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RESUMO 

 

Esta dissertação trata da expressão recorrente da memória como recurso de autorrestrição na poe-

sia de Ruy Espinheira Filho. Analisa-se aqui a obra publicada em 2012, Estação infinita e outras 

estações, que reúne toda a produção lírica do poeta até a atualidade. Apresenta-se, primeiramente, 

um breve panorama da obra lírica do autor dando enfoque a dois temas recorrentes de sua poesia, 

a memória e a reflexão sobre a passagem do tempo, ambas em consonância. Os conceitos de 

memória e de memória de leitura – tendo como base Ecléa Bosi (2003), Michael Pollack (1992), 

Gaëtan Pïcon (1969) e Marcel Proust (1991) – articulam-se na poesia de Ruy Espinheira Filho a 

fim de configurarem a própria subjetividade lírica de sua poesia. Ademais, com base na teoria de 

Jon Elster (2009) sobre as autorrestrições na arte como pré-comprometimento racional, mostra-

mos como a insistência em tratar das transformações e das perdas ocorridas com o transcorrer do 

tempo, bem como a tentativa de registrar e de refletir em versos sobre as manifestações da memó-

ria, configuram-se nessa poesia como autorrestrições capazes de potencializar a capacidade cria-

tiva do autor. 

Palavras-chaves: Ruy Espinheira Filho; memória; autorrestrições; poesia lírica; subjetividade 

lírica. 
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ABSTRACT 

This study addresses the recurring expression of memory as a self-restriction device in Ruy Es-

pinheira Filho's poetry. We aimed to analyze the work published in 2012, Estação infinita e out-

ras estações (Infinite station and other stations), which comprises the poet‘s whole literary pro-

duction to date. At first, we present a brief overview of the author‘s lyrical work with emphasis to 

two recurring themes in his poetry, memory and the reflection upon the passing of time, both in 

consonance with each other. Concepts around memory and memory reading – in light  of  Ecléa 

Bosi (2003), Michael Pollack (1992),Gaëtan Pïcon (1969) and Marcel Proust (1991) for our theo-

retical framework – articulate themselves in Ruy Espinheira Filho‘s poetry in order to shape the 

very lyrical subjectivity of his poetry. Moreover, based on Jon Elster‘s theory (2009) on self-

restriction in art, we show how the recurrence around themes such as transformations and losses 

experienced over time, as well as the attempt to capture and reflect in verse the manifestations of 

memory, render themselves in this poetic assemblage as self-restrictions capable of potentializing 

the author‘s creative expression.  

Keywords: Ruy Espinheira Filho; memory, self-restrictions; lyrical poetry; lyrical subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação resulta da leitura, iniciada ainda na graduação, da poesia de Ruy Espi-

nheira Filho. Primeiramente, de modo bastante informal, ainda que relacionado ao grupo de estu-

dos de poesia contemporânea brasileira da faculdade, a leitura acontecia à medida que crescia a 

fascinação pelos versos que nos levam àquele lugar perdido, o passado. Aos poucos, o gosto e o 

fascínio por esses versos foram tomando um caminho mais interessado em relacioná-lo com ou-

tros autores, em refletir teoricamente acerca daquilo que é proposto nos versos e, quando se viu, 

eis que o gosto tomou a forma de pesquisa. 

 Num primeiro momento, o estudo sobre a poesia de Ruy Espinheira Filho estava vincula-

do ao grupo de estudos Poética das subjetividades: estudos das configurações líricas na poesia 

brasileira contemporânea, coordenado pela professora Dra. Goiandira Ortiz de Camargo, da U-

niversidade Federal de Goiás. Desse primeiro interesse resultou a pesquisa no Programa Institu-

cional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC). Esse grupo de pesquisa tinha como principal 

objetivo ler e estudar a poesia contemporânea brasileira articulada aos estudos acerca da subjeti-

vidade. Cada integrante do grupo era responsável pela leitura e pelo estudo de um poeta contem-

porâneo a fim de que se ampliasse a visão geral sobre o assunto. Desse modo, foram lidos poetas 

como Francisco Alvim, Arnaldo Antunes, Paulo Henriques Britto, Manoel de Barros, Ruy Espi-

nheira Filho e muitos outros. Esta pesquisa de maior corpo só foi possível, portanto, graças a es-

ses primeiros debates sobre a poesia contemporânea. Dentre os poetas lidos, Ruy Espinheira Fi-

lho nos chamou a atenção primeiramente pelo caráter bastante intimista de sua produção poética, 

uma memória de leitura que muitas vezes nos lembra de Manuel Bandeira. Além disso, outros 

dois aspectos que nos impulsionaram foram o fato de a poesia de Ruy Espinheira Filho apresentar 

uma unidade entre a obra inicial e a última publicação, desde Heléboro (1974) a Estação Infinita 

(2012), e o fato de sua obra apresentar um sujeito lírico impressionado e reflexivo acerca da pas-

sagem do tempo, tendo em vista que ora temos um eu lírico nostálgico e melancólico em relação 

ao passado, ora temos um eu lírico assombrado e resignado ou mesmo iniludível diante do futuro. 

 A crítica da poesia contemporânea encontra pelo caminho um problema muito comum: a 

falta de uma fortuna crítica consistente. Com Ruy Espinheira Filho esse tipo de dificuldade não 
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foi diferente. Evidenciamos que o problema sobre fortuna crítica não diz respeito unicamente à 

literatura contemporânea, mas à qualquer literatura, em especial quando a crítica está maior dis-

seminada em jornais, revistas, ou em prefácios e orelha de livros. Por força de recepção, que é 

isto que move a literatura em sociedade, a fortuna crítica gera um horizonte de expectativa, a ser 

confirmado, variegado, obliterado, contradito ou indiferenciado pela nova crítica. O problema 

sobre o estudo acadêmico crítico de obra contemporânea diz respeito à autoria, no sentido de as-

sinatura que reúne um conjunto de peças (seja ou não em formato de livro). E diz respeito à auto-

ria no sentido de que a obra de uma assinatura em atividade – como a de Ruy Espinheira – não 

permite uma visão do todo de fato consistente, pois é móvel. E não somente isso, pois ainda que a 

obra esteja finda – caso de quem está na contemporaneidade e faleceu –, o contingente que lhe 

diz respeito – a literatura de sua época, seus agentes sociais, seus motivos e suas condições de 

produção – é muito dinâmico para permitir uma visão consistente do todo.  A maior parte da crí-

tica de Ruy Espinheira, por exemplo, consiste em alguns trabalhos acadêmicos, como a tese de 

Luciano de Menezes Lanzillotti intitulada ―Manuel Bandeira e Ruy Espinheira Filho: poetas da 

ausência e do alumbramento‖ (2012) e a dissertação de Adryano Eysen Rego com o título ―Can-

tos epifânicos da paixão: a poesia lírico-amorosa em Ruy Espinheira Filho‖ (2006), e muitos arti-

gos publicados em revistas e jornais e algumas entrevistas que o próprio autor concedeu a algu-

mas plataformas online.  Além disso, críticos renomados como Alexei Bueno, Ivan Junqueira e 

Miguel Sanches Neto – que são aqueles a que mais recorreremos – escreveram sobre o autor em 

prefácios e orelhas de livro de algumas edições. 

 O objetivo principal desta dissertação é apresentar um panorama da obra do autor e des-

crever como memória e memória de leitura se articulam e configuram uma subjetividade que 

perpassa toda a obra. Julgamos que o trabalho insistente com a memória é uma autorrestrição 

(ELSTER, 2009) para que o tema da passagem do tempo seja abordado das mais variadas formas 

possíveis. Para cumprir esse objetivo, dividimos a dissertação em três capítulos. 

 O primeiro capítulo realiza apresentação sucinta de cada livro do poeta. Para cada livro, 

descrevemos aquilo que há de acréscimo em sua poesia, uma vez que acreditamos que na poesia 

de Ruy Espinheira Filho não é possível falar em rupturas, pois toda a sua poesia é bastante una, 

como se fosse um único livro do autor. Ao longo desse panorama, alguns poemas são analisados 

no intuito de mostrar as formas variadas encontradas pelo autor para tratar daquilo que lhe é mais 
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caro: a passagem do tempo. O corpus desta apresentação é composto por poemas que ilustram as 

formas diversas com que o autor aborda a temática da passagem do tempo configurando a sua 

subjetividade lírica baseada na memória. Observa-se neste primeiro capítulo, principalmente em 

relação à escolha do corpus utilizado, que falar da memória, seja de modo direto ou indireto, é 

uma insistência do autor, posto que esse grande tema percorre toda a sua obra.  

Nesse momento, como também será tratado ainda neste capítulo, surge o primeiro pro-

blema da pesquisa: Ruy Espinheira Filho é considerado – tanto por Ivan Junqueira quanto por 

Miguel Sanches Neto e Alexei Bueno em prefácios a algumas obras do poeta – o ―poeta da me-

mória‖, mas qual poeta não seria ―da memória‖, uma vez que é comum à escrita registrar e elabo-

rar o passado para que ele permaneça na memória? O próprio Ruy Espinheira Filho, em uma de 

suas entrevistas, faz essa reflexão acerca do epíteto de ―poeta da memória‖. No entanto, quando 

outros autores, como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade
*
, referem-se à memória, 

o fazem de modo menos recorrente e, em alguns casos, de modo menos nostálgico – no sentido 

de que tudo o que está no passado é melhor do que o que é vivido no presente, realçando o senti-

mento de perda e de tristeza – do que o poeta aqui estudado. Tentaremos mostrar no primeiro 

capítulo, então, que diferente dos outros, a abordagem do tema da memória, dessa reflexão a res-

peito da passagem do tempo, é uma constante na obra de Ruy Espinheiro Filho do primeiro ao 

último livro. Seja pela lembrança das namoradas da juventude, dos amigos que teve, da casa re-

pleta de livros, da figura do menino insone a descobrir e a desejar o mundo, da figura do pai tão 

importante e presente nessas memórias, ou mesmo dos autores e personagens queridos, tratar da 

memória é também uma forma desse sujeito refletir sobre os questionamentos mais filosóficos da 

vida – de onde viemos e para onde vamos e até mesmo por que estamos aqui –, é uma forma de 

olhar-se no espelho e perceber a capacidade transformadora do tempo, é uma forma de questionar 

a efemeridade da vida, uma vez que toda a nossa existência é construída, dentre tantas outras coi-

sas, também com base naquilo que vivemos no pretérito e na nossa memória. Nessa abordagem 

reflexiva sobre a passagem do tempo, Ruy Espinheira Filho constrói uma poesia preocupada com 

a dimensão de ser humano perante o poder corrosivo do tempo. O autor pensa a memória, uma 

espécie de memória íntima, trata da memória e a coloca em cena sempre a essa faca de dois gu-

                                                           
*
 Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade além de serem grandes nomes da poesia brasileira e memórias 

de leitura flagrantes na poesia de Ruy Espinheira apresentam em suas obras momentos importantes dedicados à revi-

sitação e à elaboração do passado. 
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mes, tudo o que temos é passado, mas ao mesmo tempo não temos nada, pois a memória é cons-

truída e a vida, efêmera. 

Se no primeiro capítulo apresentamos Ruy Espinheira Filho de modo a elucidar como o 

poeta expressa de diferentes modos a problemática da passagem do tempo, no segundo tratare-

mos da memória, uma vez que a memória é o meio pelo qual o tempo que passa é tematizado em 

sua poesia. Veremos que a recorrência constante a esse meio transforma a memória em um recur-

so expressivo de autorrestrição, cuidando-se de observar que se trata de uma memória íntima, que 

se aproxima do confessional. Julgamos que a memória e a memória de leitura se articulam e con-

figuram a própria subjetividade lírica do autor, uma vez que a memória de leitura integra a me-

mória. Para tratar disso, traremos para o debate textos de Michael Pollack (1992), Ecléa Bosi 

(2003), Jeanne Marie Gagnebin (2009). Não estamos alheias à diferenciação, também proposta 

por Emil Staiger (1997), entre memória e recordação. Staiger (1997, p. 55) afirma que a memória 

diz respeito a algo muito mais grandioso, que em geral constitui a memória de toda uma nação e, 

por isso, estaria mais direcionada ao gênero épico. A recordação, por sua vez, ainda segundo o 

autor, depende do ―estado de espírito‖ do sujeito e, portanto, caracteriza-se como algo mais indi-

vidual e dependente dos sentimentos. Assim, a memória se assemelharia a um monumento histó-

rico ao passo que a recordação se assemelharia a uma música. Segundo Staiger (1997, p. 55), a 

recordação é própria do gênero lírico, pois recordar é ―trazer de volta ao coração‖, ou seja, revi-

ver não a experiência, mas o sentimento advindo dessa experiência por meio da poesia lírica; a 

recordação seria também mais espontânea. No entanto, para esta pesquisa, optamos por utilizar o 

termo ―memória‖ na sua concepção mais genérica que abrange tudo aquilo que nos lembramos 

do passado e o que aprendemos com nossas experiências e estudos. Esta escolha se deu também 

pelo próprio epíteto do autor de ―poeta da memória‖, de modo que optamos pelo termo ―memó-

ria‖ também por uma questão estética. Ademais, buscamos para a nossa pesquisa teóricos que 

tratam da memória e da memória de leitura e não da recordação. 

Desse modo, no segundo capítulo, de cunho mais teórico, fazemos uma abordagem mais 

genérica acerca da definição de memória com os escritos de Jonathan K. Foster (2011) sobre co-

mo a memória nos constitui e como ela é construída ao longo da vida. Dentre outros aspetos, com 

o autor veremos como a memória é seletiva e, muitas vezes, arbitrária, uma vez que não temos 

total controle sobre aquilo que lembramos ou que esquecemos. Os próximos autores que busca-
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mos para discutir a questão da memória a tratarão no seu aspecto mais social. Jeanne Marie Gag-

nebin (2009) aborda o recente crescimento dos estudos sobre a memória e das mudanças culturais 

que modificaram os valores atribuídos ao tema. Além disso, a autora aponta os mecanismos cria-

dos pelos sujeitos na tentativa de não esquecer, seja pela impossibilidade fisiológica do ser hu-

mano de se lembrar de tudo, seja pelo próprio desejo de esquecer determinados acontecimentos. 

Com Michael Pollack (1992) veremos a diferenciação entre a memória individual e a memória 

coletiva. O autor nos mostrará o quanto a memória é transformada ao longo dos anos por interes-

ses da história oficial da nação e do sistema político vigente. Ademais, o autor ainda afirma o 

quanto da nossa memória individual é afetado pela nossa memória coletiva e também o quanto os 

indivíduos modificam a memória coletiva conforme as suas subjetividades. Para ilustrar esse pen-

samento, Michael Pollack lança luz sobre as narrativas do pós-guerra e observa como as memó-

rias são transformadas conforme as necessidades políticas e individuais. Vale ressaltar que nem 

sempre essas transformações são conscientes, posto que a memória, apesar de seletiva, não é to-

talmente controlada pelos indivíduos. Além de ser fundamental ao indivíduo, Michael Pollack 

(1992) julga que a configuração da memória conta com os acontecimentos empiricamente viven-

ciados pelo sujeito ou pela comunidade, ou acontecimentos vivenciados ―por tabela‖, como ocor-

re com a memória ―herdada‖, isto é, a memória da nação, ou mesmo os acontecimentos vivencia-

dos pela ficção. Além do mais, a memória ainda se configura com base nas pessoas ou persona-

gens e também em relação aos lugares. Ainda de acordo com o pensamento de Pollack, a memó-

ria é seletiva e o indivíduo não tem controle sobre ela. A seletividade, pois, é da memória e acon-

tece no sujeito, porém não depende do sujeito. Ecléa Bosi (2003) em seu livro O tempo vivido da 

memória: ensaios de psicologia social volta-se para os relatos do pós-guerra e ainda de períodos 

ditatoriais como o ocorrido no Brasil. A autora discute a necessidade tanto do lembrar quanto do 

esquecer na formação da individualidade e faz uma reflexão importante sobre o fato de a memó-

ria partir do presente que deseja um passado capaz de apoiar desejos, projetos, ações e o próprio 

tempo presente. 

Articulada à memória de um modo geral, temos também a memória de leitura, outro as-

pecto presente na poesia de Ruy Espinheira Filho. Observamos que um autor é constituído, dentre 

outras coisas, pelas leituras que faz ao longo da vida. Em Ruy Espinheira Filho, desde o primeiro 

livro, percebemos pontos de contato com a poesia de autores como Manuel Bandeira, de quem o 
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autor tanto herdou o caráter intimista. No entanto, em seus livros mais recentes é possível encon-

trar diretamente mencionados os nomes de autores queridos pelo poeta, tais como o próprio Ban-

deira, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Henriques Britto, João Ubaldo Ribeiro, Ivan Jun-

queira, Jorge Luís Borges, Marcel Proust, Homero e tantos outros. São autores que fizeram parte 

da formação leitora do autor e que hoje estão presentes nos seus versos numa tentativa de reme-

morar as experiências obtidas através dessas leituras. Para falarmos de memória de leitura, nos 

apoiaremos principalmente em Gaëtan Pïcon (1969), em Davi Arrigucci Jr. (1994) e Marcel 

Proust (1991). 

Gaëtan Pïcon (1969) em seu livro O escritor e sua sombra inicia a discussão acerca da 

consciência que guia a obra. Segundo o autor, a consciência é fundamental para a obra desde a 

sua concepção até a sua publicação, pois é ela que faz o artista aprimorar-se da técnica, pensar a 

respeito do seu público-leitor e refletir sobre a sua obra em relação às outras obras situadas na 

história da arte: 

Expectador de sua criação, o artista se julga, se idealiza testemunha exterior: é 

lhe impossível julgar-se sem se desprender de si próprio, sem se identificar con-

fusamente com um público. Será um público virtual, sem dúvida, pois – a menos 

que se trate de um mercenário ou de um propagandista – o artista não se endere-

ça a um público definido. Dirige-se a um auditório ideal e fictício que não teme 

opor ao que o circunda e ao qual ele empresta o seu próprio gosto, mas a quem 

forceja por imaginar diferente dele próprio, pois muito bem sabe que se é mau 

juiz de si mesmo. Assim é que não existe criação sem consciência – nem consci-

ência que não seja uma indagação de valor – nem indagação de valor que substi-

tua o escritor, como testemunha de sua obra, pela imagem de um público supos-

to (PÏCON, 1969, p. 24). 

 

Essa mesma consciência que fará com que o artista se aproprie ainda mais da técnica por 

meio do estudo levará o autor a ler outros autores. Para Pïcon (1969), toda obra se inicia antes na 

leitura do que na experiência ou nas ideias, por isso a importância da leitura nesse processo de 

criação. Davi Arrigucci Jr. (1994) e Marcel Proust (1991) abordarão a questão da leitura na for-

mação do escritor sob um viés um pouco mais subjetivo e intimista. A leitura é vista por Davi 

Arrigucci Jr. como uma fonte de prazer, de sabedoria e de encontro consigo mesmo. Marcel 

Proust acredita que a leitura é capaz de suscitar no leitor o desejo de escrever, uma vez que a lei-

tura, por mais maravilhosa que seja, é finita e o desejo de saber mais sobre determinado persona-
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gem ou história nos move a escrever. Proust julga que a leitura incita, no interior do sujeito, re-

flexões e questionamentos dos mais íntimos do ser humano, o que colabora também para a pro-

dução criativa, isto é, para a escrita. A memória de leitura é a base do escritor, o qual poderá ma-

terializá-la em sua obra por meio da intertextualidade e do diálogo, por exemplo. Ainda no se-

gundo capítulo temos algumas passagens de Manuel Bandeira e de Ruy Espinheiro Filho sobre 

como adquiriram o gosto pela leitura e algumas reflexões sobre como a leitura age na formação 

do escritor e, por conseguinte, na sua produção poética. 

Já em consonância com a ideia da formação do autor, temos no terceiro capítulo desta dis-

sertação a discussão sobre autoria e as autorrestrições. Para tratar do tema, buscamos abordar a 

questão da formação do sujeito escritor, das leituras feitas ao longo da vida, da profissão exerci-

da, dos diálogos com outros artistas. Nesse momento da dissertação, a formação autoral e a obra 

entram em contato a fim de elucidar algumas escolhas feitas pelo autor. A pesquisa não se pauta 

em biografismo ou crítica psicanalítica, antes deseja compreender o modo como o poeta se for-

mou. A compreensão desse processo de formação do escritor nos auxilia a enxergar as vozes dis-

cursivas, múltiplas e heterogêneas, pelas quais o escritor e também a sua produção escrita são 

atravessados. É nesse ponto da discussão que refletimos sobre a distinção entre escritor e autor. À 

luz das teorias de Mikhail Bakhtin (2011), o terceiro capítulo descreve os conceitos de autor-

pessoa, este que seria o artista, o escritor em seu estado empírico, e o autor-criador, este que, se-

gundo o teórico, seria uma função axiológica no texto responsável por organizar e dar forma às 

vozes discursivas presentes na realidade da obra. Nesse processo de formação do escritor, que 

dialoga com os discursos produzidos no mundo e nas leituras que compõem a sua enciclopédia 

literária, veremos ainda como o artista contemporâneo – livre das prédicas que regulamentavam o 

período clássico e já consolidado como um sujeito autocentrado – impõe sobre si mesmo restri-

ções que potencializam e valoram ainda mais a sua obra. Esse autor-criador é o que é capaz de 

reorganizar a vida num mundo fictício por ele inventado, esse autor teria por objetivo reorganizar 

esteticamente os valores do mundo. 

 Após essa discussão sobre a autoria, traremos para a discussão o sociólogo Jon Elster 

(2009) a respeito das restrições e autorrestrições. Segundo o teórico, as restrições, ao contrário do 

que pensa o senso comum, é um ótimo elemento para o trabalho artístico, pois dá ao artista a pos-

sibilidade de potencializar a sua criação estética. Para elucidar o seu pensamento, o autor se utili-
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za de exemplos na literatura, no cinema e no jazz de como as restrições são capazes de impulsio-

nar o artista a criar formas artísticas novas ou a aprimorar a sua própria produção. Os artistas con-

temporâneos têm a sua disposição toda a sorte de técnicas e materiais além de não carecerem, na 

maioria das vezes, de obedecer a regras de conduta e de produção como no classicismo. A priori, 

deveríamos acreditar que a criação é muito mais fácil, portanto, para esses artistas, mas Jon Elster 

nos adverte que se torna muito mais difícil. 

 Nessa perspectiva, acreditamos que Ruy Espinheira Filho impõe a si mesmo a autorrestri-

ção de tratar recursivamente da memória. Não significa dizer que Ruy Espinheira Filho trate ape-

nas sobre memória em sua obra, mas a insistência e a recorrência com que ela aparece em seus 

poemas é prova de que o autor, por meio da insistência nesse recurso, busca formas variadas e 

criativas de abordar a passagem do tempo. O ―poeta da memória‖ quanto mais fala de memória, 

mais encontra caminhos diversos de explorá-la liricamente.  

 Ainda no intuito de apresentar a poesia de Ruy Espinheira Filho, salientamos que a poesia 

do autor será lida em especial no primeiro capítulo, o que não impede que seja lida ao longo dos 

outros dois capítulos, em momentos em que haja necessidade de elucidar a teoria e, principal-

mente, aplicá-la ao nosso objeto de estudo. Em alguns momentos, aludiremos à poesia de Manuel 

Bandeira por força da memória de leitura deste poeta na poesia de Ruy Espinheira Filho, outros 

nomes também serão convocados, porém com menos recorrência. Vale ressaltar que temos cons-

ciência de que toda escolha inclui perdas e, ao escolhermos apresentar um panorama da obra de 

Ruy Espinheira Filho, perdemos a possibilidade de discutir mais detalhadamente sobre alguns 

aspectos da obra. Antes de prosseguirmos com esta dissertação, pedimos licença ao leitor para 

nomearmos o poeta estudado de formas mais variadas como Ruy Espinheira, Espinheira Filho. A 

licença para a intimidade no trato com o poeta tem como único objetivo a estética do texto, para 

que não soe repetitivo e enfadonho ao nosso leitor. 
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1. PANORAMA DA POESIA DE RUY ESPINHEIRA FILHO  

 

No prefácio à segunda edição de Poesia reunida e inéditos, publicada em 1998, o poeta e 

crítico Alexei Bueno afirma que Ruy Espinheira Filho é um ―poeta da memória‖. Bueno e tam-

bém o próprio poeta – em entrevista concedida a Rodrigo Souza Leão ao jornal Balacobaco –

questionam o seguinte: como ser poeta e não tratar da memória? Retomando a obra do teórico 

Emil Staiger (1977), Conceitos Fundamentais da Poética, observamos que recordar o passado é 

algo próprio da lírica. Em sua obra, que já tanto contribuiu para os estudos literários, Staiger pro-

põe uma diferenciação entre memória e recordação. Para o autor, a memória é o objeto próprio da 

narração, uma vez que, ao narrar, o autor retoma o passado no intuito de saber seus acontecimen-

tos e suas relações no tempo. A memória, portanto, seria objeto da épica no pensamento de Stai-

ger. Para a lírica, caberia não a memória, mas a recordação. Staiger afirma que ao recordar um 

fato da memória o poeta o traz à tona novamente, como se o revivesse por meio dos versos cons-

truídos. Mais do que se lembrar dos fatos, o poeta se aprofunda no passado e transforma em ver-

sos as mesmas sensações que já foram experimentadas um dia. Apesar de termos discernimento 

acerca da proposição de Emil Staiger a respeito da diferenciação de memória e de recordação, 

utilizamos aqui a palavra ―memória‖ no seu sentido mais amplo de ser o construto de um indiví-

duo subjetivado e perpassado por inúmeras vozes discursivas que fundamentam a sua percepção 

sobre seu passado. Mesmo assim, a proposta de Staiger endossa o nosso questionamento, afinal, 

se a recordação é própria da lírica, o que faz de Ruy Espinheira Filho um ―poeta da memória‖? 

 A escrita é uma atividade que nos permite escapar do esquecimento. Uma vez registrados 

na escrita, os acontecimentos ficam num lugar seguro para a memória, tão falha e fragmentada, 

acessar sempre que possível. Sendo assim, podemos afirmar que todo poeta é também um poeta 

da memória. No entanto, no caso de Ruy Espinheira Filho, a memória é recorrida como uma au-

torrestrição do poeta, trata-se de um recurso insistido em sua obra, reverberado de Heléboro – seu 

livro de estreia – a Estação Infinita e outras estações – a reunião de seus poemas até antes de 

Poesia reunida e inéditos. 
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 No livro As perdas luminosas: uma análise da poesia de Ruy Espinheira Filho, de Iacyr 

Anderson Freitas (2001), o autor faz um importante estudo do lirismo de Ruy Espinheira traçando 

as principais linhas de força da sua poesia e afirma: 

A despeito do substrato essencialmente polissêmico do fenômeno poético, bem 

como da sua natureza multifacetada, podemos identificar algumas linhas de for-

ça bem destacadas na obra de Ruy Espinheira Filho. De fato, há uma profunda 

harmonização dos mais diversos procedimentos, tanto em nível do discurso 

quanto em nível referencial. Os setores mais distanciados acabam se aproximan-

do, assim, na constituição de um caminho comum de aplicação temática. Logo, 

os balizamentos frisam sempre a ausência de sentido existencial, o aspecto de-

vastador da morte e do tempo, a perda crescente de todas as certezas e, por con-

seguinte, a necessidade desesperada de retorno ao passado, de eternização do 

sonho, enquanto tentativa de evasão do exílio instituído pela realidade. (FREI-

TAS, 2001, p. 131) 

Assim como Iacyr Anderson Freitas, que traçou também um panorama da obra de Ruy Espinhei-

ra, ampliamos a seguir esse panorama no intuito de investigar mais peculiaridades tão únicas na 

poesia desse importante poeta contemporâneo. 

O livro Estação Infinita e outras estações foi publicado em 2012 pela editora Bertrand 

Brasil. Ele reúne toda a poesia do autor e inclui dois poemas inéditos em comemoração ao 70º 

aniversário do poeta. Os primeiros poemas de Ruy foram publicados em 1973, num livro dividido 

com o também poeta Antônio Brasileiro. Só em 1974, Ruy publica um livro de poemas individu-

al, Heléboro. Este livro apresenta um conjunto de poemas que não se distancia tanto da produção 

posterior do autor. Já em seu livro de estreia, podemos observar um sujeito lírico que parte do 

circunstancial para reflexões metafísicas acerca da vida e que, ao recordar, ao trazer de volta ao 

coração determinado evento de sua vida, o sujeito lírico se depara com as perdas da vida, com as 

distâncias físicas ou não.  

O primeiro poema de Heléboro, ―Os objetos‖, conduz o leitor a uma cena clara e estática. 

A descrição de uma sala com foto, mesa, estátua, caneta e papéis nos leva a enxergar aquilo que é 

externo a uma aparente calma interior, uma vez que o modo como esses objetos são descritos na 

cena revela um ar de melancolia e mesmice. Há, no entanto, um elemento na composição deste 

quadro que destoa dessa calmaria, o revólver. 

OS OBJETOS 
 

Os objetos 
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permanecem claros. 
 

Habita a moldura 

uma mulher de faces 

cor-de-rosa. 
 

Sobre a mesa de mármore 

um cavaleiro de porcelana 

saúda as visitas. 
 

A caneta ainda escreve 

com a mesma tinta  

de um azul levemente melancólico. 
 

Na gaveta, dormindo 

sob cartas e poemas, 

o revólver aguarda. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 21) 

Eis que surge a imagem silenciosa do violento revólver. Ao surgir somente no último verso do 

poema, essa imagem surpreende o leitor que até então estava acomodado na visão tranquila e 

clara do cômodo. É depois da reveladora surpresa que a disposição dos objetos ganha um novo 

sentido para o leitor. 

Na segunda estrofe, há uma mulher que não só está representada numa foto, como tam-

bém a ―habita‖. O uso desse verbo no presente do indicativo sugere que dentro da moldura tem-se 

a imagem de uma pessoa, ―uma mulher de faces/ cor-de-rosa‖, por quem ainda o sujeito lírico 

guarda algum afeto. O verbo, escolhido cautelosamente, revela-nos que a mulher não é só repre-

sentada em uma fotografia, ela habita, ela mora, ela vive ali. A moldura coloca em presença a 

pessoa que, provavelmente, está ausente. O objeto demarca uma distância entre a mulher e o su-

jeito que a observa na moldura. 

Na estrofe seguinte, há um objeto que pode nos indicar algo do próprio sujeito lírico, ―um 

cavaleiro de porcelana‖. A frieza do mármore e da porcelana adjetiva não só a imagem desse ca-

valeiro como também a sua conduta ao saudar as visitas. Trata-se de uma saudação mecânica e 

estática, fria e sem significado, justamente por se tratar de um objeto a fazê-la. No entanto, não 

seriam essa frieza e esse desinteresse pelas e nas visitas características também do sujeito lírico? 

