não tem a forma da casa, mas é através dessa “forma 

redonda e oblonga” que “sorve-se a sopa da casa”, tanto no sentido usual desse objeto, pois 

com o prato na mão, no aconchego do sofá, se faz uma refeição ligeira; como no sentido 

conotativo que esse mesmo objeto ganha, o de sugar o “líquido” do abandono da casa 

numa tarde de domingo e em todos os outros, dessa casa que impõe mutuamente 

convivência e solidão. 

Os versos finais 10, 11 e 12 apresentam um outro objeto, a televisão, como aquele 

ingrediente que “acrescenta tempero à sopa”. Não somente na sopa, enquanto gênero 

alimentício, pois é no ato da refeição, sentado no sofá, que a televisão opera a sua função 

de “temperar”, mas também a sopa das relações familiares, esse líquido “lânguido”. 

Essa poesia de coisas e objetos, no caso a poesia da casa, e nesse mais 

especificamente, a da colher, é uma forma diferente de configuração da subjetividade. 

Heleno Godoy dá voz aos objetos, nessa poesia desprovida a priori de humanos. Mas a 

subjetividade se faz presente desde a escolha da casa como objeto de poesia, pois esta 

como o lugar das relações, contradições, já implica a subjetividade. Não há uma 

interferência explícita de um eu, mas o modo de olhar esse objeto só pode ser subjetivo. 

No próximo tópico, veremos como Heleno Godoy, ao falar da casa, revela os seres 

que a habitam, com suas contradições. O simbolismo com que Godoy habita a casa é um 

modo de subjetivar, humanizar esse objeto, fazendo do que seria poesia das coisas uma 

diversa forma de figurar a intimidade.  

2.3 Poesia da casa 

 

Gaston Bachelard, em A poética do espaço, estuda fenomenologicamente o espaço 

como um instrumento de análise para a alma humana. Segundo o autor, seu estudo 

pretende “examinar imagens bem simples, as imagens do espaço feliz” (1988, p. 19). Para 
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ele, suas pesquisas deveriam receber o nome de “topofilia” ou “topoanálise”, já que visam 

determinar o valor humano dos espaços de posse, dos espaços defendidos contra forças 

adversas, dos espaços amados, os quais, muitas vezes, por razões bem diversas e com as 

diferenças que comportam os vários matizes poéticos, são espaços louvados. 

Dessa forma, os espaços íntimos, vividos, são os eleitos para tal estudo. Assim, a 

imagem da casa se torna a topografia do nosso ser íntimo, pois 

 

não somente nossas lembranças como também nossos esquecimentos estão 

‘alojados’. Nosso inconsciente está ‘alojado’. Nossa alma é uma morada. E, 

lembrando-nos das ‘casas’, dos ‘aposentos’, aprendemos a ‘morar’ em nós 

mesmos. (BACHELARD, 1988, p. 20) 

 

 

Dentro da casa dos homens, uma série de outros espaços, ou a casa das coisas, 

também é tomada como objeto de análise ao longo dos capítulos, como, por exemplo, as 

gavetas, os cofres, os armários, o porão, o sótão, o ninho, a concha, entre outros. 

Evidenciando a casa como nosso ponto de referência no mundo, como signo de 

habitação e proteção, ou como um verdadeiro cosmos, Bachelard (1988, p. 24) diz querer 

encontrar a concha inicial em toda moradia, “porque a casa é o nosso canto do mundo. Ela 

é, como se diz amiúde, o nosso primeiro universo”. Segundo o autor, a casa é uma das 

maiores forças de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem, 

por isso “todo espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa [...] sem ela, o 

homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e das 

tempestades da vida. [...] É o primeiro mundo do ser humano” (p. 25).  

A casa é vista, conforme Bachelard, como o grande berço, o aconchego e a 

proteção, “antes de ser ‘jogado no mundo’ [...] o homem é colocado no berço da casa [...] a 

vida começa bem, começa fechada, protegida, agasalhada no regaço da casa.” (p. 26). E é 

na casa natal que se descobre a função de habitar, para além das lembranças, ela está 

fisicamente inserida em nós, e será transplantada a todas as outras moradas, quando essa 

casa inicial não mais existir. 

Dito isso, propomos neste tópico mostrar a singular importância da casa n’A casa 

godoyana, analisando como se constrói esse espaço em seu livro, e a partir do comentário 

de alguns poemas, evidenciar a construção de uma verdadeira “poética da casa”. Desde as 

epígrafes do livro, Heleno Godoy nos autoriza tal relação, uma vez que retoma, entre 

outros autores, Bachelard. Leiamos: 
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Da casa à não-casa se desencadeiam facilmente todas as contradições. Na casa, 

tudo se diferencia, se multiplica. 

(...) 

Talvez fosse bom guardarmos alguns sonhos para uma casa que habitássemos 

mais tarde, sempre mais tarde, tão tarde que não tivéssemos tempo para realizá-

la...Vale mais viver no provisório que no definitivo. (BACHELARD, apud 

GODOY, 1992, 07) 

 

No livro A casa, encontramos poemas escritos entre 1986 e 1991. O livro, assim 

como a casa, é planejado, arquitetado estruturalmente: é dividido em quatro partes, sendo 

cada uma delas composta por quinze poemas. Trata-se de um livro-casa. Cada uma dessas 

quatro partes é aberta por um poema, como se fosse a porta de entrada do texto, ou seja, 

são os poemas-portas, que, unidos formam um único poema: 

 

 

PRIMEIRO 

 

A casa como o lugar, este um que se aluga,  

que se compra, que se constrói ou em que se  

luta, seja o lugar do lucro ou do logro –  

lugar ouro, logradouro. 

 

 

SEGUNDO 

 

Logo, a casa é o espaço do habitável: hábito  

que se veste, espaço que se pratica, a práti- 

ca da habitação só ou co-habitação. 

 

TERCEIRO 

 

Mas, o hábito/espaço cria abismos, separa o  

cotidiano conjunto, afasta os corpos combina- 

dos no consumo do dia-a-dia da casa. Direito  

ou dádiva, a casa dispõe do dia. 

 

QUARTO 

 

Diversa, então, em si e de si mesma, a casa  

também diverte, descobre o inefável, afaga a diferença.  

Toda casa é seu próprio múltiplo. 

 

 

O leitor é convidado a uma visita a esta casa sob quatro condições: a casa como o 

lugar físico; a casa como o lugar habitável; a casa como o lugar cotidiano, que cria hábitos 



74 

 

e abismo entre aqueles que a habitam, e a casa como o lugar múltiplo, que desintegra e 

recompõe. Assim, a casa será sempre o espaço da contradição, do fazer e refazer. 

Iniciando pela leitura do primeiro poema-porta temos: “A casa como o lugar, este 

um que se aluga,/que se compra, que se constrói ou em que se/luta, seja o lugar do lucro ou 

do logro – /lugar ouro, logradouro”. A partir daqui já podemos depreender que a casa vai 

além do espaço geométrico, a casa como o lugar em que se compra, constrói ou aluga, é 

também o lugar em que se luta pela sobrevivência. Há uma aproximação sonora entre as 

palavras, e o desdobramento de uma em outra, representando também um jogo semântico: 

lugar do lucro ou do logro, lugar ouro, logradouro. A casa é, por excelência, o espaço da 

contradição, é onde se ganha, o “lugar do lucro”, mas é o lugar  em que se burla, perde, o 

do “logro”. Dessa forma, além de ser o lugar do lucro + o lugar do logro, é também o 

espaço valioso, “lugar ouro”, ou da fruição, do “logradouro”.  

Os primeiros poemas trazem uma descrição física da casa, desde o processo de 

construção: “A casa, para construí-la,/exige, primeiro, o arquiteto,/planificação de muitas 

linhas/e cálculos” (p.15); até o preenchimento do vazio com os móveis e os enfeites. A voz 

lírica nos descreve o espaço geométrico, a medida interior e exterior, dessa casa que pode 

ser a casa de todos nós: “Pedra por pedra, ou tijolo/sobre outro muro, o alicerce/estende-se 

como a raiz do/cedro: mas, a casa não cede/seu domínio” (p. 13). Apresenta-nos essa casa 

desde a entrada pelo portão, os muros que a rodeiam, o jardim, até o seu espaço interior: 

“Adentrar a casa, pelo/portão: pórtico finca-/do entre grades, gran-/de o muro em torno” (p. 

11) 

A voz lírica descreve cada objeto, coisa, que contém a casa, não apenas como 

simples registro. Esse espaço físico é ao mesmo tempo o lugar que nos liberta e aprisiona. 

A casa é o nosso refúgio, mas é também a nossa prisão. O espaço não é um ambiente 

insignificante, neutro e indiferente àqueles que o habitam, ele integra o próprio 

acontecimento, trata-se de um espaço experienciado, vivido, um espaço vivo. O poema que 

segue traz um questionamento a respeito daquilo que preenche o vazio da casa: é possível 

preencher o vazio de uma casa? Uma casa plena de vazio precisa ser preenchida com o 

que/quem além dos móveis, enfeites? Veja-se: 

 

Uma casa vazia e plena,  

de enfeites e móveis,  

uma casa, se vale a pena,  

não necessita destas coisas.  
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Que outras coisas, então, botar  

na casa ao habitá-la, con- 

frontando-a com que outras, 

adoçando-lhe os contornos?  

 

 

Como preencher o vazio que  

se acumula entre tantos  

trastes ajuntados ao longo  

de todos os anos juntos?  

 

Uma casa... uma casa contém  

mais perguntas que respostas,  

mais vazios que propostas,  

respostas ao que lhe convém.  

               (GODOY, 1992, p. 17) 

 

O poema não propõe uma resposta, como a própria voz lírica diz, “uma casa 

contém/mais perguntas que respostas,/mais vazios que propostas”. O vazio não é só 

material, mas, sobretudo, o vazio que as relações impõem, “como preencher o vazio que/se 

acumula entre tantos/trastes ajuntados ao longo/de todos os anos juntos?”. 

Como se sabe, a casa não é apenas o local de abrigo e proteção, mas também, o 

local das relações familiares e do convívio, um espaço que demarca fronteiras entre o 

público e o privado. Desse modo, para além do ponto de vista que considera a casa como 

objeto, tem-se a casa como elemento privilegiado de análise, tomada em sua complexidade 

e em sua unidade, buscando integrar os valores particulares num valor fundamental, a 

função de habitar.  

Assim sendo, a casa é o lugar habitável, que impõe solidão e convivência ao mesmo 

tempo em que se constrói, se destrói, e se refaz. Essa é a segunda condição sob a qual a 

casa é analisada no livro. Retomemos o poema-porta desse segundo momento: “Logo, a 

casa é o espaço do habitável: hábito/que se veste, espaço que se pratica, a práti-/ca da 

habitação só ou co-habitação.” (p. 41). Inicialmente a casa é vista como um objeto 

rigidamente geométrico, no entanto, como nos alega Bachelard (1988, p. 62), a casa vivida 

não é uma caixa inerte, uma vez que o espaço habitado transcende o espaço geométrico. 

Essa transposição ocorre quando percebemos a casa como um espaço de conforto e 

intimidade, assim, logo depois de 

 

habitar a casa começa por vesti-la: 

um corte, o tecido no limite do vidro,  

uma tina a um canto, com flores –  
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confronto entre o que está dentro  

e o que lá fora está também 

cercado: limite dentro de si mesma,  

a casa reproduz o muro, este  

reproduz a rua - fronteiras  

de um quadrilátero que se estende  

e se distende e cria distâncias. 

                       (GODOY, 1992, p. 45) 

 

 

A voz lírica percebe os muros da casa que habita e cria distâncias. Mas não é 

somente o muro exterior, as muralhas interiores, impostas pela casa, também são 

responsáveis por esse distanciamento entre os seres que a habitam. Dessa maneira, depois 

do vesti-la, vem a prática de habitá-la, por etapas: “primeiro, uma cama,/e só depois os 

móveis da sala [...]então compra-se o fogão./Cada um põe na casa o que a si/mesmo 

representa” (p. 43). Habitar aqui também é sinônimo de convivência, pois esta é uma das 

funções da habitação, conviver consigo mesmo, com a solidão, ou com o outro. Nessa 

casa: “tem mais do que a decisão/de estarem ou de permanecerem/vivos e juntos – é 

preciso/força ou vício para tanto empenho. [...] Tem mais do que a permissão/de se 

iludirem ou se confundirem/vivos e separados – é preciso/jogo e cintura para tanto 

engenho” (p. 55). 

Bachelard, no capítulo “Casa e universo”, opõe à casa natal, a casa sonhada, ou a 

casa futura, que seria a última morada. Nessa casa caberia todo o conforto, a solidez e a 

comodidade não tidos na primeira casa: 

 

Às vezes, a casa do futuro poderá ser mais sólida, mais clara, mais vasta que 

todas as casas do passado. No oposto da casa natal trabalha a imagem da casa 

sonhada. Já tarde na vida, com uma coragem invencível, dizemos ainda: O que 

não se fez, será feito. Construiremos a casa. Essa casa sonhada pode ser um 

simples sonho de proprietário, um concentrado de tudo o que é julgado cômodo, 

confortável, são, sólido, além de desejável pelos outros. (BACHELARD, 1988, 

P. 74) 

 

A casa final seria muito bem planejada, concreta, definitiva, seria também mais 

triste, pois a realidade afasta o devaneio. Na medida em que todas as fantasias da casa 

inicial tornam-se reais, não há mais por que sonhar: 

 

Talvez fosse bom guardarmos alguns sonhos para uma casa que habitássemos 

mais tarde, sempre mais tarde, tão tarde que não tivéssemos tempo para realizá-

la. Uma casa que fosse final, simétrica à casa natal, prepararia pensamentos e 
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não mais sonhos, pensamentos graves, pensamentos tristes. Vale mais viver no 

provisório que no definitivo. (BACHELARD, 1988, P. 74) 

 

 

Todas as casas que habitamos, ao longo da vida, repercutem a casa natal, e é a 

partir das lembranças oriundas dela que elaboramos a casa sonhada. Dessa forma, “a casa 

futura, bem, casa futura/não é planejada para ser, nunca/deveria ser, mas sempre 

acaba/sendo, repetição da casa passada”. (GODOY, 1992, p. 67). A casa natal está 

fisicamente inscrita em nós, e juntamente com ela a hierarquia das diversas funções de 

habitar. 

A terceira condição, sob a qual a casa é analisada em Godoy, é a casa como o lugar 

cotidiano que conflita e pacifica. Leiamos: “Mas, o hábito/espaço cria abismos, separa 

o/cotidiano conjunto, afasta os corpos combina-/dos no consumo do dia-a-dia da casa. 

Direito/ou dádiva, a casa dispõe do dia” (p.73). A casa será sempre um espaço ambíguo, 

pois como um espaço de convívio, essa mesma convivência implica um afastamento, 

desgaste, por isso é preciso:  

 

Recompô-la a cada dia, 

pregos, tintas, poeira.  

Há amor nessa limpeza,  

há o melhor e o pior  

nesse gesto automático  

repetido - túnel ou  

negligência, ciência  

do imponderável, a casa  

em seu murmúrio sobre- 

viverá -, tiram-lhe a  

poeira, passam-lhe nova  

tinta, pregam-lhe pregos. 

A casa sempre se recompõe. 

                 (GODOY, 1992, p. 101) 

    

Além dessa recomposição física, material, é necessário resgatar a convivência 

perdida no consumo do dia-a-dia da casa.  

A concha, assim como o ninho, são imagens da função de habitar, segundo 

Bachelard (1988, p. 141), e como o ninho, os devaneios residem na concha habitada e não 

na vazia, uma vez que estas causam devaneios tristes e de refúgio. Bachelard retoma a 

figura de Quasímodo, o habitante da Catedral de Notre-Dame, personagem para o qual, 

segundo Victor Hugo, a catedral simboliza sucessivamente o ovo, a casa, a pátria, o 

universo. Assim, afirma Bachelard (1988, p. 103) que um ser desvalido toma a forma 
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atormentada dos esconderijos nos cantos do complexo edifício, como o caracol toma a 

forma da concha, colado a ela como a “tartaruga ao casco”.  