O cavaleiro de porcelana metaforiza o sujeito lírico que, sem a presença da ―mulher de faces cor-

de-rosa‖, queda-se na tristeza e na melancolia da solidão e da ausência. 
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A seguir, a mesmice das horas de solidão é reiterada pelas palavras ―ainda‖ e ―mesma‖, 

uma vez que aquilo que a caneta escreve é também de um sentimento de tristeza que arrebata o 

sujeito lírico. Tanto o ato de escrever quanto o conteúdo da escrita se repetem, pois ainda são os 

mesmos ―de um azul levemente melancólico‖. Sob os escritos de cartas e poemas, no entanto, 

repousa o revólver que pode, a qualquer momento, ―acordar‖, já que ele também ―aguarda‖. A 

imagem final do poema quebra a expectativa do leitor e o leva a questionar se o despertar do re-

vólver culminará em homicídio ou suicídio. Os objetos, de fato, permanecem claros, mas os sen-

timentos desse sujeito lírico não. O movimento desse poema é observar os objetos e, a partir de-

les, observar a própria vida. 

No livro de estreia de Ruy Espinheira há muitos elementos que serão constantes ao longo 

de toda sua produção poética. O primeiro exemplo é o tratamento dado ao passado, uma vez que 

neste livro há o sentimento de que é no passado que se encontra aquilo que possuímos de fato. 

Outro exemplo é a persistência no uso de palavras que indicam sonho, céu ou inconsistência físi-

ca como ―vento‖, ―azul‖, ―sombra‖, ―cintilância‖, ―penumbra‖, ―nuvem‖, ―brisa‖. Um poema 

fundamental na leitura de Heléboro é o poema ―Tempo perdido‖: 

No tempo perdido 

deslizo à sombra 

da árvore, sobre a  

música do rio. 

 

No tempo perdido 

tudo é cintilância: 

no luar, nos copos, 

nos teus lábios úmidos. 

 

No tempo perdido 

cantam as alviaves 

e me amas na areia 

de uma praia anônima. 

 

Ó tempo perdido, 

como em ti sou rico, 

maduro de viagens 

e multilustrado! 

 

Só teu universo 

feito do não feito 

nos dá o melhor 

que há no factível. 
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Tomando o teu barro 

nossos dedos moldam 

como angelizados 

um mundo ideal. 

 

(Na tua verdade 

uma outra história: 

nós temos as mãos 

repletas mas puras.) 

 

Assim, pairo à sombra 

da árvore, sobre a 

música do rio, 

computando nuvens; 

 

conversando flores, 

seixos, reflexos; 

logo esporeando 

um galope mágico. 

 

No tempo perdido 

recupero, enfim, 

tudo o que perdi 

no meu tempo ganho. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 23-24) 

Convém observar, antes de passarmos à análise do poema, que, em uma entrevista a Ale-

xei Bueno e publicada no Jornal da Biblioteca Pública do Paraná, Ruy relembra o fato de que 

muitos críticos – ele não cita os nomes – afirmaram que sua obra já nasceu ―madura‖. O poeta, 

por sua vez, relaciona a maturidade da sua escrita, mesmo no início da obra, ao fato de só ter pu-

blicado o primeiro livro quando já tinha 30 anos de idade, o que o livrou de aparecer com uma 

obra que ―certamente rejeitaria depois, como aconteceu com vários poetas‖. Nesse sentido, é inte-

ressante observar que o poema ―Tempo perdido‖ contém muitos elementos que poderiam ilustrar 

num processo metonímico todo o conjunto de sua produção poética. 

O tempo perdido do poema apresenta um lugar bucólico na presença cintilante da música, 

da natureza e da pessoa amada. Entre sombras e cintilâncias, o sujeito lírico do poema recorda os 

―lábios úmidos‖ que o beijaram ―(...) na areia/ de uma praia anônima‖. O anonimato da praia, 

bem como a atmosfera de sombra, sugere um possível esquecimento de detalhes práticos como o 

nome da praia e a lembrança daquilo que mais toca a subjetividade desse sujeito, como é o caso 
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do cantar das ―alviaves‖. Em vez de nomes e semblantes específicos, o sujeito lírico do poema 

recorda as sensações e os sentimentos vivenciados num tempo que já se passou. Essa passagem 

do poema ilustra, dentre outras características da poesia de Espinheira Filho, duas temáticas im-

portantes em sua poesia e que configuram o trabalho feito em torno da memória: a primeira é a 

distância e a segunda é o próprio tempo passado. 

É recorrente na poesia de Ruy Espinheira Filho que o sujeito lírico tenha um distancia-

mento daquilo que ele recorda. O exemplo mais comum, visto também no poema ―Tempo perdi-

do‖, é a recordação de fatos do passado. O sujeito lírico frequentemente encontra-se num tempo 

presente, ―factível‖, e traz aos versos lembranças de como ele próprio era no passado. No tempo 

passado, ―perdido‖, é que se encontra verdadeiramente aquilo que se tem, uma vez que o presente 

depende de pouquíssimos segundos para existir e logo depois já se torna também passado. A i-

magem da distância, no entanto, não vai se restringir somente a esse aspecto, afinal, a distância 

entre tempo presente e tempo passado é mais visível em sua poesia. A distância se configura 

também na relação com o outro. Neste poema, luar, rio, música e ―lábios úmidos‖ estão também 

distantes do sujeito lírico que agora enuncia, com aparente nostalgia, aquilo que ele ganhou no 

tempo perdido.Já a temática do tempo passado é a grande recorrência da poesia de Ruy Espinhei-

ra Filho e é nesse ―tempo perdido‖ que o leitor ganhará imagens e sons daquilo que já se passou a 

cada livro do autor. 

Da 4ª à 7ª estrofe há uma reflexão metafísica, tão cara à poesia de Ruy, acerca do tempo 

perdido. Para a sua poesia, o tempo perdido é o tempo passado. Nessas estrofes, o sujeito lírico 

reconhece no passado a sua riqueza e sua condição plural e ―multilustrada‖, além de afirmar, já 

na 5ª estrofe, que é esse tempo que nos oferece aquilo que há de melhor, aquilo que possuímos de 

fato. Essa reflexão possibilita ao sujeito refletir em si mesmo como agente criador de um ―mundo 

ideal‖. Podemos nos lembrar de um dos mitos ocidentais da criação da humanidade. Deus, aquele 

que na tradição judaico-cristã foi responsável por criar todo o universo e os seres que nele habi-

tam, criou do barro o homem. O barro, matéria-prima do ser humano, nessa perspectiva, é, no 

poema de Ruy, o próprio passado com o qual o sujeito molda um mundo que não existe no factí-

vel, mas no plano ideal. Tal reflexão nos traz um questionamento melancólico sobre nossa exis-

tência, tudo o que possuímos está no nosso passado e com ele criamos um mundo de recordações 

onde tudo atende aos nossos desejos de mundo ideal; ora, se só com o passado podemos pensar 
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num mundo ideal, o que nos resta para o tempo presente e para o nosso futuro? Ao final do tem-

po, a triste percepção de que no ―tempo ganho‖, ou seja, no tempo presente, é que perdemos, em 

contrapartida ganhamos no tempo perdido graças às nossas recordações com as quais podemos 

nos reinventar de modo ―multilustrado‖. A partir do barro, o eu lírico parece criar não a própria 

humanidade, mas a si mesmo. 

Uma leitura panorâmica da obra de Ruy Espinheira Filho mostra que de um livro para o 

outro não há ―saltos‖, i. e., mudanças bruscas em relação a sua forma de fazer poesia. De livro a 

livro, Ruy Espinheira Filho reitera e refina seus temas e suas formas, ora convoca acontecimentos 

mais circunstanciais, ora convoca as grandes narrativas e poemas da mitologia e da literatura uni-

versal. Antes falar em acréscimos do que em rompimentos em sua poesia. Em Julgado do Vento, 

publicado em 1979, por exemplo, o poeta passa a inserir, com maior nitidez, o que virá a ser uma 

imagem recorrente em sua obra, a água como um elemento simbólico de purificação e de perma-

nência. Em Julgado do Vento, o elemento escolhido para abertura da obra é a imagem da chuva 

que, posteriormente, aparecerá como elemento principal de Memória da chuva, publicado em 

1996. 

O ROSTO DA CHUVA 

  

Esse rosto na chuva 

te olha. 

É uma chuva longa, uma 

de muitos anos e viagens 

correndo por esse rosto. 

  

Densa como sangue, chove. 

No rosto, outros rostos 

cintilam, 

gotas esparsas. 

Assim casas, cidades, nomes, 

Animais, 

marés do peito abismo. 

  

Esse rosto na chuva 

te reflete 

com o que a vinda, 

vida, 

te doou e às vezes inscreveu 

tão fundo que lá não desces. 

  

Esse rosto 
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na chuva que circula 

em tuas veias 

te punge com mil irresgatáveis 

e 

áspero cresce 

sob a pele suave do teu rosto.  

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 53) 

A articulação de sua poesia com a memória é uma das chaves que configura a subjetividade lírica 

de Ruy Espinheira Filho. Sendo assim, as imagens que remetem a essa mesma temática serão 

recorrentes em sua poesia. A água é um elemento em sua poesia que articula tanto a passagem do 

tempo quanto a permanência dele. Sendo assim, veremos que o vocábulo ―água‖, bem como o 

vocábulo ―chuva‖ e todas as suas variantes semânticas serão recorrentes em sua poesia.  A água 

adquire força metafórica em muitos sentidos em que é analisada. Num primeiro momento, a água 

é representante da própria origem da vida. Para isso, basta o fato de que ela é a condição de vida 

de todos os seres vivos da Terra, a vida, pois, torna-se seca e definha sem a água. Em grande par-

te das culturas e das religiões, esse elemento é associado ao surgimento do mundo e as teorias 

científicas afirmam que as primeiras formas de vida também surgiram dela. No entanto, para a 

poesia de Ruy interessa-nos mais observar o poder renovador e cíclico da água. As manifestações 

físicas da água no planeta denotam um ciclo infinito que simboliza a própria passagem do tempo. 

Por sua maleabilidade, a água é adaptável e se apresenta em estado sólido, líquido ou gasoso. Por 

esse motivo, a natureza é contemplada com o eterno ciclo da água: dos mares e oceanos ela eva-

pora, se condensa nas nuvens que em fase de precipitação retornam à terra e às plantas que, por 

sua vez, a devolvem aos lençóis freáticos e aos rios que desembocarão nos mares e oceanos dan-

do continuidade ao seu ciclo interminável e fundamental à vida. A água permanece e também 

passa, movimenta-se, transforma-se. Em Ruy Espinheira Filho, esse elemento que é símbolo de 

permanência e de movimento é, também, um símbolo para o grande tema de sua poesia: o tempo. 

A água é, pois, a imagem metafórica da permanência e da passagem do próprio tempo. 

 O sujeito lírico do poema ―O rosto na chuva‖ observa o rosto e enxerga nele outros rostos 

e a si mesmo refletido, ―cintilado‖. Nessa imagem temos a presença da memória evocada não só 

de outras pessoas e do próprio sujeito lírico em outros tempos de sua vida, mas também a lem-

brança de ―casas, cidades, nomes, animais‖ que preenchem e configuram essa subjetividade. A 

chuva que purifica e renova também rememora aqui os sulcos na pele provocados pela passagem 
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do tempo, ―de muitos anos e viagens‖ que percorreram e que formaram esse sujeito.  Entremen-

tes, o poema nos oferece a ideia de que essa mesma chuva circula também nas veias desse sujeito 

que é então observado. Dessa maneira, esta chuva que é também sangue desse outro sugere ainda 

que passado e presente – tanto da individualidade do eu lírico quanto da singularidade desse outro 

que é evocado – permanecem na memória. É nessa articulação entre o eu e o outro, entre a chuva 

e o sangue que temos a presença da memória como um dos encantos da água devido ao seu ciclo 

infinito. As águas são sempre as mesmas águas do tempo devido ao seu movimento cíclico de 

evaporação, condensação e precipitação. Além disso, é possível observar nesse poema que a água 

que reflete o outro também mostra o igual no diferente, tal como o tempo se reflete na memória. 

Ao observar o outro, o sujeito lírico vê refletido a si mesmo e se descobre e eis que algo novo 

surge ―e/ áspero cresce/ sob a pele suave do teu rosto‖. 

 Há, ainda, nesse poema, a presença de uma segunda imagem que nos remete àquela me-

mória dolorida, traumática, difícil de vir à tona: o abismo. Reiterando o retrato metonímico da 

distância, outro tema caro à poesia de Ruy, o abismo representa aqui a profundidade de nós mes-

mos. O peito, isto é, o centro desse sujeito lírico é um abismo de memórias difícil de encarar tan-

to para esse sujeito quanto para aquele outro. Um abismo ―tão fundo que lá não desces‖. Se a 

memória é, então, a matéria dessa chuva que purifica e purga, por que esses sujeitos não a que-

rem encarar? Há nesse sujeito lírico a tentativa de também esquecer, uma vez que ele relembra 

casas, viagens, animais, mas aquilo que há de mais profundo permanece preso nesse abismo, ou 

pelo menos há a tentativa de que permaneça. 

 Em seu livro O tempo vivido da memória: ensaios de psicologia social, Ecléa Bosi (2003) 

analisa, dentre outras coisas, a substância social da memória, isto é, como a memória de aconte-

cimentos coletivos influencia a memória individual do sujeito. A autora analisa relatos orais e 

autobiográficos a fim de ilustrar como o ato de rememorar tem a capacidade de salvar, de eluci-

dar e de (re)conhecer o passado e até mesmo o próprio presente, pois o modo como a identidade é 

configurada depende do vínculo estabelecido com o passado. Um dos aspectos para o qual a auto-

ra chama a atenção é o esquecimento. 

 Transformar em versos os caminhos conflituosos da memória é uma tentativa de ressigni-

ficar o passado e, talvez, transformar o presente. Nos versos de Ruy Espinheira Filho vemos que 

nem mesmo o esquecimento quer ser, de fato, esquecido, pois até mesmo essa lacuna na memória 
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encontra espaço nos versos que celebram a passagem do tempo. Na tentativa de não esquecer, ou 

até mesmo de não ignorar o esquecimento por completo, o sujeito inventa mecanismos de con-

servação e de lembrança. A recorrência na abordagem de temas como a passagem do tempo, seja 

metaforizada no ciclo da água ou nas distâncias dos abismos, é uma prova da tentativa de guardar 

na escrita aquilo que se perde no correr dos dias. No poema ―O rosto na chuva‖ , temos, além da 

memória evocada pela chuva, a presença de uma tentativa de esquecimento daquilo que perma-

nece nas profundezas deste sujeito. É preciso, pois, observar tanto a lembrança quanto o esque-

cimento, pois ele também diz muito deste sujeito lírico a se configurar na poesia de Ruy Espi-

nheira Filho.  

 Encontramos em muitos poemas de Ruy Espinheira a constatação demasiado dolorida e 

tão cara tanto ao sujeito lírico de seus versos quanto aos seus leitores de que tudo aquilo que so-

mos e temos está no passado. Para Ruy, como vimos no poema ―Tempo perdido‖, é somente no 

tempo perdido que temos algo e, por isso, a memória nos é tão substancial. No poema ―O rosto na 

chuva‖, vemos que a evocação do passado parte de um momento de observação do outro, dos 

outros que cintilam na pele lavada pela chuva, logo a memória parte de um presente. Trata-se, 

pois, de um presente que deseja o passado, uma triste apropriação daquilo que não temos mais e 

que nos punge ―com mil irresgatáveis‖. 

 Ao longo de toda a obra de Ruy Espinheira, observamos que os versos calmos do autor 

tentam fugir das horas mortas pela burocracia, pela mediocridade, pelo status, pelas mesquinhari-

as impostas pela própria vida. O sujeito lírico prefere antes, numa postura metafísica perante a 

vida, observar aquilo que ficou para trás e que marcou a trilha de seu caminho. Sobre a rapidez da 

contemporaneidade que nos rouba momentos de reflexão e de observação, Ecléa Bosi afirma: 

Se a substância memorativa se adensa em algumas passagens, noutras se esgarça 

com grave prejuízo para a formação da identidade. É grave também nesse pro-

cesso o ofuscamento perceptivo, ou melhor dizendo, subjetivo, uma vez que afe-

ta o sujeito da percepção. 

As coisas aparecem com menos nitidez dada a rapidez e descontinuidade das re-

lações vividas; efeito da alienação, a grande embotadora da cognição, da simples 

observação do mundo, do conhecimento do outro. 

Desse tempo vazio a atenção foge como ave assustada (BOSI, 2003, p. 24). 
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 Nesse sentido, vemos muitas vezes a presença de um sujeito lírico ora em imagem de ida-

de infantil, ora fazendo referência à própria infância e observando, a partir desse aspecto, a pas-

sagem do tempo. Principalmente nos últimos livros publicados, como em Elegia de agosto e ou-

tros poemas, temos a presença, como será mostrado mais adiante, de um eu lírico mais velho e já 

cansado das perdas da vida e que encontrará na lembrança da juventude e da infância o novo fô-

lego para prosseguir na caminhada. Todavia, já em Julgado do vento, temos também a presença 

desse eu lírico que ao lançar olhos para a infância percebe também as mudanças provocadas pelo 

tempo e a permanência de alguns aspectos de sua subjetividade. É o que veremos a seguir no po-

ema ―Memória‖: 

Os seios adolescem 

sob a blusa azul, 

ao vento da tarde 

doce de quintais. 

 

À sombra, os cães 

farejam as últimas 

perdizes ocultas 

no alto dos morros. 

 

Na sala, o silêncio. 

No silêncio, ele,  

o menino, sonha 

seios, cães, perdizes. 

 

Sonha e é sonhado 

ao fluir da história 

que suave marulha 

sempre  sempre  sempre 

 

num país defeso 

aquém/além do rosto 

em que o tempo verte 

seu lento vitríolo. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 59) 

Numa estrutura semelhante à do poema ―Os objetos‖, já apresentado aqui, temos mais 

uma vez a inserção de uma cena calma. As três primeiras estrofes constroem a imagem da própria 

lembrança do eu lírico que se recorda de quando ainda era um menino. A substância memorativa 

tem a possibilidade de se adensar nessa cena, pois o sujeito central, o menino, está distante das 

horas mortas, ele, então, contempla, observa calmamente aquilo que parece ser as suas grandes 
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preocupações: ―seios, cães, perdizes‖. Graças ao silêncio estabelecido, ele pode contemplar e 

conhecer o outro; longe da balbúrdia da vida adulta, ele pode simplesmente sonhar. Mas esse 

menino já cresceu. É agora, como assegura o título do poema, uma memória do sujeito lírico que 

também sonha com esse menino, sonha até mesmo com o sonho do menino, livre da alienação e 

do tempo vazio. 

Eis que, novamente, a passagem do tempo associada à imagem da água, o fluir da história 

―marulha‖, isto é, vem e vai como as ondas do mar num movimento infinito de ―sempre sempre 

sempre‖. Aqui também o lugar da memória aparece como um espaço difícil de encontrar, tal co-

mo a imagem do abismo presente no poema ―O rosto na chuva‖. Todavia, a morada da memória 

não é aqui um abismo para onde o sujeito lírico não quer descer, é, na verdade, um lugar proibi-

do. O menino, afinal, ―sonha e é sonhado‖ num lugar onde o tempo parece não encontrar o passo 

certo do relógio, um lugar onde o tempo está sempre aquém e além do próprio sujeito lírico; o 

menino ―sonha e é sonhado‖ ―num país defeso‖. O vocábulo ―defeso‖ assume aqui uma postura 

ambígua, uma vez que pode significar aquilo que é proibido como também o período do ano em 

que não é possível pescar. É tempo, então, de contemplação do mar e, no caso desse eu lírico, é 

tempo de contemplar o fluir da história que ―marulha‖. 

Nesse momento de contemplação do passado, o sujeito lírico tem o vislumbre de que o 

tempo é o grande senhor de tudo, que a tudo e a todos controla. Nos últimos versos, há a imagem 

do tempo derramando, vertendo ―seu lento vitríolo‖. O vitríolo era o nome dado antigamente para 

os sulfatos. O vocábulo, no entanto, é bastante usado como sinônimo para o ácido sulfúrico, ele-

mento químico de acidez altíssima e com capacidade destruidora de corrosão. Assim, é possível 

dizer que o sujeito lírico vê o tempo como aquele que é responsável por destruir tudo aquilo que 

temos, inclusive a própria memória. O menino sonhado, o silêncio recheado de sonhos e de paz e 

os próprios sonhos desse menino foram corroídos pelo vitríolo lento, doloroso e preciso do tem-

po. 

Com poemas escritos de 1975 a 1980, o livro seguinte de Ruy, intitulado As sombras lu-

minosas, continua tratando da temática da passagem do tempo em todas as suas nuances – prática 

comum em toda a sua obra – e ainda acrescenta, de modo sutil, a dura memória dos tempos de 

Ditadura Militar no Brasil. Esse livro apresenta o poema ―Fuga‖, do qual mostraremos aqui ape-

nas um trecho devido à sua extensão.  
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[...] 

 E só a memória 

vive, vive-nos, e soa 

seus violinos de névoa 

sob um frio sol que monta 

num céu de assombro: o Perdido. 

Essa lenda que se amplia 

no peito – já erodido 

pelas distâncias – que vai 

explodir em cada gota, 

seixo, brilho, sombra, hálito 

de alma 

 (essa as rota 

sangrando os seus enganos 

entre as paredes do verso) 
 

até nada se mover 

sobre o extinto universo. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 89) 

 A memória vai assumindo formas diversas, e nesse trecho do poema ―Fuga‖, expressões 

como ―violinos de névoa‖, ―frio sol‖, ―céu de assombro‖, vão construindo uma atmosfera melan-

cólica que tem como elemento principal o ―Perdido‖. A memória aqui é mostrada como a condi-

ção da própria vida, no entanto, devido à efêmera passagem do tempo, o que restará para esse 

sujeito lírico é a solidão e depois o próprio esquecimento, uma vez que tudo, até mesmo o univer-

so, será extinto. Em outros poemas, o tratamento dado à memória assume posturas diferentes, a 

memória pode ser reparadora, possibilitando o perdão daquilo que ficou no passado, como ocorre 

nos versos do movimento II do poema ―Inúmeros‖, em que o sujeito lírico afirma ―mas da infân-

cia da memória, que repara as injustiças‖ (ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 86). Em outros poe-

mas, tais como ―As janelas‖, ―Nesta varanda‖ e ―Uma cidade‖, são os objetos que mostrarão ao 

eu lírico a dimensão daquilo que ficou e daquilo que ficará. Ao observar os objetos, aquilo que 

lhe é externo, esse eu lírico reflete sobre a passagem do tempo dos objetos e, por consequência, 

da própria vida. 

 Por fim, o sujeito lírico em ―As sombras luminosas‖ trata também das memórias que nos 

são difíceis e dolorosas de lembrar. Os poemas ―Primeira elegia urbana‖, ―Segunda elegia urba-

na‖ e ―Terceira elegia urbana‖, que fecham esse livro, apontam para a reificação do ser humano 

perante as situações de dor e morte como as ocorridas em tempos de Ditadura. Os anos de Dita-

dura Militar também acinzentam a memória. Em ―Primeira elegia urbana‖, por exemplo, nos é 
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mostrado como o sujeito vai perdendo, aos poucos, o seu ―azul‖. A cor surge aqui como sinônimo 

de vida, de envolvimento afetivo, de alegria que vai ficando cada vez mais clara e opaca à medida 

que o sujeito lírico experimenta a rotina de acordar, trabalhar, descansar e acordar de novo. Ao 

perceber que no ambiente de trabalho ele não encontra com quem dividir o seu ―azul‖ e, pior, ao 

perceber que o mundo de um modo geral é um ambiente hostil a sua subjetividade, esse sujeito 

perde a si mesmo e vê-se automatizado, pronto para ―a consciência abolida‖. Ao final do dia, a 

mídia arremata esse sentimento de tristeza em relação ao mundo: 

Nas mãos o jornal, e leio. 

Leio, leio até os olhos 

começarem-me a arder. 

Venenos industriais 

vão, lentos, me gangrenando 

o mar, a terra, o ar. 

Militares me fuzilam, 

terroristas me tocaiam, 

perseguidos me perseguem, 

torturados me torturam, 

aviões me despedaçam, 

me incendeiam – e a Bomba 

fica pulsando em meu peito! 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 108) 

 O sujeito lírico, que vai perdendo o seu ―azul‖ ao longo do poema, não fica alheio àquilo 

que ocorre no país. O que ocorre é uma sensibilização do sujeito com o sofrimento dos persegui-

dos e dos torturados. Ao ler as tristes notícias, o sujeito lírico se identifica com todo o sofrimento 

causado pela guerra, mesmo que velada, mesmo que disfarçada de ditadura, e se transforma em 

um ser humano que se conecta com aqueles que sofreram. 

 Seu livro seguinte, Morte secreta e poesia anterior, com poemas escritos no período de 

1976 a 1984, traz para o leitor – como indicado no título – o tema da morte. Reiteramos mais uma 

vez que no caso da poesia de Ruy Espinheira Filho é difícil falar em rupturas de um livro a outro, 

optamos aqui por falar em acréscimos em sua produção poética, uma vez que o autor não aban-

dona formas e temas, mas, sim, os utiliza inúmeras outras vezes. Tendo isso em vista, observa-

mos que não é a primeira vez que Ruy trabalhará com a temática da morte em sua poesia, mas é 

nesse livro em especial que ele a trabalha com mais veemência. Um exemplo disso é o fato de 

que dos 27 poemas que compõem o livro, 10 tratam diretamente da morte e a outra grande maio-
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ria deixa o tema subentendido, permitindo interpretações diversas sobre a temática em questão. É 

válido salientar que mesmo dentre esses 10 poemas, a morte também é abordada de forma varia-

da, seja pela reflexão da morte como a única certeza humana, seja pela lembrança daqueles que já 

partiram e que deixaram saudades e distâncias para esse sujeito lírico. É o que podemos observar 

em poemas como ―Soneto de uma morte‖, ―Soneto do fantasma‖, ―Sem demora‖, ―Passionária‖, 

―Canção da moça de dezembro‖, ―Primeiro soneto da permanência‖, ―Aniversário‖, ―A janela no 

espaço‖, entre outros. 

 Em outros poemas, a morte aparece nem sempre vinculada à morte física, mas a uma mor-

te metafísica, existencial, que contabiliza tudo aquilo que perdemos ao longo dos anos de nossas 

vidas. É o que vemos, por exemplo, no poema ―Aniversário‖, no qual o sujeito lírico observa a 

quantidade de tempo de vida que já se passou e que não é possível reaver, além das perdas pelas 

quais passamos à medida que vamos fazendo aniversários. A morte está aqui metaforizada na 

perda, na parte de nós que morre com o tempo para se transformar em um outro eu, o da maturi-

dade, o da posteridade. 

Perdi colegas, namoradas, cães. 

Perdi árvores, pássaros, perdi um rio 

e eu mesmo nele me banhando. 

Isto o que ganhei: essas perdas. Isto 

o que ficou: esse tesouro 

de ausências. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p 121) 

 Além da morte como temática de seus poemas, em Morte secreta e poesia anterior, Ruy 

Espinheira explora ainda o espaço da infância e da adolescência. Eis que temos o sujeito lírico 

que, ao recordar seu passado, observa a paisagem ―de morros distantes,/ bois no verde, brisa/ 

cheirando a terra úmida‖ (ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 115). O próprio sujeito lírico afirma o 

quão necessário é recordar, ―rever‖ o passado. No poema ―A janela no espaço‖ caminha por seu 

passado, dá um salto em uma ―altura de mais de trinta anos‖, e revê a ―menina morta‖ e o próprio 

espaço que morreu de certo modo, já que não se trata mais do mesmo, posto que tudo se trans-

forma com o passar dos anos. 

Há muito a rever: 

praças, ladeiras,  

açudes, quintais; 

e esses meninos 
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de rude linguagem 

e leais ao sonho; 

e essas meninas 

de gestos tímidos 

e brancos vestidos 

dominicais. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 116-117) 

 Nos poemas escritos entre 1985 e 1990 e publicados no livro A canção de Beatriz e outros 

poemas, temos no aspecto temático a presença um pouco mais contundente da atmosfera do so-

nho, de tudo aquilo que o sujeito-lírico relaciona ao etéreo, como também de poemas mais exten-

sos – no que diz respeito à forma – como ―Um poeta, uma vez‖, ―O pai‖ e o próprio ―A canção de 

Beatriz‖. Há também no livro como um todo, o que talvez possa ser considerada uma das princi-

pais características da poesia de Ruy, considerável reflexão metafísica a respeito da vida. O sujei-

to lírico constantemente estranha e reflete sobre essa ―coisa‖ a que chamamos ―ser humano‖ e se 

questiona: ―O tempo de uma vida é o bastante para contê-la?‖. ―Há vidas, como a do pai, que não 

cabem nessas horas que, paradoxalmente, nos são tão curtas e longas?‖ Interessante observar co-

mo o tempo de duração da vida – sobre o que o sujeito lírico reflete de modo geral – é relativiza-

do a todo o momento, posto que ora a vida é rápida demais para quem a vida é repleta de signifi-

cado e sentimento, ora a vida é longa demais e a morte custa a chegar, especialmente quando o 

sujeito analisa a si mesmo e as tantas perdas que traz consigo ao longo dos anos. O ―Poema de 

Novembro‖ configura essa ambiguidade ao refletir sobre a vida que é medida em memórias e 

ponteiros e faz a seguinte afirmação: ―O difícil é aguentar até que a morte chegue‖ (ESPINHEI-

RA FILHO, 2012, p. 154). 

 Os dois poemas mais longos do livro, ―O Pai‖ e ―A canção de Beatriz‖, têm um ponto em 

comum: a recordação de fatos da vida. No primeiro poema, temos o filho que passeia pelo cemi-

tério onde o pai foi sepultado e recorda os momentos que passaram juntos, o que aprendeu com o 

pai e o grande homem que ele foi. Já em ―A canção de Beatriz‖ temos a figura de Beatriz dos 

Anjos Silva, uma mulher de terceira idade que relembra os amores passados, as mulheres, os po-

liciais e tantas dores da vida amarga que levou. 

 No próximo livro de poemas de Ruy temos a persistência do tema da morte, da recordação 

do pai, mas também novos caminhos que se consolidarão na sua futura poesia. Em Memória da 
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Chuva, Ruy nos traz com mais clareza a reflexão sobre a produção poética e, principalmente, a 

citação de vários autores da literatura. 