A figura de Quasímodo representa todos nós, a casa, funciona como um ninho ou 

uma concha, um abrigo íntimo onde podemos recolher ao nosso canto, pois “o ser que 

acolhe o sentimento do refúgio fecha-se sobre si mesmo, retira-se, encolhe-se, entoca-se” 

(BACHELARD, 1988, p. 104). Vejamos o poema que segue: 

 

Uma casa no subúrbio,  

como concha ou tartaruga; 

uma casa no centro, a mesma  

tartaruga; uma casa distante  

ou perto, aquela mesma exata  

concha. 

 

Quando todas as paredes  

estão pintadas, todas as casas  

se equivalem, todos os jardins  

se parecem, todos os habitantes  

se identificam. 

 

Sob o solo, sob o assoalho,  

corre um lençol d' água  

cavável, água limpa como  

borboleta, flor de acácia. 

 

Sobre a casa, telhado  

de nuvens mutáveis,  

corre um rio firme de fogo  

às vezes falho, falaz,  

que ensina tema  

e variações de sobrevivência. 

                 (GODOY, 1922, p.103) 

 

Esse é um poema muito simbólico. A casa como concha. A casa como tartaruga. O 

que está sob a casa. O que se encontra sobre ela. Esse poema retoma, entre outras, a ideia, 

proposta por Bachelard, da casa como o nosso centro do mundo, a casa como o nosso 

universo, “uma casa no centro”.   

Na primeira e na segunda estrofe, todas as casas se equivalem, da casa mais 

humilde à mais luxuosa, todas representam o ninho, a concha, a casa está para nós assim 

como o casco está para a tartaruga, ou assim como a concha está para o caracol: “Uma casa 

no subúrbio,/como concha ou tartaruga;/uma casa no centro, a mesma/tartaruga; uma casa 

distante/ou perto, aquela mesma exata/concha”.  A casa cola-se em nós, assumindo nossa 

forma, a função de abrigo e proteção, a imagem do nosso canto no mundo: “a casa é a 
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própria pessoa, sua forma, e seu esforço mais imediato; eu diria, seu sofrimento” (Michelet 

apud Bachelard, 1988, p. 113). 

A casa-concha representa o útero, a casa em sua função maternal, que gera o 

indivíduo que a habita. A tartaruga é outro elemento simbólico, esta, também é uma 

representação do universo. Segundo Chevalier e Gheerbrant (1995), entre outras, a figura 

da tartaruga representa a mediação entre o céu e a terra. A forma arredondada do casco 

remete ao céu (superior), e a parte plana (inferior) remete a terra. Assim, também é a casa, 

temos aquilo que está “sobre a casa”, e o que está “sob o solo, sob o assoalho”. 

A partir dessa simbologia, há duas formas, como nos alega Bachelard (1988, p. 36), 

de se imaginar a casa: em sua verticalidade ou em sua centralidade. Através da 

verticalidade se chegará ao sótão e ao porão. O sótão está mais perto das nuvens, da 

racionalidade, logo vai gerar imagens claras. O porão é a parte mais obscura, irracional da 

casa, onde se sente medo, pois lá é noite todo o tempo. E pela centralidade nos levará para 

o aconchego de uma cabana.  

No poema apresentado, percebemos que a verticalidade da casa está presente aqui, 

não por meio do porão e do sótão, mas através do lençol d’água, que está sob o solo, e o 

telhado. Retomemos: “Sob o solo, sob o assoalho,/corre um lençol d' água [...] Sobre a 

casa, telhado/de nuvens mutáveis,/corre um rio firme de fogo” (p. 103). O telhado revela a 

racionalidade, todos os pensamentos ligados a ele são claros, além da sua função de 

proteger. Nesse subsolo, encontraremos aquilo que Bachelard considera como um espaço 

de além-porão, mas aqui as profundezas chegam até uma água parada, água limpa, isto é, 

depois da irracionalidade das profundezas encontra-se a vida: “um lençol d' água/cavável, 

água limpa como/ borboleta, flor de acácia”. A casa invocada vai da terra para o céu, 

encontra sua totalidade pela profundidade.  

Conforme havíamos dito, na esteira de Bachelard (1988, p. 133), a concha é uma 

casa que cresce e se constrói na mesma medida que seu morador. E a imagem sublime de 

um pequeno caracol, como um dos seres mais frágeis, mole, fabricar a concha mais dura, a 

sua casa de pedra, remete-nos à maravilha da casa-concha habitada, dessa casa-ninho, 

dessa concha-ninho que provoca devaneios que instigam a imaginação humana, que 

conferem à concha um devaneio de intimidade, “uma morada natural”.  

E essa mesma casa-concha, que pode significar acolhimento, proteção, também 

pode ser tomada como símbolo de prisão. Isso também nos mostra como o livro explora a 

casa em suas diversas possibilidades de ser casa. No poema transcrito abaixo, temos a casa 
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como essa concha, essa morada natural, que pode representar o refúgio, que traz sempre 

um devaneio de segurança, mas também pode representar uma prisão, uma espécie de 

gaiola: 

 

como evitar  

que eles se sintam presos? 

Não é a casa, como concha que  

os enrodilhasse, a escolhida. 

 

Eles nascem lá, ela já existe  

quando eles chegam, já é  

como é quando a percebem. 

Evitar que a sintam como gaiola? 

 

Que se sintam pássaros? Não, não  

se sentem presos ou lamentam  

isso. Sentem as grades, barreiras  

como recifes que atraem e prendem. 

                          (GODOY, 1992, p. 63) 

 

Nesse poema vemos a dialética do interior e do exterior, apresentada também por 

Bachelard (1988, p.215), em que ora o exterior representa a prisão ora o interior é a 

imensidão, ou o contrário. Aqui o espaço interior é ao mesmo tempo o lugar do aconchego, 

da proteção, da segurança, mas é também a prisão: “como evitar que eles se sintam 

presos?/Evitar que a sintam como gaiola?/ Que se sintam pássaros?”. 

A casa será sempre o lugar da contradição, da tentativa, do fracasso, do reinício, do 

fazer e do refazer. Nesse contexto, chegamos à quarta e última condição da casa godoyana: 

“Diversa, então, em si e de si mesma, a casa/também diverte, descobre o inefável, afaga a 

diferença./Toda casa é seu próprio múltiplo” (p. 105).  

A casa também é o berço da vida. É no interior dela que a vida se gera e se 

prolonga, é acolhida e cuidada. A casa fornece uma estabilidade maternal, segurança e 

proteção. Ela é o seu próprio múltiplo, ao mesmo tempo em que ela se desintegra, também 

se recompõe. No poema abaixo vemos a casa sob essa quarta condição, como um lugar que 

protege, cuida, mas que exige cuidados também: 

 

A casa protege seus donos 

contra os danos do abandono: 

é preciso limpá-la,  

cortar as cercas vivas,  

espanar os móveis,  

bater os tapetes,  
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lustrar o chão. 

 

Toda casa exige cuidados: 

nunca um dado ao acaso,  

há que se arranjar 

as flores nos vasos,  

evitar a poeira  

e cheiro de frituras. 

 

É preciso estender as toalhas,  

guardar os sapatos jogados,  

pois a casa deve estar  

(é preciso sempre atentar 

para isso) sempre pronta  

a ser visitada. 

 

Uma casa, ah! uma casa! 

é sempre mais que uma vitrine: 

toda casa se expõe. 

                 (GODOY, 1992, p. 107) 

 

 

Tendo em vista A casa sob as quatro condições acima analisadas, ela é ao mesmo 

tempo refúgio, abrigo que protege da solidão e o repouso, que confere um centro à 

existência humana e local privilegiado que une a superfície terrestre tanto ao mundo das 

profundezas subterrâneas quanto ao mundo celestial: “A casa é mais que enfeite/ou luxo. A 

casa é necessidade/e um jogo, o lustre a brilhar/por tantos anos na sala/e a vida a se 

debater/por todos os cantos” (GODOY, 1992, p. 113).  Em consonância com Bachelard 

(1988, p. 115): 

 

nossa casa, compreendida em seu poder onírico, é um ninho no mundo. 

Viveremos dentro dela com uma confiança inata, tão verdadeiramente 

participamos, em nossos sonhos, da segurança de nossa primeira morada. [...] 

Tanto o ninho quanto a casa onírica e tanto a casa onírica quanto o ninho — se é 

que estamos na origem de nossos sonhos — não conhecem a hostilidade do 

mundo. Para o homem, a vida começa com um sono tranqüilo e todos os ovos 

dos ninhos são bem protegidos. A experiência da hostilidade do mundo — e 

conseqüentemente nossos sonhos de defesa e de agressividade — são mais 

tardios. No seu germe, toda vida é bem-estar. O ser começa pelo bem-estar.  

 

 

Heleno Godoy traz a seguinte citação ao finalizar o seu livro: “Um livro é como 

uma casa. Tem fachada, jardim, sala de visitas, quartos, dependência de empregada e até 

mesmo cozinha e porão.” (Damatta apud Godoy, 1992, p. 137). Através dessa citação, 

Godoy aponta para o livro como uma casa, uma morada, afirmando que ambos possuem a 
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mesma estrutura. Também em Bachelard encontramos uma comparação entre as casas e as 

palavras para explicar o ofício do poeta: 

 

As palavras — imagino isso freqüentemente — são pequenas casas com porão e 

sótão. O sentido comum reside no nível do solo, sempre perto do "comércio 

exterior", no mesmo nível de outrem, este alguém que passa e que nunca é um 

sonhador. Subir a escada na casa da palavra é, de degrau em degrau, abstrair. 

Descer ao porão é sonhar, é perder-se nos distantes corredores de uma etimologia 

incerta, é procurar nas palavras tesouros inatingíveis. Subir e descer, nas próprias 

palavras, é a vida do poeta. Subir muito alto, descer muito baixo; é permitido ao 

poeta unir o terrestre ao aéreo. (BACHELARD, 1988, p. 155) 

 

 

Como já mencionamos, o próprio livro A casa é um livro-casa, uma morada de 

palavras, uma arquitetura. São sessenta poemas divididos em quatro partes, cada uma 

compôs 

[ta por quinze poemas e cada uma dessas partes é aberta por um poema-porta. 

Podemos encontrar essa mesma estrutura rigorosa na elaboração dos poemas, pois 

apresentam uma construção precisa, são planejados com exatidão pelo poeta-arquiteto. 

Atentemos ao poema que se segue: 

 

Um móvel, um andaime,  

a notícia vista do sofá  

e a sala seletiva. 

 

Na mesa, no tapete,  

as flores vistas do vaso  

e uma salada certa. 

 

No armário, no faqueiro,  

os pratos vistos da pia  

e o sabão sábio. 

 

Nas mãos, no ombro,  

o passado visto das fotos  

e a solidão, só ela. 

           (GODOY, 1992, p. 49) 

O poema é composto por quatro estrofes com a mesma estrutura sintática e formal, 

constituídas de três versos. O primeiro de cada uma das estrofes é composto por dois 

substantivos: “móvel/andaime”; “mesa/tapete”; “armário/faqueiro”; “mãos/ombro”. O 

segundo verso possui a mesma estrutura sintática. Retomemos: “a notícia vista do sofá”; 

“as flores vistas do vaso”; “os pratos vistos da pia”; “o passado visto das fotos”. O verbo 

“ver” ocupa sempre a mesma posição. O terceiro verso das estrofes é composto pelo 
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substantivo mais o seu adjetivo, além da aliteração da consoante “s”, produzindo o mesmo 

efeito sonoro: “e a sala seletiva”; “e uma salada certa”; “e o sabão sábio”; “e a solidão, só 

ela”.  

A casa é um livro que desde a estrutura maior, que é o seu projeto como livro, 

passando pelos poemas, pelas estrofes, até chegar aos versos, é laboriosamente arquitetado, 

como o próprio processo de construção de uma casa. Nesse poema, os substantivos, os 

verbos, os pronomes, e os advérbios ocupam a mesma posição. Tudo é muito preciso, cada 

coisa, cada palavra tem o seu lugar, tudo tem o seu motivo de ser, estar ali, sem excessos. 

Veja-se que até mesmo os sinais de pontuação (ponto e vírgula) estão na mesma “posição 

geométrica”, para retomarmos os praxistas. No livro A casa, assim como em uma casa, 

cada objeto, cada coisa tem o seu lugar.  

Diante desse percurso pela A casa, podemos inferir que essa poesia é, de início, 

uma poesia objetiva, voltada para a realidade exterior. Uma poesia que prefere falar das 

coisas a falar dos homens. Uma poesia aparentemente desumana, o diria Ortega y Gasset. 

Mas essa subjetividade que não aparece na epiderme do texto é, consoante Michel Collot 

(1997), uma outra forma de figuração da intimidade. Assim, ao falar da casa, Heleno 

Godoy revela os seres que a habitam, com suas contradições. O simbolismo com que 

Godoy habita a casa é um modo de subjetivá-la, humanizá-la, fazendo do que seria poesia 

das coisas, da casa, um modo de falar dos seres que a habitam, uma forma de humanismo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. LUGAR COMUM E OUTROS POEMAS 

 

 

O lugar pode ser este, se outro 

melhor não houver. O que há  

de comum: tudo aí se estabelece. 

 

Na insistência, ajuntam-se erros 

por amostragem, medidas mal 

feitas e os pesos mal calculados. 

 

Resultado: a desastrosa estética 

matemática, poética de consumo 

rápido, poesia fácil de lamúrias. 

 

                              Heleno Godoy 

 

 

3.1 Apresentação geral 

 

 

Além das influências assumidas de poetas como Mário Chamie e João Cabral de 

Melo Neto na produção poética de Heleno Godoy, vistas nos capítulos anteriores, podemos 

nomear o Drummond modernista de Alguma poesia, com os poemas da memória, e o de 

Boitempo, como uma das vozes confluentes com Lugar comum e outros poemas (2005). 

Trata-se de uma obra que destoa de todas as outras pelo caráter confessional que muitos 

poemas apresentam. É constituída por sessenta e dois poemas, escritos entre 1979 e 2003.  

Nos livros já apresentados, o autor se mostra mais cerebral, o poeta que trabalha 

minuciosamente com a linguagem. Entretanto, sem deixar de lado sua identidade apolínea, 

em Lugar comum e outros poemas estamos diante de um livro de poesia explicitamente 

confessional de um poeta que se declara cabralino, anticonfessional. Em lugar da poesia 

das coisas, tem-se a encenação do eu. Godoy realiza uma poesia da memória, emotiva, mas 

sem incorrer no derramamento sentimental.  Para isso, se vale de uma ironia de filigranas, 

de um humor paradoxalmente lírico. 

Esse humor conecta Heleno Godoy, que estreou sob o signo da praxis, 

com uma tradição moderna que remonta a certo romantismo, ao mesmo tempo em que 

opera 

uma desromantização do verso20, banindo-lhe o sentimentalismo e se aproximando do 
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humor modernista da vanguarda de 22. A partir do fim do século XVIII, com os 

românticos, a ironia tornou-se prática literária coletiva e consciente. É com os românticos 

que o riso cáustico tornou-se uma saída frente a um mundo com que não era possível 

manter mais uma relação de correspondência. Entretanto, deve-se lembrar que a ironia 

também não é exclusividade dos românticos, mas emerge em toda a poesia moderna como 

continuação da tradição da ruptura da qual fala Octavio Paz .  

Octavio Paz, em Os filhos do barro (1984), aponta a analogia e a ironia como as 

duas principais características da modernidade, do romantismo às vanguardas. A analogia é 

vista como um sistema de correspondências entre todos os seres e o mundo. Já a ironia 

surge quando o poeta percebe que não há mais essa relação de correspondência, “é o furo 

no tecido das analogias, a exceção que interrompe as correspondências.” (PAZ, 1984, 38). 

Vejamos ainda o que diz o autor: 

 

A história das revoluções poéticas da idade moderna foi a do diálogo entre 

analogia e ironia. A primeira negou a modernidade; a segunda negou a analogia. 

A poesia moderna foi tanto a crítica do mundo moderno como a crítica de si 

mesma. (PAZ, 1984, p. 201) 

 

Assim, quando o poeta toma consciência da dissonância com o mundo, ao invés de 

buscar a superação da cisão, assume a fratura com o mundo exterior e torna-se crítico da 

sua própria arte. Desse modo, a ironia moderna volta-se tanto para o contexto como para o 

texto. É o caso, por exemplo, da metalinguagem, em que a ironia tem como alvo o próprio 

ofício do poeta.  

Em nenhum outro momento a metalinguagem foi tão praticada como na 

modernidade, o que nos remete mais uma vez à consciência do fazer artístico que o poeta 

                                                                                                                                                    

 
20 O romantismo rompe com o classicismo, inaugurando a tradição da ruptura que caracteriza toda a modernidade, que é 

levada ao paroxismo no século XX, com a pletora vanguardista, e, saturada, chega a seu ocaso no período pós II Guerra 

Mundial. Essa ruptura que caracteriza o romantismo é fruto de uma literatura que, crítica da sociedade e dos 

valores burgueses, é crítica de si mesma. O criticismo que assinala a literatura romântica, pelo menos certa 

literatura romântica, faz com que o romantismo seja constituído por vários romantismos. Essa variedade pode 

ser entrevista dentro da obra de um mesmo autor, como é o caso de Álvares de Azevedo, o nosso romântico 

que está em maior sintonia com o que houve de mais radical no romantismo alemão. Em um livro como Lira 

dos vinte anos, verifica-se que, em sua primeira parte, Álvares de Azevedo paga tributo a lugares comuns do 

ultrarromantismo (a idealização do amor e da mulher, a obsessão pela morte, a visão da Natureza, o 

sentimentalismo). Na segunda parte da Lira, o poeta parodia esses lugares comuns do romantismo, fazendo 

uma poesia que é crítica de si mesma. Temos um poeta assinalado pelo sentimentalismo, mas também pela 

crítica desse sentimentalismo. Daí se dizer que Heleno Godoy, ao mesmo tempo em que se filia a uma 

tradição romântica, a da ironia, a do criticismo, rechaça uma das faces mais populares do romantismo, aquela 

do derramamento sentimental. 
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adquiriu. Através do humor e da ironia, duas feições do riso intelectual que se fazem 

presentes em muitos poemas de Lugar comum e outros poemas, Heleno Godoy torna-se 

crítico de si mesmo, como veremos nos metapoemas. Entretanto, o humor godoyano 

apresenta um tom mais cotidianizado, simplificado, tornado lírico.  A crítica se faz de 

modo mais sutil, poético, o humor se deixa entrever em filigranas.  

Solange Fiuza Cardoso Yokozawa, em A memória lírica de Mario Quintana, ao 

realizar um percurso sobre as diferentes configurações da memória em Mário Quintana, 

afirma que nem toda poesia confessional implica uma atitude mnemônica. Dito isso, 

podemos inferir que os poemas de Heleno Godoy, enfeixados sob a rubrica de Lugar 

comum, mostram-se voltados para um caráter pessoal, mas nem todos são fundados na 

atividade de rememorar um passado longínquo, isto é, não implicam um ponto de vista 

retrospectivo. Por isso, num primeiro momento, serão analisados poemas diversificados, 

buscando uma visão geral do livro, para, em seguida, num segundo momento, analisarmos 

poemas de cunho memorialístico, a fim de estabelecer uma ponte entre a poesia godoyana 

e a poesia drummondiana. 

 Em Lugar comum e outros poemas encontramos as principais manifestações da 

poesia moderna como, por exemplo, a lirização do cotidiano, a indistinção entre temas 

considerados poéticos e não poéticos, a estilização da linguagem mais prosaica, o uso da 

metalinguagem, uma poesia que se volta para o próprio fazer poético. Assim, temos 

poemas que versam sobre as lembranças de infância do poeta, tais como: a primeira 

bicicleta ganhada de presente, a primeira professora, os namoricos de adolescente, os 

tempos de colégio, a cidade natal, o carro da família, os tempos em que morou em 

Tulsa/Oklahoma para cursar o mestrado (a primeira experiência com a neve, os grandes 

shoppings centers, enfim, das impressões que tivera da cidade).  

Há poemas que versam sobre datas comemorativas, como o natal, o finados, a 

passagem de ano, o dia da Independência do Brasil, entre outras. Também poemas que 

falam sobre a própria escrita, “Folha de papel” (p. 64) e “Linguagem” (p.66). Ainda um 

poema, “Paisagens” (p. 79), em que o eu lírico fala do envelhecimento; e os longos poemas 

“Marcas” (p. 57), uma seqüência de dez sonetos com cuja estrofação brinca o poeta, e 

“Lugar comum” (p. 96), construído a partir de ditos populares que ganham uma nova carga 

semântica a partir da releitura que o poeta realiza. Enfim, é um livro com textos 

diversificados, mas todos imbuídos de um caráter mais pessoal.  
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Faz-se necessário ressaltar que a expressão “lugar comum” que dá título ao livro, 

num sentido pejorativo, poderia se referir àquilo que é banal, trivial, caso não houvesse 

quem lhes desse outra estrutura. No entanto, podemos averiguar que o poeta, ao voltar-se 

para uma das tendências mais recorrentes da lírica moderna, a poetização do cotidiano, dos 

eventos triviais, e do óbvio, ou seja, do “lugar-comum”, é o responsável por dar-lhes uma 

outra perspectiva.  

Nesse âmbito, a expressão pode ser entendida como o lugar das relações em que 

coisas comuns são compartilhadas por todos nós, como, por exemplo, sentimentos, 

emoções, experiências. Pode ser entendida também como o lugar comum da linguagem, ou 

ainda, em acordo com o que nos afirma David Oscar (2005), Lugar comum é o espaço 

onde as coisas podem ser compartilhadas, e, por excelência, é também o lugar da poesia: 

“o lugar pode ser este, se outro/melhor não houver. O que há/de comum: tudo aí se 

estabelece” (GODOY, 2005, p. 96).  

Os poemas, de Lugar comum e outros poemas, são de cunho narrativo, o que os 

aproxima da prosa e nos faz retomar a hibridização dos gêneros posposta por Emil Staiger 

(1975). Como aponta Luiz Costa Lima (2006, p. 02): “eis uma lírica que, pela condução 

dos versos, apenas aproximadamente isossilábicos, pela sobriedade das metáforas (e 

demais figuras), pelo tom de monólogo cotidiano, pela ausência tanto de construções em 

quebra-cabeça quanto de soluções coloquiais, está à beira da prosa; de uma prosa sóbria, a 

que repugna qualquer derramamento”.  

Dessa maneira, Heleno Godoy realiza em Lugar comum e outros poemas, através 

de um humor lírico, uma poesia explicitamente confessional, ainda que não incorra no 

sentimentalismo. Tanto que o primeiro poema que abre o livro se intitula “Auto-retrato”. 

Vejamos a primeira estrofe em que os três versos iniciam com substantivos de mesma 

terminação e fazem uma definição sucinta desse sujeito: 

 

Insistência em não submergir, 

resistência a qualquer clima, 

preferência por extremos. 
 

 

 

As estrofes seguintes remetem diretamente à primeira, explicitando as 

consequências sofridas por esse eu que tem preferência por extremos: 

 

Tenho sido assim: o peso 
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que peso, a altura que meço, 

larguras que circun(e)screvo 

entre minhas idas e voltas. 

 

Não retorno por caminhos 

curtos  - desculpas existem, 

podem ser postas em prática: 

quando muito, silencio quando 

menos quero, se existem escolhas; 

falo mais quando não permitem 

- e me deixam sem escolhas. 

 

Levo e velo a vida que quero, 

por ter encontrado regras, 

quando cá cheguei; não violo 

normas, no entanto, se me pedem 

gentilmente com um ‘por favor’. 

 

Se já escolhi caminhos errados, 

sempre sei aonde não quero ir; 

prefiro evitar amigos a construir 

adeptos – sou muito constante 

quando trato de ódio; vulnerável, 

quando acho que o que é amor 

perdura. 

 

Assim, raramente me protejo, 

e ando cheio de cicatrizes. 

            (GODOY, 2005, p. 13) 

 
 

 

O poeta descreve a imagem que tem de si, metódico, ousado, despojado, vulnerável 

quando se trata de amor, constante quanto se trata de ódio. Justamente por não se proteger 

está marcado por cicatrizes, as marcas que as circunstâncias da vida e o tempo deixaram. 

Dessa forma, o poeta, por meio de seu auto-retrato, expõe a instabilidade do ser humano 

diante das vicissitudes da vida como algo inerente do ser. O poema é uma forma de o poeta 

se revelar enquanto pessoa e enquanto poeta.  

Como se sabe, auto-retrato é o nome que se dá quando um indivíduo procura 

descrever o seu aspecto e o seu caráter, explicitando aquilo que ele considera a expressão 

de si mesmo. No caso do poeta goiano, ao abrir o seu livro de tom confessional com um 

“auto-retrato”, além de constituir um exercício que permite revelar traços tanto de sua 

personalidade, quanto de sua obra, sugere ainda uma espécie de “pacto autobiográfico”, 

termo cunhado por Philippe Lejeune (1996), em Le pacte autobiographique, que propõe 

justamente uma relação entre o vivido e o contado, como um resgate da história pessoal. 

No entanto, não podemos nos esquecer que o poeta se utiliza, para imprimir as suas 
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memórias, de um instrumento deliberadamente ficcional, isto é, por mais que se diga 

confessional, não podemos perder de vista que é um confessionalismo inventado, criado 

poeticamente.  

Os poemas “Paisagens” e “Um espelho, outra vez” tratam-se de mais dois auto-

retratos que Heleno Godoy apresenta no livro. A seguir as três primeiras estrofes de 

“Paisagens”: 

 

De repente, aquele impacto: “Esta cara  

não é minha!” acuso o espelho à minha  

frente. Olho-me de novo e me espantado(SIC) 

com tanta diferença. 

 

Claro que não era assim quando criança,  

nem mesmo quando adolescente. Sim,  

sei, o tempo passa e nós mudamos,  

e bem depressa. 

 

Mas ali, naquele dia de sustos não suaves,  

impactos refletidos e espelhos embaçados  

após o banho, antes de a barba fazer,  

recusava evidências.  

             (GODOY, 2005, p. 79/80) 

 

Sigmund Freud (2006), em “O mal-estar na civilização”, investiga a infelicidade na 

civilização, levando em consideração as exigências e as restrições que essa impõe. O autor 

ressalta que nossas possibilidades de felicidade são restringidas por nossa própria 

constituição, e o sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, 

condenado à decadência e à dissolução; do mundo externo, que pode se voltar contra nós 

com forças de destruição esmagadoras e impiedosas, e de nossos relacionamentos com os 

outros homens. Vemos que a primeira possibilidade elencada por Freud é recorrente em 

toda literatura. Nesse poema de tom confessional, Godoy discorre sobre a temática da 

velhice, expressando o mal estar causado pela decadência do corpo, principalmente, 

quando se depara frente a um espelho.  

O próprio título do poema é de caráter dúbio, mas só vamos nos dar conta disso ao 

ler o texto. As paisagens aqui não são geográficas, mas são aquelas esculpidas pelo tempo, 

que deixam, em nosso corpo, marcas. Na primeira estrofe o sujeito lírico, após o banho e 

antes de fazer a barba, depara-se frente a um espelho, e sente um impacto ao ver no seu 

corpo e na sua face as marcas do tempo, dominado por um sentimento de recusa: “ ‘[e]sta 



90 

 

cara/não é a minha!’ acuso o espelho à minha/frente. Olho-me de novo e me espanto/com 

tanta diferença”.   

Inicialmente não se trata de uma postura passiva diante do envelhecimento, pois 

num “dia de sustos não suaves, recusava evidências”, mas sabe que é um fato 

irremediavelmente imposto pelo tempo que corrói o corpo, assim como as traças corroem 

os objetos: “[s]im,/sei, o tempo passa e nós mudamos,/e bem depressa”. Frente ao espelho, 

numa espécie de processo epifânico, o eu tem a noção da passagem do tempo e as 

consequências trazidas por ela: “claro que não era assim quando criança,/nem mesmo 

quando adolescente”. 

No primeiro verso da oitava estrofe, ao contrário do poema “Retrato”21, de Cecília 

Meireles, em que a voz lírica indaga: “- Em que espelho ficou perdida a minha face?”. O 

sujeito lírico aqui, como se em resposta, diz que sua face não ficara perdida em espelho 

algum, e que apesar do estranhamento - a ausência de cabelos, o aparecimento de rugas, a 

gordura, e as dobras que o escondem dele mesmo e o deformam, sua face é aquela mesma, 

não mais plana, mas acidentada e diferente do que planejara, como se estendesse outro 

pergaminho ou mapa sobre nova geografia, ou sobre a sua “paisagem”:  

 

[...] 

Minha face não ficara perdida em nenhum 

espelho e ali eu encontrava outra, apesar 

da estranheza e embaçamento. Minha  

face era aquela mesma,  
 

perdida em mim mesmo, sob esta ausência 

de cabelos, estas rugas que aparecem 

aos poucos e tomam conta de minha 

superfície; sob esta gordura 

 

 

e todas estas dobras que me escondem  

de mim mesmo e me deformam, 

tornam-me outro, diferente de mim 

sobrevivido, 

 

como se estendendo outro pergaminho 

ou mapa sobre nova geografia, agora não 

                                                 

 
21 “Eu não tinha este rosto de hoje,/Assim calmo, assim triste, assim magro,/Nem estes olhos tão 

vazios,/Nem o lábio amargo.//Eu não tinha estas mãos sem força,/Tão paradas e frias e mortas;/Eu não tinha 

este coração/Que nem se mostra.//Eu não dei por esta mudança,/Tão simples, tão certa, tão fácil:/- Em que 

espelho ficou perdida/a minha face?” (MEIRELES, 1994, p. 76). 
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plana e, diferentemente de tudo o que  

planejara, acidentada. 

                   (GODOY, 2005, p. 79/80) 

 

Cumpre dizer ainda que Freud (1996, p. 85) refere-se ao corpo como uma das 

fontes do mal-estar humano, e esclarece que “este permanecerá para sempre como uma 

estrutura passageira, com limitada capacidade de adaptação e realização”. Essa estrutura 

passageira é um veículo de sofrimento, devido à sua degradação. Desse modo, temos, num 

primeiro momento do poema, um eu que nega os efeitos do tempo sobre o seu corpo, o que 

lhe causa um mal estar. E num segundo momento, na impossibilidade de esquivar-se da 

velhice e da decadência física, esse mesmo eu tem uma postura mais passiva de aceitação.    

A poesia de Lugar comum e outros poemas também apresenta confluências com 

aquela de Manuel Bandeira que, assim como um certo Drummond, atualiza o humor sob a 

chave modernista. Leiamos um poema de Manuel Bandeira que também fala sobre a 

temática da velhice: 

 

Versos de natal  

 
Espelho, amigo verdadeiro, 

Tu refletes as minhas rugas, 

Os meus cabelos brancos, 

Os meus olhos míopes e cansados. 

Espelho , amigo verdadeiro, 

Mestre do realismo exato e minucioso, 

Obrigado, obrigado! 

 

Mas se fosses mágico, 

Penetrarias até ao fundo desse homem triste, 

Descobririas o menino que sustenta esse homem, 

O menino que não quer morrer, 

Que não morrerá senão comigo, 

O menino que todos os anos na véspera de Natal 

Pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás da porta. 

                                       (BANDEIRA, 1993, p. 171) 

 

 

Em “Versos de natal”, através de um humor lírico, o espelho ganha o status de 

amigo verdadeiro para esse eu lírico. Aqui a realidade vivida pelo eu maduro, na primeira 

estrofe, contrasta com a magia do eu menino, na segunda. Na primeira o eu tem 

consciência de sua velhice, e declara ser o espelho o seu “amigo verdadeiro” por lhe 

mostrar a realidade, há uma espécie de exaltação, ainda que irônica, desse objeto. A 

segunda estrofe inicia com o verso: “mas se fosses mágico”, ou seja, na primeira parte, 
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temos o espelho como um objeto que representa a exterioridade desse homem já velho e 

cansado, na segunda, temos o verso iniciado com a conjunção adversativa “mas”, há uma 

mudança, aqui a magia é que ganha espaço. O espelho mostra a realidade exterior, mas se 

ele fosse mágico, pudesse penetrar o interior, mostraria “o menino que sustenta esse 

homem,/o menino que não quer morrer,/que não morrerá senão comigo,/o menino que 

todos os anos na véspera de Natal/Pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás da porta”.  

Diante da constatação do envelhecimento proporcionada pelo espelho, o sujeito 

lírico responde com a altivez do humorista. Agradece ironicamente ao “mestre do realismo 

exato e minucioso”, mas, em um gesto de desforra, valoriza a dimensão interior, onde 

habita o menino, em detrimento daquela exterior, a única perceptível pelo espelho. 