 Nos poemas que tratam da morte, o poeta constrói versos assustadoramente calmos – co-

mo é comum em sua poesia e como vimos aqui com o poema ―Os objetos‖, por exemplo – que 

chocam o leitor ao revelarem de modo sutil a morte. No poema ―Plenitude‖ há uma pequena vi-

são do que é o dia de uma dona de casa que se sente verdadeiramente plena com a vida. Esta dona 

de casa fazia o crochê e esperava pelo marido que viria almoçar, lembrava-se do filho doutor, da 

filha e dos netos que viriam no distante Natal, arrumava o cestinho de costura e observava no 

bordado que faltava pouco para acabar. A imagem dessa mulher é construída de modo a transmi-

tir para o leitor uma serenidade e calmaria de quem não tem pressa para ver a vida passar. No 

entanto, na mesma calmaria com que arrumou o bordado e lembrou-se dos netos, essa senhora se 

mata no reservatório de água da casa: 

[...]  

Respirou fundo 

(havia jasmins por perto) 

e afastou a pesada 

tampa de ferro e cimento. 

As bordas a machucaram 

(engordaram alguma coisa 

naqueles anos amenos) 

mas logo as águas vieram 

trazer-lhe o frio bálsamo. 

Ai vontade de fechar 

os olhos, ser embalada, 

dormir... Mas ela os manteve 

abertos, fitando as luzes 

altas, cada vez mais altas, 

até o céu se apagar. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 220-221) 

 Já no poema ―Exumação‖, temos o tema já revelado pelo título e a calma reflexão acerca 

do valor da vida contida agora nos ossos que o coveiro retira do túmulo e o espectador observa. 

Durante o caminho percorrido, o espectador se questiona sobre como pode a vida correr naqueles 

ossos tão escassos que agora constituem apenas cascas e mesmo pó. O cemitério é, segundo esse 

sujeito lírico, um lugar de ―asperezas‖ por nos lembrar no silêncio de seus túmulos do nosso fim 

tão certo. A existência tão grandiosa de um ser humano é finita e efêmera ali naquelas cascas 
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daquilo que um dia foi um ser. O sujeito lírico não é passivo diante do ato da exumação e se pro-

põe a pensar sobre a existência. 

[...] 

No entanto, 

uma vez, 

não sei como, cintilaram 

galáxias 

nessa pequena e frágil casca que conduzimos 

entre outros inúteis objetos pessoais 

deixados por aquele que partiu 

para nenhum endereço. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 227) 

  Nos dois poemas, a morte nos aparece como uma sombra à espreita e nos revela 

nosso destino tão orgânico. Essa reflexão sobre a efemeridade da vida, sobre a morte sem ne-

nhuma transcendência já nos foi mostrada em outras obras de Ruy, consolidando-se como outra 

vertente temática de sua poesia. Nesse contexto, a atmosfera do livro é repleta de penumbra, com 

muitos vocábulos que asseguram o tom mórbido e melancólico de muitos desses poemas, como 

―crepuscular‖, ―noturno‖, ―chuva‖, ―cinzas‖, ―garoa‖. 

 O poema ―Exumação‖ nos faz recordar um poema clássico da história da literatura, ―Uma 

carniça‖, de Charles Baudelaire. O sujeito lírico presente no poema de Baudelaire convida sua 

amada a um passeio e lhe mostra pelo caminho uma carniça, um corpo que antes era repleto de 

vida em decomposição. Ao final, ele afirma para a amada que mesmo a sua beleza tão viva irá 

um dia findar e assemelhar-se àquela carniça que observam. Desse modo, o sujeito mostra que 

tudo o que vive um dia irá apodrecer, não importando nesse momento as mesquinharias, as pe-

quenezas, as idiossincrasias da vida. Em ―Exumação‖, o sujeito lírico propõe reflexão semelhan-

te, mas de modo menos mórbido. Esse sujeito se espanta ao lembrar que dentro daquelas cascas 

de ossos coube uma vida, um ser humano com todas as suas idiossincrasias, uma existência tão 

grandiosa quanto uma galáxia. Uma galáxia inteira que agora está perdida no tempo, endereçada 

a ―nenhum endereço‖, tão efêmera quanto a carniça de Baudelaire. 

 Ainda em Memória da chuva temos também a produção poética como uma possibilidade 

de ressignificação da vida. Escrever um poema é um dos modos de guardar em versos aquilo que 

não pode ser retido na memória por inúmeros motivos, além de ser uma ação artística capaz de 
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transformar – bem como outras ações – as nossas memórias e dar rumo novo às nossas ações, aos 

nossos projetos, ao nosso presente. A própria escrita na poesia de Ruy Espinheira, de um modo 

geral, é um modo de revisitar o passado e de dar novo significado à própria existência, uma vez 

que ao relembrar o passado e colocá-lo em palavras poéticas, o sujeito reflete sobre si mesmo e 

encontra nesse movimento uma possibilidade de conhecer um pouco mais de si mesmo. Em Me-

mória da chuva, o ato de escrever aparece de modo mais evidente e encarna essa perspectiva de 

restauração da própria vida. É o que ocorre no poema ―A chave de ouro‖. Nesse poema, o sujeito 

tenta inúmeras vezes a morte e experimenta toda a sorte de melancolia advinda de um amor que 

não deu certo, as tentativas de suicídio não deram certo e o sujeito passa a escrever sonetos sobre 

a dor desse amor. Somente quando ele se propõe à atividade da escrita poética é que consegue se 

desvincular da tristeza profunda e ressignificar a memória desse amor e de outros que aparecem 

ao longo de sua vida. 

[...] 

Mas um dia a luz se fez 

por sobre a pálida tez. 

 

E ele, em delírio, apanhou 

lápis, papel, e traçou 

 

em cadência inexorável 

(em torno da implacável 

 

dama que o embruxara) 

a forma harmoniosa, clara 

 

do castelo de um soneto 

- cujo último terceto, 

 

contra qualquer mau agouro, 

fechou com chave de ouro. 

 

E então, respirando fundo, 

foi-se aos caminhos do mundo. 

[...] 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 223) 
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 A memória de leitura é um aspecto demasiadamente sensível na obra do poeta e aparece 

por meio do diálogo com outros poetas, como o intimismo de Manuel Bandeira
†
 e a facilidade em 

transitar por versos livres a alexandrinos, mas também – e é o que mais nos interessa nesta disser-

tação – sob o aspecto da citação, da nomeação dos poetas queridos. Em Memória da Chuva te-

mos o primeiro livro de Ruy Espinheira em que o autor cita mais nomes de poetas. Antes alguns 

nomes de autores e personagens já apareceram, como é o caso de Jorge Luís Borges e Ulisses em 

Morte secreta e poesia anterior, mas, em Memória da chuva, a quantidade de nomes citados é 

muito maior e mais recorrente. Neste livro o autor coloca em cena escritores como João Ubaldo 

Ribeiro, Homero, Paulo Henriques Britto, Charles Baudelaire, Goethe, Dante Alighieri, Sócrates, 

Platão, W. B. Yeats, Plutarco, Tales de Mileto, Jorge Luís Borges, Alexei Bueno, Jorge de Lima, 

Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Álvaro de Campos, Sosígenes Costa, Gracili-

ano Ramos e outros poetas não tão conhecidos pela crítica, em sua maioria contemporâneos do 

poeta. 

 O próximo livro de Ruy Espinheira Filho, publicado em 2003 e intitulado A cidade e os 

sonhos traz algumas peculiaridades, a começar pela forma. Composto por 44 poemas, em sua 

maioria escritos em dísticos, tercetos ou quartetos e com especial valorização das rimas, inicia-se 

com um poema intitulado ―Epígrafe‖ e termina com o poema ―Epílogo‖. Todos os poemas entre 

―Epígrafe‖ e ―Epílogo‖ são sistematicamente numerados na tentativa de colocar em ordem as 

lembranças da vida. Na proposta deste novo livro, o sujeito lírico passeia por objetos da juventu-

de, todos muito ligados à imagem da cidade, e relembra tanto as experiências quanto as impres-

sões que o próprio sujeito teve quando jovem. A atmosfera onírica, tão presente na poesia de 

Ruy, assume aqui o papel da própria memória atestado por uma das epígrafes que abrem o livro, 

de Jorge Luís Borges: ―O que é o nosso passado senão uma série de sonhos? Que diferença pode 

haver entre recordar sonhos e recordar o passado?‖. O questionamento de Borges dá o tom prin-

cipal ao livro de Ruy, tendo em vista que revisitar o passado da cidade, com seus moradores e 

suas rotinas é, também, uma forma de sonhar, produto da imaginação humana. Até mesmo o ato 

                                                           
†
 Quem lê e estuda a obra de Ruy, termina sendo levado a Bandeira, de modo a partir da memória de leitu-

ra de Ruy, ou mesmo termina lembrando-se de Bandeira por força de memória de leitura comum entre 

quem lê e Ruy – no caso de quem lê já conhece a obra de Bandeira. 
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de escrever é transportado para esse ambiente de memória, de sonho que configura a subjetivida-

de lírica em Ruy Espinheira Filho. O poema de abertura afirma: 

Sonha que escreve; 

escreve que sonha; 

quando sonha, escreve; 
 

quando escreve, sonha; 

tudo é o mesmo sonho; 

fala em sonho, escreve. 
 

[...] 
 

Tudo escreve, escreve; 

tudo e sobre tudo 

escreve, escreve; e 
 

depois ainda escreve 

mais; escreve (e até 

escreve que escreve) 
 

para que a vida 

seja um pouco menos 

obscura e breve. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 261-262) 

Mais uma vez a escrita aparece com um poder restaurador da existência desse sujeito que, ao es-

crever, sonha com o que foi, com o que poderá ser, com o que poderia ter sido. Sonho e escrita 

caminham juntos nessa narrativa que é a vida na tentativa de atribuir-lhe significado novo para 

que ela não seja tão ―obscura e breve‖. Esse sujeito procura na escrita do sonho uma tentativa de 

prolongar a existência mesmo que seja para depois, para quem irá ler os seus versos. 

 Nesses versos, temos também a tentativa de prolongar a existência dessa cidade, ou me-

lhor, da imagem que o sujeito lírico tem da cidade ao recordar as experiências vividas nela. Apa-

rentemente, esse sujeito conduz o leitor pela vida íntima da cidade de sua juventude. Não se trata 

mais de uma cidade com localização geográfica e com crescimento populacional e econômico, 

mas de uma cidade que permanece a mesma, pois está atrelada à memória lírica do sujeito que 

nos conduz por suas ruas. O caráter intimista e nostálgico dos poemas se dá pela constante cons-

trução de imagens bastante caseiras e simples, tão repletas das impressões do sujeito. A constru-

ção de imagens como essas não ocorre – como era de se esperar na poesia de Espinheira Filho – 

sem a reflexão existencial sobre os efeitos da passagem do tempo sobre o ser. Sendo assim, os 



40 
 

mortos da cidade aparecem constantemente nas lembranças e nos sonhos transformados em ver-

sos. Ao mesmo tempo, as imagens pacatas de uma cidade pacata e com seu aspecto interiorano 

nos acolhem em meio a ―casuarinas‖, ―tangos‖, ―autofalantes‖, ―burros‖, ―rio‖, ―arraias‖, ―vesti-

dos brancos‖, ―igrejas brancas‖, ―a cadela Java‖, ―cinema‖ em tempos de Semana Santa e rezas, 

crenças, superstições, burburinhos que movimentam a vida na cidade. 

 Ao observar a cidade e seus objetos, o sujeito lírico relembra de suas memórias vividas ali 

naquelas ruas e pensa em quando será também uma memória. No poema ―Casuarinas‖ é possível 

perceber esse aspecto: 

18 

CASUARINAS 

 

Aqui já estavam 

antes, 

nesta praça povoada de ventos 

e andorinhas, 

e certamente aqui estarão 

até muito depois que eu me dissolver 

com o último grão 

de memória. 

 

Altas, 

têm uma vista ampla 

da cidade 

e, 

principalmente, 

desses meninos que correm entre seus troncos 

e escutam 

as meninas que brincam em roda 

e em flor. 

 

Em mim 

se refletem, sempre, 

aonde quer que eu vá, 

os seus esguios e plácidos 

perfis. 

 

Sonho 

que se torna especialmente cálido 

quando, às vezes, 

certas tardes íntimas me procuram 

com suas canções  de frio. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 278-279) 
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Este poema ilustra bem o caráter volátil da memória. A memória seleciona aquilo que nos afeta, 

tal processo se dá de modo consciente ou inconsciente no íntimo do sujeito. Ao percebermos que 

a memória se detém em impressões tão íntimas e líricas da subjetividade, vemos que a memória 

se adensa em alguns aspectos e se fragmenta em outros, interferindo na configuração da identida-

de desse sujeito. O eu lírico do poema se recorda de ventos, de andorinhas, da praça, de meninos 

e de meninas que brincam nesse espaço. A cidade mostra a esse eu lírico o aspecto efêmero de 

sua vida, de quando ele será também um grão de memória, de quando ele for memória dessa 

mesma cidade. 

 Outras memórias e outros sonhos caminham por essas ruas, a memória de leitura que é 

mostrada nesse livro diz respeito também a esse momento infantil e não das leituras complexas 

da vida adulta como vimos em Memória da chuva. Temos a lembrança do menino que gostava de 

declamar ―Meus oito anos‖, de Casimiro de Abreu, quando esse menino tinha coincidentemente a 

mesma idade. Temos o menino que ouve as histórias de ―Xerazade‖ contadas pelas pessoas de 

dentro da casa, pelos adultos que o criaram. Depois deste passeio pelas ruas da cidade de sua in-

fância e de sua juventude, o eu lírico se permite afirmar que ―Tudo é sonho, tudo é memória‖ 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 301) e termina voltando para o seu presente sabendo-se mais 

vasto porque mais velho: ―Nunca estive antes tão velho [...] Nunca me senti tão vasto/ na história 

contada em mim‖ (ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 301). 

 Em As cidades e os sonhos um tom cada vez mais irônico começa a aparecer, mas é nos 

poemas de Elegia de agosto, publicado em 2005, que ele ganha destaque. Uma ironia fina e ma-

rota de quem começa a rir da própria velhice e do destino certo que nos aguarda. No primeiro 

movimento do livro, intitulado ―Herança‖, o poeta mostra o que foi herdado por ele, ―Quatro mil 

e tantos livros nas paredes./ Mais de vinte mil dias deixados para trás‖ (ESPINHEIRA FILHO, 

2012, p. 305). Mas o destaque desta herança são os dois longos poemas dedicados a Carlos 

Drummond de Andrade: ―Elegia de agosto (1987)‖ e ―Antielegia de agosto (1902-1987)‖, o pri-

meiro com o ano da morte de Drummond e o segundo com os anos de nascimento e de morte do 

poeta de Itabira. Ambos os poemas relembram outros poemas de Drummond que deixaram mar-

cas profundas nas memórias de leitura de Ruy Espinheira. O primeiro poema se inicia tendo co-

mo epígrafe versos do poema de Drummond ―Desaparecimento de Luísa Porto‖ e na procura 

desta personagem encontra o próprio Drummond pelas ruas de Minas, ―o leiteiro sutil da madru-
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gada‖, o filho que nasceu e morreu instantes depois, mas também uma história bem mais bonita 

que a de Robinson Crusoé e a ―memória do Halley no céu‖. Ruy Espinheira tece ―Elegia de agos-

to (1987)‖ misturando as memórias que tem da vida de Drummond e de seus versos. Nessa teia, 

Ruy Espinheira filho lamenta a perda do poeta querido e avalia que ―Nada restava./ Nem um bo-

tão./ Nem um rato‖ (ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 307). Em ―Antielegia de agosto (1902 – 

1987)‖ temos outra saudação a Drummond. O poema também sem inicia com uma epígrafe 

drummondiana, de outro poema intitulado ―Mas viveremos‖. Nesse poema de Ruy Espinheira, o 

sujeito lírico trata do aprendizado que obtivera com Drummond, com o legado de sua poesia, com 

a ―voz da tua canção, rosa do povo‖ (ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 309). O poema recorda, por 

fim, a importância dos versos de Drummond que deixaram suas marcas na história do nosso país, 

dos versos que tentaram nos revelar um pouco mais da dimensão da nossa existência. 

 Outros nomes aparecem em Elegia de Agosto, tanto dos amigos e das mulheres que pre-

encheram a vida pessoal do autor, quanto de outros escritores como Miguel Sanches Neto, Ivan 

Junqueira, Alexei Bueno, Antônio Torres, Antônio Brasileiro e outros que ganham nome princi-

palmente no segundo movimento do livro, intitulado ―Alguns rapazes‖. Ganha destaque também 

nesse livro a referência às mulheres. Em Elegia de agosto elas ganham uma presença especial 

tanto pelo viés da ironia presente em quase todos os poemas quanto pelo viés da memória lírica e 

nostálgica pelos amores que passaram. A relação corporal também é mais aflorada aqui e temos o 

olhar lascivo de um sujeito lírico que se recorda de coxas, seios, bocas, prostitutas. Sem deixar de 

lado a reflexão acerca da passagem do tempo, o eu lírico que recorda mulheres de outras datas 

também se questiona sobre o que teria acontecido a elas.É o que vemos, por exemplo, no poema 

―Soneto para Safira Disparue‖: 

Tinhas nome de pedra preciosa. 

Seios adolescentes. A cintura 

meiga. E um sopro de alegria pura 

na boca em riso, em céu, em sol, em rosa. 

 

Joelhos impávidos. A bunda airosa. 

Coxas ufanas. Aura de ternura 

por todo o corpo teu de criatura 

não apenas no nome preciosa. 

 

E desapareceste, então! Que história 

foste viver, feliz ou dolorosa? 

Não sei. Mas sei que em mim és plena glória 
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ainda – em riso, em céu, em sol, em rosa, 

sempre antes da partida –, na memória 

intacta e, mais que nunca, preciosa. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 336) 

Nos primeiros dois quartetos do soneto, o eu lírico recorda as impressões que tinha de Safira Dis-

parue e de seu corpo. O nome, o corpo, a lembrança são elementos preciosos para esse sujeito 

que se recorda da mulher desaparecida. No nome – disparue em francês significa ―desaparecida‖ 

–, a ironia de quem recorda mais com curiosidade para saber o que aconteceu com essa mulher 

que passou por sua vida do que com melancolia. Ao final temos a permanência da memória que o 

sujeito guardou dessa mulher. Ele questiona o destino daquela personagem, pois não tem dimen-

são se a história foi ―feliz ou dolorosa‖, mas aquilo que ele guarda da existência dela é ainda a 

figura da mulher preciosa que lhe ficou cristalizada na memória. O tom irônico persiste ainda nos 

poemas que tem como tema a morte ou mesmo a aproximação dela devido à idade avançada. 

 No livro Sob o céu de Samarcanda, publicado em 2009, tal qual a Samarcanda de Shera-

zade, Ruy Espinheira cria muitas ―histórias‖ nas imagens de seus versos. Figuram na obra muitos 

poetas, estantes de livros e muitos livros que marcaram a vida do autor. Não raro nos deparamos 

com poemas que dialogam livremente com Mário de Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de 

Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade. Na orelha do livro, as palavras do crítico Marco Luc-

chesi apresentam uma poesia que dialoga com a tradição, que se utiliza de suas formas sem dei-

xar de mostrar o próprio estilo: 

Estamos com Ruy Espinheira Filho em Samarcanda. Não vamos longe da Cimé-

ria ou de Pasárgada. Estamos com Manuel Bandeira e Oswaldino Marques. E 

por que não evocar a rua Lopes Chaves que é o mesmo que dizer Mário de An-

drade? A poucos passos da oficina irritada de Drummond. Toda uma constelação 

de eventos, ao que Ruy completaria: et in arcadia ego. Arcádia metafórica, bem 

entendido, viva, contemporânea, em cuja altitude se inscreve Samarcanda, com 

soberbo rigor do artista, que sabe trovar claro, porque domina as formas do tro-

bar clus. Ruy não se prende àquelas fontes. Aproxima-se para se afastar. (LUC-

CHESI, 2009
‡
) 

É trovando claro também que Ruy Espinheira constrói vários poemas que refletem acerca 

do exercício de fazer poesia. Nesse contexto, encontramos poemas que dialogam com a crítica – 

                                                           
‡
 Orelha do livro: ESPINHEIRA FILHO, Ruy. Sob o céu de Samarcanda. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2009. 
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como ―O que somos‖ e ―Bilhete a Manuel Bandeira‖ –, que dialogam com o leitor – como é o 

caso de ―O poeta e seu leitor‖ – e também que tratam da poesia de outros poetas, como a de Má-

rio de Andrade e a de João Cabral de Melo Neto – respectivamente, ―Manuscrito encontrado en-

tre os papéis do poeta, em envelope lacrado que ele, infelizmente, nunca chegou a abrir‖ e ―O 

avesso e o espesso‖. É com fina ironia que o poeta tece o poema ―Os herdeiros‖, o qual nos pos-

sibilita a reflexão no que diz respeito à nossa relevância no mundo, bem como a reflexão sobre os 

poetas ―novos‖ como Ruy Espinheira. 

A ironia se consolida e se refina ainda mais ao passo que o poeta completa seus 65 anos 

de idade e revela com acidez o que ganhou com os anos. Apesar do uso recorrente da ironia, Ruy 

Espinheira consegue compor poemas que mesclam sentimentos e impressões opostos perante o 

tempo, há ironia, mas também há comoção. Há no livro uma sintonia entre a paciência de quem 

sabe esperar e agradecer pela passagem do tempo e a aflição de quem sente o peso da existência 

com todas as suas perdas e seu fim certo. 

OS HERDEIROS 
 

Os de antes do asteroide 

(ou do cometa, talvez) 

deixaram seus grandes ossos 

como uma vasta memória. 

 

Nós, não deixaremos nada. 

 

Porque a vida que vier 

(como a que remanescer) 

não terá arqueologias, 

paleontologias e afins. 

Como não tem a barata 

como não tem o lagarto, 

como não tem a lacraia, 

nem o grilo, o gato, o rato, 

a minhoca, o percevejo,  

o ornitorrinco e o pato, 

ainda menos a ameba, 

entre outros mansos de espírito 

que herdarão toda a Terra. 

 

Assim, nada falará 

desses milhares de anos 

de agitações tão insanas  

– inúteis, cruéis, humanas. 

E tudo será apenas  

vida a viver-se sem Tempo, 
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sem deuses, sem alma, sem 

leste, oeste, norte, sul  

– na esfera que vai girando, 

girando... Ainda mais azul. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 412) 

Na mistura entre melancolia e ironia, o sujeito lírico deste poema nos leva a refletir sobre a con-

dição de nós mesmos, os contemporâneos, os que vivenciaram ou que vieram depois da última 

aparição do cometa Halley em 1986, que não deixaremos nada na memória do mundo. De 1986 

aos anos 2000 o mundo sofreu transformações gigantescas no seu âmbito social, cultural, políti-

co, econômico, científico e tecnológico. No entanto, com tantos instrumentos para gravar a histó-

ria e as estórias na memória – com tantos computadores, tablets e smartphones capazes de regis-

trar e de armazenar cada segundo de nossa existência – não somos capazes de deixar nossos ―os-

sos‖ como herança para ninguém. O eu lírico é categórico: ―Nós, não deixaremos nada.‖ E se 

antes de 1986 tivemos na história – considerando apenas o Brasil e a sua literatura – Gonçalves 

Dias, Machado de Assis, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade e 

tantos outros que deixaram vasta herança para muitos herdeiros, hoje nós, os poetas aos quais o 

eu lírico se refere, não teremos nada a deixar para ninguém. Os herdeiros dessa terra, desse tem-

po, não serão outros senão os ―mansos de espírito‖, seres que sequer raciocinam e muito menos 

escrevem poemas. São baratas, lagartos, lacraias, grilos, gatos, ratos, minhocas, percevejos, orni-

torrincos, patos e amebas, seres que deixarão ao menos memórias e principalmente ossos a ar-

queólogos e paleontólogos. São seres que passam ao largo das agitações tão insanas, cruéis e inú-

teis dos seres humanos. São seres que não se preocupam se há deuses, se há alma, se há alguma 

direção para essa vida e que se preocupam unicamente em existir, em viver sem nenhuma preo-

cupação demasiada humana. Sem muita esperança de que o futuro seja diferente ou mais signifi-

cativo, o sujeito lírico nos insere na perspectiva de que somos tão minúsculos, de que nossa exis-

tência é tão – ou até mais – indiferente que a de insetos e animais perante o mundo que permane-

ce girando e girando. 

No último livro que compõe a poesia reunida aqui analisada, Ruy Espinheira reitera mais 

uma vez o tema da memória utilizando-se da recordação dos lugares vividos na infância e na ju-

ventude, nas memórias de leitura que aparecem com mais força nesse livro e também nas lem-
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branças das viagens realizadas ao longo da vida. O livro A casa dos nove pinheiros, publicado em 

2012, é dividido em duas partes. A primeira, ―A casa dos nove pinheiros‖, traz recordações da 

casa onde Ruy Espinheira morou com a família ainda quando era criança, além de recordar mais 

uma vez a figura do pai. No entanto, o que mais chama a atenção nessa primeira parte é a refle-

xão sobre o ato de escrever, colocada como uma verdadeira condição de sua existência, e a cita-

ção de nomes da literatura. No poema ―Condição‖, o sujeito lírico afirma que desde que adquiriu 

consciência de fato vem se enxergando no ofício de poeta e relembra alguns nomes que foram 

fundamentais para a sua formação. Por se tratar de um poema extenso, reproduziremos aqui so-

mente o primeiro e o quarto movimento do poema a fim de ilustrar a importância da memória de 

leitura e da subjetividade no processo de formação do poeta. 

CONDIÇÃO 

1 

E aqui estou escrevendo mais um livro. 

Não sei até quando escreverei mais um livro. 

Não posso saber, 

não pertenço à raça irritada e depressiva 

dos profetas. 

O que sei é que venho tentando escrever livros 

desde que respirei pela primeira vez 

conscientemente 

o ar da sala em que meu pai, 

colhendo e abrindo misteriosos objetos 

de longas e altas prateleiras, 

mergulhava no concentrado silêncio em que 

(eu o soube depois) 

conversava com Platão, 

Eça, Proust, Huxley, 

Pessoa, Homero, Shakespeare, 

Voltaire, 

Roger Martin Du Gard, 

Pierre Van Paassen, 

Rubem Braga, 

Camões, Sosígenes Costa, 

Bandeira, Cecília, Drummond, Quintana, 

Bertrand Russell, 

Vieira, 

por exemplo. 

 

4 

Sim, novamente escrevendo. 
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Sem saber, como sempre, aonde estou indo,  

se é que estou indo a algum lugar. 

 

Às vezes me ocorre 

que escrever é exatamente isto: ofício 

de quem não sabe aonde ir. 

E, como não sabe, tateia 

na névoa 

à espera de encontrar alguma coisa 

que não só não sabe onde está 

como não sabe o que é 

e que talvez seja uma parte da alma que ficou perdida 

na travessia 

entre sombras ancestrais 

e a vida. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 504) 

O poema se prolonga em oito movimentos nos quais o eu lírico assegura a herança recebida pelo 

pai, o gosto pela literatura e pela escrita. Outros escritores surgem, como Borges, Emerson, Cal-

derón de La Barca, Wystan Hugh Auden, além de surgir também o espaço da biblioteca, lugar em 

que o eu lírico afirma ser o mais feliz de sua vida por também ser herança do pai e por ser o lugar 

onde pode conversar com todos esses autores e descobrir a si mesmo em meio aos escritos dos 

outros e daqueles produzidos por si mesmo. A atividade poética, mesmo sendo condição para o 

sentido de sua vida, não aponta um caminho certo e seguro para esse sujeito. Todavia, é na pro-

dução escrita, na tentativa de elaborar o passado e dar novos sentidos às próprias memórias, que o 

sujeito vai se descobrindo e se envolvendo cada vez mais em sua subjetividade, encontrando ao 

menos o lugar em que se sente mais feliz. Ainda nessa primeira parte e seguindo tom de elabora-

ção da vida por meio da produção escrita, outros autores preenchem as reflexões do sujeito, tais 

como Sá-Carneiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, bem como Fernando Pessoa ortônimo, 

Virgínia Woolf, Shakespeare, Plínio o moço, Umberto Eco, Sartre, Simone de Beauvoir, Fitzge-

rald, Ernest Hemingway, Apollinaire, Albert Camus, Charles Baudelaire, presentes tanto na pri-

meira quanto na segunda parte. 

 Na segunda parte do livro, intitulada ―Viagens‖, o sujeito lírico passeia pelas ruas de ou-

tras cidades que conheceu e enxerga nessas experiências heranças do tempo que deixaram marcas 

em sua memória. Das cidades da Grécia, das ruas de Veneza, de Paris, de Milão, de Roma e da 

própria Salvador, o sujeito herdou aprendizados, imagens e lembranças que também serviram à 

sua escrita e à sua formação. É o que vemos nos dois últimos movimentos do poema ―Depois‖: 
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9 

Trago comigo os lugares onde estive. 

Não sou como os antigos que falavam 

em sacudir das sandálias a poeira dos caminhos. 

Não, guardo tudo, 

sempre guardo tudo, 

e especialmente guardarei das últimas caminhadas 

o seu espesso pó de iluminar a alma. 

10 

Das viagens não regresso 

jamais. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 580-581) 

Assim, em A casa dos nove pinheiros temos a construção de poemas que guardam na memória e 

no coração a herança da família, das casas em que viveu, dos livros e dos lugares por onde pas-

sou. Evidentemente esse sujeito não guarda tudo, como afirma no poema, mas, sim, tudo aquilo 

que é de fato importante para si mesmo, tudo aquilo que tem a capacidade de ―iluminar a alma‖. 