Também no poema “Um espelho, outra vez”, de Godoy, temos um sujeito lírico 

consciente de sua velhice, mas que recusa a face de hoje, que segundo ele é uma farsa: 

 

Este rosto de hoje é uma farsa  

sobreposta a uma face inversa.  

Imersa em espera e corroída  

por si mesma, em aqui ficando,  

ela teima em não se ver como é.  

 

 

Apesar do título do poema, o eu poético não está em frente a um espelho, como nos 

textos anteriores, mas diante de uma foto de carnaval, provavelmente de quando ainda era 

jovem: 

 

Não um espelho à sua frente,  

não aquele ricto no músculo  

que se contrai a cada dor, cada  

picada ou mordida, mas espasmo  

irreprimível, uma corrida lágrima.  

 

Pois é assim que nos portamos  

e nos postamos diante de uma  

foto, gatos desconfiados, que  

olham atrás do papel ou espelho,  

buscando lá um passado perdido,  

 

uma data já esquecida, roupa  

envelhecida e fora de moda,  

uma fantasia de pirata, um  

holandês não voador, preso  

aos tamancos de madeira,  
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deselegante no andar, como se  

assustado com o peso do sapato  

estranho, um cachimbo falso  

no canto da boca, um olhar  

triste, e era foto de carnaval. 

              (GODOY, 2005, p. 81) 

 

Em “Paisagens”, o elemento com o qual o eu lírico se depara é o espelho, que o 

permite identificar o seu real estado. Em “Um espelho, outra vez”, apesar de o título se 

referir ao objeto especule (espelho), é a foto que permite o encontro entre os tempos 

presente e passado. Como o próprio poeta afirma, “é assim que nos portamos/e nos 

postamos diante de uma/foto, gatos desconfiados, que/olham atrás do papel ou 

espelho,/buscando lá um passado perdido,/ uma data já esquecida” (GODOY, 2005, p. 81). 

O espelho e a foto são objetos de uma forte carga simbólica. A foto porque pode 

remeter a outro tempo, um tempo diferente do agora, assim como vimos nos outros poemas 

de Godoy, e o espelho representa o aqui-agora exterior.  Esses dois objetos permitem uma 

relação entre o passado e o presente. A diferença é que a foto reflete o passado do eu que 

está no presente, e o espelho reflete o imediato, o agora, o presente de um eu que de súbito 

é remetido ao passado.  

Nessa abordagem, vemos nos poemas acima uma tomada de consciência do 

envelhecimento, assim como em toda a poesia de Godoy encontramos uma compreensão 

humana da vida de um modo geral que não comporta subterfúgios, ilusões.  

“Álbum de família” é mais um poema de tom confessional, só que ao invés de um 

auto-retrato, o poeta fala aqui sobre um álbum de fotografias. No poema temos um eu 

lírico que, no tempo presente, olha fotografias antigas de seus antecedentes (mãe, tio, avô, 

avó), quando ainda eram crianças, e os imagina projetando-os num futuro, que na verdade 

é agora o seu presente. Não podemos nos esquecer que o poeta reinventa ficcionalmente a 

lembrança de um álbum de fotos. Vejamos a primeira estrofe do poema: 

 
Esta menina com uma flor na mão 

não sabe ainda, mas será minha mãe. 

Aquele menino lá, de uniforme, será 

um de meus muitos tantos tios. 

De um lado como do outro, não 

faltarão parentes: este meu avô 

aqui, de bigode, ou esta avó magra, 

que irá morar longe, num sanatório. 

Numas outras fotos, estes outros 

avós, que a sorte e a saúde muito 

mais tempo mantiveram por perto. 
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                   (GODOY, 2005, p. 14) 

 

Roland Barthes, em A câmara clara, realiza um estudo sobre a fotografia, buscando 

encontrar sua “essência”, pois, para o autor, a foto possui um traço essencial que a 

distingue das demais comunidades das imagens. Para Barthes (1984, p. 20), uma foto pode 

ser objeto de três práticas: o operator (fotógrafo); o spectator (todos nós); e o spectrum (o 

alvo, o referente, aquilo ou aquele que é fotografado). A escolha por spectrum, segundo 

Barthes, é a de que essa palavra mantém, através de sua raiz, “uma relação com o 

‘espetáculo’ e a ele acrescenta essa coisa um pouco terrível que há em toda fotografia: o 

retorno do morto”. Segundo o semiólogo, a fotografia, historicamente, deve ter alguma 

relação com a “crise de morte”, que começou na segunda metade do século XIX. Ela 

produz a morte ao querer conservar a vida. 

A fotografia, portanto, oscila entre dois conceitos: o real e o vivo. O real atesta que 

o objeto esteve lá, e eterniza aquilo que foi fotografado. Mas ao despontar esse real para o 

passado, “isso foi”, já aconteceu, sugere que ele está morto. A fotografia é a um só tempo o 

passado e o real: o real no estado passado. Ela não fala daquilo que não é mais, mas apenas 

daquilo que foi. Que o sujeito esteja morto ou não, qualquer fotografia é essa catástrofe.  

O poema “Álbum de família” representa aquilo que Barthes afirma, às vezes 

acontece de conhecermos melhor uma foto de que nos lembramos do que uma foto que 

vemos, como se a visão direta orientasse equivocadamente a linguagem, envolvendo-a em 

um esforço de descrição que deixa de atingir o ponto do efeito, o que Barthes denomina de 

punctum, aquilo que anima, que dá o estalo. O poeta, assim como Barthes, conhece melhor 

a foto de que se lembra do que se estivesse em uma visão direta da imagem, pois, “no 

fundo – ou no limite – para ver bem uma foto mais vale erguer a cabeça ou fechar os 

olhos” (BARTHES, 1984, p. 35). Isto é, ver com a memória. 

O sujeito lírico contempla a foto de seus antecedentes, de sua mãe, tios, avós e 

outros parentes. Ele lê a sua inexistência nas faces, nas poses e nas roupas usadas antes que 

ele pudesse lembrar-se delas, como a imagem da menina com uma flor na mão, da mãe-

criança.  O que o separa dessas fotos é a “História”22, ou seja, o tempo em que não era 

                                                 

 
22 Roland Barthes usa esse termo para se referir ao tempo em que não era nascido: “Em relação a muitas 

dessas fotos, era a História que me separava delas. A História não é simplesmente esse tempo em que não 

éramos nascidos? Assim, a vida de alguém cuja existência precedeu um pouco a nossa mantém encerrada em 

sua particularidades a própria tensão da História, seu quinhão. Para mim, a História é isso, o tempo em que 

minha mãe viveu antes de mim”. (BARTHES, 1984, p. 55) 
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nascido; o tempo em que pessoas viveram antes dele. As fotos que deslumbram o sujeito 

lírico são precisamente fotos perdidas, distantes, que não se parecem com a do sujeito 

fotografado: de crianças, pessoas que não conheceu naquele tempo. 

Ao contrário do que se espera, até mesmo pelo título do poema, essas fotos velhas, 

amareladas, não estão dispostas em um álbum, e isso só vamos saber na segunda estrofe: 

 
 

De uma caixa de sapatos é que saem, 

pois lá guardadas, todas essas fotos 

velhas, algumas com rasgados, outras 

amareladas, outras tantas desfocadas. 

                         (GODOY, 2005, p. 14) 

 

 

Os retratos não estão expostos em paredes, ou em porta retratos em estantes, mas 

estão dentro de uma caixa de sapatos, uma forma improvisada de guardar as fotos. Na 

estrofe seguinte a voz lírica vai dizer que prefere dessa forma, pois, mais que em um álbum 

organizado, é dentro dessa caixa com fotos embaralhadas que encontra as biografias que 

lhe fascinam. Assim também são as lembranças que vêm à nossa memória, desorganizadas 

e não ordenadas. E essas lembranças embaralhadas, ou seja, o fato de tirar fotos 

aleatoriamente de uma caixa, é mais emocionante para o sujeito lírico do que se estas 

estivessem sido organizadas por alguém, que provavelmente as colocaria em ordem 

cronológica dos acontecimentos:  

 

 

Não estão num álbum dispostas, 

ordenadas e exibidas. Não. Aqui, 

nesta caixa, muito mais que num 

álbum organizado, encontro certas 

as biografias que me fascinam, 

as lembranças embaralhadas, 

roupas às vezes em desalinho, 

instantâneos precisos, muito 

mais nítidos que fotos de estúdio 

ou de festas fartas, de aniversários 

ou casamentos, batizados, enterros. 

                  (GODOY, 2005, p. 14) 

 

 

No sétimo verso o eu diz que as roupas às vezes estão em desalinho, ou seja, não 

seriam roupas adequadas para uma ocasião de comemoração. O que indica que essas fotos 
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talvez tenham sido tiradas aleatoriamente, sem uma comemoração específica, em um dia 

qualquer, um dia comum. Esses instantes são, para o eu lírico, mais precisos e muito mais 

nítidos do que fotos de estúdio, ou festas fartas, aniversários, casamentos, entre outros. São 

mais precisos porque mostram o que realmente eram, já que, nas fotos de celebrações, 

geralmente os indivíduos encontram-se artificiacializados, seja pelas roupas, maquiagem, 

postura, cabelo, etc. Isso porque, como ressalta Barthes (1984), a partir do momento em 

que nos sentimos olhados, tudo muda, colocamo-nos a posar, fabricamos instantaneamente 

um outro corpo, metamorfoseamo-nos antecipadamente em imagens. 

A foto, assim como o papel perecível, em geral, tem o mesmo destino, mesmo que 

esteja fixada em suportes mais duros, não se torna menos mortal. Toda foto é transformada 

em dejeto: ou a gaveta, ou a caixa de sapatos ou a cesta de lixo. O poeta é quem lhes dá 

essa outra estrutura, a memória lírica, através da qual se eternizam. Como salienta Luiz 

Costa Lima (2006, p. 02), nesse poema, “as lembranças perdem seu status de íntima 

nobreza; dispersam-se em aberta planície, em que se tornariam indistintas caso não 

interviesse quem lhes desse outra estrutura, além da memória.” Essa outra estrutura é a 

memória lírica do poeta. 

Isso posto, distanciado no tempo e observando o passado, Heleno Godoy constrói 

uma história lírica pessoal: a família, os amigos, a terra natal e seus habitantes, as primeiras 

e mais marcantes emoções, os presentes recebidos, as datas comemoradas, as decepções 

sofridas, assim como reflete sobre questões mais recentes, a concepção do ato criador, os 

medos, as buscas, as perdas, e a passagem do tempo que traz o envelhecimento.  

Ressalte-se que os poemas metalinguísticos, além de constituírem uma espécie de 

ironia, como vimos anteriormente, são uma forma de confessionalismo, mesmo que um 

modo de se confessar às avessas, pois falar sobre o fazer poético, sobre o seu próprio ato 

de criação, é uma forma de o poeta falar de si, do modo como ele percebe, pensa a poesia. 

Nesse âmbito, os metapoemas “Folha de papel” e “Linguagem”, que refletem sobre a 

própria função e a criação do fazer literário, poderiam ser tomados como uma espécie de 

auto-retratos. No primeiro texto, um soneto, o poeta fala do ato criativo, da dificuldade de 

seu material que consiste em trabalhar com as palavras, com a linguagem, e da angústia 

diante da folha em branco: 

 

Folha de papel 

 

 

Este branco me assusta, não sei como 
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me proteger dele, pois leva-me ao silêncio. 

Houve um tempo em que achei poder 

dele me aproximar, torná-lo um espaço 

meu e multiverso, de que me assenhorearia 

passo a passo e devagar e sempre, sempre 

cuidando de preenchê-lo, pouco a pouco,  

com o que julgasse de meu direito e uso. 

 

Este branco me assusta mais ainda, pois 

nunca consegui, debalde as tentativas,  

saber o que nele fazia constantemente, 

se o preenchia comigo mesmo ou com 

coisas que acreditava minhas, se todas 

me escapavam, mal as imprimia nele. 

                    (GODOY, 2005, p. 64) 

 

Percebemos, no poema, o impasse do poeta frente ao branco da página, a qual, ao 

mesmo tempo, assusta-o, inquieta-o e também o incita.  

Nos primeiros versos das duas estrofes, o poeta reitera: “Este branco me assusta”/ 

“Este branco me assusta mais ainda”. Como podemos perceber, a palavra “branco” aparece 

como metonímia da folha de papel. A página em branco o assusta porque não sabe como se 

proteger dela, o ato de escrever é uma impulsão, e debalde as tentativas, o poeta diz não 

saber o que fazer com esse “branco”. No segundo parágrafo fala do conflito em não saber o 

que realmente está escrevendo, uma confusão entre aquilo que é ficcional ou não, pois tudo 

isso escapa ao poeta no ato de escrever.  

Já em “Linguagem”, o poeta é irônico em relação aos poemas melancólicos, que se 

derramam em sentimentalismo e reproduzem o vazio da linguagem e conteúdo. Nesse 

poema, revela sua concepção do ato criador: 

 

Não sei mais escrever frases bonitas. 

Exemplo: “A lua prateava o horizonte 

e murmuravam na terra os grilos 

do anoitecer.” 

 

O que é belo nisso? O brilho 

prateado da lua, o som 

harmonioso e insistente 

dos grilos murmurantes? 

 

Ou este vazio da própria linguagem 

desgastada e renovando-se, banindo 

de si mesma seu próprio conteúdo 

e aceitando-se como forma apenas? 

 

Catar palavras, disse alguém! 
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E nada mostra mais seu vazio 

do que o que lhes sobrevive 

engastado, como musgo ou 

ferrugem, sujeira irremovível. 

              (GODOY, 2005, p. 66) 

 

O poeta assegura que em sua poesia não há espaço para o lirismo contemplativo, e 

questiona qual a concepção do belo. O primeiro verso é iniciado com o advérbio de 

negação “não”, que revela a ironia do poeta ao dizer que não sabe mais escrever frases 

bonitas e cita o exemplo: “A lua prateava o horizonte/e murmuravam na terra os grilos/do 

anoitecer”. Na segunda estrofe o poeta indaga sobre o que há de belo nesses versos (o que 

é belo nisso?), uma vez que esses versos revelam apenas o vazio da própria linguagem, 

desgastada, banindo-se de si mesma e de seu próprio conteúdo e aceitando-se apenas como 

forma.  

Na quarta estrofe encontramos: “Catar palavras, disse alguém!”. O sujeito poético 

nos afirma que a elaboração do poema não consiste apenas em catar palavras e reuni-las 

sob a forma de versos, pois não são temas poéticos ou os elementos exteriores da forma 

que definem um poema, mas a sua densidade lírica. Ao elaborar um poema, “catar 

palavras”, isto é, escolhê-las, faz parte do ato criador, mas há aqueles que ficam somente 

nisso e acabam por revelar o vazio da linguagem.  

Nota-se que Godoy faz uma referência explícita ao poema “Catar feijão”23, de João 

Cabral, em que o poeta também revela sua concepção do ato criador. A construção do 

poema é comparada a um ato do cotidiano, catar feijão, em que o escolher, o selecionar, o 

combinar são necessários. O ato de jogar as palavras é a primeira etapa criadora. Porém, o 

verdadeiro artista não fica aí: ele, assim como o catador de feijões, seleciona os melhores 

grãos, a fim de construir uma poesia que fale, não pelo excesso, mas pela contenção, 

desfazendo-se de tudo o que for “leve e oco, palha e eco”.  

Através da leitura e apresentação de alguns poemas do livro Lugar comum e outros 

poemas, podemos inferir que, em lugar da poesia das coisas, tem-se a encenação do eu. 

                                                 

 
23 1. Catar feijão se limita com escrever:/joga-se os grãos na água do alguidar/e as palavras na folha de 

papel;/e depois, joga-se fora o que boiar./Certo, toda palavra boiará no papel,/água congelada, por chumbo 

seu verbo:/pois para catar esse feijão, soprar nele,/e jogar fora o leve e oco, palha e eco.// 

2. Ora, nesse catar feijão entra um risco:/o de que entre os grãos pesados entre/um grão qualquer, pedra ou 

indigesto,/um grão imastigável, de quebrar dente./Certo não, quando ao catar palavras:/a pedra dá à frase seu 

grão mais vivo:/obstrui a leitura fluviante, flutual,/açula a atenção, isca-a como o risco. (MELO NETO, 2008, 

p. 320) 
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Mas assim como Godoy, ao falar das coisas (a casa, por exemplo), fala de si, ao falar de si, 

como nos poemas de memória e nos auto-retratos, para ficar somente nesses exemplos, não 

resvala no sentimentalismo, no derramamento sentimental. O antídoto de que se vale é uma 

ironia de filigranas, um humor paradoxalmente lírico.  