 Diante de tantos temas tão caros à humanidade, Ruy Espinheira constrói uma poesia que 

ao mesmo tempo em que é melancólica e cética em relação ao sentido da vida, nos conforta, prin-

cipalmente, devido à beleza com que seus versos e suas imagens são construídos. Em prefácio à 

obra reunida, Estação Infinita, o crítico Miguel Sanches Neto observa a obra de Ruy de um modo 

geral e afirma: 

Uma obra com tal função não pode optar pelo verbo agressivo, pelas dissonân-

cias, pelas inovações (que querem tornar o anterior obsoleto). O seu verbo é 

calmo, forjando uma voz melancólica mas estranhamente pacificadora, que nos 

leva a viver o perdido, a sofrer com ele, mas também a participar de sua reden-

ção.  Assim se cumpre a essência do literário, sem a qual ele perde todo o senti-

do, que é nos unir a uma trajetória, criando laços com outros seres; no caso da 

poesia, com o próprio poeta, com um eu que não se afasta daquilo que se afastou 

dele. (SANCHES NETO, 2012, p. 18) 

Nos próximos capítulos desta dissertação veremos como a escrita de Ruy Espinheira trata o pas-

sado e como o seu ―verbo calmo‖ contribui para a configuração de sua lírica e a postura reflexiva 

de seu sujeito.  Discutiremos ainda acerca da memória e da memória de leitura a fim de observar 

como se articulam e configuram a subjetividade lírica da sua poesia, além de refletir sobre o pro-

cesso de formação do autor e do uso de restrições na sua poesia. 
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2. MEMÓRIAS NA POESIA DE RUY ESPINHEIRA FILHO 

2.1. Considerações acerca da poesia contemporânea brasileira 

 

Para falar de poesia contemporânea é necessário observar o olhar que os novos poetas 

lançam sobre a tradição e sobre a sociedade atual. Ao longo de sua formação, o poeta não só es-

creve,mas também experimenta a literatura por meio da atividade de leitor, ou seja, tem contato 

com a poesia de outro tempo e, portanto, com ela se relaciona. O que muda nos períodos literá-

rios é o modo como determinado poeta lê e recebe a produção literária do passado, seja para 

romper com ela, seja para ressignificá-la. Observa-se que, nesse ínterim, sua própria atividade 

criadora pode se relacionar com a literatura anterior por meio da indiferença, da transgressão, da 

subversão, da atualização e até mesmo da mais mera dependência ou repetição. A observação 

constante que faz o poeta do tempo, do lugar em que vive e das relações que estabelece com os 

outros e consigo mesmo determina os rumos de sua escrita. Talvez o maior exemplo seja a pró-

pria língua em que se escreve, uma vez que a língua – matéria prima do escritor – tem suas vari-

antes conforme o tempo, o espaço, o estilo e toda a sua dimensão sociocultural. Nesse sentido, 

percebemos, por exemplo, que Machado de Assis e Milton Hatoum escrevem de forma diferente 

um do outro não somente por questões estilísticas, mas também porque a própria língua portu-

guesa falada no Brasil modificou-se ao longo desses anos – modificações que são inerentes a uma 

língua em plena atividade e que vão refletir na produção escrita de determinado período e lugar. 

O mesmo pode ser observado também na lírica brasileira com Paulo Henriques Britto em face de 

Drummond, Manoel de Barros em face de Raul Bopp, Ferreira Gullar em face de João Cabral de 

Melo Neto e o próprio Ruy Espinheira em face de Manuel Bandeira.  

Há na atualidade uma variedade surpreendente de novos poetas que produzem toda sorte 

de poemas. A mais recente produção de poesia pode ser encontrada nas universidades, posto que 

muitos professores da academia encontram seu espaço de publicação e de escrita junto à sua pes-

quisa e na imensidão ―anônima‖ de blogs e páginas nas redes sociais. São muitos os que escre-

vem e a internet disponibiliza um espaço barato e de fácil acesso para aqueles que não deixam 

guardados nas gavetas e cadernetas os poemas produzidos. 
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A arte, no nosso caso a poesia, além de entreter, de representar seu tempo, sua cultura, sua 

sociedade, tem como um dos seus vários objetivos trazer à luz da reflexão a enorme complexida-

de que é o ser humano em relação dialética com o seu mundo e consigo mesmo. A poesia, nesse 

sentido, incomoda. O incômodo dela advindo parte tanto de quem a recebe quanto de quem a 

produz, pois o artista, que nem sempre se insere na lógica lucrativa do mercado, produz a partir 

de motivações externas ou internas nascidas de traumas, afecções, militância, reflexão crítica 

sobre si mesmo e sobre o mundo. Produzir arte é uma forma de relacionar-se com o mundo, de 

mostrar-se para o outro naquilo que há de mais íntimo e humano. A arte, de um modo geral, in-

comoda ao colocar em evidência aquilo que se encontra escamoteado pelas relações de poder, 

pela hipocrisia humana ou mesmo pela ignorância que cega. Talvez por tocar nas questões huma-

nas mais doloridas – a relação com o outro, a existência efêmera, a morte inevitável – e por usar 

uma linguagem mais complexa, pois difere do habitual, é que parte da sociedade se distancia da 

arte, especialmente a literária. 

 Dentre os tantos motivos para que haja um distanciamento entre a sociedade e a arte con-

temporânea – o sistema educacional, a educação voltada para o mercado, a necessidade do saber 

específico e técnico em detrimento do ócio criativo, as relações interpessoais cada vez mais insó-

litas – é possível dizer, por exemplo, que é difícil para o indivíduo contemporâneo parar e refletir 

sobre a sua complexidade incluindo nisso a sua mesquinhez, sua insensibilidade com o outro, e 

seu egocentrismo, reflexão proporcionada principalmente pela arte. Giorgio Agamben (2009, p. 

59) afirma que o contemporâneo é aquele que está em discronia com o seu tempo, uma vez que 

ele tem discernimento de que o tempo presente lhe pertence e, portanto, não vive em estado cons-

tante de nostalgia e melancolia, mas ao mesmo tempo enxerga no seu presente fatos, ―luzes‖, que 

os outros não enxergam. Ser contemporâneo é lançar o olhar crítico sobre o seu tempo, mas com 

a certeza de que ainda não é possível olhar o todo do conjunto. Ainda não nos é possível definir 

veementemente o que é o contemporâneo, isso porque seria necessário um distanciamento histó-

rico para podermos enxergar todo o enorme mosaico que constitui a contemporaneidade, porém 

daí já não será contemporaneidade. Esta se define justamente por sua imprecisão, pela impossibi-

lidade de enxergá-la substancialmente, por ser dinâmica demais, quer dizer, não ser passível de 

aderência a um plano de noções, conceitos, ideias e imagens em dada fixidez. No entanto, obser-

var o contemporâneo nos é indispensável, pois ao analisar, ao longo desta dissertação, a configu-
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ração de Ruy Espinheira Filho como autor – a consolidação de seu estilo ao longo de sua obra – é 

necessário colocá-lo em relação ao seu mundo atual e a si mesmo. 

Trata-se, portanto, de pensar as condições que levaram o indivíduo a se tornar um escritor, 

as condições que o formaram artisticamente – condições que dizem respeito a sua formação pes-

soal, a importância do seio familiar, dos amigos, dos amores, as impressões do sujeito perante o 

mundo e também a sua formação acadêmica. Podemos usar para um exemplo rápido dois expoen-

tes da poesia moderna brasileira: Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Manuel 

Bandeira tem desde muito cedo uma relação próxima com a poesia, como as brincadeiras e as 

histórias populares comuns nas ruas de Recife, onde passou sua infância. Muito cedo, junto com 

o pai, ou seja, no seio familiar, Bandeira se apaixona pelas palavras. Mais tarde, quando adoles-

cente ainda, entra em contato com a poesia clássica, uma vez que a leitura e o estudo dos gregos, 

dos latinos, dos franceses e dos portugueses eram elementares na educação brasileira de sua épo-

ca. Bandeira teve acesso ao estudo das formas mais clássicas de se fazer poesia, pois o sistema 

educacional no qual estava inserido tinha como componente curricular tais disciplinas. Mais tar-

de, Bandeira se tornará o poeta capaz de romper com as formas clássicas e de executar com su-

premacia os versos livres, posto que não só a educação familiar e escolar proporcionaram o estu-

do da poesia, mas também a convivência, a leitura assídua, quando jovem, dos poetas simbolistas 

franceses. No livro Itinerário de Pasárgada, Bandeira (1997
§
) fala daquilo que acredita ter sido o 

gérmen de sua poesia, desde os tempos em que ouvia as histórias narradas pelos adultos, passan-

do por sua formação escolar, sua passagem pela Europa e os amigos poetas que fez ao longo da 

vida. Também trata da relação que teve com a crítica, que exerce papel importante na vida dos 

artistas por julgar e atribuir valor a sua obra. A seguir, um trecho em que Manuel Bandeira fala 

de seus primeiros desejos de escrever um livro de poesias e de uma de suas primeiras impressões 

dessa crítica que também faz parte da formação do poeta: 

Foi em Clavadel que pela primeira vez pensei seriamente em publicar um livro 

de versos. As edições de França Amado me pareciam muito bonitas, e o meu so-

nho era ver alguns poemas meus sob a mesma forma em que eu costumava ler os 

versos de Eugênio de Castro. Tendo escrito na Suíça o soneto a Camões, man-

dei-o com mais dois poemas ao próprio Eugênio de Castro, pedindo-lhe uma re-

comendação para o seu editor. Que ingenuidade a minha, e eu já tinha vinte e oi-

to anos feitos! Não tive resposta (BANDEIRA, 1997, p. 317). 

                                                           
§
 A primeira edição deste livro foi publicada em 1954. 
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Quando Carlos Drummond de Andrade nasce em 1902, Bandeira já tinha suas primeiras instru-

ções acerca da poesia clássica. Drummond, no entanto, ingressa na escola quando o ensino já não 

depende de disciplinas como Poética e Retórica e o poeta de Itabira terá uma educação escolar já 

diferente da de Bandeira. Drummond tomará o gosto pela poesia também muito cedo, mas acon-

tecimentos importantes no Brasil e no mundo como as crises, as revoluções e as guerras do século 

XX o influenciarão a fazer uma poesia preocupada com o indivíduo enquanto ser no mundo. As-

pectos da vida escolar desses poetas serão importantes na configuração de sua poesia, mas não 

determinantes, pois a subjetividade de cada um em assimilar e refinar o gosto pela poesia é que 

vai transformá-los em poetas e não os seus colegas de classe, por exemplo. Ressaltamos, todavia, 

que a escola não é o fator determinante para um poeta se formar como tal, o seu valor é inquesti-

onável, mas é por meio da subjetividade do autor que os caminhos de sua escrita serão defini-

dos.
**

 

Saindo do processo de formação de Bandeira e de Drummond, percebemos que a forma-

ção dos poetas de hoje sofreu diversas mudanças. O poeta que teve sua formação escolar iniciada 

após a década de 1970 se depara já nos livros didáticos com as poesias de Bandeira e de Drum-

mond tidas como as grandes representantes da poesia nacional. Desse modo, é comum enxergar 

nos poetas contemporâneos uma formação pautada em grande parte na própria estética modernis-

ta brasileira, fazendo do movimento que rompeu com tradições, a nova tradição. Cabe ressaltar 

aqui também que a influência da estética modernista advinda de São Paulo seguiu propósitos po-

líticos fundamentados no nacionalismo. Os poetas de São Paulo de 1922 levaram na segunda dé-

cada do século XX a estética modernista para todas as regiões do país considerando-a o verdadei-

ro progresso da poesia brasileira, de modo que quem não a seguisse era tido como atrasado em 

relação às mudanças da época. Nesse sentido, Bandeira e Drummond estudaram numa época em 

que as referências de poetas eram, principalmente, as do Romantismo brasileiro, as do classicis-

mo português, além dos clássicos da literatura ocidental. Evidentemente que a escola não define 

tudo, no cotidiano de circulação da poesia, por exemplo, havia os simbolistas e parnasianos, o 

que mostra que indivíduos interessados na prática poética não se limitam àquilo que lhes foi apre-

sentado na escola. A escola fez parte da formação de Bandeira e de Drummond e por isso ocupa 

espaço tão importante, porém a formação autoral desses autores não se deu em decorrência da 

                                                           
**

 DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. Obra Completa. 2. ed. Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 

1967. 
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escola. Os poetas contemporâneos têm como principal referência na escola os próprios Bandeira 

e Drummond, expoentes da poesia modernista, mas também não se limitam a essas leituras. 

É possível perceber que o sistema educacional brasileiro passou por inúmeras mudanças 

curriculares ao longo dos anos. Ressaltamos aqui a formação escolar pelo fato de ela ser, em mui-

tos casos, o primeiro contato com a leitura e a escrita de poesia. Nesse contexto escolar, sabe-se, 

por exemplo, que não há o devido espaço para a feitura de poemas, o que se observa, sobretudo, é 

a falta de incentivo à leitura dos autores do cânone ocidental, especialmente, e ao estudo das téc-

nicas e formalidades poéticas, ou seja, do estudo de poética e de métrica a fim de dar subsídios 

para que o estudante exerça mais a escrita criativa. A leitura também conta com pouco espaço no 

seio familiar e enfrenta barreiras significativas no espaço escolar. O fato é que a própria formação 

de leitores é tida como responsabilidade única e exclusiva da escola, de modo que a formação de 

novos escritores – em especial, poetas – é pobre e árdua, uma vez que o aspirante a escritor ne-

cessitará de um esforço extra para romper com as dificuldades impostas pela instituição familiar e 

pela escola. Estatísticas do Instituto Pró-Livro realizadas para o projeto ―Retratos da Leitura no 

Brasil‖, em 2011, indicam que 47% do material lido eram livros indicados pela escola, mas que 

apenas 17% deles eram de literatura. A pesquisa mostra também um demonstrativo dos escritores 

mais admirados do Brasil em 2011, dos 25 do ranking apenas 7 eram poetas, na ordem do mais 

admirado para o menos admirado está Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecí-

lia Meireles, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, Mário de Andrade e Mário Quintana. A pesqui-

sa, entretanto, revela algo impactante em relação ao livro mais marcante, pois dentre os 25 pri-

meiros colocados, nenhum era de poesia. Por fim, dados da pesquisa mostram o papel fundamen-

tal da escola no período de 2011, quando 45% dos leitores afirmam terem sido influenciados por 

um professor ou uma professora. Por fim, a pesquisa revela que houve uma oscilação negativa do 

período de 2007 para 2011, passando de 55% para 50% em relação ao número de leitores no país. 

Todavia, temos desde a década de 1990 – com maior importância a partir da década de 

2010 – uma grande aliada na disseminação de ideias na acessibilidade de toda sorte de livros: a 

internet. A rede tem proporcionado o estudo e o surgimento de novos escritores, uma vez que é 

possível acessar pesquisas recentes, bibliotecas, museus, obras de arte e estudos sobre arte de 

qualquer lugar do mundo, além de facilitar a publicação de novos escritos através de blogs e re-

des sociais. A internet traz benefícios e malefícios que ainda não somos capazes de mensurar 



54 
 

totalmente, mas é inegável a sua influência na produção literária atual. Muitos artistas encontram 

na rede a possibilidade de criar estruturas novas, como é o caso de vídeos-poema, poemas intera-

tivos e até mesmo poemas holográficos. A rede possibilita a disseminação da leitura e o acesso 

aos autores canônicos ou não canônicos são facilitados e variados, restando a nós um importante 

questionamento: o quão diversa a poesia contemporânea pode ser, já que os poetas podem acessar 

tantos exemplares diversos de literatura? O rol literário contemporâneo lança mão da diversidade, 

tendo em vista que toda essa produção variada também formará uma nova produção ainda mais 

diversa. Devido ao diálogo com tantos autores, de tantos tempos, vertentes e nacionalidade dife-

rentes, que nos deparamos com uma vastidão imensurável de formas, temas e intertextualidades 

variadas. 

É perceptível que a poesia brasileira escrita a partir da década de 1980 apresenta uma plu-

ralidade de poetas e de produções, devido à crescente facilidade nos meios de comunicação, à 

evolução tecnológica que facilita, dentre outras coisas, a disseminação das artes de um modo ge-

ral. O que muito se tem feito nos estudos da poesia contemporânea é reconhecer na obra de diver-

sos autores as linhas de força e as intertextualidades estabelecidas a fim de elucidar a heteroge-

neidade dessa poesia. Tal reconhecimento já é feito por críticos como Iumna Simmon (1999), 

Benedito Nunes (2009) e Célia Pedrosa (2015). Tais autores apontam para algumas linhas de for-

ça que se tornam, por vezes, a força motriz desses novos poetas. Em geral, tais críticos percebem 

que os poetas mais recentes têm na base de seu procedimento de criação a leitura, o estudo e a 

intertextualidade com as poesias de Manuel Bandeira e de Carlos Drummond de Andrade. Assim, 

os poetas mais importantes do século XX brasileiro formaram escolas e são hoje aqueles que ins-

piram a nova poesia. Para além das especificidades de cada um desses poetas, há que se ressaltar 

que os poetas mais recentes – em especial os que começaram a produzir de meados dos anos 

1970 para a atualidade – leram Bandeira e Drummond ainda muito jovens, ainda no seu processo 

de formação de leitor, ou seja, os poetas contemporâneos aprenderam na escola que poema é o 

que e como fizeram Bandeira e Drummond. Evidentemente que há outros poetas importantíssi-

mos e que também deixaram seus ―herdeiros‖ no cenário atual da poesia brasileira, como Jorge 

de Lima e João Cabral de Melo Neto. O Modernismo brasileiro foi um movimento tão importante 

para a produção artística nacional que as obras publicadas preenchem os currículos escolares, os 
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livros didáticos e os vestibulares de todo o país, tornando a literatura modernista uma verdadeira 

poética de como se escrever uma obra literária. 

Nesse contexto, o Modernismo ocupa parte da educação literária do país, uma vez que é 

ensinado e disseminado desde o ensino básico. Todavia, o caráter múltiplo do Modernismo nem 

sempre é amplamente discutido e ensinado nas salas de aula do ensino regular. Em geral, apon-

tam-se características gerais como o uso de versos livres, o humor e o espírito revolucionário 

como se todos os poetas da época tivessem as mesmas características. Cabe depois ao ensino su-

perior específico da área, exclusivamente ao curso de Letras, discutir e destrinchar os pormenores 

modernistas e, nesse cenário acadêmico, muitos poetas também se formam. Há um grande núme-

ro de poetas que não estão no espaço acadêmico de produção literária e publicam em blogs e web 

sites, mas, aparentemente, a produção poética mais recente e que encontra seu espaço nas grandes 

editoras do país (e não só via web) são na sua maioria poetas que passaram pelo ensino superior 

ou que estabelecem algum vínculo com a universidade – instituição formadora e que tem o poder 

histórico e socialmente construído de julgar o que é bom ou não.  

 O que se percebe na contemporaneidade é que há uma grande heterogeneidade de estéti-

cas, posto que na produção mais recente encontramos a utilização de formas clássicas, românti-

cas, modernistas, com temas atuais e universais, em alusões e intertextos com as artes diversas. 

Tal fato aliado ao modo de vida contemporâneo – uma vida que cobra cada vez mais a agilidade 

com simultâneo agenciamento de apego e de desapego em todos os aspectos, inclusive nos inter-

pessoais – engendram uma dispersão e uma fragmentação do sujeito. O sujeito contemporâneo, 

num nível ainda mais intenso que o sujeito moderno, apresenta uma multiplicidade na sua subje-

tividade, tornando-se cada vez mais fragmentado e com inúmeras facetas.  Assim, fala-se em uma 

enorme heterogeneidade na contemporaneidade devido ao próprio processo de formação do poe-

ta. Tendo em vista que muitos dos poetas contemporâneos atuam também como professores uni-

versitários, críticos literários ou tiveram algum vínculo com a academia, é de se esperar que esses 

poetas tiveram uma formação profunda acerca da poesia, além de terem construído ao longo da 

vida uma enciclopédia de leitura vasta e especializada no assunto. Assim sendo, tem-se na con-

temporaneidade toda a sorte possível de poemas e fazeres poéticos. O fato é que há muito tempo 

não há uma prédica no modo de se fazer poesia, como ocorria no período clássico, há uma diver-

sidade de poetas e de processos de criação poética. Há poetas extremamente racionais e que veem 
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a poesia de modo extremamente formal; há poetas que já produzem uma poesia mais ―tecnológi-

ca‖, fazendo uso até mesmo de hologramas; há ainda aqueles que fazem da poesia um modo de 

denúncia social; há também poetas que creem na inspiração no momento criativo e que criam a 

partir de sua vivência e bagagem cultural e emocional. Isso não quer dizer que produções seme-

lhantes a essas nunca existiram no passado, mas o fato de não haver uma prescrição da melhor 

forma de se fazer poesia possibilita maior liberdade de criação para o autor – que optará pela au-

torrestrição como veremos mais adiante. Nesse rol múltiplo e cada vez mais diverso de se fazer 

poesia, temos Ruy Espinheira Filho, considerado pela crítica contemporânea, em especial Alexei 

Bueno e Ivan Junqueira, um ―lírico por excelência‖. 

 Ruy Espinheira Filho não é obrigado por nenhuma norma poética, nada o obriga a ser, 

hoje, um ―lírico por excelência‖ – que coloca em cena um eu capaz de recordar as minúcias da 

vida. A configuração do ser em relação ao mundo que o rodeia e as escolhas desse indivíduo pe-

rante a sua cultura e a si mesmo é que permitem a Ruy Espinheira a escolha, o experimento da 

poesia que prefere. O poeta faz escolhas e autorrestrições no intuito de maximizar o seu potencial 

de escrita poética. Dentro dessa multiplicidade de poetas, são as suas escolhas e restrições, ativi-

dades subjetivas, que permitirão que ele se destaque nesse meio. Apesar de ainda estar em ativi-

dade de produção poética – inclusive com 2 livros de poesias lançados no ano de 2015, Poemas 

de amor e morte e Noite alta e outros poemas, ambos contam também com poemas inéditos além 

de outros que já são antológicos de sua poesia –, Ruy Espinheira Filho já tem a sua obra reconhe-

cida pela crítica. O autor de 73 anos ocupa a 17º cadeira da Academia Brasileira de Letras e já 

tem, de certo modo, sua poesia consolidada no rol da poesia brasileira. Inserido no contexto e na 

complexidade que envolve a vida contemporânea, observaremos como se estabelece a relação do 

autor Ruy Espinheira Filho com o seu tempo, a tradição modernista e com a memória individual, 

coletiva e de leitura.Veremos que a sua poesia se constrói e se consolida no âmbito da relação 

dialética estabelecida com a memória. 

 

2.2. Memória como configuração da subjetividade e manutenção da vida 
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Nas sociedades mais antigas em geral, nas quais a cultura oral era a única e a mais impor-

tante, recordar narrativas, poesias e ensinamentos era fundamental para a continuidade da vida. 

Hoje, principalmente nas sociedades que vivenciaram o crescimento das tecnologias de edição, 

publicação e armazenamento de dados, há uma preocupação excessiva com a questão da memó-

ria, como se estivéssemos prestes a perdê-la em meio a tantos papeis e discos rígidos. Jeanne Ma-

rie Gagnebin (2006) em Lembrar escrever esquecer inicia a discussão sobre a memória e a elabo-

ração da memória por meio dessa reflexão: por que hoje nos preocupamos tanto com a memória? 

A autora aponta que justamente por não estarmos mais inseridos numa cultura oral, a humanidade 

tem tido a preocupação de ―inventar estratégias de conservação e mecanismos de lembrança‖ 

(GAGNEBIN, 2006, p. 97). Há uma preocupação abundante em não esquecer, em especial em 

relação às atrocidades da história, aos genocídios e às guerras que ilustram o potencial humano 

para a crueldade. Tal preocupação atende às transformações culturais das sociedades que a cada 

dia têm mais mecanismos para recordar e mais dificuldade em recordar sem o auxílio desses me-

canismos e em recordar o que é de fato importante. 

No fim do século XIX, Nietzsche já descrevia essas transformações culturais dos 

usos e do valor da memória; denunciava em particular, a acumulação obsessiva e 

a erudição vazia do historicismo cujo efeito maior não consistia numa conserva-

ção do passado, mas numa paralisia do presente [...] (GAGNEBIN, 2006, p. 98). 

  Dentro dessa reflexão sobre a memória, a autora se voltará – como outros autores 

que veremos adiante – sobre a situação do pós-guerra, sobre a situação dos milhares de sobrevi-

ventes da Shoah que voltarão dos campos de concentração com a memória repleta de atrocidades 

desumanas as quais eram dificílimas de serem lembradas e contadas. Afinal, como elaborar o 

passado traumático de Auschwitz, símbolo máximo da Shoah? Ao mesmo tempo, Auschwitz não 

pode ser esquecida justamente em memória dos que morreram e os que sofreram nos campos e 

principalmente para que não se repita na história da humanidade. A distância temporal e, no caso 

do Brasil, geográfica nos faz ter outra dimensão do que foi a Shoah, uma dimensão muito dife-

rente daqueles que se sentiram incapazes até mesmo de testemunhar o que vivenciaram, os sobre-

viventes. 

Os sobreviventes, aqueles que ficaram e não se afogaram definitivamente, não 

conseguiam esquecer-se nem que o desejassem. É próprio da experiência trau-

mática essa impossibilidade do esquecimento, essa insistência na repetição. As-

sim, seu primeiro esforço consistia em tentar dizer o indizível, numa tentativa de 

elaboração simbólica do trauma que lhes permitisse continuar a viver e, simulta-
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neamente, numa atitude de testemunha de algo que não podia nem devia ser a-

pagado da memória e da consciência da humanidade. Meio século depois, a situ-

ação mudou. Dito brutalmente: conseguimos muito bem, se quisermos, esque-

cermo-nos de Auschwitz (GAGNEBIN, 2006, p. 99). 

Experimentar algo como a Shoah, tanto no lugar dos que foram executados quanto na posição dos 

alemães que foram coniventes e colaborativos com tamanha atrocidade, é algo difícil de lembrar. 

Aqueles que voltaram dos campos ou voltavam sem o desejo de falar, ou voltavam com o desejo 

de relatar ao mundo o que viu, mas não encontrava nas palavras a possibilidade de explicar a dor 

e a humilhação vivenciadas. Estes, os culpados, voltavam na tentativa de amenizar o ocorrido por 

meio do discurso suavizante ou do próprio esquecimento. Gagnebin nos mostra que a preocupa-

ção com a memória é fundamental, não só para construir monumentos e celebrações sobre o o-

corrido, mas para conseguirmos compreender o nosso próprio presente. A memória deve nos ser-

vir, portanto, para termos a coragem de enfrentar o nosso presente e de transformá-lo. Lembrar-se 

de Auschwitz é a possibilidade que temos de combater o preconceito e o fascismo que estão sem-

pre à espreita na nossa sociedade. 

Direcionando para um viés mais individual, a autora parte do mesmo pressuposto de que 

nós também, em toda a nossa dimensão subjetiva, devemos nos voltar para a nossa memória para 

podermos compreender e transformar o nosso presente. Isso porque – tanto em proporções, como 

as tomadas na Shoah, quanto em nosso aspecto mais íntimo e individual – a experiência traumáti-

ca é algo pelo qual sentimos um desejo latente de esquecê-la. Lembrar o passado é produzir ins-

trumentos e mecanismos de esclarecimento e de transformação do presente. Em muitos momen-

tos na poesia de Ruy Espinheira a abordagem do passado passa por alguns movimentos interes-

santes, na grande maioria dos poemas vemos um culto ao passado no que diz respeito a sua cons-

tante elaboração por meio dos versos e também um sentimento nostálgico e melancólico como se 

somente no passado pudesse ter ocorrido o que há de melhor na vida. Por outro lado, notamos 

também, de um modo geral, que há uma preocupação desse sujeito em compreender a dimensão 

da existência humana, uma vez que em muitos poemas observamos um sujeito que questiona a 

efemeridade da vida. Ao mesmo tempo em que cultua o passado, o sujeito lírico na poesia de Ruy 

Espinheira propõe uma reflexão acerca do presente, daquilo que somos agora. 

A configuração da memória humana é perpassada por inúmeros fios que a constituem 

como uma espécie de rede. As recordações que constituem a memória dependem, de um modo 
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geral, de aspectos individuais e coletivos. Isso significa que a memória é relativa à subjetividade 

e às experiências vivenciadas por um indivíduo único no mundo que desempenha sua função e 

participação numa coletividade que envolve política, demografia, família, cultura, religião. Ade-

mais, a memória depende da percepção que cada corpo tem em relação ao mundo e a ele mesmo. 

É possível afirmar, portanto, que a memória vai se configurando tanto em relação ao indivíduo 

quanto em relação à coletividade, de tal modo que a própria memória se torna condição para o 

sentimento de pertencimento à determinada sociedade e, por conseguinte, para a configuração da 

identidade. A memória diz respeito às percepções dos traumas e das afecções individuais em re-

lação ao lugar e ao tempo nos quais o indivíduo está inserido. Dessa forma, a memória é um con-

junto de aspectos individuais em relação às experiências coletivas sócio-historicamente construí-

das, formando, por sua vez, a própria identidade do indivíduo.  

Em 1987, Michael Pollack (1992), quando professor visitante do CPDOC e do PPGAS do 

Museu Nacional, proferiu uma conferência em que tratava do problema da memória em relação à 

identidade pessoal. O sociólogo pondera, já no início da conferência, que a memória aparenta ser 

uma característica única e exclusivamente individual e subjetiva, mas que, no entanto, ela se 

constitui também como um fenômeno coletivo e dependente de fatores que a levam a sofrer cons-

tantes transformações. A memória individual ou coletiva está submetida a essas transformações e 

também a eventos traumáticos ou afetivos que fazem alguns desses eventos tornarem-se imutá-

veis na memória e, por conseguinte, capazes de se configurarem como parte da própria essência 

da pessoa/coletividade. 

 A memória é constituída, fundamentalmente, por acontecimentos que a pessoa vivenciou 

ao longo de sua vida. Pollack ressalta que há muitos acontecimentos que entram na memória ―por 

tabela‖, ou seja, são acontecimentos que não foram de fato vivenciados pela pessoa, mas pela 

coletividade na qual está inserida e pela qual se sente pertencente. Por vezes esses acontecimen-

tos constituem uma memória quase que ―herdada‖, posto que muitos deles estão fora do espaço-

tempo ao qual a pessoa pertence, pode até mesmo ser um espaço-tempo ficcional, em geral pro-

porcionado pelas artes. Além dos acontecimentos de fato vivenciados e dos acontecimentos ―vi-

vidos por tabela‖, é possível acrescentar como constituinte da memória a categoria ―pesso-

as/personagens‖, que também podem ser/estar ou não no mesmo espaço-tempo do indivíduo. A 

literatura funciona como um exemplar de uma projeção, isto é, de um acontecimento não vivido 
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pelo indivíduo, mas vivido pelo personagem e experimentado na leitura, haja vista que ao ler de-

terminado acontecimento, tal evento pode constituir a nossa memória também. Um exemplo dis-

so é a sentença do príncipe Hamlet: ―To be or not to be, that is the question‖. Como se sabe, essa 

sentença é obra de Shakespeare e ela foi tão disseminada, discutida, citada, lida e estudada que 

passou a fazer parte da memória coletiva do próprio ocidente. Vivemos o sofrimento ontológico 

de Hamlet em relação a isso na rede cultural do Ocidente, mas esse é certamente um aconteci-

mento que também constitui a nossa memória coletiva, por ter a peça de Shakespeare ocupado 

tanto espaço na cultura ocidental. Por fim, existe também o lugar como constituinte da memória. 

Na poesia de Ruy Espinheira Filho percebemos a importância de Salvador como espaço geográfi-

co onde foram vividas as melhores lembranças da infância e que aparecem com recorrência nos 

poemas do autor. Desse modo, de acordo com Pollack (1992), a memória vai se constituindo de 

acontecimentos vividos ou experimentados, digamos, por tabela, de pessoas ou personagens e 

também de lugares. 