Passaremos agora para o segundo momento deste estudo, que consiste na 

apresentação dos poemas em que o passado torna-se matéria nuclear. 

 

3.2 Heleno Godoy e Carlos Drummond de Andrade: um encontro memorável. 

 

 

Heleno Godoy, estreando sob o signo da poesia praxis, vanguarda literária que 

influenciou indelevelmente o projeto que o autor traçou para si, em Lugar comum e outros 

poemas (2005), sem perder de vista a concepção do livro como estrutura definida e as 

estratégias poéticas que ele adquiriu com a experiência praxista como, por exemplo, o 

corte do verso, aproxima-se de certa face da poesia de Carlos Drummond de Andrade, 

aquela em que o poeta de Itabira recria o passado, matizando-o com uma ironia lírica. 

Neste subcapítulo propõe-se realizar uma leitura comparativa de alguns poemas publicados 

em Boitempo e Lugar comum, observando como se dá o encontro memorável entre os 

poetas.  

Na lírica memorial de Drummond e Godoy, um dos movimentos do texto visa o 

reencontro do homem adulto com a criança. Na maior parte das vezes, lembrar não é 

reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências 

do passado. Isto é, trata-se não apenas de evocar uma percepção do pretérito, na ilusão de 

revivê-la tal e qual se deu, mas de construir uma nova percepção.  

Alfredo Bosi (2000) é um dos que pensaram a poesia moderna como resistência 

simbólica, vendo nela uma manifestação de oposição à época moderna. Para o autor, essa 

modernidade se dá como recusa e ilhamento. Em seu texto “Poesia Resistência”, salienta 

que a poesia moderna torna-se, a partir do pré-romantismo, diante da pseudototalidade 

forjada pela ideologia, uma forma de resistência simbólica aos discursos dominantes. 

Dentre as diversas faces de resistência da poesia moderna mapeadas por Bosi, estão a 

poesia-metalinguagem, a poesia-mito, a poesia-biografia, a poesia-sátira e a poesia-utopia. 

Como destaca Bosi (2000, p. 167), essa resistência “não constitui o ser da poesia, 

apenas o seu modo historicamente possível de existir no interior do processo capitalista”. 
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Assim, para o autor, as diversas formas de resistência simbólica da poesia não constituem a 

sua essência, mas possibilidades de sobrevivência em uma época em que a ideologia, 

denominada por Adorno (2003) como “falsa consciência”, integrada na lógica do sistema, 

é que dá nome e sentido às coisas, aos seres. Desse modo, não conseguindo integrar-se 

feliz nos discursos correntes da sociedade, a resistência poética cresceu junto com a má 

positividade do sistema. Temos uma poesia que ora nega o presente em função de um 

passado melhor, ora parte para a evocação de um futuro promissor: 

 

 
A poesia resiste à falsa ordem, que é, a rigor, barbárie e caos. [...] Resiste 

aferrando-se à memória viva do passado; e resiste imaginando uma nova ordem 

que se recorta no horizonte da utopia. [...] A luta é, às vezes, subterrânea, 

abafada, mas tende subir à tona da consciência e a acirrar-se a olhos vistos as 

garras do domínio. (BOSI, 2000, p.169-170) 

 

 

Ainda para Bosi (2000, p. 185), se considerarmos a “poesia mítica em função do 

sentimento do tempo, veremos que nela se opera um circuito fechado: a evocação é um 

movimento da alma que vai do presente do ‘eu’ lírico para o pretérito, e daí retorna, 

presentificado, ao tempo de quem enuncia” (destaque do autor). Tanto que para Emil 

Staiger (1975), o passado como tema da lírica é um tesouro da recordação e o seu tempo 

gramatical é a presentificação, ou seja, a memória viva do passado. 

Drummond escreveu poemas sob o signo da memória desde o primeiro livro, 

Alguma poesia, até a publicação póstuma Farewell. A infância vivida em Itabira, interior 

de Minas Gerais, torna-se um espaço mnemônico fecundo que alimenta boa parte de sua 

obra. No entanto, é em Boitempo que encontramos uma produção deliberadamente 

autobiográfica, uma vez que, nos livros anteriores, os poemas autobiográficos aparecem 

entre peças ficcionais. Como nota Antonio Candido (1995, p. 55) não se trata mais de 

poemas de memória em meio a outros de diversas orientações, a memória aqui torna-se 

matéria nuclear.  

Nos três últimos livros - Boitempo I (1968); Boitempo II (1973) - Menino antigo; 

Boitempo III (1979) - Esquecer para lembrar – está a soma de todos os poemas cuja 

matéria e cujo processo nasceram do interior de uma lembrança. Nos livros da velhice, o 

olhar do poeta se volta para os quadros da infância e da juventude. Os poemas tratam das 

lembranças de sua infância, da fazenda, dos amores e descobertas da adolescência, do 

difícil período escolar, dos objetos, histórias e pessoas que marcaram a sua vida.  
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Com a publicação do primeiro Boitempo, em 1968, a reação da maioria dos leitores 

de Drummond foi marcada pelo sentimento de frustração, pois se esperava um novo e 

grande movimento poético, como havia acontecido em A rosa do povo, Claro enigma e 

Lição de coisas, tanto que o poeta foi alvo de críticas por todos os lados.  

Alcides Villaça (2006), em Passos de Drummond, realizou um estudo sobre a sua 

poesia percorrendo os caminhos traçados por Drummond desde o primeiro livro. Villaça é 

um dos poucos críticos que, numa releitura de Boitempo, reconsiderou a devida 

importância da série para o projeto literário que o poeta traçou para si. Consoante as ideais 

do estudioso, podemos afirmar que os três títulos da série sugerem que se faça uma leitura 

de mão dupla, uma vez que o menino fala pelo poeta e/ou o poeta fala pelo menino. Nesse 

sentido, “a maturidade se esclarece com a infância, a infância se reilumina na maturidade.” 

(VILLAÇA, 2006, p. 116). O poema “Intimação”, que abre o terceiro Boitempo, pode ser 

considerado a chave de afinação dessa nova poesia da memória, em que o poeta recupera 

quadros da infância e da juventude, movido por um sentimento de prazer: 

 

– Você deve calar urgentemente 

as lembranças bobocas de menino. 

– Impossível. Eu conto o meu presente. 

Com volúpia voltei a ser menino 

                     (DRUMMOND, 1979, p. 03) 

 
 

O eu lírico determina, de modo impositivo, que ao falar de suas lembranças ele 

conta seu presente, ou seja, nesse poema temos a indicação do presentificar os momentos 

vividos, o poeta que não só dá voz ao menino, mas volta a sê-lo. A recuperação do passado 

se processa sem desconfiança ou problemas, voluptuosamente, com um humor gaio. 

Maurice Halbwachs (1990), em Memória coletiva, problematiza a concepção 

bergsoniana no que diz respeito às autênticas ressurreições do passado. Para Halbwachs, a 

memória não é sonho, mas trabalho. Desse modo, deve-se duvidar da sobrevivência do 

passado tal como foi. Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 

reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. Nesse 

contexto, podemos perceber que a lembrança é uma construção de uma imagem pretérita, 

com a consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança, ela não é a mesma, 

pois a nossa percepção altera-se.  

Com a impossibilidade de reviver o passado tal e qual, resta senão a reconstrução 

dos acontecimentos. É justamente esse caráter criador da recordação, do qual fala 
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Halbwachs, que encontramos tanto em Drummond como em Heleno Godoy. Isto é, trata-se 

não apenas de evocar uma percepção do pretérito, na ilusão de revivê-la tal e qual se deu, 

mas de construir uma nova percepção. Utilizando recursos estéticos próprios da poesia 

para escreverem suas memórias, neles temos não a simples retomada de uma sensação ou 

de um fato do passado, mas a interpretação, a análise das impressões, muitas vezes em 

chave irônica ou humorística, dos conteúdos da memória.  

O poema “(In) Memória”, que abre o primeiro livro Boitempo, problematiza esse 

caráter criador da memória. É um poema metalinguístico que vai dar conta não somente de 

todo o projeto dos livros da série Boitempo, mas também do caráter crítico-reflexivo 

presente em toda a obra poética drummondiana. A memória é construída por fragmentos, 

feita de cacos, e não tem a pretensão de recriar a totalidade, até mesmo porque seria 

impossível:  

 

De cacos, de buracos 

de hiatos, e de vácuos 

de elipses, psius 

faz-se, desfaz-se, faz-se 

uma incorpórea face, 

resumo de existido. 

 

Apura-se o retrato 

na mesma transparência: 

eliminando cara 

situação e transito 

subitamente vara 

o bloqueio da terra. 

 

E chega àquele ponto 

onde é tudo moído 

no almofariz do ouro: 

uma europa, um museu, 

o projetado amar, 

o concluso silêncio. 

             (DRUMMOND, 1968, p. 05) 

 

 

Esse metapoema encena o próprio fazer poético de Boitempo. Ele é exemplar do 

criticismo que assinala toda a poesia drummondiana, no caso específico, a poesia da 

memória, a autobiografia poética. Como assevera o poeta, o que é contado não é mais o 

vivido, mas o lembrado. A representação do real é mediada pelo tempo e pela memória. 

Em consonância com o que nos relata Solange Yokozawa (2009, p. 20), no artigo 

intitulado “Tua memória, pasto de poesia: configurações da memória em Carlos 
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Drummond de Andrade”, “trata-se de um poema revelador da própria forma fragmentada, 

lacunar, elíptica, assinalada por avanços e recuos, com que é feita a ‘incorpórea face’, 

imagem paradoxal que bem sintetiza o que, não sendo tangível, é reconstruído por meio de 

um esforço da memória”.  

Pode-se afirmar ainda que alguns episódios ficaram guardados na memória em 

razão da impressão sensorial que os acompanhou. Impressões essas que são buscadas no 

interior, é preciso cavar para poder encontrá-las, e muitas vezes o poeta depara-se com o 

“bloqueio da terra” e “chega àquele ponto onde é tudo moído”, pois também são 

fragmentos que precisam ser organizados. Assim, esse poema nos fala da dificuldade do 

ato de rememorar, não é simplesmente uma percepção de um fato passado, mas uma 

atividade que exige um certo esforço, pois as lembranças, além de enterradas, estão 

embaralhadas, moídas, por isso é preciso quem lhes dê uma outra face. 

No poema “Bota”, do segundo livro Boitempo, o eu lírico recorda-se da imagem do 

pai sob um tom humorístico leve, provocando o riso alegre: 

 

 

A bota enorme 

rendilhada de lama, esterco e carrapicho 

regressa do dia penoso no curral, 

no pasto, no capoeirão. 

A bota agiganta 

seu portador cansado mas olímpico. 

Privilégio de filho 

é ser chamado a fazer força 

para descalçá-la, e a força é tanta 

que caio de costas com a bota nas mãos 

e rio, rio de me ver enlameado. 

                                 (DRUMMOND, 1973, p. 30) 

 

É um poema anedótico em que a bota é o símbolo da figura paterna. O filho relata o 

regresso do pai do trabalho pesado, e a sensação ao vê-lo. O menino se sente honrado em 

poder tirar as botas sujas dos seus pés. A imagem da enorme bota enlameada do pai – vista 

pelo filho ao descalçá-la – oferece ao leitor a possibilidade de ver a relação entre pai e filho 

a partir da perspectiva do filho. Temos um sujeito reconciliado com o seu passado, pois o 

recupera sem mágoa ou ressentimento. A imagem do menino, pequeno e aos pés de seu 

pai, visto como um herói, nos dá a dimensão da força e do magnetismo que a figura 

paterna exerce sobre a criança: “a bota agiganta/seu portador cansado mas olímpico”.   
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A voz lírica presentifica a sua lembrança e parece, ao final, reviver o momento 

enunciado: “e a força é tanta/que caio de costas com a bota nas mãos/e rio, rio de me ver 

enlameado.” Tal característica nos remete ao conceito de gênero lírico proposto por Emil 

Staiger. Como vimos anteriormente, o teórico qualifica a lírica como terreno da recordação 

e aponta o presente como tempo gramatical por excelência do gênero. Nesse território, o 

passado não é tratado como objeto de narração, num simples movimento de memória, mas 

ressurge como desencadeador da experiência lírica, promove o recordar, o trazer de volta 

ao coração.  

Se no poema anterior é a imagem da figura paterna que pulsiona o eu lírico a 

recuperá-la através da memória, no poema “Três compoteiras” é a percepção dos objetos 

que o fascina. Através da memória torna presente o ausente: 

 

Quero três compoteiras 

de três cores distintas 

que sob o sol acendam 

três fogueiras distintas. 

 

Não é para pôr doce 

em nenhuma das três. 

Passou a hora de doce, 

não a das compoteiras,  

e quero todas três. 

 

É para pôr o sol  

em igual tempo e ângulo  

nas cores diferentes.  

É para ver o sol  

lavrando no bisel  

reflexos diferentes. 

 

Mas onde as compoteiras? 

Acaso se quebraram? 

Não resta nem um caco 

de cada uma? Os cacos 

ainda me serviam 

se fossem três, das três. 

 

Outras quaisquer não servem  

a minha experiência.  

O sol é o sol de todos  

mas o cristais únicos,  

os sons também são únicos  

se bato em cada cor  

uma pancada única. 

 

Essas três compoteiras,  
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revejo-as alinhadas 

tinindo retinindo 

e varadas de sol 

mesmo apagado o sol,  

mesmo sem compoteiras, 

mesmo sem mim a vê-las,  

na hora toda sol 

em que me fascinaram. 

            (DRUMMOND, 1973, p. 101/102) 
 

 

Como o próprio título já indica, o eu lírico descreve a percepção inesquecível de 

três compoteiras. Temos explicitamente o desejo do adulto que recorda não somente os 

objetos de sua infância, mas o que esses objetos representaram para o menino, tanto que o 

poema tem início com o verbo “quero” no presente. É interessante ressaltar que essa 

atitude do poeta lembra as manifestações voluntariosas da infância, o querer birrento, o 

“quero porque quero”. No entanto, o querer do sujeito poético só é possível numa 

reconstituição da visão maravilhada das compoteiras pelo menino, pois essas não existem 

mais, estão perdidas para sempre e nem cacos restam.  

A quarta estrofe é construída com indagações do eu: “mas onde as compoteiras? 

Acaso se quebraram? Não resta nem um caco de cada uma?” Somente a memória, a 

recordação é possível trazê-las de volta. O desejo de tê-las não é para colocar doces, pois o 

tempo deles já passou, mas é para “pôr o sol em igual tempo e ângulo nas cores 

diferentes”. Há uma valoração do que existe na ausência física, daquilo que está somente 

na memória. 

A voz lírica declara nesses versos que deseja as compoteiras “e igual tempo”, ou 

seja, quer e consegue recriá-las com toda aquela magia que despertava o menino na sua 

infância. “O sol lavrando no bisel reflexos diferentes”, essa é a imagem que elas 

representavam para o “menino antigo”, e representam agora para o poeta que as recria 

através da memória. O menino que se encanta no passado com as imagens reluzentes das 

compoteiras dá voz ao homem que, por sua vez, acaba também por maravilhar-se e deseja 

revê-las com todas as suas cores, já que outras quaisquer não servem à sua experiência. 

 Há, nesse poema, a recuperação, pela memória e pela linguagem, do passado 

materialmente perdido. A estrofe final expressa não a falta material dos objetos, mas uma 

completude vivida no presente, através da materialidade da linguagem: “Essas três 

compoteiras,/revejo-as alinhadas/tinindo retinindo/e varadas de sol/mesmo apagado o 

sol,/mesmo sem compoteiras,/mesmo sem mim a vê-las,/na hora toda sol/em que me 
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fascinaram.” O tempo gramatical do verbo indica a presentificação - revejo-as – é o tempo 

da enunciação. O próprio som do tinir é evocado através da repetição onomatopaica 

“tinindo retinindo”. Também o valor da reiteração “mesmo”, nos versos, remete ao 

processo daquilo que falta: “mesmo apagado o sol,/mesmo sem compoteiras,/mesmo sem 

mim a vê-las”. 

O poeta, mesmo sabendo da distância que o separa do menino, deseja e consegue 

recriar a imagem das compoteiras por intermédio da rememoração lírica, numa volta 

consciente ao passado: “revejo-as mesmo sem mim a vê-las”. Isto é, ele não as revê 

materialmente, mas mnemonicamente.  

O poema que se segue, “Hora mágica”, expressa o prazer simples e genuíno de um 

dia da infância recriado pelo poeta: 

 

Pés contentes na manhã de março. 

Ó vida! Ó quinta-feira inteira! 

pisando a areia que canta, o barro que clapeclape, 

a poça d’água que rebrilha. 

Há de ser sempre assim, não vou crescer, 

não vou ser feito os grandes, apressados, 

aflitos, de fumo no chapéu,  

esporas galopantes. 

O dia é todo meu. E este caminho,  

estas pedras, estes passarinhos, este sol espalhado 

em cima de minha roupa, de minhas unhas. 

Tenho canivete Rodger, geléia, pão-de-queijo 

para comer quando quiser. 

Posso devassar o mato grande até Guanhães, 

descobrir tesouro, bichos nunca vistos,  

quem sabe se um feiticeiro, um ermitão, 

a ondina ruiva do Rio do Tanque. 

Igual aos índios. Igual a mim mesmo, quando sonho. 

                                                    (DRUMMOND, 1979, p. 53) 

 

Também nesse texto temos a conjunção de vozes: o menino presentificado vivendo 

as experiências de um passado-presente; e o poeta que dá vida e voz a um eu pretérito. O 

leitor compartilha com o menino o prazer pelo contato com a areia, o barro, a poça d’água. 

Drummond lança mão não só da imaginação, mas de recursos próprios da lírica, 

juntamente com a delicadeza das imagens que nos colocam em estado semelhante ao do 

menino. 

O poeta recria em linguagem poética uma manhã de março em que o menino sai 

para brincar e sente em sua liberdade que o dia é todo seu. Os verbos no presente remetem 
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ao tempo da enunciação, o presentificar do menino no homem. Vemos nesses versos a 

analogia, que, segundo Octavio Paz (1984), também é uma forma de negação da 

modernidade. O poeta recupera um tempo edênico, um tempo de correspondência entre o 

eu e o mundo, o dia é dele, as pedras, os passarinhos, o sol, ou seja, uma analogia entre 

todas as coisas. Um tempo em que ainda não ocorreu a ruptura entre o ser e o mundo, tanto 

que a voz lírica é enfática quando afirma: “Há de ser sempre assim, não vou crescer,/não 

vou ser feito os grandes, apressados”.   

No último verso, o eu adulto faz questão de dizer que não quer crescer, quer 

continuar sendo igual a ele mesmo quando sonha. Podemos inferir que só no espaço 

mnemônico da imaginação essa correspondência é possível, não mais no tempo presente, 

no tempo dos grandes em que tudo fora corrompido. A recuperação da analogia, ou seja, 

daqueles tempos que eram mais felizes do que o presente, se dá pela memória e por meio 

da linguagem poética. 

Para Staiger (1975, p. 23-24), “nem somente a música das palavras, nem somente a 

sua significação perfazem o milagre da lírica, mas sim ambos unidos em um”, e é 

justamente isso que podemos verificar nesse poema que tem por matéria-prima a 

recordação. As interjeições “ó vida! Ó quinta-feira inteira!”, as rimas, os pontos de 

exclamação sugerindo a própria magia, e o som do barro que é aludido através da 

onomatopeia “clapeclape”. Além de todos esses recursos, o lirismo aqui se encontra no 

humor, na leveza da infância sugerida através das várias imagens, como nos versos 

seguintes: “Pés contentes na manhã de março./Ó vida! Ó quinta-feira inteira!/pisando a 

areia que canta, o barro que clapeclape,/[...] O dia é todo meu. E este caminho,/estas 

pedras, estes passarinhos, este sol espalhado/em cima de minha roupa, de minhas unhas”. 

Podemos inferir, a partir do comentário realizado acima, que mesmo os poemas da 

memória são exemplares do criticismo que assinala toda a poesia drummondiana. Como 

podemos ver, no poema “Intimação”, o poeta reconhece que a memória se impõe como 

matéria nuclear à sua criação, sendo impossível calar as lembranças da infância, o poeta 

não somente empresta voz ao menino, mas volta a sê-lo: “com volúpia voltei a ser 

menino”. Em “(In) memória”, o poeta mostra-se consciente da precariedade da memória, 

sabe que é feita de fragmentos, de esquecimentos, de lembranças. Já nos poemas “Bota”, 

“Três compoteiras” e “Hora mágica”, temos em comum o poeta maduro e reflexivo que 

recupera o menino antigo, não com um sentimento de culpa ou rancor, mas através de um 

humor leve, gaio e uma ironia descausticizada. Ora, esse humor leve e gaio que 
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Drummond recupera em Boitempo é humor que ele aprendeu nos tempos do modernismo, 

que pode, também, ser visto nos poemas de memória de Alguma poesia, o livro modernista 

de Drummond. 

Também em Heleno Godoy temos a recuperação do passado, recriado através da 

poesia. No poema intitulado “Deus”, temos uma conjunção de vozes em que ora o menino 

fala pelo poeta, ora o poeta fala pelo menino. Leiamos o poema: 

 

Sim, eu me lembro, 

pois um dia também 

já fui pequeno. 

 

O vento bramia e a água 

afugentava o sono, 

caindo sobre o telhado,  

aquela monotonia. 

 

E eu me dava conta, pois  

era pequeno, nada sabia,  

que chovia sobre todo o mundo,  

quando chovia ali, sobre o telhado  

de nossa casa, e eu não podia  

dormir e ouvia aquela chuva. 

 

Sim, eu me lembro, e quanto,  

de toda aquela água sobre 

o mundo e só imaginava,  

pois era pequeno, nada sabia. 

 

Mas um dia descobriria que não há 

poder assim tão grande de fazer 

chover sobre todo o mundo 

ao mesmo tempo e num só dia,  

ou mal dormida noite de insônia. 

 

Eu me lembro, se tanto quanto 

hoje me demoro sob essa chuva,  

que naquele dia o telhado de nossa 

casa rápido zunia sob o vento 

e se retalhava debaixo de tanta 

água caindo sobre nós e o mundo. 

 

Naquele dia, ah, se me lembro, 

o mundo era pequeno e eu, 

menor ainda. 

               (GODOY, 2005, p. 20 – grifos nosso) 
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A voz lírica anuncia, desde o primeiro verso, que se trata de uma lembrança: “Sim, 

eu me lembro,/pois um dia também/já fui pequeno”. O poeta se volta explicitamente para a 

infância e avisa o interlocutor. Encontramos também aqui a metalinguagem refinada, da 

qual fala Bosi (2000), e que se caracteriza também como uma das formas que o poeta 

encontra para resistir em um mundo hostil e surdo. Desde a primeira estrofe percebemos 

que o texto é construído numa espécie de interlocução através do verso “sim, eu me 

lembro”, que se repete ao longo do poema. A quarta, sexta e sétima estrofes também são 

iniciadas com os versos: “sim, eu me lembro”, “eu me lembro”, “ah, se me lembro”, 

respectivamente. O poeta faz questão de explicitar, através do verbo em primeira pessoa 

‘lembro’, que se trata de um quadro da infância recuperado pela memória, reiterando várias 

vezes que a recuperação desse passado é mediada pelo tempo, não mais o vivido, mas o 

lembrado. 

A segunda estrofe se relaciona diretamente com a primeira. O eu relata aquilo que 

ele diz guardar na lembrança: “O vento bramia e a água/afugentava o sono,/caindo sobre o 

telhado,/aquela monotonia.” Percebemos que o poeta se volta para a infância e dá voz ao 

menino que relata a sensação nascida nos dias de chuva. O poeta, ao se voltar para um 

tempo pretérito, não apenas recupera a sensação do menino nos dias chuvosos, mas a 

analisa depois de recriá-la pela memória. 

A terceira estrofe expressa o distanciamento do eu adulto com o eu do passado, ou 

seja, a distância entre o poeta e o menino: “E eu me dava conta, pois/era pequeno, nada 

sabia,/que chovia sobre todo o mundo,/quando chovia ali, sobre o telhado/de nossa casa, e 

eu não podia/dormir e ouvia aquela chuva.” Fica claro nesses versos a interferência do eu 

adulto, o poeta recria o passado numa atitude reflexiva.  

Na quarta estrofe temos a repetição “sim eu me lembro”, o poeta faz questão de 

enfatizar que se trata de uma recordação do menino que imaginava “toda aquela água sobre 

o mundo”, isso porque “era pequeno e nada sabia.” Na sua inocência o menino assume 

uma postura egocêntrica de toda criança, acreditando que ao chover no telhado de sua casa, 

também chovia em todos os lugares, com isso ele imaginava, perplexo, quanto água seria 

preciso para cobrir todo o mundo.  

A recorrência dos verbos no pretérito imperfeito aponta para uma ação inacabada, 

são eles: “bramia”; “chovia”; “sabia”; “podia”; “ouvia”; “zunia”. A ação expressa pelo 

pretérito imperfeito continua repercutindo no presente. Da mesma forma é a memória, uma 

presentificação de um fato acontecido no passado. A quinta estrofe tem início com uma 
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conjunção adversativa “mas”, há uma indicação de que alguma coisa mudaria, um dia 

aquele menino iria descobrir que “não há/poder assim tão grande de fazer/chover sobre 

todo o mundo/ao mesmo tempo e num só dia”. O tempo verbal também já não é o mesmo, 

temos aqui o futuro do pretérito “mudaria”, indicando uma projeção para o futuro. 

A sexta estrofe inicia novamente com a mesma afirmação “eu me lembro”. O 

motivo que leva o poeta a se recordar da sensação que tinha quando criança dos dias 

chuvosos é também a chuva que cai no tempo presente. A sétima e última estrofe fecha o 

tom narrativo da experiência vivida pelo menino e recordada pelo adulto: “Naquele dia, ah, 

se me lembro,/o mundo era pequeno e eu,/menor ainda.”  

Os últimos versos terminam com uma atitude reflexiva do poeta em reconhecer o 

quanto era pequeno, não em tamanho físico, mas em experiência e conhecimento de 

mundo.  Em todo o texto, assim como nesses últimos versos, há uma contraposição entre o 

eu passado recordado, “era pequeno, nada sabia”, e o eu presente que se recorda, volta para 

o pretérito, sobretudo, com criticismo. 

Vejamos agora o poema “Carnaval” e como se dá a recuperação da memória nele: 

 

 
Ela não era loira, 

mas tinha cabelos claros 

e vestia-se como andaluza 

ou árabe. Ah, a memória! 

 

Dei-lhe uma ponta 

de uma serpentina 

e ela rodopiou 

e se enroscou 

naquela fita de papel. 

 

Não, definitivamente 

não foi um bom começo. 

Além do mais, ela tinha 

os pais e dois irmãos, 

e eu, pouca serpentina. 

              (GODOY, 2005, p. 17) 

 

 

Na primeira estrofe, o eu lírico descreve uma moça fantasiada que conhecera, e que 

o encantara em uma festa de carnaval. Em seguida, diz de sua aproximação, através de uma 

ponta de serpentina entregue à moça, e esta dançando se enroscou à fita de papel, ou seja, 

inicialmente, percebemos que ela corresponde à tentativa de aproximação do sujeito lírico.  
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Retomemos a primeira estrofe do poema: “ela não era loira,/mas tinha cabelos 

claros/e vestia-se como andaluza/ou árabe. Ah, a memória!”(GODOY, 2005, p. 17 – grifos 

nosso). Assim como no poema “Deus”, temos aqui uma metalinguagem refinada. O sujeito 

lírico não sabe exatamente se a moça estava vestida de andaluza ou árabe, fantasias 

díspares, ele mesmo diz “Ah, a memória!”. Dessa forma, o poeta termina por revelar a 

precariedade da memória, denunciando-a, explicitando-a em um poema que, fundado na 

memória, põe a nu a sua precariedade. Assim, ao problematizar a memória, o poeta indaga 

o próprio objeto representado.   

Na última estrofe, porém, o eu diz que aquele não fora um bom começo, pois além 

de não conquistá-la, ele não tinha serpentina suficiente para conquistar também os pais e os 

dois irmãos da moça. O poeta reconta liricamente sua frustração amorosa. Mas, ao voltar-

se para o passado, retorna, sobretudo, com humor: “[n]ão, definitivamente/não foi um bom 

começo./Além do mais, ela tinha/os pais e dois irmãos,/e eu, pouca serpentina”. A 

serpentina é aqui uma metáfora da pouca chance ou possibilidade que o sujeito lírico tinha 

para conquistá-la. O poeta consegue um efeito de humor ao contrapor elementos de ordem 

diferente para mensurar a posse da menina desejada (pais e dois irmãos, os quais 

representam a interdição à menina) e do menino que a deseja (pouca serpentina).  

No poema de Drummond, intitulado “Orion”, temos a mesma dicção humorística 

do poema “Carnaval” e essa dicção humorística está em chave modernista. Observemos 

essa composição sintética: 

 
A primeira namorada, tão alta 

que o beijo não a alcançava, 

o pescoço não a alcançava, 

nem mesmo a voz a alcançava. 

Eram quilômetros de silencio. 

 

Luzia na janela do sobradão. 

              (DRUMMOND, 1968, p. 89) 

 

Aqui o eu poético fala em tom de humor de sua primeira namorada, um amor que 

na verdade não fora correspondido. Percebemos esse tom humorístico nos versos marcados 

pela negação “o beijo não a alcançava,/o pescoço não a alcançava,/nem mesmo a voz a 

alcançava.” A recorrência da expressão “não a alcançava” indica a impossibilidade do 

amor. O que os separava ia além da distância física, eram os “quilômetros de silêncio”, isto 

é, ele nunca poderia falar de seu amor ou concretizá-lo, pois havia se apaixonado por uma 
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moça que só via quando ela estava na janela do sobradão. Como adverte Yokozawa (2009, 

p. 02) no artigo “Alta poesia na autobiografia”, apresentado no XII SILEL, 

 

o poeta concretiza em distância física o afastamento que subjaz ordinariamente 

às experiências amorosas da infância. A primeira namorada, pelo que há nela de 

alumbramento e inatingibilidade, é associada à constelação “órion”. Como a 

constelação no céu, a namorada “Luzia” na janela do sobradão. “Luzia” aqui é 

tanto o pretérito imperfeito do verbo “luzir” quanto o nome próprio da namorada. 

 

O poeta consegue o efeito humorístico ao contrapor elementos que sugerem tanto a 

distância física, quanto a distância amorosa que os separava. Tanto o poema “Orion” como 

o poema “Carnaval” têm em comum um sujeito que ri, sem rancor, da desventura amorosa 

da infância. 

No poema “Bicicleta”, o eu lírico relata as emoções sentidas quando ganhou de 

presente a primeira bicicleta. Em seguida descreve o fato de o pai ser o primeiro a montá-la 

e a pedalá-la: 

 
Um dia ela chegou, de caminhão,  

em embalagem de papelão,  

e ali mesmo, em frente à nossa  

casa, foi desembrulhada  

e prontamente montada.  

Era vermelho escuro, de marca  

famosa e bem reconhecida. 

 

Meu pai foi o primeiro  

a montá-la e pedalá-la  

e minha mãe gritava  

“Que é isso, cuidado,  

a bicicleta é do menino!”  

e quem estava em volta ria 

e se divertia e meu pai 

pedalava e eu imaginava 

que andar de bicicleta 

devia ser bom, quando 

aprendesse, pois se todos 

se alegravam e meu pai 

dizia “A gente nunca  

se esquece!”imaginei 

um dia ser tão grande 

e tão forte para andar 

de bicicleta como meu pai, 

e nunca me esquecer. 

              (GODOY, 2005, p. 21) 
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Na primeira estrofe o menino recorda-se do dia em que ganhou a sua bicicleta, 

presente esse que esperava com tanto entusiasmo: “um dia ela chegou”. O sujeito lírico 

descreve como era a tão sonhada bicicleta: “vermelho escuro, de marca/famosa e bem 

reconhecida”. Logo no segundo parágrafo temos: “meu pai foi o primeiro/a montá-la e a 

pedalá-la”, ou seja, não é o filho quem primeiro desfruta do presente, e sim o pai.  