 Após fazer um breve panorama acerca da memória, Pollack faz uma das suas principais 

afirmações: ―a memória é seletiva‖ (1992, p. 4). Assim sendo, a memória – e não o indivíduo – 

seleciona nos acontecimentos, personagens e lugares, entre projeções e transferências, aquilo que 

lhe é mais caro, seja consciente ou inconscientemente. O indivíduo não tem controle total sobre a 

memória, até porque se fosse assim, não existiria trauma e teríamos, por conseguinte, controle 

total sobre a linguagem. Mais interessante é falarmos num controle precário da memória, em es-

pecial quando o sujeito tenta organizá-la através da escrita, mas nesse caso haverá uma ficciona-

lização dessa memória. Isso significa que nem tudo é gravado na memória, biologicamente isso 

não é possível. Segundo o sociólogo, a memória é também herdada, em especial no que diz res-

peito aos acontecimentos e à história política a qual pertence, uma vez que a memória dos even-

tos históricos de uma nação é propositalmente muito organizada a fim de gravar na memória dos 

indivíduos os principais eventos de seu país. É claro que essa organização dos acontecimentos 

históricos corresponde aos interesses políticos vigentes, o que comprova a segunda ideia de Pol-

lack de que a memória é também um ―fenômeno construído‖ (1997, p. 4) e construtor da identi-

dade. É importante observar, portanto, que acontecimentos, personagens e lugares, seja na relação 

empírica ou projetada, são elementos que formam a memória do indivíduo na relação sócio-

histórica que compõe sua identidade. 
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Nessa construção da identidade - e aí recorro à literatura da psicologia social, e, 

em parte, da psicanálise - há três elementos essenciais. Há a unidade física, ou 

seja, o sentimento de ter fronteiras físicas, no caso do corpo da pessoa, ou fron-

teiras de pertencimento ao grupo, no caso de um coletivo; há a continuidade den-

tro do tempo, no sentido físico da palavra, mas também no sentido moral e psi-

cológico; finalmente, há o sentimento de coerência, ou seja, de que os diferentes 

elementos que formam um indivíduo são efetivamente unificados. De tal modo 

isso é importante que, se houver forte ruptura desse sentimento de unidade ou de 

continuidade, podemos observar fenômenos patológicos. Podemos, portanto, di-

zer que a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 

individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extrema-

mente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa 

ou de um grupo em sua reconstrução de si (POLLACK, 1992, p. 5 – grifo do au-

tor). 

Entendida a memória como elemento constitutivo do sentimento de identidade, cabe pensarmos 

sobre sua relação com o processo de criação literária. Sabe-se que a literatura também funciona 

como elemento definidor de identidade de uma nação, isso porque a literatura corresponde tam-

bém a uma representação de seu tempo e de seu lugar na história, além de ser ainda uma repre-

sentação do pensamento de seu povo ou sobre ele. A memória é um fenômeno também construí-

do, a literatura é capaz de engendrar e de solidificar acontecimentos, pessoas/personagens e luga-

res fundamentais para a configuração do sentimento de identidade, seja ela individual ou coletiva. 

Assim como Pollack, Ecléa Bosi (2003) também aponta para o fato de que mesmo a memória 

individual é carregada de ideologias. Sendo assim, a memória que temos do nosso passado histó-

rico será modificada ao longo dos anos de acordo com a nossa percepção ideológica e a ideologia 

dominante. A autora questiona ainda a impossibilidade de se falar em História de um ―fato puro‖, 

uma memória livre dos discursos nos quais estamos inseridos. 

Como arrancar do fundo do oceano das idades um ‗fato puro‘ memorizado? 

Quando puxarmos a rede veremos o quanto ela vem carregada de representações 

ideológicas. Mais que o documento unilinear, a narrativa mostra a complexidade 

do acontecimento. É a via privilegiada para chegar até o ponto de articulação da 

História com a vida quotidiana. Colhe pontos de vista diversos, às vezes opostos, 

é uma recomposição constante de dados (BOSI, 2003, p. 19-20). 

A nossa história e a nossa memória estão imbricadas no contexto social em que vivemos. 

Somos sujeitos agentes e passivos no mundo e o influenciamos e por ele somos influenciados. 

Assim, não há possibilidade de falarmos de uma memória ―neutra‖, sem nenhuma incidência de 

outros discursos. Se somos sujeitos constantemente atravessados por inúmeras vozes e inúmeros 

discursos, assim também será a nossa memória. 
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João Alexandre Barbosa (1996), em A Biblioteca Imaginária, relata alguns momentos da 

história em que a literatura funcionou como consolidação de um sentimento de identidade. Há 

dois momentos evocados pelo autor que são bastante interessantes para entendermos esse proces-

so. O primeiro deles é o período entre guerras na Europa. Em meio ao caos, à devastação e à mor-

te que se tornara fato trivial do cotidiano europeu havia também a necessidade de sentir-se, de 

novo, humano. A guerra devasta não só o espaço civil, mas também a dignidade humana e o pró-

prio sentimento de humanidade. Como sentir-se pertencente a algum lugar, a alguma nação se o 

indivíduo não tem um lar para voltar? Como sentir-se humano ao ver diariamente a morte, a in-

justiça e o medo lançando suas pesadas sombras sobre todo um continente? Como ser humano 

sendo totalmente impotente perante a soberania do chumbo e da barbárie da guerra? O fato é que 

a guerra destrói vidas, monumentos, bibliotecas, memórias. Segundo João Alexandre Barbosa, no 

período entre guerras a Europa perdera inúmeras bibliotecas e monumentos que consolidaram a 

memória coletiva e o sentimento de pertencimento a uma nação. Nesse período de caos, eis que 

surge a literatura como restauradora do sentimento de identidade de um povo. Isso ocorre não 

somente em relação aos livros publicados nesse período, mas principalmente aos livros que foram 

escritos há muito tempo, que configuraram a memória coletiva da Europa, que permaneceram 

apesar da efemeridade da vida, são os livros que constituem o cânone ocidental. 

A fim de restabelecer uma ordem mesmo que idealizada, muitos autores desse período es-

creveram acerca da história da literatura do ocidente, consolidando escritores como cânones lite-

rários. É claro que nessa tentativa de delimitar o cânone muitos autores são esquecidos ou deixa-

dos de lado conforme o gosto, o método, a nacionalidade do crítico. Um dos principais livros da 

época é Mímesis: a representação da realidade na literatura ocidental, de Erich Auerbach 

(1976). O livro publicado em 1942 logo se tornou leitura comum dos jovens da época, uma vez 

que mesmo se tratando de um aspecto teórico da literatura – o problema da mimese enquanto 

representação ao longo da história da literatura – o livro de Auerbach considerava para si nomes 

importantes que consolidaram o cânone ocidental, a saber, nomes que iam de Homero à Virgínia 

Woolf. Sobre esse fato, João Alexandre Barbosa afirma: 

Às bibliotecas que eram destruídas ou ameaçadas de destruição, substituíam bi-

bliotecas ideais; à desordem do mundo impunham a ordem dos livros, recupera-

da pela silenciosa leitura dos cânones clássicos, monumentos perenes da tranqui-

lidade horaciana (BARBOSA, 1996, p. 21). 
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O outro momento apontado por João Alexandre Barbosa cuja delimitação do cânone serviu como 

modo de organização e consolidação de um sentimento de identidade nacional foi a escrita da 

história da literatura brasileira considerando a literatura feita no Brasil em detrimento da produ-

ção literária de Portugal no período em que nosso país ainda era uma colônia. Num primeiro 

momento, em que o país era colônia de Portugal e, portanto, considerado apenas um ―anexo‖ do 

país lusitano, a maioria dos críticos até o século XVIII escreveu uma história da literatura brasi-

leira que tinha como objetivo principal evidenciar as características da colônia como afirmação 

da identidade propriamente brasileira. Os trabalhos de historiografia literária 

[...] eram fundados no princípio básico da exaltação nacionalista das expressões 

brasileiras com relação às fontes europeias. Os critérios eram, portanto, a dife-

renciação e a afirmação da autonomia (BARBOSA, 1996, p. 28). 

Assim, a literatura também dá organização à memória coletiva, engendrando, junto com os acon-

tecimentos, os personagens e os lugares, o sentimento de identidade social de um povo. A memó-

ria humana é fragmentada, é impossível lembrarmo-nos de todos os fatos individuais e coletivos 

em sua ordem cronológica, até porque se trata de um aspecto subjetivo de nossa existência e que 

conta com limitações biológicas, sócio-históricas, culturais, políticas, uma vez que depende muito 

daquilo que herdamos e de como o percebemos e recebemos o mundo. 

Recordar tudo linearmente é uma tarefa impossível para o cérebro humano e, por isso, 

nossa memória é tão fragmentada. Nos espaços entre esses fragmentos é que o ser humano, em 

especial o artista, cria, imagina e ficcionaliza a própria vida. Nas lacunas da memória, o artista – 

aqui tratamos exclusivamente do escritor – cria aquilo que poderia ter sido, aquilo que gostaria 

que tivesse sido. Por termos nossas recordações tão fragmentadas, repletas de lacunas e de ima-

gens que gostaríamos de modificar para amenizar o peso da própria existência, criamos nossas 

recordações. Fazemos isso a todo o momento, consciente e inconscientemente. O que diferencia o 

escritor do sujeito que não escreve é que o primeiro converte as recordações vividas e ficcionali-

zadas em literatura. Por fim e, principalmente, é a memória, falha e às vezes dispersa, misturada 

aos sonhos e ao presente que nos constitui como sujeitos. 

Nas lacunas, a memória sonha, cria impressões e, principalmente, as imprecisões 

da referencialidade do vivido. É nesse sentido que se pode dizer que o homem 

que recorda se recompõe incessantemente como ser poético. Fragmentário, cheio 

de falhas, impregnado do que passou e do que se está vivendo, constitui-se, as-

sim, o texto da memória, ao qual o homem recorre para conferir significado ao 
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mundo, para reconhecer o que ali está e se constituir como sujeito de uma histó-

ria. Sobre esse poder construtor da memória Henri Bergson afirma que ‗na ver-

dade, não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos dados 

imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos milhares de detalhes de 

nossa experiência passada‘ (BERGSON, 1990, P. 22). Nesse caso, a nossa vi-

vência do presente torna-se, então, um acúmulo de detalhes, soma de pormeno-

res vividos que se agarram às imagens imediatas dos nossos sentidos, formando 

um texto originário e permeável que, tendo afinidade com o texto poético, se in-

filtra de ambiguidades, sobrepõe outros sentidos que acabam por deteriorar o an-

terior (CAMARGO, 2002, p. 75-76). 

Marcel Proust talvez seja o maior expoente da literatura do qual nos recordamos quando falamos 

de tempo e, principalmente, de memória. Isso porque o autor deu à literatura uma obra de fôlego 

sensível acerca do assunto. Em busca do tempo perdido narra a história de Marcel percorrendo o 

doloroso e longo trajeto para se tornar um escritor. A narrativa proustiana aborda temas como 

amor, arte, família, amadurecimento e tantos outros temas caros ao ser humano.  Em se tratando 

de memória, o livro nos traz uma importante contribuição, haja vista que Proust apresenta a ideia 

da memória voluntária e da memória involuntária. Nos caminhos da busca pelo tempo perdido, a 

porta de acesso à memória mais distante é um simples biscoito Madeleine. A cena tantas vezes 

recordada na história da literatura posterior a Proust ilustra a ideia do autor de que é um fato in-

voluntário, até mesmo trivial e corriqueiro, que é capaz de nos fazer recordar lembranças tão dis-

tantes de nós mesmos. O narrador-personagem reconstrói a própria vida graças a um gesto invo-

luntário da memória, um biscoito que o faz recordar a infância em Combray. Observa-se aqui que 

a seletividade da memória é dela mesma e não do indivíduo, acontece dele, mas não é dele. A 

cena tantas vezes lida e repetida nos mostra que, assim como o protagonista do romance, nós 

também nos formamos e nos transformamos ao contar, ao relembrar a nossa própria história. Na 

busca pelo nosso próprio tempo perdido, recordamos, inventamos, sonhamos um passado que foi 

nosso ou que gostaríamos que fosse. Na busca pelo nosso próprio tempo perdido, inventamos e 

afirmamos quem gostaríamos de ser. Na busca pelo nosso próprio tempo perdido, nos perdemos e 

também nos encontramos. 

Ecléa Bosi chama a atenção também para o modo como experimentamos ―horas mortas‖, 

o tempo gasto com as burocracias da sociedade industrial, o tempo que também é perdido, e va-

mos paulatinamente modificando a nossa própria percepção do mundo que nos cerca e de nós 

mesmos. Vamos percorrendo esse caminho infindável do tempo perdido e, muitas vezes, perde-

mos a nós mesmos, seja pelo acúmulo das ―horas mortas‖, seja pela liquidez das relações. 
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Se a substância memorativa se adensa em algumas passagens, noutras se esgarça 

com grave prejuízo para a formação da identidade. É grave também nesse pro-

cesso o ofuscamento perceptivo, ou melhor dizendo, subjetivo, uma vez que afe-

ta o sujeito da percepção. 

As coisas aparecem com menos nitidez dada a rapidez e descontinuidade das re-

lações vividas; efeito da alienação, a grande embotadora da cognição, da simples 

observação do mundo, do conhecimento do outro (BOSI, 2003, p. 24). 

Se no dia a dia a observação do mundo e o conhecimento do outro não são possíveis devi-

do à rapidez e à descontinuidade de nosso tempo, olhar o passado é um caminho possível para 

essa observação e esse conhecimento. ―O passado não passa.‖ (ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 

61). Esse é um dos principais versos de Espinheira Filho que carregam consigo a ideia de que o 

passado nos envolve e interfere no nosso momento presente, constituindo-nos como sujeitos. Os 

versos de Ruy revelam muito de seu pensamento e também da essência de sua poesia. O ―poeta 

da memória‖ reitera em cada um de seus poemas a importância e a magnitude de um tempo que 

nos é caro por ser inalcançável: o pretérito. Nas paredes da memória, muitos fios se perdem, se 

entrelaçam e tecem sinestesias semelhantes às que provocam os biscoitos Madeleine no persona-

gem de Proust. O entrelaçar de recordações comprova que a memória humana é diversa, frag-

mentada e densa. 

No livro Sob o céu de Samarcanda, publicado em 2009, Ruy Espinheira Filho nos presen-

teia com uma poesia repleta de recordações pessoais, universais e literárias. O próprio lugar, Sa-

marcanda, recorda outros lugares criados no intuito de se obter a paz sonhada, como a Pasárgada 

de Manuel Bandeira. Mas, principalmente, sob o céu de Samarcanda é onde se passam as mil e 

uma noites de histórias contadas por Sherazade e Ruy Espinheira traz nos poemas que compõem 

esse livro a possibilidade dar sentido à existência por meio da literatura. O Livro das Mil e uma 

Noites foi se tornando ao longo dos séculos um dos pilares da literatura e do imaginário do oci-

dente. A narrativa do rei Shariar e de sua esposa Sherazade encanta milhares de leitores por con-

ter em suas páginas centenas de histórias contadas na medida em que a protagonista luta pela 

vida. As histórias ali narradas têm sua utilidade para além do entretenimento; ao contar cada nar-

rativa, Sherazade agarra-se à narrativa na tentativa de salvar a sua vida e todo um reino da des-

confiança e da morte. Ao ouvir, o rei Shariar tem tempo para modificar-se, para ir se moldando 

pelos dedos da fantasia e tornar-se um homem novo. Sob o céu de Samarcanda, sob a voz melo-

diosa de Sherazade que narra a cada noite uma nova aventura, a vida de todo o reino se modifica 

graças à literatura. As histórias das mil e uma noites têm sido lidas e relidas no intuito de explicar 
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a fascinação que o homem tem pelas narrativas e de como há na literatura o poder restaurador da 

palavra. Samarcanda, no livro de Ruy Espinheira, é o lugar onde o sujeito lírico encontra um 

tempo que já passou, é também um lugar onde se passa tantas histórias, como a Samarcanda de 

Sherazade. A cidade do ―poeta da memória‖ também é o lugar de restauração, renovação e de 

transformação da vida, mas por meio dos versos que relembram um tempo perdido. Com uma 

sensibilidade nostálgica e melancólica, ele visualiza o encontro dos pais ainda jovens, o enterro 

da mãe, a namorada de quando tinha dezessete anos, o bilhete escrito por Bandeira, o menino de 

outrora que se transformara no homem, no velho e tantas outras lembranças que não se perderam 

nas águas do rio Letes graças ao fazer poético. 

Assim como as narrativas de Sherazade, a memória na Samarcanda de Espinheira Filho, 

aliás em toda a poesia do autor, é fundamental para a manutenção da própria vida. Ademais, o 

sujeito lírico coloca a todo o momento a memória como condição para a reflexão acerca da exis-

tência do ser. É o que é possível perceber no poema ―Nuvens‖, por exemplo. Nele o sujeito lírico 

resgata no ―resto de sono‖ ―o cheiro do quarto‖ da juventude, o que o permite recordar ―pratelei-

ras com volumes/ datados da infância/ e mais cronistas, poetas e filósofos/ tirados das estantes do 

pai/‖ (ESPINHEIRA FILHO, 2009, p. 26). 

[...]  e tudo ainda 

está por vir e é como vastidão 

em que me sonho em vários tons 

luminosos 

que acabaram dando neste ar 

abafado 

de apartamento 

onde estaria morto se não pudesse 

voltar 

ao cheiro de um quarto antigo 

e aos passos de um que caminha 

em ouro suave e fumando as nuvens 

do infinito. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2009, p. 27, grifo nosso) 

 Poder voltar a esse quarto da juventude e sentir o ―cheiro de pequeno mundo particular‖ é 

o que condiciona a existência desse sujeito que se configura ao longo dos anos vividos, dos livros 

lidos da prateleira do pai e da memória que tem de tudo isso.O próprio sujeito afirma que não 

estaria vivo – ele mesmo ou quarto antigo? – se não pudesse voltar, se não pudesse recordar o que 
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viveu ali naquele ambiente carregado de impressões líricas e subjetivas desse eu lírico. Além dis-

so, não estaria vivo também porque se a memória fosse outra, ou mesmo se a memória deste am-

biente não estivesse configurada como está, esse sujeito possivelmente seria outro. A poesia des-

se autor é condicionada pela memória, como é o caso das imagens da cidade de Salvador, onde 

Espinheira Filho passou a maior parte da sua vida, como também as imagens de outros livros e 

poetas lidos, as imagens de outras tantas Pasárgadas e Samarcandas. Aliada às memórias coleti-

vas e individuais do autor, eis que se encontra a memória de leitura como elemento basilar da sua 

poesia. 

 

2.3. Memória de leitura na configuração do autor 

 

Ruy Espinheira Filho foi jornalista, recebeu o título de mestre em Ciências Sociais e o de 

doutor em Literatura. Após isso, tornou-se professor de Literatura Brasileira na Universidade 

Federal da Bahia. Ruy Espinheira, concomitante ao exercício de poeta, escreveu trabalhos consis-

tentes sobre literatura. Seus principais estudos foram sobre Jorge de Lima, Mário de Andrade e 

Manuel Bandeira, intitulados O Nordeste e o negro na poesia de Jorge de Lima (1990), Tumulto 

de amor e outros tumultos (2000), Forma e alumbramento: poética e poesia em Manuel Bandei-

ra (2004). Diante disso, por se tratar de um leitor especializado em literatura brasileira, tendo em 

vista a obra crítica que ele mesmo produziu, é possível rastrear a presença da memória de leitura 

em sua poesia, ou seja, de que modo esse poeta dialoga com outros poetas, principalmente dos 

poetas mais canônicos do Brasil. A poesia de Ruy Espinheira Filho tem sido bem acolhida pelo 

público e pela crítica, prova disso é que o autor foi publicado pelo maior grupo editorial de língua 

portuguesa, a editora Record, além de já ser um poeta premiado, pois ganhou os prêmios Cruz e 

Sousa (1981), Ribeiro Couto (1997), Academia Brasileira de Letras (2006) e Jabuti – 2º lugar 

(2006). 

A obra desse autor tem ganhado tamanho destaque por mostrar ao leitor que é possível 

crer no poder restaurador da palavra e que por ela podemos reviver as lembranças que nos aco-

metem vez ou outra. Ruy constrói um lirismo cheio de recordações tanto da experiência de vida, 

quanto da de leitura e na relação de influência e intertextualidade – uma relação de alteridade 



68 
 

como será mostrado posteriormente – com os poetas canônicos, ele esculpe a sua própria subjeti-

vidade lírica. Esse constante diálogo configura uma poética na qual a hibridização de estéticas e a 

referência aos poetas lidos são recorrentes. Ruy Espinheira faz das pulsações do passado a sua 

matéria de poesia. Recorda e revivencia dias, amigos, lugares, mulheres que já se esmoreceram 

no correr das horas, mas que permanecem na memória e que voltam com suas cores e formas. No 

tempo morto, ou como diria o próprio autor, no tempo ―perdido‖ encontramos ―símbolos de per-

manência‖ e percebemos que aquilo que nos importa, sobrevive à morte quando expresso e gra-

vado nas palavras. 

Ao refletir sobre o tempo percebemos que o futuro é incerto e de que dele nada sabemos, 

o presente é de uma finitude cortante e pragmática e de que só no passado, nas nossas memórias – 

mesmo que fragmentadas pela quantidade de vivências – podemos afirmar e construir a nossa 

história enquanto sujeitos no mundo. O passado, apesar de já ter sido, de já ter passado, é ilimita-

do e, de certo modo, incerto também. Isso ocorre porque é possível recriar e recordar o passado 

por meio das palavras. Ao recordar podemos modificar o que fora vivido com as infinitas possibi-

lidades que a imaginação humana nos permite e gravar em palavras aquilo que poderia ter si-

do.Certa vez, em entrevista concedida a Rodrigo de Sousa Leão, do jornal Balacobaco, Ruy Es-

pinheira afirmou: ―O presente é o que acabou de passar. O futuro... Bem, o futuro é uma proje-

ção, uma possibilidade‖ O passado é infinito porque ―a memória é fabulosamente ficcionista, não 

devemos nos esquecer desta característica, que talvez seria a sua característica principal‖. O su-

jeito lírico na poesia de Ruy Espinheira apresenta uma relação complexa com a temporalidade, 

que se manifesta na evocação do passado, nas lembranças de família, nas vivências da infância 

representadas pela figura poética do menino insone ou menino antigo, e na compreensão proble-

mática de que o ser humano sobrevive pelo que ficou perdido no passado e de que é no passado 

que se encontra a felicidade. Sua obra é uma ‗ode ao tempo‘ na qual o pretérito se configura co-

mo o lugar da liberdade e da transformação. 

Ler a poesia de Ruy Espinheira é perceber que ela apresenta características comuns, prin-

cipalmente, aos poetas modernos e contemporâneos, o que é inevitável, já que ele é um poeta 

contemporâneo. Em sua obra podemos nos deparar com o uso de diferentes sujeitos líricos – co-

mo é o caso de A Canção de Beatriz, no qual o sujeito lírico é uma mulher que apresenta seus 

sofrimentos da vida – o diálogo com a tradição feito tanto pelo uso de formas e temas consagra-
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dos quanto pela indicação direta dos nomes de outros autores. Todavia, o que sempre encontra-

remos é um lirismo simultaneamente particular e universal, que carece da camaradagem do leitor, 

o qual ouvirá atento as histórias que o sujeito lírico tem para lhe apresentar. Em prefácio ao livro 

Elegia de agosto e outros poemas (2005), Ivan Junqueira destaca as características de Ruy Espi-

nheira
††

: 

Há na linguagem e na dicção deste poeta algo que o distingue de seus pares, algo 

que não se decifra nem se dá inteiramente a uma primeira leitura, mas que de 

pronto cintila e arrebata, conduzindo-nos àquelas regiões do espírito onde ganha 

corpo e voz o inexpresso, onde o verbo poético, mercê de insólitos e inesperados 

sortilégios, diz o indizível e reconstitui o tecido arruinado da vida, mesmo que o 

poema se perca ou sequer exista [...] (JUNQUEIRA, 2005, p. 17). 

O que o poeta apresenta em especial na Elegia de Agosto e outros poemas são poemas que insis-

tem em gravar no verso o que já está fragmentado e esmorecido na memória. Sua poesia tem to-

cado os leitores devido à sua sensibilidade para tratar de temas universais, em especial, a passa-

gem do tempo. Seu verso, diferente do que ordena a vida moderna, é calmo e sem pressa, sua 

poesia traz a calmaria do sábio que muito já viveu e que parece não se angustiar com o que virá e 

prefere recordar com nostalgia os momentos vividos. Seu verso transita facilmente entre os ver-

sos brancos e os temas diversos da modernidade literária para o soneto clássico que recorda o 

amor que se foi. 

Se tudo o que temos é passado, por esse mesmo motivo não temos nada, pois tudo está 

perdido, tudo está na memória. Ainda na entrevista concedida a Rodrigo de Souza Leão, o poeta 

fala dessa relação com o passado afirmando: ―Há quem considere o passado uma espécie de 

mundo perdido – quando, na verdade é o único mundo que realmente se possui‖. É visível que a 

relação com o tempo é demasiada complexa. Há um paradoxo, tudo o que temos é passado e o 

que está no passado é o perdido. Não podemos nos esquecer de que a memória é também criativa, 

isto é, ficcionaliza o vivido. Sendo a memória ‗fabulosamente ficcionista‘, a poesia de Ruy Espi-

nheira ilustra o que chamaríamos de ―pantempo‖, isso porque essa memória que ficcionaliza pode 

acrescentar ao pretérito as características de um futuro, do presente e até mesmo do próprio ima-

ginado.Evidentemente que esta não é uma característica exclusiva deste poeta, como foi dito no 

primeiro capítulo desta pesquisa, Ruy Espinheira ganha destaque neste aspecto devido a sua in-

sistência em tratar recursivamente da memória, dentre outros aspectos que foram apontados. 
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É possível que o leitor perceba essa relação com o tempo que se mostra até mesmo nos tí-

tulos dos poemas de Espinheira Filho: ―Tempo perdido‖, ―Memória‖, ―Aqui, antes da noite‖, 

―Poema de dezembro‖, ―Primeiro soneto da permanência‖, ―Poema de novembro‖, ―Um baile da 

infância‖, ―Janeiro‖, ―Soneto do anjo de maio‖, ―Soneto de julho‖, ―Depois‖, ―Tardes‖, ―Canção 

de maio‖ e tantos outros com referências diretas a passagens do tempo. O tempo é o grande mote 

da poesia espinheiriana, não só no que concerne ao passado ou ao futuro, mas, principalmente, no 

que diz respeito à memória. 

Não seria correto afirmar aqui que Ruy Espinheira mantém os olhos voltados pa-

ra o passado, mas convém deixar claro que a sua matéria primordial é a memó-

ria, uma memória que se resgata enquanto tempo presente porque tem a iluminá-

la uma flama interior. Poder-se-ia até defini-la, [...], nos termos daquela prousti-

ana memória involuntária, de uma memória que operasse fundamentalmente 

como l’intelligence du coeur, a única através da qual o tempo pode ser ―redes-

coberto‖ e dar à existência humana um sentido de plenitude absoluta [...] (JUN-

QUEIRA, 2005, p. 20). 

 Além das características mais evidentes da poesia de Ruy Espinheira Filho, observa-se 

também que não só a memória de vida, as recordações do passado, sejam elas imaginadas ou não, 

constituem a sua poesia, mas também a memória de leitura. A memória de leitura se configura, na 

poesia, na influência que o poeta sofreu de outros autores e, principalmente, na intertextualidade 

estabelecida com autores lidos pelo poeta. Há na poesia espinheiriana, portanto, uma fusão entre 

―sujeito escritor‖ e ―sujeito autor‖ que discutiremos no seguinte capítulo, dando enfoque na me-

mória lírica e na memória de leitura. Podemos observar que essas memórias são interdependentes 

e indissociáveis, é o que ocorre no caso da inscrição que precede o poema ―Bilhete a Manuel 

Bandeira‖. Depois de muitos anos após estabelecer contato empírico com o poeta Manuel Ban-

deira, Ruy Espinheira transfere a memória desta leitura para seus versos líricos. 

Rio, 5 novembro 64 
 

Espinheira Filho: 
 

Muito me sensibilizou a sua ―Canção para Manuel Bandeira‖, assim como as 

amáveis palavras da carta que a acompanhavam. Tenho uma pasta para os versos 

escritos en mon honneur, os seus vão para ela e figurarão entre os mais bonitos. 

Receba um abraço de agradecimento do velho bardo 
 

Manuel Bandeira  

(ESPINHEIRA FILHO, 2009, p.117) 
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A inscrição é um bilhete de Manuel Bandeira endereçado a Espinheira Filho, o poema que 

se segue recorda o momento no qual o jovem poeta recebia a carta daquele que inspirou muitas 

de suas poesias: ―Foi há mais de 40 anos/ que chegou esta pequena/ carta em que agradecias/ e 

elogiavas meu poema‖ (ESPINHEIRA FILHO, 2009, p.117). Com esse poema é possível ilustrar 

o entrelaçamento da memória lírica com a memória de leitura, tendo em vista que o movimento 

do poema é o de recordar uma vivência importante para o poeta e também recordar Manuel Ban-

deira como o cânone pessoal de Ruy Espinheira. 

O poema ―Saudades‖, publicado em A cidade e os sonhos (2003), ilustra a relação que es-

se sujeito lírico estabelece com essa memória de leitura. 

34 

SAUDADES 

 

Gostava de declamar Meus oito anos. 

 

Era, mais ou menos, o que tinha 

na época: oito anos. 

 

Como sentir saudades dos oito anos 

aos oito anos? 

 

Não mais estranho do que sentir, 

como agora, 

em plena vida, 

a saudade antecipada 

da vida. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 294) 

O poema de Casimiro de Abreu se inicia com palavras de saudade de sua infância, a ―aurora de 

sua vida‖. O sujeito lírico presente no poema de Ruy Espinheira recorda justamente esse período 

de sua infância, os oito anos, em que declamava os versos de Casimiro de Abreu sentindo sauda-

des daquilo que ainda estava vivendo. O garoto, muito provavelmente, entrava em consonância 

com o mesmo estado de espírito presente no poema e sonhava com amores, flores, tardes tranqui-

las e risonhas vividas à sombra de bananeiras e laranjais. O poema de Casimiro de Abreu é bas-

tante nostálgico ao recordar da infância e perceber que os tempos de aurora não nos voltam mais. 

Há certa melancolia quando esse sujeito observa que há progressividade do tempo, caminhando 

sempre para frente. O menino de Ruy Espinheira também parece ter uma pequena noção do que 

viria ser a vida depois a infância querida: um caminhar sempre para frente. Sabia que a infância 
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era a aurora da vida, pois aprendera nos versos de Casimiro de Abreu que gostava de declamar. 

Aprendeu por meio dessa leitura que a infância deveria ser celebrada e vivida com entusiasmo e 

alegria. O sujeito lírico que recorda esse momento de sua infância já não tem mais oito anos de 

idade, mas a lembrança da declamação o faz refletir sobre a existência no tempo presente e – as-

sim como o garoto que aos oito anos sentia saudades de seus oito anos – sente saudades da pró-

pria vida que ainda não passou. A memória dessa leitura o faz recordar do sentimento de saudade 

que sente por sua existência, por sua vida. 

Outro poema de A cidade e os sonhos também nos permite observar a ocorrência da me-

mória de leitura na poesia de Ruy Espinheira: 

37 

XERAZADE 

 

Princesas, dragões, gnomos, 

reinos de sortilégios e diamantes 

vinham asperamente perfumados 

nas nuvens do cigarro 

de palha. 

 

Na cozinha 

  (os carvões ainda rubros 

no fogão) 

  respirávamos 

vastos prodígios. 

  Até que o sono nos colhia 

em plenitude de heróis 

e majestades. 

  Cálidos como 

nunca mais. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 296) 

A memória presente neste poema não se trata necessariamente de uma leitura feita pelo próprio 

sujeito, mas de uma leitura ouvida pelo eu lírico quando ainda em tempos de criança. Percebe-se 

neste poema o hibridismo entre memória de vida e memória de leitura, uma vez que se misturam 

heróis e contadores de história. As histórias contadas por Xerazade e recontadas por esse interlo-

cutor envolto em nuvens de cigarro de palha permanecem juntas na memória do eu lírico. Aliás, 

esse interlocutor pode ser no imaginário do eu lírico a própria Xerazade, uma vez que podemos 

enxergar uma imagem metafórica do ato de contar histórias como sendo próprio das narrativas 

d‘As mil e uma noites.Há ainda a percepção do próprio sujeito de que essas histórias configuram 
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uma memória plena de um tempo que ―nunca mais‖ será tão cálido quanto foi. Os seres imaginá-

rios enchiam o ar de ―prodígios‖, permitindo que o eu lírico adormecesse envolto nessa atmosfera 

de sonho e de leitura. 

A configuração do sujeito lírico na poesia de Ruy Espinheira conta com a memória de vi-

da, na qual se observa a recorrência de signos que correspondem a sua subjetividade pessoal, da 

pessoa coincidente com o eu lírico, tais como a figura do pai, do rio, da namorada da juventude, 

das mulheres amadas e dos amigos; e conta também com a memória de leitura, que recorda as 

histórias lidas, como a mitologia, os poetas lidos e que serviram de inspiração no processo criati-

vo, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e de outros que vão aparecendo em 

sua obra poética. É válido lembrar – como foi apontado mais acima – que essas memórias ―distin-

tas‖ são interdependentes e indissociáveis e que a distinção é feita aqui meramente para fins didá-

ticos. A memória de leitura constitui a memória de vida, pois dela faz parte. Quantas vezes o 

fragmento de um poema, ou a passagem de um romance, ou mesmo a cena de uma peça teatral 

nos impressiona a ponto de marcar sulcos profundos em nossa face e misturarem-se as nossas 

recordações como se fossem verdadeiramente nossas? Como se nós a tivéssemos vivido? De fato, 

essas recordações de leitura tornam-se as nossas recordações também, tendo em vista a capacida-

de que os acontecimentos, as personagens e os lugares da literatura podem nos impressionar e nos 

emocionar a ponto de constituírem a nossa memória de vida. 

 Nas ruas de Samarcanda, na Salvador de Ruy Espinheira, deparamo-nos com as lembran-

ças – de leituras, de cidades, de pessoas – de um sujeito lírico que vive o presente de modo me-

lancólico e saudosista. Isso porque não consegue se desvencilhar da ideia de que o melhor da vida 

– ou mesmo o pior, porém que fora vivido com emoção – já passou. O tempo presente é sempre 

colocado como uma efemeridade, haja vista que sua contagem ocorre por segundos, um segundo 

antes e esse instante já é passado. As lembranças do sujeito são doloridas e também alegres, posto 

que recordam as vivências da juventude, em especial, os amores que marcaram profundamente 

sua vida. É o que vemos no poema ―Epifania‖. 

Alguns anos não consigo 

deixar nas águas do Lete: 

os teus catorze morenos 

e os meus magros dezessete. 

Muitas coisas se afogaram, 

e rostos, e pensamentos, 
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e sonhos, e até paixões 

que eram imortais...  

Porém, 

os meus magros dezessete 

e os teus catorze morenos 

não entram nem em reflexo 

nesse Rio do Esquecimento. 

 

Que magia nos levou 

a um espaço e a um momento 

para que de nós soubéssemos: 

tu, meus magros dezessete; 

eu, teus catorze morenos? 

Que astúcia do Imponderável 

nos abriu aqueles dias 

que permanecem tão claros 

como quando nos surgiram? 

Eu não sei. Mas sei que a vida 

nunca mais me foi vazia. 

 

Como não foi fácil, nunca, 

por tanto me visitarem  

os Arcanjos da Agonia. 

Pois, se fui iluminado 

por estarmos lado a lado 

— os teus catorze morenos 

e os meus magros dezessete —, 

seria fatal que também 

viesse a sentir a alma 

em chagas multiplicadas 

por setenta vezes sete. 

 

Ah, os teus catorze morenos 

e os meus magros dezessete!... 

Quanto sofrimento fundo 

— mas quanto sonho profundo 

e alto!  

Que belo mundo 

foi-me então descortinado, 

porquanto me era dado 

o privilégio preclaro 

de penar de amor no claro, 

no escuro, em todas as cores, 

em todos os tons da vida, 

dia e noite, noite e dia, 

varrido ao vento das asas 

dos Arcanjos da Agonia 

(que eram, por algum prodígio, 

os mesmos da Alegria!...). 
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Ah, que por mim chorem flautas, 

pianos, violoncelos, 

as cachoeiras, os céus 

comovidos dos invernos... 

Chorem, chorem, que mereço  

essas lágrimas, porque 

tudo sofri no mais pleno 

de paraísos e infernos. 

Que chorem...  

Mas eu, eu mesmo, 

não choro... Como chorar, 

se mereci essa dádiva 

de um amor doer na vida 

por setenta vezes sete 

mais que qualquer outra dor, 

mais que qualquer outro amor? 

Só me cabe agradecer, 

pois a vida perderia 

(e, o que ainda é mais cruel, 

sem nem saber que a perdia...) 

se não provasse os enredos, 

insônias, febres, venenos 

que em meus magros dezessete 

acendeu a epifania 

dos teus catorze morenos! 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 394-396) 

No poema ―Epifania‖, o sujeito lírico recorda o primeiro grande amor, ele com ―magros dezesse-

te‖, ela com ―catorze morenos‖. Esse primeiro amor, consagrado na memória como agonia e ale-

gria, não pode ser esquecido por esse sujeito. No presente atual, o sujeito lírico do poema reco-

nhece tudo o que ficou para trás nos tantos anos que separam o passado do amor juvenil do mo-

mento atual. Apesar de afirmar que não é capaz de deixar esses anos no Lete, o Rio do Esqueci-

mento, vemos que esse sujeito não tem o desejo real de esquecer seu amor, que marcou tanto a 

sua memória. Aparentemente, há uma nostalgia na percepção de que o amor da juventude, tão 

casto e cheio de sonhos, não vai mais se repetir com a mesma beleza e o mesmo encanto na vida 

adulta. A magia desse amor é recordada porque também existe um desejo de revivê-lo, de senti-lo 

mais uma vez em toda a sua magnitude. Mais uma vez temos nesse poema versos que ilustram a 

seletividade da memória, posto que desse amor – que deveria entrar no Rio do Esquecimento 

mesmo que por reflexo – ele consegue lembrar-se claramente. Isso porque os dias em que se 

permitiu vivenciá-lo marcaram para sempre a sua existência e a vida ganhou mais um sentido. 
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As dores do amor juvenil, idealizado e não concretizado, transformam o menino em ho-

mem, pois é quando ele descobre as mazelas e as alegrias desse sentimento. Visitado constante-

mente pelos Arcanjos da Agonia, o eu lírico pode conhecer, por meio do primeiro amor, as lutas, 

dignas de arcanjo Miguel, no enfrentamento dessa chama abrasiva. Os arcanjos simbolizam no 

poema todo o sofrimento provocado pelo amor, mesmo no que diz respeito à adolescência, quan-

do todos os sentimentos da paixão são grandiosos e ―irreversíveis‖. Todo esse sofrimento foi, 

contudo, válido quando o eu lírico se recorda de tantos sonhos e tantas alegrias vividas propor-

cionadas por esse mesmo amor. O eu lírico chega até mesmo a perceber que os Arcanjos da Ago-

nia eram os mesmos da Alegria, posto que ele ia descobrindo que o amor é o sentimento humano 

capaz de ferir e de fazer sonhar. Esse mesmo sujeito chega ainda a pedir para que chorem por ele, 

que reconheçam todo o seu sofrimento, mas alerta que a percepção que tem hoje desse amor que 

viveu em sua juventude é agora outra e ele mesmo não vê motivos para chorar. A dádiva desse 

amor sofrido e acabado foi uma experiência epifânica para o sujeito, uma vez que ele, pela pri-

meira vez, descobriu o que é o amor. Passada a primeira experiência, o sujeito percebe com grati-

dão que todas as feridas foram necessárias para transformá-lo de menino em homem. De modo 

irônico, o sujeito também reconhece nesse amor juvenil as promessas de imortalidade que não 

foram cumpridas. Os amantes de dezessete e catorze anos provavelmente juraram amor eterno, 

mas a vida prática e adulta e o tempo que tudo corrói fizeram do amor eterno somente mais um 

amor para se guardar na memória. 

Espinheira Filho traz para o leitor as imagens que passaram, mas que permaneceram 

guardadas nas várias gavetas da recordação. Trata-se de uma ―estação infinita‖ de amigos, mulhe-

res, lugares e poetas que passaram por esse sujeito lírico. São imagens que ficam guardadas niti-

damente no leitor. Por mais longínquas que essas imagens possam estar na memória do sujeito 

lírico, elas têm contornos bem delimitados, prova de que a força da imagem é maior que a da 

ação do tempo e de que é possível reviver o que passou na precisão e na reflexão do verbo.  Ten-

do isso em vista, Alfredo Bosi em O ser e o tempo da poesia afirma que: 

[...] Pode-se falar em deformação ou não obscurecimento da imagem pela ação 

do tempo. Na verdade, ―le temps ne fait rien à l‘affaire‖. O nítido ou o esfuma-

do, o fiel ou o distorcido da imagem devem-se menos aos anos passados que à 

força e à qualidade dos afetos que secundaram o momento de sua fixação. A i-

magem amada, e a temida, tende a perpertuar-se: vira ídolo ou tabu. E a sua 

forma nos ronda como doce ou pungente obsessão (BOSI, 2000, p. 19-20). 
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É o caso das imagens utilizadas por Espinheira Filho, visto que no decorrer da leitura de seus 

poemas o leitor é capaz de visualizar imagens como as ruas de Salvador, as mulheres amadas e 

principalmente o pai, que há muito se foi. Imagens que permanecem na memória do sujeito lírico 

e que são transpostas para a do leitor. 

Atrelada às imagens que constituem as memórias coletivas e as memórias individuais do 

sujeito lírico está a memória de leitura. Não é raro encontrarmos ao longo da obra poética de Ruy 

Espinheira referências diretas e indiretas a Homero, a Manuel Bandeira, a Dante, a Marcel Proust 

e tantos outros nomes canônicos ou não. Ainda assim, é bem possível questionar quando um crí-

tico afirma ser ele um ―poeta da memória‖, afinal, todo escritor é, antes de tudo, um leitor e é 

absolutamente ―natural‖, orgânico até, que ele faça referências e dialogue com outro autor. A 

memória como tema central de sua poesia aparece na relação com o tempo, na relação com a ida-

de já avançada – é bem evidente isso nos poemas que tratam dos aniversários e nos últimos livros 

do autor – e, também, na relação com outros autores. À medida que o autor envelhece e a morte 

vai se tornando mais próxima, a memória começa a se configurar ainda mais como um reduto 

poderoso da vida.O diálogo com outros autores, como Bandeira e Drummond, é flagrado na inter-

textualidade recorrente da poesia de Ruy. Sendo assim, entre citações e intertextos a memória de 

leitura ultrapassa os limites do diálogo e da formação poética e se configura como estilo do autor. 

As recordações dos poemas e narrativas lidos são constantemente evocadas, além de constituírem 

um valor inestimável na subjetividade do autor. 

Em seu livro Sobre a Leitura, Proust (1991) narra partes de sua infância nas quais estava 

quase que cotidianamente envolvido com a leitura. O autor recorda a corporeidade envolvida no 

processo de leitura, por vezes os pais o impediam de ler, principalmente à noite, quando o garoto 

queria permanecer com seu livro e acabava perdendo o sono, ficando a noite inteira acordado por 

não conseguir se desvencilhar das personagens, dos enredos, dos lugares e dos tempos das narra-

tivas. As reuniões familiares eram então fatídicas, pois o garoto preferia a presença de persona-

gens fictícios ao invés da presença de primos ou tios com suas conversas comuns e enfadonhas. 

Manuel Bandeira também recorda o processo de formação leitora em seu Itinerário de Pasárga-

da. Bandeira (1997) narra que adquiriu o gosto pela palavra nas ruas de Recife, nas brincadeiras 

de criança, nas histórias contadas pelos mais velhos, nos cordéis e trovas tão comuns no seu dia a 

dia. O gosto pela literatura escrita surge em casa, junto com o pai: ―Assim, na companhia paterna 
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ia-me eu embebendo dessa ideia que a poesia está em tudo – tanto nos amores como nos chine-

los, tanto nas coisas lógicas como nas disparatadas.‖ (BANDEIRA, 1997, p. 296, grifo nosso). 

Proust e Bandeira demonstram um saudosismo pelo processo de aquisição de leitura, além de 

reconhecerem a sua importância na configuração do indivíduo enquanto sujeito no mundo. Proust 

critica e ratifica o que disse Descartes acerca da leitura. Para o filósofo, a leitura era válida por se 

tratar do momento em que o leitor poderia ―dialogar‖ com sujeitos mais interessantes do que a-

queles da vida real. Proust, por sua vez, acredita que a leitura vai muito além de uma ―comunica-

ção‖ com quem não nos pode responder. 

E nisso reside, com efeito, um dos grandes e maravilhosos caracteres dos belos 

livros (que nos fará compreender o papel, ao mesmo tempo essencial, e limitado 

que a leitura pode desempenhar em nossa vida espiritual) que para o autor pode-

riam chamar-se ―Conclusões‖ e para o leitor ―Incitações‖. Sentimos muito bem 

que nossa sabedoria começa onde a do autor termina, e gostaríamos que ele nos 

desse respostas, quando tudo o que ele pode fazer é dar-nos desejos. Estes dese-

jos, ele não pode despertar em nós senão fazendo-nos contemplar a beleza su-

prema à qual o último esforço de sua arte lhe permitiu chegar (PROUST, 1991, 

p. 30). 

Cada escritor traz consigo determinada bagagem literária a qual irá usar em sua produção por 

meio da intertextualidade, diálogo ou refutação. O fato é que os autores lidos entram no processo 

criativo de uma forma ou de outra, posto que esses fazem parte da memória de leitura do autor. A 

literatura é constituída por uma enorme cadeia intertextual, os temas e as formas se repetem in-

cansavelmente e acabam por formar temas e formas novas. O que seria da obra de Pessoa sem a 

de Camões e a de Camões sem a de Petrarca? Para ser escritor é preciso antes ser leitor e, tal co-

mo Proust ou Bandeira, encantar-se com o uso incomum da língua e invenção de universos diver-

sos do nosso. 

Ainda em seu livro Sobre a Leitura, Proust faz uma importante reflexão acerca da impor-

tância da leitura no processo de formação do escritor. Para ele, a leitura traz inúmeros benefícios 

ao indivíduo, como o desenvolvimento cognitivo e intelectual do sujeito. Sabe-se que ao ler não 

só textos de ordem teórica ou científica como também os de ―entretenimento‖, a literatura, possi-

bilita ao indivíduo aprender sobre culturas e experiências de vida diferentes. O leitor tira seus 

olhos de si mesmo e os volta para o outro, essa experiência de alteridade proporcionada pela lei-

tura reconfigura um sujeito, pois só é possível amadurecer após conhecer o outro e, consequen-
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temente, a si mesmo. Em suma, a leitura implica num descentramento, uma vez que o leitor con-

centra a sua atenção em outro e retira a atenção de si mesmo. 

Além do conhecimento comum adquirido e do descentramento de si mesmo, o leitor ainda 

busca na leitura verdades da vida e das experiências que viveu ou que só experimentou de fato no 

ato da leitura. ―O leitor busca a verdade fora de si, fora do seu centro. Isso é cômodo, pois delega 

a responsabilidade ao outro – seja esse outro o texto, o autor, ou as personagens‖ (CALDIN, 

2011, p. 401). Nos livros podemos conhecer tanto o mundo ao redor como a nós mesmos. Proust 

atribui à leitura um valor ainda maior quando trata da sua influência na vida do escritor. A leitura 

desperta a curiosidade, cria intervenções no interior de nós mesmos e, por fim, inspira incitações 

para o fazer artístico. Ao fechar o livro, o leitor não se contenta com o desfecho da narrativa, quer 

saber mais sobre determinada personagem, o que lhe aconteceu depois de tudo, quer mudar-lhe o 

destino, ou não se satisfaz com certos versos, ou se satisfaz tanto que não quer que eles acabem. 

São inúmeras as justificativas para começar a escrever. Proust tinha a sensação de que depois de 

tudo o que fora dito, os autores ainda não haviam dito nada e que, por esse motivo, seria necessá-

rio escrever, criar um universo literário novo – fosse um romance, um poema – a fim de resolver 

essas pendências. A leitura abre perspectivas para aquilo que poderia ser. A leitura desperta dese-

jos e questionamentos que não são respondidos ou satisfeitos no ato de ler. Com Proust, apren-

demos que ―a leitura nos leva para o espaço e o tempo sensíveis ao coração, o que é, para não 

dizer mais, uma forma de felicidade‖ (ARRIGUCCI JR., 1994, p. 23). 

Digamos que o que a leitura é capaz de nos dar é algo que acende o desejo, mas 

não pode preenchê-lo. Ao acender o desejo, ela desperta a vida do espírito, mas 

não pode substituí-la. A leitura é algo que nos leva ao limiar da vida do espírito, 

mas não a constitui. Quem deve constituir a vida do espírito é o leitor; ou seja, o 

leitor deve, de algum modo, inventar, descobrir por si mesmo (ARRIGUCCI 

JR., 1994, p. 23). 

Observa-se, portanto, que a memória individual integra, além das percepções do sujeito sobre o 

mundo em que vive e sobre si mesmo,a memória coletiva e a memória de leitura. A leitura é mais 

do que um aprendizado cognitivo, mas também afetivo, uma vez que implica na presença do ―ou-

tro‖ fictício que tem a possibilidade de ―ensinar‖ algo por meio do método mimético e comunica-

tivo. Cabe ressaltar aqui que o cognitivo e o afetivo são mutuamente implicados, a relação exis-

tente entre os dois é mútua, quiçá indelével. O leitor encontra um interlocutor no personagem de 

ficção com quem dialoga, imagina, estranha e transforma. A leitura implica ainda no descentra-
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mento, uma vez que o leitor concentra a sua atenção no personagem e retira (descentra) a atenção 

de si mesmo. A reconfiguração do sujeito advinda do processo de leitura ocorre devido à experi-

ência da alteridade. Telêmaco, filho de Ulisses, sai jovem de Ítaca e parte em uma viagem a fim 

de buscar o pai, que havia deixado sua terra há 20 anos.  Na busca pelo pai, Telêmaco encontra a 

si mesmo ao deparar-se com tantos outros que passam por seu caminho. O jovem de Ítaca, quan-

do retorna, volta um homem formado, uma vez que a experiência da alteridade o fez amadurecer, 

ele pode ver com os próprios olhos que o tamanho do mundo fora dos muros de si mesmo é i-

mensurável. Assim como o mar e a deusa Atenas na viagem de Telêmaco, a leitura oferece ao 

leitor um mundo vasto e cheio de ―outros‖ com quem é possível imaginar aquilo que poderia ser. 

Nesse processo de imaginação daquilo que poderia vir a ser, a leitura possibilita a imaginação e o 

desejo de transformação daquilo que foi lido. É nesse momento que a leitura oferece subsídio 

para a criação. Para Proust, somente a leitura seria capaz de movimentar a atividade criadora, 

pois ela é uma intervenção no interior de nós mesmos. 

Vimos já no primeiro capítulo que Ruy Espinheira faz da memória – individual, coletiva e 

de leitura – o principal mote de seus poemas. O poeta utiliza-se da memória de leitura como pro-

cesso de criação. Se a leitura é capaz de incitar a imaginação e o desejo de transformar aquilo que 

foi lido, logo ela tem papel fundamental no processo criativo do escritor, uma vez que no ímpeto 

volitivo de modificar o lido o autor é levado a criar a sua própria obra. Em Ruy, observa-se o 

diálogo com os autores que marcaram a vida literária do autor. No processo criativo, o poeta tem 

consciência da importância da memória em sua poesia e, nesse contexto, associa a memória de 

vida à memória de leitura a fim de ilustrar que a manta das recordações é tecida por fios diversos 

que se misturam e criam novas cores. 

Ainda no livro Sob o Céu de Samarcanda, podemos observar que a leitura também apare-

ce como temática de seus versos. O sujeito lírico das ruas de Samarcanda reconhece a importân-

cia que teve a leitura na sua formação como sujeito. É o que podemos observar nos poemas ―Nu-

vem‖ e ―Estantes‖, nos quais o sujeito lírico recorda as leituras que fez durante a infância. É inte-

ressante observar ainda que a relação estabelecida com a leitura vai muito além do conteúdo das 

páginas lidas. Constantemente são recordadas nos versos as experiências corpóreas que envolvem 

o ato de ler, e isso é comprovado pelas imagens recorrentes, por exemplo, das estantes de livros 
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da casa de infância. As estantes são recordadas pelos inúmeros livros que curvavam suas pratelei-

ras, pela incidência do sol nos livros e pela deterioração dos livros ao longo do tempo. 

 No poema ―Estantes‖, ao recordar os títulos que compunham as estantes de livros, é pos-

sível perceber a passagem do tempo e o amadurecimento do sujeito lírico à medida que se torna 

leitor. Os títulos passam das ―reinações de Lobato‖ e romances de aventura, tão típicos do gosto 

juvenil, com seus ―guerreiros incontáveis/ em planícies e desertos,/ e os sete mares, e as ilhas/ 

semeadas de tesouro‖ (ESPINHEIRA FILHO, 2009, p. 18), a ―outras geografias‖ e a obras mais 

complexas e com ―certas lições de almas densas/ e dúvidas, perplexidades,/ angústias,/ e mais que 

tudo um infinito/ de névoas.//‖ (ESPINHEIRA FILHO, 2009, p. 19). Assim, o amadurecimento 

das leituras ilustra a configuração de um indivíduo leitor e que reconhece a importância daqueles 

livros no processo de configuração do sujeito. É o que observamos nos seguintes versos: 

Sou aquele que se fez 

com essas sombras 

e fulgores. 

Sobretudo, com o sol 

da primeira, 

ainda 

iluminando o menino 

de quem se ilumina o homem 

que rabisca estes azuis 

sobre o papel 

(ESPINHEIRA FILHO, 2009, p. 20) 

 O poema nos surpreende nos últimos versos nos quais é possível inferir que além de ho-

mem maduro, o sujeito lírico tornou-se também um escritor, uma vez que ―rabisca estes azuis/ 

sobre o papel‖. Assim como fora dito por Proust, a leitura incita angústias no interior do leitor e, 

naqueles leitores em que reside o desejo de criação, essas angústias só poderão ser resolvidas no 

processo não mais de leitura, mas no de escrita do leitor. A leitura transformará o leitor em autor, 

posto que, dentre as suas contribuições, ela também é capaz de incitar o desejo da criação. 

A memória de leitura é, portanto, um elemento flagrante da articulação entre o autor e o 

escritor, ou seja, entre o sujeito e o indivíduo. Isso ocorre porque o escritor que assume um papel 

empírico no mundo e que lê, estuda e comenta a literatura, acaba deixando as suas marcas, isto é, 

os resquícios de sua memória de leitura, na autoria de sua obra. O escritor que assume a respon-

sabilidade do fechamento da obra terá também as marcas de leitura adquiridas ao longo da vida. 
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A memória de leitura assume a forma de intertexto, uma vez que nos poemas do autor é comum 

enxergarmos a relação evidente com textos que constituem a memória de leitura do poeta. Vale 

ressaltar que a relação do autor com as artes de um modo geral vai se fixar na sua memória de 

leitura de modo a incitá-lo a escrever como também de transformar a sua escrita. Sobre a configu-

ração da autoria e as escolhas feitas pelo autor ao longo de sua produção poética trataremos no 

capítulo a seguir. 
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3. AS RESTRIÇÕES NA CONFIGURAÇÃO DA AUTORIA 

3.1. A aquisição da escrita na História Literária 

 

As atividades de leitura e de escrita são ainda hoje consideradas pelo senso comum como 

processos cognitivos naturais ao ser humano. Pensa-se comumente que o ser humano tem uma 

habilidade cognitiva natural para decifrar, compreender e interpretar o código escrito, bem como 

tem a capacidade – também tida por esse mesmo senso comum como inerente ao ser – de repro-

duzir e, principalmente, produzir construções linguísticas escritas. 

O que devemos dizer também é que há um corpo de evidências e um conjunto de 

questões sobre a escrita em si que não deveriam ser ignorados ou vistos superfi-

cialmente como um conjunto de aplicações simplesmente empíricas. Um dos e-

feitos dessa naturalização da escrita, e nos últimos dois séculos da naturalização 

efetiva da imprensa, é que a história essencial dessas importantes transforma-

ções, mesmo em seus termos mais gerais, tem sido negligenciada ou tratada co-

mo mera generalidade. Contudo, essa história entrelaça-se, em cada estágio, com 

mudanças mais locais e demonstráveis. (WILLIAMS, 2014, p. 3) 

Ao longo do desenvolvimento da Linguística como domínio do conhecimento e da ciên-

cia, muitas discussões foram feitas a fim de comprovar que o indivíduo tem a habilidade da fala 

em sua constituição fisiológica. De fato, a ciência já comprovou que os sistemas fonológicos e 

nervosos do ser humano nos permitem dizer que a fala é, sim, uma habilidade natural, isto é, ine-

rente a todos nós. Todavia, essa habilidade natural carece de ser estimulada para que possamos 

desenvolvê-la da melhor maneira possível, ou seja, de modo que ela desempenhe o seu principal 

papel: o de comunicar. Não é raro vermos nas narrativas de ficção exemplares do que seria o ser 

humano sem o desenvolvimento de sua fala. Dentre as narrativas que compõem o imaginário co-

letivo nesse aspecto, há o clássico filme O Enigma de Kaspar Hauser, de Werner Herzog (1974). 

O filme narra a história de um jovem que cresceu sem o contato com outros seres humanos. Das 

inúmeras possibilidades de análise já tão exploradas pela linguística e pela psicologia, uma das 

ideias do filme que nos é interessante é observar que o protagonista tem a habilidade da fala con-

sigo, uma vez que é capaz de emitir a única palavra que lhe é apresentada, ―cavalo‖. No entanto, 

apesar de sua capacidade de fala lhe ser inerente, uma característica fisiológica, ele só desenvol-

verá a fala articulada e produtiva a partir do momento que ele começar a interagir com outros 

seres humanos. 
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Aprender a falar depende da interação de um ser humano com outro, mas a fala é também 

uma capacidade natural da nossa biologia. Assim a capacidade de falar existe fisiologicamente 

em estado de potência e, como tal, essa potência somente se expressa como competência na rela-

ção social, que é sempre culturalmente implicada, logo, tem história. Contudo, seria a escrita um 

processo natural para nós? Seria a escrita um conhecimento tão biológico quanto a fala? É certo 

que não. Basta olharmos para a história da própria civilização para termos discernimento de que a 

escrita é hoje indispensável para a vida de muitos, mas nunca fora um aspecto ―natural‖ para nós. 

A escrita foi a invenção humana mais importante para a configuração da sociedade ocidental, 

mais especificamente a greco-romana, do modo como a conhecemos. Ela marcou o fim da pré-

história e hoje, no século XXI, é a base de um fator que se incorporou rapidamente ao modo de 

vida e transformou o mundo de modo irreversível: a internet. Apesar da importância e da aparen-

te naturalidade que a escrita tem nos dias atuais, nem mesmo para a literatura – a arte das pala-

vras – ela foi sempre indispensável. 

Em primeiro lugar, a escrita é distinta de muitas outras formas de comunicação 

pelo fato de que suas habilidades básicas – organizar palavras em uma forma 

material convencional e ser capaz de lê-las – não surgem necessariamente como 

parte de um processo básico de crescimento em uma sociedade. Uma língua fa-

lada, nos termos de uma habilidade tanto para falar quanto para entender, surge 

como parte de um processo normal de crescimento em uma sociedade específica, 

exceto em caso de alguma incapacidade física individual. A escrita, ao contrário, 

é desde o início uma habilidade sistemática que tem de ser ensinada e aprendida. 

(WILLIAMS, 2014, p. 4) 

A literatura, nosso exemplar de escrita artística, foi por muito tempo – a saber, os versos 

de Safo e de Homero – disseminada pela via oral. Mesmo com o advento da escrita, a literatura 

continuou, por muito tempo, a ser mais difundida pela via oral. Foi no século XVI, com a inven-

ção de Gutenberg, a imprensa, que a escrita foi se consolidando como elemento fundamental e 

indispensável para a sociedade e, consequentemente, para a literatura. Vale ressaltar, todavia, que 

a escrita já vinha se afirmando como meio fundamental de comunicação, o que se dá entre os 

séculos V e X, neste último inclusive estão boa parte das edições das obras antigas, como a Ilíada 

e a Odisseia, por exemplo. Durante muito tempo na história, a escrita e a leitura foram aprendiza-

dos muito nobres e restritos a uma parcela mínima da população.  

A importância da escrita não resulta apenas de uma retrospecção de eruditos. Os 

povos antigos tinham tal consideração e respeito pela escrita que a sua invenção 

foi atribuída às divindades ou aos heróis lendários. Os antigos egípcios atribuí-
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am-na alternadamente a Tot e Ísis; os babilônios, a Nebo, filho de Marduk, que 

era deus do destino; os gregos, a Hermes e a outros deuses do Olimpo. Uma an-

tiga tradição judaica considerava Moisés o criador da escrita hebraica. E muitos 

outros povos, incluindo os chineses, os indianos e os habitantes pré-colombianos 

do México e da América Central, também acreditavam na origem divina da es-

crita. Porém, a escrita é uma arte tão útil e poderosa que não podemos chamá-la 

de ―instrumento‖, pois assim estamos lhe diminuindo o valor que realmente tem. 