Vemos nesse poema certa ironia. A bicicleta é presente para o menino, mas é o pai 

que se aproveita do presente e recupera a meninice. Diante das palavras da mãe, “‘que é 

isso, cuidado,/a bicicleta é do menino!’”, das pessoas em volta que se alegravam e riam das 

travessuras, e da atitude do pai que dizia com enorme entusiasmo “a gente nunca 

esquece!”, a criança imagina ser um dia como o pai para andar de bicicleta e nunca se 

esquecer. 

O eu adulto recorda-se com emoção a sensação que experimentou ao ganhar o 

presente, de ver o pai dizendo aquelas palavras, e da vontade que teve de tornar-se “tão 

grande e tão forte” como ele. Através desse poema, vemos que a criança tem uma imagem 

do pai como um herói. Assim como no poema “Bota” de Drummond, há nesse poema uma 

ironia lírica, de filigranas. O pai aqui representa para o filho a figura heroica, 

comportamento comum às crianças em relação à figura paterna, mesmo que seja um herói 

cansado, descalçado, como no primeiro, ou um “brincalhão”, como no poema de Godoy.  

Tanto em “Terra natal” de Heleno Godoy e “Documentário” de Drummond, que à 

maneira de epígrafe abre o segundo Boitempo (Menino antigo), encontramos o desconforto 

dos poetas diante do tempo presente. “Terra natal” é um poema de cunho memorialístico 

constituído de quarenta e cinco estrofes divididas em doze partes.  Devido à grande 

extensão do texto, apresentaremos apenas alguns trechos, para exemplificação. 

Nesse poema, o sujeito lírico faz uma viagem pelo tempo, se recorda da cidade 

natal provinciana, dos habitantes e lugares que mais marcaram sua infância. Um poema 

que se aproxima da prosa pelo caráter narrativo e pela quantidade de personagens, “nomes 

antigos e pessoas de que me lembro” (GODOY, 2005, p. 38): Zequinha Doido que andava 

pelas ruas da cidade; Maria Emidiona que se cobria de joias; Zé Preto, o benzedor; Maria 

dos Paus a cafetina, dona de uma casa de prostituição; Chico Menino, aquele que pegava 

crianças; Tio Camilo, que sempre carregava suas capangas; Tia Maria, que havia procedido 

mal com o marido; os estrangeiros europeus (Fritz Wilken um agrimensor, e Luigi 

Tomazotti dono de hotel); as Broas (mãe e filha bem velhinhas); Dona Aurora; Dona 

Orbelina; Seu Salvador Antônio; Dona Amelinha do Enoque.  
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Todos esses e tantos outros são personagens que marcaram a infância do eu lírico e 

que agora são resgatados pela memória poética. Há também os lugares assinalados pelo 

sujeito: a Cachoeirinha; a igreja da Dona Amélia; a chácara do Chiquinho Marques; a 

Cerâmica do Petrônio; o bar do Valdemar; a loja do seu Costa; a Praça Lúcio Prado, entre 

outros. “Havia lá em todo caso/estes lugares de que não/nos esquecemos, como/se em 

mapa assinalados,/lembranças de viagens” (GODOY, 2005, p. 36). O poeta, ao revisitar a 

cidade natal, se decepciona, porque não mais se encontra nela, e não encontra os seres do 

passado que um dia a habitou: 

 

Esta cidade diz de si mesma em outras épocas. 

Aqui as casas se eternizaram pela repetição. 

As ruas já não levam a parte alguma, 

nada há que se faça hoje que possa ter 

qualquer sentido. 

 

Nesta cidade não vejo habitantes, mas fantasmas 

de um passado não tão distante; no entanto, 

tão vivo e tão real, que me sinto de volta 

ao tempo em que aqui vivi 

e me esqueci. 

               (GODOY, 2005, p. 31/39 – grifos nosso) 
 

 

A memória da infância é também a memória daqueles que não estão mais, viraram 

fantasmas, e são invocados pelo eu. Esse resgate do tempo pretérito, através da memória, 

não significa que o poeta esteja preso a ele, mas é uma forma de resistir ao tempo presente 

e de cantar o tempo passado. Assim, a “saudade de tempos que parecem mais humanos 

nunca é reacionária” (BOSI, 2000, p. 178). Vejamos: 

 

 

Esses nomes tais e tantos 

outros, moram nestas ruas 

praças quando me lembro. 

São os meus próprios fan- 

tasmas pessoais, habitantes  

daquele tempo lacrado pelo  

selo com que carimbei  

a neblina que transita até  

hoje por entre saudades. 

 

Sabia de alguns segredos, 

ouvi tantas histórias, ri 

tantas vezes de coisas mal 

e também bem feitas, andei 

tempos em que viveram,  
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neste em que vivem alguns. 

Enfezei-me tantas vezes com 

o que representavam - mas 

eles fazem falta, no entanto: 

esta cidade de hoje nada tem 

a ver comigo, se nada tem 

a ver com eles, se não os vejo 

e nela não mais os reconheço. 

              (GODOY, 2005, p. 31/39 – grifos nosso) 

 

O sujeito lírico recorda com saudades dos tempos da infância em sua terra natal. 

Porém, diante das transformações ocorridas na cidade, ele não mais reconhece os lugares, 

os habitantes, e nem se reconhece ali. “Reinventar imagens da unidade perdida, eis o modo 

que a poesia do mito e do sonho encontrou para resistir à dor das contradições que a 

consciência vigilante não pode deixar de ver” (BOSI, 2000, p.181).  

 

Nesta cidade, tudo quanto vejo faz um sentido 

que me escapa, pois vivo de seus sentidos 

já antigos, de sua igreja pequena, de suas 

festas não tão inocentes e de seus 

segredos escondidos. 

 

Nesta cidade, hoje, é possível que tudo se saiba 

e que tudo se alardeie, tudo se compre e se 

transforme em mercadoria de trocas, 

entre o que dela eu sabia e o que 

hoje não sei mais.  
 

 

Ainda na esteira de Bosi (2000), podemos afirmar que a memória é uma defesa e 

uma resposta ao “desencantamento do mundo”. O próprio eu lírico afirma que só através 

da memória, “quando me/lembro não deles, mas de/mim mesmo naquele tempo”, é 

possível resgatar o passado, um tempo em que não havia uma ruptura entre o homem e o 

mundo. O verdadeiro encontro com a cidade do passado só pode se dar pela memória, 

porque a cidade natal só existe em sua plenitude no interior do sujeito que a habitou um 

dia. Uma visita material se revela decepcionante, e por isso o poeta se questiona: “Quando 

é que tudo isso/virou só paisagem, ponto/de passagem, circunstância/que dorme no tempo? 

(GODOY, 2005, p. 36). 

Vemos nesse texto poético aquilo que Octavio Paz (1984), em Os filhos do barro, 

denomina analogia. Ao reconstruir a memória pessoal, o poeta busca conscientemente o 

tempo edênico, um tempo de correspondência, em que ainda não havia a cisão entre o eu e 
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o mundo: “Nesta cidade, tudo quanto vejo faz um sentido/que me escapa, pois vivo de seus 

sentidos/já antigos”. Aqui, especificamente, há uma busca pelo valor afetivo e memorial da 

cidade natal, isto é, uma forma de negação do tempo presente, do hoje, tantas vezes 

repetido ao longo do poema, da cidade que se modernizou: “Esses lugares são hoje 

por/mim desconhecidos, pois/inexistem se não os visito/e só os vejo quando me /lembro 

não deles, mas de/mim mesmo naquele tempo” (GODOY, 2005, p. 36). 

Também o poema “Documentário” de Drummond enuncia a busca pelo que falta, 

ou por aquilo que se perdeu. Vemos o mesmo desconforto diante do tempo presente do 

poema godoyano. O poeta não encontra sua identidade nessa nova humanidade isenta de 

raízes e que desaparece em meio a equipamentos eletrônicos. Leiamos o poema:  

 

No Hotel dos Viajantes se hospeda 

incógnito. 

Já não é ele, é um mais tarde 

sem direito de usar a semelhança. 

Não sai para rever, sai para ver 

o tempo futuro 

que secou as esponjeiras 

e ergueu pirâmides de ferro em pó 

onde uma serra, um clã, um menino 

literalmente desapareceram 

e surgem equipamentos eletrônicos. 

Está filmando 

seu depois. 

O perfil da pedra 

sem eco. 

Os sobrados sem linguagem. 

O pensamento descarnado. 

A nova humanidade deslizando 

isenta de raízes. 

Entre códigos vindouros 

a nebulosa de letras 

indecifráveis nas escolas: 

seu nome familiar 

é um chiar de rato 

sem paiol 

na nitidez do cenário 

solunar. 

Tudo registra em preto-e-branco 

afasta o adjetivo da cor 

a cançoneta da memória 

o enternecimento disponível na maleta. 

A câmara 

olha muito olha mais 

e capta 

a inexistência abismal 

definitiva/infinita. 
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              (DRUMMOND, 1968, p. 03/04) 
 

 

O poeta é um viajante que sai para ver o tempo futuro, já que rever constitui-se uma 

impossibilidade, uma vez que a cidade não é mais a mesma e nada diz sobre o seu passado. 

Para o sujeito lírico não há mais nenhuma semelhança ao tempo anterior. A cidade de 

agora não comunica, não representa o poeta, está tomada por equipamentos eletrônicos, 

por sobrados sem linguagem, pelo pensamento descarnado. Podemos notar também a 

ironia do eu poético ao dizer que sai para filmar com uma câmara a cidade, isto é, utiliza-se 

de um equipamento eletrônico advindo do progresso tecnológico.  

O poeta não se insere nessa nova humanidade isenta de raízes, de letras 

indecifráveis. É impossível estabelecer correspondências entre o eu presente e o eu do 

passado, por isso olha para o futuro na esperança de encontrar sua identidade. 

Ao final do percurso, percebemos que tanto Drummond quanto Godoy recuperam 

inúmeras recordações de sua existência. E as tornam resistentes ao tempo, por intermédio 

da linguagem escrita, e principalmente por ter dado a elas o caráter universal de que são 

revestidas. A universalidade alcançada pelos poetas é fruto de um fazer pautado na re-

invenção constante de tudo o que foi vivido, imaginado e percebido por eles. Em outras 

palavras, em ambos, a experiência pessoal é transfigurada em experiência poética, que é 

por natureza universal. Isso é conseguido porque os poetas se valem de recursos estéticos 

próprios da poesia (aliterações, assonâncias, metáforas, metonímias, onomatopeias, 

metalinguagem, entre outros) para escreverem as suas memórias. 

Os poemas confessionais drummondianos e godoyanos fogem de certa poesia 

confessional que resvala no sentimentalismo. Para isso os poetas se valem de uma ironia 

lírica, descausticizada, além de um humor gaio, em tom jocoso. Os poetas se valem da 

ironia, conectando-se com a tradição romântica, mas, em chave modernista, trazem essa 

ironia para o quotidiano. 

Em “Carnaval” e “Orion”, temos um eu lírico biográfico que ri, sem ressentimento, 

da desventura amorosa, do próprio mal feito. É o humor que guia os poetas na reconstrução 

do passado. Em “Terra Natal” e “Documentário”, ao recordarem um outro espaço, um 

outro tempo, não o fazem em uma visão idealizada, é apenas uma forma consciente de 

buscarem um tempo edênico, o tempo das correspondências, ou da analogia, como diria 

Octavio Paz. Dessa maneira, a analogia se instaura pela memória e por meio da linguagem 

poética. Nos poemas, tanto do poeta mineiro quanto do goiano, encontramos uma 
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metalinguagem explícita, como nos poemas “(In) Memória”, “Folha de papel” e 

“Linguagem”, e uma metalinguagem mais sutil, como nos poemas “Deus” e “Carnaval”, 

em que Godoy, ao recuperar quadros da infância e da mocidade, acaba por revelar 

conscientemente a precariedade de suas memórias. Nesse contexto, temos nos dois poetas 

uma voz presente que se manifesta reflexivamente em relação ao passado (re)construído, 

isto é, ao recuperarem qualquer realidade, questionam, problematizam a forma de 

representação dessa mesma realidade, sua validade estética.  

Os poetas têm consciência do fazer artístico, sabem que elegeram um instrumento 

deliberadamente ficcional para escreverem suas memórias. Portanto, ao se voltarem para o 

tempo pretérito, não apenas o recuperam, mas o analisam depois de recriá-los pela 

memória e pela materialidade da linguagem.  

Constata-se, pois, que a memória se impõe como uma das principais fontes para a 

criação poética. É a recuperação do passado recriado através da poesia. Essa lírica de 

caráter memorialístico opta pela poetização, ou melhor, pela reinvenção do cotidiano, 

daquilo que o poeta Heleno Godoy chamou de “lugar comum”. Tanto Boitempo quanto 

Lugar comum podem ser lidos de dois modos: como autobiografia poética e como poesia 

ficcional. Portanto, não nos interessou ler os poemas reduzindo-os às vivências pessoais 

dos poetas, mas pensando na autenticidade, na validade artística deles.  

A conjunção de vozes – o eu adulto que recorda e o eu menino recordado – é nítida 

nos dois poetas. Também, quando se voltam para a infância, esse tempo em que não havia 

a cisão entre o homem e o mundo, fazem-no de modo crítico consciente, ainda, falam do 

lugar comum de nossas vidas, por meio de um viés humorístico e irônico. Desta forma, 

criticismo e humor são elementos chave em ambos os autores no processo de reinvenção 

dos conteúdos da memória. Mas não só, pois criticismo e humor são linhas de força da 

lírica moderna (e modernista), que se manifestam como traços constitutivos da poesia 

drummondiana e godoyana de um modo geral. 

 



 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 

Um livro constrói uma direção, 

ilude um homem, industria outro. 

Todo livro subsidia a luz e a 

escuridão. Um livro contra 

diz. 

 

                                Heleno Godoy 

 

 

Este estudo visou examinar três momentos significativos da poesia de Heleno 

Godoy por meio da leitura dos livros: Os veículos, A casa e Lugar comum e outros 

poemas. Como vimos, a lucidez e a precisão poética são características que marcam a 

poesia de Heleno Godoy mesmo quando escreve uma poesia confessional, como em Lugar 

comum e outros poemas.  

Em Os veículos, construído sob o signo da poesia praxis, estão presentes o caráter 

participante ou social dessa vanguarda, o rigor formal na elaboração dos textos-poemas, e a 

linguagem precisa. A realidade escolhida, ou a área de levantamento, da qual parte o poeta, 

é a do trabalhador urbano ou rural posta e exposta, em cada um dos poemas, através dos 

meios de transporte, de modo a nos revelar a condição individual ou coletiva da 

precariedade humana.  

Em A casa temos um “eu fora de si”, que se volta para o mundo das coisas e dos 

objetos, especificamente, a casa. Aqui encontramos um Godoy de filiação cabralina, autor 

de uma poesia em que a subjetividade não está na epiderme do texto. Entretanto, 

observamos, na esteira de Collot (1997), que essa objetividade é uma forma diversa de 

subjetividade. Nesse sentido, o simbolismo com que Godoy habita a casa, revelando 

também os seres que a habitam, é um modo de humanizar esse objeto, subjetivá-lo, 

imprimir nele uma intimidade. A casa como o “nosso universo”, segundo afirma Bachelard 

(1988), é vista sob diferentes condições: a casa como o lugar físico, o lugar habitável, o 

lugar cotidiano, e a casa como um espaço múltiplo, da contradição, em que ao mesmo 

tempo em que protege também aprisiona, ao mesmo tempo em que é o espaço da 

habitação, da convivência, também é o da solidão.  

Em Lugar comum e outros poemas, estamos diante de um livro de poesia 

explicitamente confessional de um poeta que se declara anticonfessional, cabralino. Mas 
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nesse livro, aparentemente diverso dos outros, Heleno Godoy afirma a sua dicção poética, 

pois realiza uma poesia da memória, confessional, emotiva, mas sem incorrer no 

derramamento sentimental. Para isso, se vale de uma ironia de filigranas, de um humor 

paradoxalmente lírico, o que o conecta com a poesia drummondiana de Boitempo e com os 

poemas fundados na memória de Alguma poesia.  