(QUEIROZ, 2005, p. 2-3) 

Na medida em que a cultura escrita foi sendo disseminada e fundamental para a criação e 

a consolidação dos vários domínios do conhecimento, o ensino da escrita e da leitura, a própria 

educação de um modo geral, passou por inúmeras evoluções. Raymond Williams (2014) chama a 

atenção: 

Há o fato de que a restrição inicial da escrita a certas classes de escrivães ou a-

cadêmicos introduziu um problema no que tange ao status do conhecimento e do 

registro em questões tão centrais quanto a história e a lei em sociedades nas 

quais o acesso efetivo era socialmente diferenciado. Quando a escrita e a leitura 

se propagaram mais amplamente, e quando a imprensa assegurou tanto uma re-

produção mais precisa quanto uma distribuição mais abrangente, ainda houve 

variações significativas no acesso e, à medida que crescia a importância da escri-

ta e da impressão, na possibilidade de uma contribuição efetiva. Mesmo hoje, 

após mais de um século de alfabetização generalizada, seria errado dizer que há 

acesso igual ao material escrito ou impresso ou oportunidades iguais de contri-

buição. Existem diferenças individuais relevantes, mas existem também diferen-

ças sociais básicas. (WILLIAMS, 2014, p. 5) 

Para quem nasceu na segunda metade do século XX e no século XXI, principalmente, em 

que a escrita é indispensável na manutenção da vida em sociedade e elemento básico da interação 

via web, parece que o panorama cultural sempre fora assim
‡‡

. Todavia, vale lembrar que somente 

depois de muita luta e debate no que diz respeito aos direitos humanos é que a educação – o ensi-

no da leitura e da escrita, propriamente – passou a ser comum e acessível à maior parte da popu-

lação. Provavelmente por não ser mesmo um processo natural do ser humano, como foi apontado 

                                                           
‡‡ Em A Revolução da escrita na Grécia e suas conseqüências culturais, Eric Havelock (1996) defende a 

ideia de que a introdução de uma nova tecnologia na sociedade é capaz de modificar também as mentali-

dades. Ele observa, por exemplo, como a invenção do alfabeto possibilitou o surgimento da filosofia e de 

outras áreas do conhecimento. Seguindo o seu raciocínio, se a forma influencia o conteúdo, é possível 

pensar na influência da internet sobre a linguagem e também sobre as mentalidades. Sobre essa concepção 

acerca da cultura escrita, consultamos: A aventura do livro: do leitor ao navegador (CHARTIER, 1999); 

A revolução da imprensa no início da Europa moderna (EISENSTEIN, 1996). 
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acima, a atividade escrita ganhou ao longo dos anos artifícios dos mais variados possíveis. Aque-

les que dizem respeito à arte literária foram constituintes dos próprios gêneros literários. 

Erich Auerbach construiu uma importante obra acerca da mimese na literatura. Como foi 

analisado por João Alexandre Barbosa, o livro de Auerbach (2001), Mímesis: a representação da 

realidade na literatura ocidental, tornou-se leitura fundamental nos estudos literários, uma vez 

que sugeria um cânone da literatura ocidental, mesmo não sendo esse o objetivo de seu trabalho. 

O objeto de estudo de Auerbach, como o título sugere, é a mimese, mas é possível refletir acerca 

do problema da autoria nas considerações históricas e nas análises dos textos literários que o au-

tor faz. No primeiro capítulo de seu livro, intitulado ―A cicatriz de Ulisses‖, o autor trata do epi-

sódio em que Ulisses é reconhecido por sua serva devido a uma cicatriz que o herói tem na perna. 

A partir desse evento fundamental da obra de Homero, é possível perceber as peculiaridades do 

narrador épico. O argumento de leitura de Auerbach é o de que o texto homérico é todo ―ilumi-

nado‖. 

Na epopeia de Homero, todas as partes da narrativa são ―iluminadas‖, isto é, visíveis. O 

leitor de Homero é capaz de ver/ler tudo aquilo que diz respeito às personagens, nada é motivo de 

segredo, nada no texto homérico fica obscuro, nada permanece no âmbito do ―não-dito‖. A narra-

tiva épica assemelha-se a um grande mosaico no sentido de que tudo pode ser visto ao mesmo 

tempo, pois não há mistérios ou tensões. Tudo o que é narrado fica explícito, inclusive os pensa-

mentos e os sentimentos das personagens. O fato fica ainda mais em evidência quando os perso-

nagens do Olimpo, ou seja, os próprios deuses são colocados em cena, haja vista que nem mesmo 

os deuses têm segredos para a audiência e, por analogia, não têm para o leitor, tudo o que os deu-

ses pensam e discutem é explicitado no texto homérico. 

As narrativas épicas se constituem da apresentação da história de um povo. Trata-se de 

uma memória coletiva monumental, capaz de constituir toda a ideia que se tem da história de um 

povo. Daí o texto épico ser ―iluminado‖, na tentativa de apresentar o melhor de uma nação, seus 

melhores heróis, seus deuses, seus costumes, sua sabedoria; o narrador épico apresenta o que há 

de melhor para construir e consolidar a memória de um povo. Assim como fora discutido por 

Michel Pollack (1992), a memória épica é muito organizada a fim de consolidar a ideia dissemi-

nada acerca da glória de uma nação. Para essa poesia as questões ―Onde?‖, ―Quando?‖ e 

―Quem?‖ são primordiais, tudo deve ser dito e explicado. A memória coletiva construída nas e-
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popeias, no caso nas obras homéricas, é tão enraizada na cultura grega, por exemplo, que por 

durante centenas de anos ela foi considerada a verdade absoluta e não uma narrativa de ficção. 

Tendo em vista a ―iluminação‖, a falta de tensão da narrativa, a elucidação de todos os eventos do 

texto, percebemos na narrativa épica um grande distanciamento do narrador com o objeto da nar-

ração. O narrador pede a ajuda das musas para narrar o que ocorreu com o glorioso povo grego, 

tendo como exemplo máximo de sua nacionalidade o herói Ulisses, todavia, esse narrador jamais 

entra em contato com esse personagem, se confunde, ou se envolve com ele. 

O texto homérico, segundo Bakhtin (1988, p. 397-428) em seu texto ―Epos e romance‖, 

trata de um passado absoluto e esse seria também outro elemento fundamental para justificar o 

distanciamento entre sujeito e objeto. O texto épico trata de um passado inatingível e longínquo, 

que já está pronto e acabado, um passado que não pode ser diferente daquilo que foi, até porque é 

mais interessante que ele seja imutável e inquestionável para que a consolidação e a assimilação 

da memória coletiva desse povo sejam efetivas. O tempo épico é arquetípico, bem como as suas 

personagens que nunca se transformam. Reiteramos que a memória coletiva é muito organizada e 

nesse processo da narrativa épica não há espaço para questionamentos do pretérito. Nada em 

Homero fica inacabado e é esse um dos principais aspectos que diferencia o texto épico do ro-

mance – o gênero moderno. 

Ao comparar a epopeia com o romance, Bakhtin ressalta essa importante diferença: se o 

texto homérico apresenta um passado absoluto, tudo nele será absoluto também, de modo que os 

personagens principais e a glória da nação serão apresentados como elementos completos e aca-

bados, isto é, como elementos sem falhas. A completude e a iluminação da narração e dos perso-

nagens é algo próprio da epopeia e que não ocorre no romance. O sujeito moderno, romanesco, é 

também inacabado, fragmentado, complexo e assim será a narrativa por ele constituída. Diferen-

temente das narrativas mais antigas que foram discutidas no decorrer deste capítulo, as narrativas 

modernas – aqui trataremos especificamente do romance – apresentam narradores, enredos e per-

sonagens muito diferentes. A tese de Bakhtin é de que o romance é um gênero inacabado. Apesar 

de sua juventude em relação aos outros gêneros, o romance é um gênero que já conta com alguns 

séculos de existência. Ao longo desse período, o gênero teve a oportunidade de se esgueirar pelos 

caminhos diversos de possibilidades narrativas e de já formar para si e para a própria cultura oci-
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dental uma extensa lista de cânones literários, mas o autor afirmava que, por ser análogo ao estu-

do das línguas vivas, o romance ainda não havia constituído o seu cânone. 

Um dado de destaque observado por Bakhtin é o fato de o romance ser um fruto da era 

moderna. Como fora apontado no início deste capítulo, a cultura escrita não é um elemento ―natu-

ral‖ do ser humano como muitos pensam ser nos dias atuais. A escrita é uma invenção humana 

muito antiga e que marca o fim da pré-história, mas a sua consolidação como elemento indispen-

sável para a cultura e a ciência ocorre somente na era moderna, mais precisamente após o período 

em que a humanidade irá desenvolver artifícios de impressão em série, como é o caso da impren-

sa – na contemporaneidade, como também já fora apontado, das máquinas de fotocópia e do 

computador. Sendo assim, o surgimento, a consolidação e a disseminação do romance como gê-

nero literário vão coincidir com o desenvolvimento de muitas outras áreas referentes ao indivíduo 

moderno, tais como a queda das monarquias absolutistas, a configuração de um mercado aos 

moldes capitalistas, a distinção entre religião e ciência, o próprio desenvolvimento da ciência e de 

outras tecnologias, as revoluções industriais e científicas, além da evolução ocorrida nos diversos 

domínios do conhecimento, o que mudará para sempre o modo do ser humano ver, viver e pensar 

o mundo.  

 

3.2 O escritor e o autor 

 

Devemos ressaltar um aspecto muito importante no romance, a relação que ele estabelece 

entre autor e narrador. Ao observarmos o romance em comparação com a epopeia, veremos que o 

distanciamento existente entre escritor empírico, autor e narrador é bastante distinto. Como já 

fora mencionado, o escritor empírico da epopeia coloca a narração na fala de um narrador que 

não coincide com ele mesmo. No romance, escritor empírico e autor podem ou não coincidir, mas 

eles sempre serão mediados e distinguidos pelo narrador. Se observarmos mais de perto um ro-

mance canônico da literatura ocidental, poderemos constatar esse fator. Em busca do tempo per-

dido, de Marcel Proust (2006), é certamente um dos livros mais importantes da literatura ociden-

tal. A narrativa proustiana é bastante densa por utilizar períodos longos e complexos dificultando 

a compreensão mais comum e simplória. Além disso, o romance é constituído por sete longos 
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livros, o que por si só já é um obstáculo a ser derrubado pelo leitor. Apesar disso, a narrativa já 

fora objeto de vários estudos e leituras especializadas e acadêmicas, por apresentar, mesmo para 

os leitores de hoje, uma forma de narrar que percorre as veredas da psicologia humana. 

Em busca do tempo perdido coloca em questionamento, de modo bastante sensível, a re-

lação entre o escritor e o assunto sobre o qual ele escolhe escrever. A confusão proposital ocorre 

até mesmo com o personagem principal do romance, afinal, Marcel é também um escritor em 

formação, bem como o escritor Marcel Proust. Muito diferente de Ítaca, que é uma cidade repre-

sentada a todo o instante em seu estado presente, Swan, a cidade de Marcel, é o lugar da memó-

ria, da busca incessante por um tempo em que o novo escritor vivera a sua infância. O romance 

de Proust ―ilumina‖, por assim dizer, não as personagens e as suas ações, mas as memórias mais 

íntimas do narrador, a memória que é, no decorrer da narrativa, imaginada, ficcionalizada. Trata-

se de um narrador-personagem complexo, que permite ao leitor passear pelo labirinto de sua 

consciência e de suas memórias tão afetadas, como não poderia deixar de ser, pela percepção 

afetiva que ele tem sobre o mundo que o cerca. Nesse contexto, o narrador da obra, ou mesmo a 

sua personagem, não coincidem com o escritor empírico. Marcel, o narrador-personagem de fato 

apresenta muitas semelhanças com Marcel Proust, mas nunca poderá ser ele, uma vez que terá 

sempre a sua existência atestada tão somente pela materialidade da língua. No entanto, ele tam-

bém não é indiferente a sua existência no mundo. 

O autor deve estar situado na fronteira do mundo que ele cria como seu criador 

ativo, pois se invadir esse mundo ele lhe destrói a estabilidade estética. Nós 

sempre podemos definir a posição do autor em relação ao mundo representado, 

pela maneira como ele representa a imagem externa, como ele produz ou não 

uma imagem transgrediente integral dessa exterioridade, pelo grau de vivacida-

de, essencialidade e firmeza das fronteiras, pelo entrelaçamento da personagem 

com o mundo circundante, pelo nível de completude, sinceridade e intensidade 

emocional da solução e do acabamento, pelo grau de tranquilidade e plasticidade 

da ação, de vivacidade das almas das personagens (ou estas são apenas tentativas 

vãs do espírito de transformar-se por suas próprias forças em alma). Só quando 

se observam todas essas condições o mundo estético é sólido e se basta a si 

mesmo, coincide consigo mesmo na visão estética ativa que temos dele (BA-

KHTIN, 2011, p. 177). 

Os mundos antigos – o mundo de Homero, das tragédias, do neoclassicismo – eram capa-

zes de atingir na vivência empírica de sociedade certa harmonia e plenitude que eram representa-

das nas obras artísticas da época e até mesmo nas predicativas das poéticas – como é o caso de 

Aristóteles e Horácio, por exemplo. Nesse contexto, os gêneros de até então se completavam, 
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mas também mantinham em si as prédicas de plenitude e harmonia tão caras ao mundo absoluto 

do classicismo. Cada gênero carregava consigo as predicativas que o constituíam, formando, in-

clusive, modos de se avaliar e julgar uma obra. Quando o romance surge no mundo, ele começa 

por parodiar os outros gêneros, uma vez que ainda não possui uma forma propriamente sua.  No 

decorrer do tempo, o romance vai se formando e apresentando consigo características que eram 

próprias, digamos assim, dos outros gêneros. 

Todavia, apesar da relação estabelecida do romance com os outros gêneros da literatura, 

ele ainda carece de um elemento que lhe é fundamental: a narrativa. Esta, por sua vez, é uma ca-

racterística comum e indispensável a todos os outros gêneros, com exceção da lírica. O teatro que 

vai de Sófocles, a Ibsen ou a Beckett, precisa de narrativa. As epopeias, sejam elas antigas como 

as de Homero, necessitam de uma narrativa. O conto, o micro conto, as narrativas mais fantásti-

cas ou nonsense da história da literatura também necessitam de uma narrativa. 

O fato de os gêneros citados necessitarem de uma narrativa, ou melhor dizendo, o fato 

desses gêneros carecerem de uma forma mínima para existirem no mundo contribui para um dis-

tanciamento, isto é, uma não-coincidência do escritor empírico com o autor do texto. Se escritor e 

autor são entidades distintas, cabe a nós o questionamento: mas, afinal, o que é um autor? Como 

vimos no segundo capítulo desta dissertação, a leitura é de suma importância no processo de for-

mação do escritor. Ressaltamos também a importância da aquisição da escrita no tempo mais 

contemporâneo do ser humano. Tendo em vista o processo de aquisição da escrita e o hábito da 

leitura, vimos que nem um e nem outro dos processos são naturais ao indivíduo, são hábitos, por-

tanto, adquiridos. Vimos com Proust que a leitura, não raras vezes, incita no indivíduo o desejo 

de dar continuidade ou de transformar aquilo que fica limitado à determinada narrativa, a deter-

minado poema. Quando o leitor transpõe a linha da leitura e passa a escrever, ele se vê no difícil 

lugar ocupado pelo autor. 

 A memória vivida e a memória de leitura farão parte da vida do novo escritor, uma vez 

que essas memórias serão constituintes, dentre outros fatores, da subjetividade a ser empregada 

no ato da criação literária. O escritor, indivíduo no mundo atravessado por vozes discursivas di-

versas, utiliza os saberes e as experiências adquiridas ao longo da vida a fim de manusear a lin-

guagem em prol da literatura. As técnicas apreendidas, os recursos de linguagem que moldam e 

diversificam os efeitos de sentido do texto, a leitura enciclopédica de literatura são processos de 
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estudo e aprendizagem realizados pelo escritor como sujeito empírico no mundo. Nesse sentido, a 

vida do escritor é de interesse da crítica literária, pois são procedimentos também atravessados 

por vozes discursivas com marcas históricas e culturais próprias do estado de mundo no qual o 

escritor se encontra e ao qual ele fará referências, diretas ou não. Percebemos que hoje, mais do 

que antes na história da humanidade, a aquisição da leitura e da escrita são fundamentais num 

mundo extremamente letrado; quando a leitura de poetas como Bandeira e Drummond são co-

muns, até mesmo obrigatórias, no ensino básico, fazendo com que o escritor tenha contato muito 

cedo com os exemplares mais modernos de se fazer poesia; quando a literatura do mundo não é 

mais restrita às bibliotecas, mas seu acesso é fácil e imediato via web. O escritor contemporâneo, 

tal como Ruy Espinheira Filho, está inserido nesse mundo e aprende com ele a ler e a escrever 

poesia, além de estar imerso em vozes sociais, múltiplas e heterogêneas e que dizem respeito 

também a esse mundo. Evidentemente que esse mundo não é exclusivo de Ruy Espinheira, não 

podemos nos esquecer da força da memória individual e da subjetividade de cada autor que per-

ceberá o mundo de maneiras diversas, ainda que estando inserido numa memória coletiva e numa 

estrutura de mundo relativamente comum a todos. Nesse processo de formação vivenciado pelo 

próprio Ruy, há figuras e acontecimentos que serão únicos para ele. É o caso da figura do pai, tão 

presente em sua poesia, que o incentivou a ler, estabelecia contato direto com a literatura e com 

muitos escritores e mantinha um acervo pessoal extenso e acessível ao menino Ruy. É o caso das 

percepções subjetivas das ruas de Salvador, com suas moças trajadas de vestidos brancos e tran-

ças dominicais, das casas da cidade com seus quintais e rios, com seus amigos boêmios a se em-

bebedarem de vinhos, de sonhos, de mares e de mulheres. É o caso da formação acadêmica, que 

escolheu caminhos do jornalismo, das ciências sociais e da literatura. Todo esse mundo e sua 

memória coletiva não trariam nada de especial à poesia de Ruy Espinheira sem as memórias indi-

viduais e percepções subjetivas do próprio escritor. 

Tendo em vista a formação do escritor Espinheira Filho, cabe ressaltar que os saberes ad-

quiridos, a memória de leitura, as vozes sociais, múltiplas e heterogêneas, vão aparecer na sua 

produção escrita, mas vão depender, sobretudo, da capacidade de seu leitor. O leitor só percebe o 

intertexto com o texto homérico se o tiver lido, por exemplo. Mas não desprezemos a capacidade 

dos clássicos, já que Ítalo Calvino nos adverte de que os textos clássicos estão presentes em nós 

antes mesmo de os termos lido. O que estamos elucidando aqui é que, em muitos momentos, só é 
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possível perceber o intertexto com outras obras da literatura se o próprio leitor de Ruy Espinheira 

conseguir identificá-lo.A memória de leitura presente no texto depende, dentre outras coisas, da 

memória de leitura do próprio leitor. Sendo assim, não é mais a vida do escritor que será obser-

vada, mas o manuseio da obra feita pelo autor. 

É possível distinguir escritor de autor nos seguintes termos: o escritor é o autor-pessoa, o 

sujeito com existência empírica no mundo, já o autor está para o que Bakhtin conceitua como 

autor-criador, ou seja, uma função estético-formal responsável pela obra, ambas as funções são 

articuladas por posições axionômicas distintas, porém jamais indiferentes.  

No ato artístico, aspectos do plano da vida são destacados (isolados) de sua e-

venticidade, são organizados de um modo novo, subordinados a uma nova uni-

dade, condensados numa imagem autocontida e acabada. E é o autor-criador – 

materializado como uma certa posição axiológica frente a uma certa realidade 

vivida e valorada – que realiza essa transposição de um plano de valores, orga-

nizando um novo mundo (por assim dizer) e sustentando essa nova unidade. 

O autor-criador é, assim, quem dá forma ao conteúdo: ele não apenas registra 

passivamente os eventos da vida (ele não é um estenógrafo desses eventos), 

mas, a partir de uma certa posição axiológica, recorta-os e reorganiza-os esteti-

camente (FARACO, 2007, p. 39). 

O autor-criador ―é, para Bakhtin, um constituinte do objeto estético (um elemento ima-

nente ao todo artístico) – mais precisamente, aquele constituinte que dá forma ao objeto estético, 

o pivô que sustenta a unidade do todo esteticamente consumado‘ (FARACO, 2007, p. 36). O es-

critor é aquele que manipula a linguagem e transpõe a realidade vivida, já atravessada por inúme-

ros discursos, para a obra criada, que também será atravessada por vários discursos. 

 

3.3 Da monodia às autorrestrições 

 

Segundo Bakhtin (1988), a lírica é um gênero que se difere dos demais por ser monódica 

e amorfa. Analisamos a epopeia e o romance e percebemos que, apesar de o romance ser um gê-

nero que começa se formando pelo artifício da paródia, ele carece do mínimo da narrativa. Mes-

mo os romances epistolares como As ligações perigosas, de Chordelos de Laclos, ou Os sofri-

mentos do jovem Werther, de Goethe, apresentam uma narrativa, o que determina a necessidade 
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de uma forma narrativa para a constituição do gênero. Não se trata, todavia, de regras de como se 

fazer um bom romance, como ocorria com as artes no Neoclassicismo, em que havia regras do 

bem fazer uma obra de arte, trata-se da natureza do gênero, que simplesmente não existiria se não 

houvesse narrativa. Sem a narrativa, o romance seria algo muito diverso daquilo que conhece-

mos. 

Ademais, o romance, bem como os outros gêneros com exceção da lírica, é polifônico. Na 

obra de Bakhtin, é possível compreender a polifonia como o atravessamento de outros discursos 

que ocorre num determinado gênero discursivo. Se observarmos a epopeia, veremos que são vá-

rias vozes que atravessam o texto épico. O narrador épico pede o auxílio das musas e depois dá 

voz aos vários personagens presentes no enredo. No romance, o processo polifônico também po-

de ser observado. Nele podemos perceber as vozes de inúmeros discursos, mesmo se o narrador 

for também o personagem. Uma obra como Os Irmãos Karámazov, de Fiódor Dostoiévski, por 

exemplo, é capaz de apresentar um discurso, uma voz, diferente para cada personagem essencial 

ao enredo. Os três irmãos, Ivan, Mítia e Aliócha, são completamente diferentes no comportamen-

to e nas ideias que têm sobre a vida. Ivan é o intelectual cético. Mítia é o pobre malcriado, acusa-

do por assassinar o próprio pai. Aliócha, por sua vez, é o filho ingênuo e crente em Deus. Ao lon-

go da narrativa, os irmãos se transformam, não é possível falar necessariamente em uma espécie 

de evolução, mas o fato é que os acontecimentos vivenciados ao longo do romance os transfor-

mam em homens diversos daqueles do início da narrativa. Cada personagem, portanto, é um 

mundo, uma voz, um discurso diferente. 

A poesia é monódica, isto é, é atravessada por uma única voz na materialidade de seu tex-

to. Não significa dizer que as suas leituras e interpretações também serão monódicas. A interpre-

tação de uma obra é sempre polissêmica, pois permite o entrelaçamento de interpretações diver-

sas, uma vez que essa interpretação pode depender da teoria a ser usada, do lugar sócio-histórico-

discursivo do leitor e também do autor, por exemplo. Um poema permite um olhar crítico polis-

sêmico, bem como os outros gêneros. Um problema comum nesse aspecto é que muitos acredi-

tam que, ao dizer que a poesia possibilita um olhar polissêmico sobre ela, somente seria possível 

analisá-la à luz dos discursos correntes na sociedade em que fora produzida, para muitos seria o 

mesmo que fazer uma crítica sociológica do poema, por exemplo. Reiteramos que a poesia, bem 

como todos os outros gêneros discursivos, é polissêmica, haja vista o lugar que ocupa no mundo. 
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O poema, portanto, não existe in vitro, isolado de tudo, ele só pode existir num mundo atravessa-

do por inúmeros discursos. 

 Observemos com mais acuidade o poema ―A canção de Beatriz‖, de Ruy Espinheira Fi-

lho, a fim de constatar a polissemia presente no poema. 

A CANÇÃO DE BEATRIZ 

Nunca mais.  

Sobre isso nunca mais.  

Não falo.  

Que adianta  

se não adianta?  

Falar falar falar  

e sair  

para ser machucada  

de novo  

e novamente e outra vez e sempre  

e ainda mais  

dolorida porque chamei  

o que estava fechado no  

esquecimento  

porque  

ressenti?  

Ah  

me desculpe  

não digo nada  

não  

só que meu nome é Beatriz  

dos Anjos Silva  

39 anos  

mas não pareço: desde menina  

esta cara  

de menina.  

Só digo  

que o pior mesmo  

é a polícia. Muito pior  

que os homens, os amantes, os  

maridos, muito, muito  

pior.  

 (mas entenda, não falo de  

gigolô, que nunca tive: não  

sou feia.)  

Esses  

de farda. Um até  

bem-educado  

me roubou. Disse: meu bem,  

vamos? Quando acordei  

cadê  
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desodorante,  

calcinha,  

sutiã?  

só o dinheiro  

não perdi. Foi Deus  

graças a Deus  

que guiou  

minha mão com o dinheiro  

para o sapato velho  

tão velho que o miserável desprezou.  

Desodorante,  

calcinha,  

sutiã.  

Mas eu disse  

deixe estar.  

(…) 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p.178-180) 

O poema é um dos mais extensos dentro da obra de Ruy Espinheira  (2012), ocupa 18 páginas na 

edição mais recente onde foi publicado – Estação Infinita e outras estação – e trata do depoimen-

to de uma mulher de classe baixa, prostituta e que já sofreu bastante na vida. Beatriz dos Anjos 

Silva narra sua vida que reflete a situação de inúmeras outras mulheres que acreditam nos amores 

efêmeros que deixam somente marcas no rosto e lembranças ruins que não devem mais ser lem-

bradas. Beatriz é uma figura construída por Ruy Espinheira Filho, mas nunca chegará a ser uma 

personagem de romance e muito menos um arquétipo da epopeia. A personagem do romance tem 

uma marca social no mundo e, por esse motivo – e também pelo fato de o romance ser polifônico 

e precisar de uma narratividade –, ao se envolver com outras personagens do enredo, ela irá mi-

metizar todo um sistema, uma estrutura social, para que a sua movimentação dentro da narrativa 

se torne verossímil. Além disso, a personagem do romance é sempre de caráter psicossocial, uma 

vez que ela se desenvolve e se transforma ao longo da narrativa. A epopeia, conforme já obser-

vamos, é, também, polifônica, mas suas personagens já existem no mundo, ou seja, as persona-

gens épicas são arquetípicas e não sofrerão transformações no decorrer do enredo. Por esse moti-

vo, várias vozes vão atravessar o gênero épico, atribuindo a ele o seu caráter polifônico. Apesar 

de ser também um texto de caráter polissêmico, pois também é atravessada por inúmeros outros 

discursos, a lírica é monódica e não polifônica. Mesmo o poema mais livre de marcas de pessoa-

lidade, mesmo o poema lírico com a presença de vários personagens será sempre monódico, uma 

vez que será sempre uma única voz a reger o texto. 
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No próprio poema ―A canção de Beatriz‖, temos o atravessamento de inúmeros discursos 

regidos por uma única voz, no caso, a própria Beatriz que se configura como sujeito lírico do 

poema. No fragmento apresentado, um dos discursos que atravessam o poema é a imagem da 

polícia. A polícia, no poema, é retratada como corrupta, no entanto, diferentemente do que acon-

teceria no romance, aqui no poema o sistema policial não é descrito, representado em exercício 

de suas funções, ou colocado em destaque para o questionamento e a reflexão. Nada disso é feito 

porque a lírica não precisa disso. A voz regente do poema recorda um fato vivenciado com a po-

lícia e mostra como isso marcou a sua vida. Em todo o poema, a voz regente é uma única figura, 

tudo é dito sob a ótica de Beatriz num espaço do mundo muito determinado e delimitado no poe-

ma. Reiteramos, monodia diz respeito à única voz regente no texto e não a voz do texto. 

O que afirma Ruy, na posição de sujeito empírico no mundo, sobre si mesmo e sobre sua 

produção não interessa a nós, pois é por meio da leitura da própria obra que o leitor enxerga as 

peculiaridades de sua escrita. O fato de toda a poesia lírica ser monódica faz com que o eu lírico 

coincida, não raramente, com a figura do poeta. Ou melhor, pelo fato da poesia lírica ser monódi-

ca – reforçamos: apresentar sempre uma única voz regente – os leitores tendem a pensar que a 

voz regente do poema é a própria voz do autor.  É interessante pensarmos que a única voz regente 

a que chamamos monodia parece acontecer não apenas nos poemas, mas também em toda a obra 

do autor, apesar das variadas manifestações da subjetividade, como é o caso da construção de 

figuras variadas que compõem o poema.  

Theodor Adorno, em ―Lírica e sociedade‖ (2003, p. 65-90), chama a atenção para o pró-

prio nome atribuído a ela. Como tratar de lírica e sociedade se lírica é – de acordo com o senso 

comum – ―expressão máxima do eu‖ e, portanto, algo que imana tão somente de uma individuali-

dade? 

Há uma leitura tendenciosa do poema, nesse sentido, que ocorre do exterior para o interi-

or, ou seja, em vez de ler o texto e perceber se ele oferece material linguístico que possibilite a 

relação com a sociedade, o leitor criticado por Adorno busca primeiramente elementos no contex-

to para explicar o texto.  Esse é um erro, segundo o teórico, pois a referência ao social deve levar 

para o mais fundo do texto literário, e este, por sua vez, deve oferecer material linguístico para 

que esse tipo de crítica possa ser exercido.  
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Por possibilitar interpretações polissêmicas, a poesia é alvo de análises reducionistas e li-

mitadas que explicam o poema somente pelo seu contexto. As poesias de cunho deliberadamente 

social podem – e devem nesses casos – ser lidas com base em informações contextuais. Por outro 

lado, o extremo seria desconsiderar totalmente o contexto de produção de um poema, o que pode-

ria também limitar as possibilidades de leitura do texto. Isso porque a poesia não precisa necessa-

riamente se intitular de ―poesia social‖ para dizer respeito ao seu social. Toda produção poética 

vai ter alguma relação, em maior ou menor grau, com o seu contexto social. A arte faz o sujeito 

pensar sobre si mesmo e sobre o mundo, com a poesia não seria diferente disso e, segundo Alfre-

do Bosi (2000), é isso o que a faz permanecer e resistir. Em seu livro O ser e o tempo da poesia, 

o autor se questiona sobre o que faz a poesia resistir em tempos de tamanha reificação, outra pre-

ocupação semelhante à de Adorno a respeito da poesia e da sociedade. 