A representação dos conteúdos sociais, a denúncia social explícita de Os veículos se 

reconfigura nas obras posteriores do autor. Persiste uma resistência simbólica a um mundo 

reificado, a uma sociedade hostil ao florescimento da palavra do poeta, mas a mimese 

criativa dos conteúdos sociais se esvazia da intenção pragmática do primeiro livro. Como 

estratégia poética, persistem nos livros seguintes a quebra do verso (enjambement), a pausa 

no interior da linha melódica e, também, o livro como um estudo poético de determinado 

objeto. Em Os veículos, o objeto são os transportes. Em A casa, o objeto analisado é a 

morada, nem hostil nem feliz, mas possível. Portanto, em Os veículos, já temos uma 

configuração da poesia objetiva, que encontrará sua melhor realização godoyana em A 

casa. 

Em linhas gerais, em Heleno Godoy, encontramos a preocupação do livro como 

projeto. Para esse autor, um livro é sempre desenvolvido como um projeto planejado, 

arquitetado. Isso resulta em livros que podem ser lidos como um longo poema, como em A 

casa. Também o enjambement, a não coincidência entre o corte métrico e o corte sintático, 

é um recurso que se configura como marca estilística do autor, que o emprega de modo 

insistente.  

A poesia de Heleno Godoy, mesmo estando em sintonia com dois dos maiores 

poetas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, traz uma 

dicção muito particular. Isto porque, em consonância com T.S.Eliot, no ensaio “A tradição 

e o talento individual”, sabemos que a tradição é uma influência necessária para o poeta, 

uma vez que o talento individual é demonstrado justamente na sua concordância com a 

tradição. Assim, vemos que Heleno Godoy, ao falar em uníssono com uma tradição, revela 

a sua própria voz, isto é, os traços que caracterizam a sua poesia, o seu estilo individual, 

aquilo que o torna original. 

José Godoy Garcia, um dos poetas mais expressivos do modernismo em Goiás, em 

uma entrevista ao Jornal Opção, publicada originalmente em junho de 1998, reconhece a 

importância da obra de Heleno Godoy. Abaixo reproduzimos um trecho da entrevista: 
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José Maria e Silva - O senhor me parece que é um dos primeiros a reconhecer a 

importância da obra de Heleno Godoy como ficcionista. O senhor considera a 

obra dele a melhor produzida pelo Grupo de Escritores Novos (GEN)?  

 

 

José Godoy Garcia - Sem dúvida. É a única que vai sobrar. [...] Eu já estava em 

Brasília, quando o GEN começou. Mas fui convidado para fazer uma conferência 

para eles, sobre conteúdo e forma. Então, perguntei a eles por que se reuniam. 

Foi uma pergunta à qual eu dei muita importância. Perguntei a eles: “Vocês se 

reúnem para discutir literatura?”. Isso é um negócio primário, mas é muito 

gostoso. O Miguel Jorge me respondeu: “Não sabemos, não”. Mas eu dizia a eles 

que se eles tinham um objetivo precisavam entrar no conflito, ser contra alguém, 

ter consciência. Acho que quase todo mundo do GEN desapareceu como escritor. 

Para mim, o melhor de todos eles é o Heleno Godoy. (GARCIA, 1998, s.p) 

 

 

Também Salomão Sousa (2006), em Literatura Goiana, viagem aleatória, 

reconhece o valor da obra de Heleno Godoy e diz que ele é um dos autores que merece 

nova hierarquização e melhor inserção na história da literatura. 

Compartilhando da visão de José Godoy Garcia e de Salomão Sousa, o presente 

trabalho tentou contribuir para uma melhor inserção da poesia de Heleno Godoy no 

panorama da poesia brasileira. Esperamos que outros trabalhos, a este, se unam. 



 

 

REFERÊNCIAS  

 

 

1) Do autor 

 

 

1.1 Obras contempladas na pesquisa 

 

 

GODOY, Heleno. Os veículos. Goiânia: Edição Práxis, 1968. 

 

_____. A casa. Goiânia: CERNE, 1992. 

 

_____. Lugar comum e outros poemas. Goiânia: Kelps, 2005. 

 

 

1.2 Obras publicadas  

 

 

GODOY, Heleno. Os veículos. Goiânia: Edição Práxis, 1968. (poemas) 

 

_____. As lesmas. Goiânia: Edição Práxis, 1969. (romance) 

 

_____. Relações. Goiânia: CERNE, 1981. (narrativas) 

 

_____. O ser da linguagem. Org, Goiânia: UCG, 1983. (ensaios) 

 

_____. Fábula Fingida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. (poemas) 

 

_____. A casa. Goiânia: CERNE, 1992. (poemas) 

 

_____. Trímeros – Livros de odes. Goiânia: UCG, 1993. (poemas) 

 

_____; JORGE, Miguel; BARBALHO, Reinaldo. Poemas do GEN – 30 anos: depoimentos 

e antologia. Goiânia: Kelps, 1994. (depoimentos e antologia) 

 

_____. O amante de Londres. Goiânia: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, 

1996. (contos) 

 

_____. A feia da tarde e outros contos. Goiânia: UCG, 1999. (contos) 

 

_____. A ordem da inscrição. Goiânia: UFG, 2004. (poemas) 

 

_____. (Org.) Identidades prováveis, representações possíveis. Goiânia: Agepel/Instituto 

Centro-Brasileiro de Cultura, 2005. (ensaios) 

 

_____. Lugar comum e outros poemas. Goiânia: Kelps, 2005. (poemas) 

 

_____.Sob a pele. Goiânia: UCG, 2007. (poemas) 



123 

 

 

_____. A ordenação dos dias. Goiânia: Kelps, 2009. (antologia) 

 

 

2) Sobre o autor  

 

 

BUARQUE, Jamesson. Poesia em fio de Dédalo ou Nota sobre a poética de Heleno 

Godoy. In: GODOY, Heleno. A ordenação dos dias. Goiânia: Kelps, 2009. (p. 109-113) 

 

CABRAL, Antônio Carlos. A consciência e seus veículos. In: GODOY, Heleno. Os 

veículos. Goiânia: Edição Práxis, 1968. /s.p./. 

 

______. A trajetória de uma obra. In: Instauração praxis II: textos e documentos críticos – 

1959 a 1972. São Paulo: Quiron, 1974. (p. 203-226) 

 

CHAMIE, Mário. A narrativa praxis de Heleno Godoy e Carlos Fernando Magalhães. In: 

Instauração praxis II: textos e documentos críticos – 1959 a 1972. São Paulo: Quiron, 

1974. (p. 169-199) 

GARCIA, J. G. Entrevista: José Godoy Garcia. [junho, 1998]. Brasília: Jornal Opção. 

Entrevista concedida a José Maria e Silva, Ramos Jubé e Scartezini. Disponível em: 

http://www.jornalopcao.com.br. Acesso em 27 de julho de 2010. 

JORGE, Miguel. Da fábula fingida ao texto razão. In: GODOY, Heleno. Fábula Fingida. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. (p. 09-12) 

 

LIMA, Luiz Costa. A arte secreta. Folha de São Paulo - 23 de abril de 2006. 

 

MIRANDA, Luís Alberto de. Sob a Égide de uma Tríade. In: GODOY, Heleno. Trímeros 

– Livros de odes. Goiânia: UCG, 1993. /s.p./ 

 

MOURA, Antônio José. et al. Heleno Godoy: 30 anos de Literatura (1963 - 1993). 

Goiânia: UCG, 1993. 

 

OLIVAL, Moema de Castro e Silva. Heleno Godoy: Estrela da renovação - Trímeros. In: 

___. O espaço da crítica: panorama atual. Goiânia: UFG, 1998. 

 

OSCAR, David. Um poeta substantivo. In: GODOY, Heleno. Lugar comum e outros 

poemas. Goiânia: Kelps, 2005. (p. 07-10) 

 

SANTOS, Goiamérico Felício Carneiro dos. As ordenações do dia e as inscrições poéticas. 

In: GODOY, Heleno. A ordem da inscrição. Goiânia: UFG, 2004. (p. 07-16) 

 

SILVA, Carlos Augusto. Apresentação. In: GODOY, Heleno. A ordenação dos dias. 

Goiânia: Kelps, 2009. (p. 09-15) 

 



124 

 

______. Heleno Godoy: a precisão poética. In: Jornal Opção: Goiânia, 13 de abril de 2011. 

Disponível em: http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcao-cultural/heleno-godoy-a-

precisao-poetica. Acesso em 06 de junho de 2011. 

 

SOUSA, Salomão. Literatura Goiana, viagem aleatória. Disponível em: 

http://literaturagoiana.blogspot.com/2006/06/literatura-goiana-viagem-aleatria.html. 15 de 

junho de 2006. Acesso em 16 de março de 2008. 

 

VICENTINI, Albertina. Posfácio. In: Relações. Goiânia: CERNE, 1981. (p. 86-107) 

 

 

3) Geral 

 

 

ADORNO, T. Notas de literatura I. Trad. Jorge M. B. de Almeida. São Paulo: Duas 

Cidades, Ed. 34, 2003. 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Boitempo & A falta que ama. Rio de Janeiro: Sabiá, 

1968. 

 

______ Menino antigo: Boitempo II. Rio de Janeiro: J. Olympio; Brasília: INL, 1973. 

 

_____ Esquecer para lembrar: Boitempo III. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1979. 

 

ANDRADE, Mario de. A escrava que não é Isaura: discurso sobre algumas tendências da 

poesia modernista. In:___. Obra Imatura. São Paulo: Livraria Martins /s.d./. p. 201–275. 

 

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Trad. Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: 

Martins Fontes, 1988. 

BANDEIRA, Manuel. Lira dos Cinqüent’anos In: Estrela da Vida Inteira. Rio de        

Janeiro: Nova Fronteira,1993. 

BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Trad. Júlio Castañon 

Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

 

BERARDINELLI, Alfonso.  Da poesia à prosa. Trad. Maurício Santana Dias. São Paulo: 

Cosac Naify, 2007.  

 

BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Cultrix, 2000. 

 

CAMPOS, Augusto de; PIGNATARI, Décio; CAMPOS, Haroldo. Teoria da poesia 

concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. São Paulo: Duas cidades, 2006. 

 

CANDIDO, Antonio. Inquietudes na poesia de Drummond. In:___ Vários escritos. São 

Paulo / Rio de Janeiro: Duas Cidades, 1989. 

 

CHAMIE, Mário. Instauração praxis I: manifestos, plataformas, textos e documentos 

críticos – 1959 a 1972. São Paulo: Quiron, 1974. 

http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcao-cultural/heleno-godoy-a-precisao-poetica
http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcao-cultural/heleno-godoy-a-precisao-poetica
http://literaturagoiana.blogspot.com/2006/06/literatura-goiana-viagem-aleatria.html


125 

 

 

______. Instauração praxis II: textos e documentos críticos – 1959 a 1972. São Paulo: 

Quiron, 1974. 

 

______. Objeto selvagem: poesia completa. São Paulo: Quiron, 1977. 

 

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, 

costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Trad. Vera da Costa e Silva. et al. 9. ed. 

Rio de Janeiro: José Olympio, 1995. 

 

COLLOT, Michel. Le sujet lyrique hors de soi. In:  La matière-émotion. Paris: PUF, 1997. 

 

CORALINA, Cora. Vintém de Cobre: meias confissões de Aninha. Goiânia: UFG, 1983. 

 

COUTINHO, Afrânio. A Literatura no Brasil. 4ª ed. São Paulo: Global, 1997. v. 5   

 

ELIOT. T. S. Tradição e talento individual. In: ___. Ensaios de doutrina crítica. Trad. 

Fernando de Mello Moser. /s.l./ Guimarães /s.d./. 

 

FRANCHETTI, Paulo. Alguns aspectos da teoria da poesia concreta. 1982. Dissertação de 

Mestrado – Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). Disponível em:  

http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000048077. Acesso em 25 de janeiro de 

2010. 

 

______. A poesia de vanguarda no Brasil. 2005. Disponível em: 

http://www.germinaliteratura.com.br/enc_pfranchetti_dez05.htm. Acesso em 25 de janeiro 

de 2010.  

 

FREUD, Sigmund. O mal estar na civilização. In:_____. Obras completas. Trad. José 

Octávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago, 2006. vol. XXI 

 

FRIEDRICH, Hugo. A estrutura da lírica moderna. Trad. Marise M. Curioni e Dora F. da 

Silva. São Paulo: Duas Cidades, 1991. 

 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. de Laurent Léon Schaffter. São 

Paulo: Vértice, 1990. 

 

HAMBURGER, Michael. A verdade da poesia. Trad. Alípio Correia de Franca Neto.  

São Paulo: Cosac Naify, 2007.  

 

LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiographique: nouvelle édition augmentée. Paris: Seuil, 

1996. 

 

MEIRELES, Cecília. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

 

MELO NETO, João Cabral de. Poesia completa e prosa.Rio de Janeiro: Aguilar, 2008. 

 

MERQUIOR, José Guilherme. Razão do Poema. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996. 

http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000048077
http://www.germinaliteratura.com.br/enc_pfranchetti_dez05.htm


126 

 

 

PAZ, Octavio. Os filhos do barro: do romantismo à vanguarda. Trad. Olga Savary. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

 

______. A outra voz. Trad. Wladir Dupont. São Paulo: Siciliano, 1993. 

 

______. O Arco e a Lira. Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982 

 

PONGE, Francis. O partidos das coisas. Org. Ignacio Antonio Neis e Michel Peterson. 

Trad. Adalberto Müller et al. São Paulo: Iluminuras, 2000. 

 

PROJETO PRAXIS 1, Nº. 1, I Semestre 1968. Departamento de Cultura, da Secretaria da 

Educação e Cultura. Goiás.  Equipe: Carlos Fernando Magalhães; Carlos Rodrigues 

Brandão, Heleno Godoy, Luís Araújo, Reinaldo Barbalho. 

 

REZENDE, Renato Cabral. Ethos e progressão textual: a construção lingüístico-

discursiva do ethos dos narradores de Relações, de Heleno Godoy. 2005. Dissertação de 

Mestrado – Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). Disponível em: http://www.unicamp.br/anuario/2005/IEL/IEL-

dissertacoesmestrado.html. Acesso em 17 de junho 2008. 

 

SANDRONI, Paulo. Novíssimo Dicionário de Economia. Org. ___. São Paulo: Best Seller, 

1999. 

 

SECCHIN, Antonio Carlos. João Cabral: marcas. In: ___. Poesia e desordem: escritos 

sobre poesia & alguma prosa. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996. 

 

SOUSA, Salomão. Literatura Goiana, viagem aleatória. 2006. Disponível em: 

http://literaturagoiana.blogspot.com/2006/06/literatura-goiana-viagem-aleatria.html. 

Acesso em 23 de abril de 2007. 

 

STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais de poética. Trad. Celeste Aída Galeão. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975. 

 

TELES, Gilberto Mendonça. A poesia em Goiás. Goiânia: Ed. UFG, 1964. 

 

TEXTO PRAXIS: Novos dados críticos. Edição Práxis. São Paulo, 1967. Brasil. 

 

VILLAÇA, Alcides. Passos de Drummond. São Paulo: Duas cidades, 2006.  

 

YOKOZAWA, Solange Fiuza Cardoso. A memória lírica de Mario Quintana. Porto 

Alegre: UFRGS 2006. 

 

______. “Tua memória, pasto de poesia”: Configurações da memória em Carlos 

Drummond de Andrade. Revista do GT - Teoria do Texto Poético - ANPOLL, Vol. 6, 

2009. Disponível em: http://www.textopoetico.org. Acesso em: 14 de outubro de 2009. 

 

______. Alta poesia na autobiografia. Texto inédito apresentado no XII SILEL, 2009.  

 

http://www.unicamp.br/anuario/2005/IEL/IEL-dissertacoesmestrado.html
http://www.unicamp.br/anuario/2005/IEL/IEL-dissertacoesmestrado.html
http://literaturagoiana.blogspot.com/2006/06/literatura-goiana-viagem-aleatria.html
http://www.textopoetico.org/


127 

 

______. Geografia íntima das coisas: a poesia de Micheliny Verunschk. Revista do GT - 

Teoria do Texto Poético - ANPOLL, Vol. 9, 2010. Disponível em: 

http://www.textopoetico.org. Acesso em: 20 de janeiro de 2011. 

 

ZILBERMAN, Regina. Revisitando o cânone: questões de historiografia e crítica 

literária. Organon 30/31. Porto Alegre: UFRGS, 2001. 

http://www.textopoetico.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXOS 



129 

 

ANEXO A - Imagens das capas dos livros 
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ANEXO B – Foto de Heleno Godoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heleno Godoy - Acervo pessoal de Raphaela Pacelli Procópio. 

 

 

 