Alfredo Bosi (2000, p. 163) aponta para a ideia de que nomear era para os hebreus a pos-

sibilidade de conferir à coisa a sua natureza, a sua essência. O poeta nomeava e, por isso, era 

competente para dar sentido às coisas. Hoje, segundo o autor, o que nomeia, o que dá sentido às 

coisas, é a ideologia dominante, tendo em vista que ela cristaliza a diferença das classes sociais e 

massifica a individualidade. Exemplo disso seria o poema ―Eu etiqueta‖, de Drummond – inici-

almente publicado no livro Corpo em 1984 – posto que o sujeito lírico se afirme ―coisa‖ ao per-

ceber que o nome da marca que ele carrega consigo produz mais sentido do que o nome do eu. 

Estamos fadados ao ―etiquetamento‖ de nossas subjetividades e de nossas idiossincrasias. A par-

tir da discussão proposta por Adorno e por Bosi, é possível pensar sobre o que faz a poesia resis-

tir, isto é, continuar a ser produzida e analisada em tempos de reificação máxima do ser humano. 

Também nos questionamos sobre o papel do poeta, do autor, nos dias atuais e na relação que ele 

estabelece com o mundo. Seria o poeta um ―inspirado‖, um ―gênio‖? Teria o poeta que falar de si 

mesmo ou somente do mundo que o cerca? Todos esses questionamentos são importantes para 

pensar o conceito tão complexo de autoria na lírica. 

Foram os românticos que consolidaram a ideia da lírica como a ―expressão máxima do 

eu‖. Eles acreditaram que a lírica deveria dizer da vida de quem a escreveu, uma espécie de con-

fissão do poeta. No Romantismo, principalmente, a voz do texto coincide com a voz do seu autor, 

não havendo o distanciamento que fora observado em textos que precisam da narrativa. Bosi 

(2000, p. 173-181) aponta como uma das formas de ‗poesia-resistência‘ a que se detém no mito. 
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Recordar a raça, o sangue, a natureza, por exemplo, é uma forma de ir contra a ideologia que não 

consegue vender e não vê utilidade nesses aspectos. Quando Fernando Pessoa, em seu livro Men-

sagem, exalta o povo português, ele o faz numa tentativa de recordar a grandiosidade de um povo 

que já não se reconhece assim e que não vê utilidade alguma nas histórias de reis e navegantes 

tão ultrapassados. Assim também ocorre na poesia de Manuel Bandeira e de Jorge de Lima. Tais 

poetas buscam na memória o mito da infância, pois só nele é possível viver perante o desencan-

tamento do mundo. 

 Eleger o sangue, a raça, a terra, a infância não é um modo de atingir a todos? Essa é uma 

prova de que a poesia lírica não precisa necessariamente falar de forma direta do social, como faz 

Maiakovski em muitos de seus poemas, para ser uma forma de resistência a essa ideologia domi-

nante.  No mais, Adorno acredita que quanto menos o poema lírico falar dos problemas sociais, 

maior será, inclusive, o seu caráter social. Bosi acredita também que ao criar um mundo de sonho 

no qual a sociedade vive em harmonia o poeta demonstra a sua insatisfação com o mundo em que 

está vivendo. A grandeza dos poemas líricos consiste em mostrar aquilo que a ideologia esconde. 

Outro problema relacionado ao modo de se analisar a relação estabelecida entre lírica e 

sociedade, entre lírica e monodia, é o de olhá-la unicamente sob o âmbito da biografia do autor. 

Nesse sentido, a análise do poema se voltaria para um ponto muito específico e pontual do poe-

ma, a vida empírica do próprio escritor. Dizer, dessa forma, que a lírica é meramente individual, 

―expressão máxima do eu‖, é insuficiente, pois levaria a uma crítica biográfica do texto. O leitor 

reconhece na biografia do autor um lugar bastante cômodo para a explicação do poema, pois se a 

lírica é a ―expressão máxima do eu‖, significa que toda a obra de um autor pode ser facilmente 

explicada e compreendida de acordo com os fatos e as influências sofridas em sua vida. Cabe 

relembrar o que diz Barthes (2004) ao propor a morte do autor. Barthes discute em seu texto que, 

a partir do momento que o conceito de autoria se estabelece no mundo, os modos de leitura e in-

terpretação de um texto tornam-se bem mais cômodos para o leitor, uma vez que ele passa a ex-

plicar a obra de acordo com a vida de quem a escreveu. 

É relevante observar o modo como a consolidação do conceito de autoria foi se configu-

rando no mundo. À época dos aedos e à dos copistas, não era do interesse do público-leitor saber 

quem escreveu tal obra, o que possibilitava acréscimos, consertos e modificações nos textos por 

meio de quem os recontava ou os copiava. A exceção ocorria somente em casos de concursos de 
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escrita, posto que para anunciar o vencedor, era necessário saber o seu nome. Roger Chartier 

(1999) aponta para o fato de que a necessidade de se nomear uma obra – seja ela literária ou não 

– surge das punições da Inquisição aplicadas aos autores transgressores da filosofia cristã. Até 

meados da Idade Média além de serem escassos, os textos produzidos não tinham a preocupação 

em assumir a responsabilidade de quem os escrevera. No entanto, quando os discursos produzi-

dos passaram a ser pensados como atos passíveis de punição, a Igreja – instituição mais poderosa 

e influente da época – passou a procurar pelos seus autores. O segundo momento importante na 

consolidação do autor no mundo foi o Renascimento. Um dos movimentos artísticos e filosóficos 

mais influentes do mundo por marcar a transição do teocentrismo para o antropocentrismo colo-

cou toda a luz e a responsabilidade dos discursos do mundo no ser humano. O indivíduo então 

passou a ser o mais importante, em detrimento do Deus cristão, no momento de se pensar a arte, 

exemplo disso foi a elaboração de obras de arte como O homem vitruviano, de Leonardo da Vin-

ci, e A criação de Adão, de Michelangelo Buonarotti – esta última que permite, inclusive, o ques-

tionamento de que se fora Deus quem criara o homem, ou se fora o contrário. Se, portanto, no 

Renascimento o indivíduo torna-se o centro do universo, nada mais justo do que responsabilizar e 

nomear quem criara uma obra de arte. O apogeu do indivíduo como responsável por sua criação 

ocorrera com o advento do Romantismo. A literatura, em especial, passou a ser vista como a cria-

ção do gênio, o único que seria capaz de criar determinada obra. Trataremos mais adiante sobre 

esse aspecto. 

Voltemos a Barthes. O autor é uma autoridade sobre o texto, somente ele que escreveu é 

quem seria capaz de explicar a obra e dar a interpretação final e única do texto. Ao longo da his-

tória, muitos passaram a enxergar assim as obras literárias, limitando as possibilidades de sentido 

do texto ao que disse o autor sobre aquilo que ele escreveu. Barthes julgava que a interpretação 

de um texto dependeria de outra força discursiva tão importante quanto o autor: o leitor. Para 

isso, ele propõe a morte do autor e o nascimento do leitor a fim de condicionar as várias possibi-

lidades de leitura de um texto. 

O mundo no qual o poeta se encontra e a sua subjetividade terão relevância fundamental 

nas suas predileções literárias e os caminhos escolhidos no processo da criação poética. Nenhum 

gosto nasce por acaso, haja vista que o autor é um sujeito histórico e social que está em constante 

interação com o outro e com o mundo. Desse modo, o poeta é também um sujeito atravessado por 
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inúmeras vozes discursivas que vão interferir no seu modo de escrita. Nesse processo de forma-

ção, tanto a memória coletiva quanto a memória individual entrarão em cena no processo de con-

figuração de uma subjetividade e de escolhas de restrições. Em Ruy Espinheira, por exemplo, 

podemos enxergar tanto a formação acadêmica do escritor diante da facilidade encontrada para 

transitar por formas clássicas e de vanguarda, diante das referências explícitas a autores da litera-

tura universal como Homero e Dante Alighieri,como também às várias referências à morte do 

pai, às percepções do sujeito em tempos de Ditadura Militar, as pessoas que marcaram a vida de 

Ruy Espinheira e que ele as transpõe em poemas, como Beatriz dos Anjos Silva, como sua amiga 

Grécia e outros semblantes presentes em sua poesia e também em sua memória individual. Toda 

a sua formação acadêmica aliada ao processo histórico vivenciado por Ruy será de extrema im-

portância para observarmos as vozes discursivas que atravessam a sua poesia. São as escolhas 

tomadas pelo poeta que destacam e distinguem a sua poesia na história da literatura. Como vimos 

com Proust, a leitura é capaz de incitar a atividade poética, além disso, ela refina o gosto estético 

de modo a fazer com que o escritor se interesse pela teoria, pela crítica e pelas lições de poética. 

As escolhas de leitura ou de não leitura, os livros que constituirão um espaço quase que monu-

mental em sua memória, também serão fundamentais nesse processo de formação do poeta. 

Jon Elster (2009) elaborou uma importante obra acerca das escolhas e das restrições feitas 

na arte, trata-se do terceiro capítulo de seu livro Ulisses Liberto: estudos sobre racionalidade, 

pré-compromisso e restrições (2009). Segundo o autor, as restrições são fundamentais nas artes, 

posto que elas são capazes de potencializar a capacidade criativa do artista.Elster distingue dois 

tipos de restrições: as incidentais e as essenciais. As restrições incidentais são aquelas que o pró-

prio meio impõe ao artista. O exemplo dado por Elster em seu ensaio é a dos filmes em preto e 

branco. Até o início da década de 1900 não havia tecnologia suficiente para se produzir filmes 

com cores, uma restrição incidental, já que os cineastas eram obrigados a filmar em preto e bran-

co, uma vez que não havia tecnologia hábil disponível para a filmagem de cenas coloridas. É pos-

sível enxergar a restrição incidental na produção poética classicista, quando havia prédicas de 

como se escrever poesia. Não que os poetas não pudessem escrever de outro modo, fugindo às 

regras estabelecidas pelas poéticas clássicas, mas a própria recepção limitava e até mesmo punia 

os poetas que escrevessem de outro modo. O fato é que as poéticas clássicas ditavam as regras do 

bem escrever, afirmando que só seria um escritor notável aquele que produzisse poesia semelhan-
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te às dos clássicos. Ademais, a recepção também esperava por essa conduta dos poetas, pois só 

seria lido aquilo que fosse considerado belo de acordo com as regras da época. Os poetas, por sua 

vez, viam-se diante de uma restrição incidental, já que as poéticas e a própria recepção delimita-

vam os modos de se escrever. Elster define a restrição incidental como ―um fato da vida que o 

agente precisa respeitar‖ (ELSTER, 2009, p. 15). 

As restrições incidentais podem ser vistas a priori como fatos ruins e que impedem ou di-

ficultam a vida, todavia não é esse aspecto das restrições que Elster chama a atenção. Para o au-

tor, as restrições são importantes no processo criativo, pois o sujeito aprenderá a se novos cami-

nhos e formas diversas de se seguir em frente. O nosso olhar contemporâneo para as prédicas do 

classicismo chega a ser preconceituoso, pois, acostumados à liberdade da criação contemporânea, 

encontramos nas regras classicistas uma forma de coibir a criatividade do poeta. No entanto, nos 

esquecemos constantemente de que as prédicas fizeram com que os autores maximizassem a sua 

forma de escrita, uma vez que em seu processo de formação os poetas experimentavam toda a 

sorte de formas clássicas da poesia. 

O segundo tipo de restrição apontado por Elster é a essencial. Esse tipo de restrição é a-

quela que o artista impõe a si mesmo no intuito de maximizar o valor da sua obra e até mesmo a 

sua criatividade. Elster a define afirmando que ―há restrições que um agente impõe a si mesmo 

em nome de algum benefício esperado a si próprio‖ (ELSTER, 2009, p. 15). Tomemos como 

exemplo o cantor e compositor brasileiro Tom Zé. O grande nome da Tropicália tem a sua dispo-

sição uma infinidade de instrumentos musicais e tecnologias proporcionadas pela engenharia de 

som para produzir as suas canções. Todavia, Tom Zé restringe a sua arte composicional a instru-

mentos mais regionais e arcaicos ou a objetos que se destinam a outras atividades, como o serrote 

e a lixa, a fim de compor uma sonoridade diferenciada daquilo que é produzido na contempora-

neidade. O fato é que ainda hoje, mesmo depois de os fervores da Tropicália já terem se esfriado 

consideravelmente, Tom Zé é tido ainda como um dos grandes nomes da música experimental e 

da Tropicália brasileira. 

Além das restrições, Elster chama a atenção também para a necessidade das convenções 

artísticas. Tais convenções geralmente estão articuladas ao modo de recepção da obra, além de 

dizer respeito também à constituição dos gêneros literários. Sabe-se, portanto, que as convenções 

artísticas são sim importantes e atuam, inclusive, como juízo de valor, levando o autor a escrever 
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também para esse tipo de público que exerce a função crítica. A respeito das convenções artísti-

cas, Elster afirma: 

As convenções e as restrições existem por razões inteiramente diferentes. Se os 

dramaturgos na França do século XVII escreviam em versos alexandrinos e res-

peitavam a unidade de espaço, tempo e ação, a explicação não será encontrada 

na tecnologia, dinheiro, tempo ou escolha. Em vez disso, a convenção obvia-

mente tem algo a ver com as expectativas de outros artistas e do público. Há du-

as maneiras de ver a questão. Em uma visão, as convenções artísticas são como 

normas sociais – regras não-instrumentais de comportamento mantidas pelas 

sanções que outros impõem sobre os violadores. Em uma outra visão, as con-

venções são como equilíbrios de coordenação – dispositivos úteis, mas arbitrá-

rios, semelhantes à regra de dirigir do lado direito das ruas. Enquanto as normas 

sociais são impingidas por outros, os equilíbrios de coordenação são autoimpin-

gidos (ELSTER, 2009, p. 251). 

Inserida numa história da arte, a obra vai estar sempre em relação dialética e comparativa com as 

outras. Portanto, as convenções artísticas servem também como parâmetro para avaliar e julgar 

uma obra. Apesar do juízo de valor variar conforme valores complexos da sociedade, o julgamen-

to, isto é, a crítica depende de aspectos que balizam a obra, afinal, seria muito difícil estabelecer 

um juízo de valor e uma ordem na história da literatura caso houvesse uma variedade ilimitada de 

formas e de assuntos. Vale ressaltar, contudo, que as restrições a convenções não devem exagerar 

na falta nem no excesso, pois restrições e convenções muito difíceis de atingir poderiam desnutrir 

e desestimular o processo criativo. 

Um argumento a favor de ver as convenções na arte como equilíbrios de coorde-

nação poderia ser o seguinte: a arte, como outras formas de autorrealização, exi-

ge juízes competentes; de outra forma, torna-se uma ‗linguagem privada‘, um 

pântano de subjetividade. Se a arte variasse muito em forma e assunto, a quali-

dade seria difícil de avaliar e apreciar. Mesmo se cada artista trabalhasse sob se-

veras restrições autoimpostas, os padrões intersubjetivos seriam fracos se dife-

rentes. No entanto, se todos os artistas trabalharem sob as mesmas restrições, su-

as obras podem ser comparadas e padrões podem ser estabelecidos pela comuni-

dade de artistas e críticos. Dessa forma, as convenções na arte possuem ambos 

os aspectos dos equilíbrios de coordenação. Como todo artista quer ser julgado 

pelos outros, ele não tem nenhum incentivo para se desviar da estrutura comum 

que torna a apreciação competente e a autorrealização possível. Como o artista 

quer que seus juízes sejam competentes, ele também não tem nenhum motivo 

para desejar que outros se desviem (ELSTER, 2009, p. 253). 

Vimos, portanto, todo o processo que levou à consolidação da autoria e de como ela se desenvol-

ve e é complexa quando diz respeito à lírica. Um poeta não nasce sozinho, ele sempre estará inse-

rido numa história da literatura, num mundo que não é alheio aos processos de desenvolvimento 
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histórico e cultural. Dessa forma, o poeta inserido nesses discursos e imbuído de sua própria sub-

jetividade irá definir o seu modo de produção poética. 

Julgamos que à medida que a poesia de Ruy Espinheira vai envelhecendo junto com o au-

tor, a articulação entre memória de vida e memória de leitura – que são sempre interdependentes 

– vai se consolidando ainda mais no processo de configuração dessa subjetividade lírica. No pri-

meiro capítulo desta dissertação, procuramos mostrar como a reflexão acerca da passagem do 

tempo é recorrente e até mesmo insistente na poesia do autor. A poesia de Ruy, por também nos 

permitir a análise polissêmica assim como toda grande obra, apresenta inúmeros temas que per-

correm toda a sua obra e que certamente dariam bons frutos para a crítica literária. Longe de que-

rer restringir a obra e apenas no intuito de mostrar pequena parcela dessa multiplicidade, vimos 

na poesia de Ruy a construção de uma atmosfera onírica, a recordação da figura do pai, a relação 

estabelecida com a cidade de Salvador, poemas lírico-amorosos e uma sensualidade latente, o 

diálogo com poetas da tradição, a poesia irônica, as reminiscências da infância, a importância 

dada à leitura, poemas que se referem aos amigos e toda uma sorte de temas que vão preenchendo 

a sua lírica. Todavia, o que se observa – até mesmo em poemas em que o autor não trata direta-

mente da passagem do tempo – é que a subjetividade lírica em Ruy Espinheira está sempre inte-

ressada com a passagem do tempo e esse interesse é construído por meio da observação e da me-

mória. Por ser tão insistente e recorrente em sua obra, acreditamos que sempre refletir sobre a 

passagem do tempo em nossas vidas tendo a memória como base para essa reflexão é uma autor-

restrição de Ruy Espinheira. É interessante observar que a insistência no tema possibilitou a cons-

trução de 42 anos de poesia em que o autor potencializa a sua criatividade ao escrever poemas tão 

diversos que versam sobre a passagem do tempo em nossas vidas. Observamos essa reflexão so-

bre a vida a todo o momento em sua poesia, nas referências aos meses do ano, em especial de-

zembro que finaliza um ciclo, e também nos vários poemas dedicados à data do aniversário: ―A-

niversário‖, ―Anotações num dia de aniversário‖, ―Soneto a dez dias de completar 60 anos‖, ―Ou-

tro aniversário‖, ―Canção de aniversário‖ e ―70 anos‖, por exemplo. Este último poema, aliás, 

―70 anos‖ – último publicado em Estação Infinita (2012), a reunião de suas principais obras– 

reúne toda essa preocupação com o tempo com um sujeito lírico diferente, mais velho, daqueles 

observados em outros poemas. Antes, quando mais jovem, a preocupação com a passagem do 

tempo soava às vezes como medo do próprio futuro com suas perdas, seus sofrimentos e suas 
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derrotas, lembremo-nos aqui do poema ―Destino e Fuga‖, em que o sujeito lírico afirma que ―pa-

ra onde vamos é sempre ontem. Como/ de onde fugimos é sempre/ amanhã‖ (ESPINHEIRA FI-

LHO, 2012, p. 120). Agora, aos 70 anos, a percepção do tempo é mais madura, apesar de que o 

medo do futuro ainda insiste em permanecer. 

70 ANOS 

 

Chego como a um fim de tarde 

no desejo de que permaneça 

como estação 

infinita. 

 

Prêmio merecido 

após a viagem: 

que tudo permaneça como agora, 

a vida que me cerca e a paisagem 

de onde vim 

longa e trabalhosamente. 

 

Que nada mais passe, 

ou mude, 

que descanse Cronos 

e que as fiandeiras de destinos 

cessem seus trabalhos. 

Creio que por ter chegado aqui, 

e me sentir repleto e suave, 

sem nenhuma intenção de futuro, 

este desejo terá poder de ordem 

inelutável. 

 

Não pude deixar de errar 

inúmeras vezes, 

nem evitar a derrota de tantos sonhos, 

nem as perdas 

com seus vastos sofrimentos 

para sempre renovados 

na memória. 

 

Agora, porém, 

quando manifesto meu desejo maior 

e mais sábio, 

chegou a hora de cessar 

o efêmero. E então afirmo aqui 

a minha vontade 

de ser esta cálida estação 

a Eternidade, 

prevalecendo sobre o que foi 

até agora 
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o pesadelo de um deus doente 

que criou a vida para vê-la sofrer e se perder 

sem sentido algum. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 586-587) 

A poesia de Ruy Espinheira não apresenta receio em utilizar-se de temas tão circunstanciais do 

próprio autor. A vida pessoal não é um problema, pois o autor consegue nos fazer pensar sobre a 

nossa própria condição humana ainda que em um poema em trata do seu aniversário, dos seus 70 

anos. Em prefácio ao livro Estação Infinita, o crítico Miguel Sanches Neto afirma que a poesia de 

Ruy: 

É uma poesia com dimensão biográfica e histórica, contrária à ideia de que o u-

niverso poético deve ser uma realidade paralela, onde flutuem linguagens mar-

cadas pelo vácuo semântico. Não existe linguagem sem o ser humano. E o ser 

humano enquanto linguagem é o que se chama literatura (SANCHES NETO, 

2012, p. 17). 

Nesse sentido, é possível observar no poema ―70 anos‖, bem como em muitos outros da obra de 

Ruy, sua dimensão biográfica que diz respeito ao aniversário, às reflexões e aos desejos desse 

sujeito. O desejo que temos nesse poema dialoga com o tema da permanência na obra de Ruy, em 

muitos poemas o sujeito que observava a passagem do tempo avaliava aquilo que permanecia 

mesmo com o correr das horas. Em muitos desses poemas, uma constatação triste do que perma-

nece: as perdas. O tempo perdido de Ruy Espinheira carrega consigo permanências de ausências, 

de tudo aquilo que se passou. No poema ―Aniversário‖, por exemplo, bem antes dos 70 anos, o 

sujeito avalia o presente dado pelo tempo: 

[...] 

Perdi colegas, namoradas, cães. 

Perdi árvores, pássaros, perdi um rio 

e eu mesmo nele me banhando. 

Isto o que ganhei: essas perdas. Isto 

o que ficou: esse tesouro 

de ausências. 

(ESPINHEIRA FILHO, 2012, p. 121) 

O presente recebido é cruel: um tesouro de ausências e perdas. Um tesouro que só pode ser carre-

gado individualmente, na solidão da memória. O sujeito de ―70 anos‖, cansado com o correr in-

findável das horas, deseja justamente parar os ponteiros do relógio, o desejo de permanecer. Can-

sado das passagens e das mudanças, pede a Cronos e às fiandeiras do destino – memórias de lei-
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tura que também aparecem aqui – para que parem com seus trabalhos. Há um apego ao presente, 

às memórias que o preenche e, mais uma vez, o sujeito teme o futuro e as suas incertezas. Aos 70 

anos o sujeito pode avaliar os erros, as derrotas, os sonhos, as perdas e os sofrimentos da vida, 

tudo graças à memória com qual somos capazes de recontar e de ressignificar a nossa existência. 

O desejo maior sujeito lírico é dar fim às incertezas, às efemeridades e às ―horas mortas‖ da exis-

tência, é permanecer apenas com aquilo que há de mais importante para si mesmo, de permanecer 

com aquilo que dá sentido à sua existência. Para esse sujeito de 70 anos, o ceticismo dá o tom de 

sua convicção sobre a passagem do tempo, e mostra sua revolta diante da possibilidade de a vida 

– com tantas perdas e sofrimentos – ser apenas o pesadelo de um ―deus doente‖ que a criou para 

não ter sentido algum. Só a memória nos permite renovar nossos ―vastos sofrimentos‖, mas tam-

bém a vida que nos cerca e a paisagem de onde viemos ―longa e trabalhosamente‖. Nessa busca 

incessante por um sentido para a vida, há o desejo maior, já cansado dessa busca, de que tudo 

permaneça como uma ―estação infinita‖. 

Desde o início de sua vida editorial, em 1973, Ruy Espinheira se destaca como 

uma voz à parte, praticando a poesia contra a passagem do tempo. Ao poeta cabe 

uma das atividades das mais difíceis, que é transformar os vazios existenciais em 

obra de arte, em uma tentativa de plenitude. Perdemos pessoas, paisagens, fei-

ções e por fim perdemos a nós mesmos, e é com estas perdas que ele erige o po-

ema: ―Mais pleno é o perdido, pois o resto / ainda não se cumpriu‖ (p. 97). É no 

passado que ele encontra o tempo inteiro, conquistando uma ampla compreensão 

emocional. No presente, tudo é incompleto. E o futuro, mera ficção (SANCHES 

NETO, 2012, p. 17). 

Assim, no seu poema de comemoração por seus 70 anos, Ruy Espinheira nos presenteia mais 

uma vez com versos capazes de nos levar a pensar sobre nossa condição humana e nossa existên-

cia. Nessa reflexão filosófica sobre o que é a vida diante da passagem do tempo, percebemos, 

graças a essa subjetividade lírica, que tudo o que temos é o passado, uma estação infinita da me-

mória. 

 A escrita é o recurso utilizado pelas sociedades para se comunicar, para registrar, para 

imaginar, dentre tantas outras funções que ela foi adquirindo ao longo dos séculos. Para o sujeito 

lírico de Ruy Espinheira, é o recurso utilizado para elaborar o próprio passado e dele tirar memó-

rias e aprendizados novos. Ao escolher escrever sobre a passagem do tempo, tendo como enfoque 

principal a memória, Ruy Espinheira impõe a si mesmo uma autorrestrição para configurar um 
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lirismo especial repleto de reflexões e de uma memória íntima, o que contribui para a consolida-

ção da sua estética da memória.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Estudar a poesia contemporânea é um exercício em constantes transformações e com difi-

culdades novas a cada dia. Ainda nos falta distanciamento histórico o suficiente para olharmos 

para o passado e enxergá-lo em sua totalidade, se é que isso é possível, já que a própria memória 

é transformada inúmeras vezes ao longo da história. Além disso, a obra de Ruy Espinheira, assim 

como a de muitos poetas contemporâneos, não está completa, acabada – ainda bem, pois assim 

poderemos desfrutar de seus versos por mais tempo. Nessa pesquisa, por exemplo, não usamos os 

dois últimos livros publicados pelo poeta Noite alta e outros poemas (2015) e Milênios e outros 

poemas (2016), pois não haveria tempo hábil de leitura e de pesquisa para incluir mais duas obras 

do autor. Nesse contexto, de incertezas tão comuns ao nosso tempo contemporâneo e às nossas 

memórias, é tarefa do crítico relativizar. Como foi mostrado nessa dissertação, a poesia de Ruy 

Espinheira Filho é polissêmica e aberta a variadas pesquisas e leituras, mas para esse trabalho o 

interesse recai fundamentalmente em um: a memória. 

 Logo nas primeiras leituras do autor, ficamos interessados em saber dos limites e das mo-

tivações que levaram o autor a falar tão insistentemente dessa capacidade de nos recordar que o 

tempo passa e que jamais nos banharemos no mesmo rio duas vezes. A poesia de Ruy Espinheira 

nos convida a uma reflexão filosófica sobre a nossa existência e nos faz questionar essas ―galá-

xias‖ que trazemos dentro de nós, ossos pequenos que não deixarão grandes marcas na memória 

do universo. Ler a poesia de Ruy é nos deparar constantemente com a pergunta que nos amedron-

ta e que, muito provavelmente, nunca teremos respostas: afinal, qual é o sentido da vida? Aliás, 

teria a vida sentido? Como a boa filosofia – e a boa poesia –, os poemas de Ruy nos deixam com 

as mãos mais cheias de perguntas do que de respostas. 

 Para o poeta, a atividade da escrita é o que lhe garante o sentido da existência. É por meio 

da escrita poética que o autor elabora o seu passado e faz da memória sonho e também ficção. 

Nessa elaboração, o poeta se permite adentrar numa atmosfera onírica em que poderá encontrar o 

pai, que há tanto tempo se foi, e junto com ele, os escritores e as escritoras que preencheram o 

mais íntimo de si com pensamentos, personagens, lugares, desejos. Ruy Espinheira compreende a 

lição de Marcel Proust e também se permite ao exercício da escrita na tentativa de ir além daquilo 
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que leu nos livros, de ir além daquilo que a própria vida pode oferecer. Assim, o poeta aceita todo 

o ensinamento do pai, advogado erudito, e dos livros que leu e constrói a sua obra aliando subje-

tividade, memória e estudo, refinando o seu gosto e escolhendo autorrestrições para refinar tam-

bém a sua escrita. 

Não existe gosto espontâneo, gosto puro, que estabeleça entre a obra e nós uma 

relação análoga à do amor. Mesmo quando eu acredito apreciar espontaneamen-

te, por exemplo, a pintura contemporânea, esse gosto mobiliza, a um só tempo, 

uma experiência histórica e um ponto de vista teórico sobre a arte. Objetar-se-á 

que essa arte, sendo expressão daquilo que somos, nos fala de modo natural: e 

que a consciência não intervém senão depois (e muito vagamente) para glosar 

uma linguagem imediatamente acessível. Mas eu construo, eu escolho aquilo 

que sou: não chego à minha realidade senão pelo intermédio de minha consciên-

cia. E a arte, se é uma expressão do homem, não é dele uma expressão irresistí-

vel: ela é uma expressão escolhida, cuja realidade depende de múltiplas e frágeis 

condições, e cuja relação a mim mesmo, não se regendo por si mesma, não pode 

parecer-me um dado imediato e natural. Toda arte poderia não ter sido: e a cons-

ciência que a frui não pode fruí-la sem esboçar confusamente uma justificação 

de sua presença (PÏCON, 1969, p. 64). 

 Segundo Pïcon, toda obra de arte está ligada à consciência. Isso ocorre porque mesmo a 

obra mais ―ingênua‖ ou ―inspirada‖ desperta o olhar crítico, o olhar do julgamento, e, nesse as-

pecto, o artista também se defronta com a consciência. Esta não é a criadora da obra, isto é, não 

se cria uma obra por causa de ou por meio da consciência, ela é, antes de tudo, uma modificado-

ra, uma delimitadora da obra. Esse parâmetro racional servirá para que o artista ―molde‖ a sua 

obra, acrescente, retire, altere qualquer característica que julgar necessária até que ele chegue a 

um ponto de sua obra que ele julgue definitivo, ou mesmo insubstituível por outra manifestação 

de sua arte. É essa consciência que também possibilitará ao criador, no caso o escritor, idealizar 

um leitor para sua obra. Assim, o escritor escreve para um leitor que ele imagina ser capaz de se 

entregar a sua obra e de desvendá-la. Por ter discernimento de que sua obra só existe a partir do 

momento que o leitor a lê, atribui-lhe um valor e a insere na história da arte, é que o autor o idea-

liza. O que ocorre também porque uma obra-prima só pode ser considerada como tal por estar 

inserida numa ordem da história da arte e por isso dialoga com outras obras. Não existe obra de 

arte isolada, ela depende das outras. 

 Muitos são os que alimentam o desejo de se tornarem um dia artistas. Em se tratando da 

atividade criativa produzida por alguém a quem denominamos artista, percebe-se que o discurso 

vinculado como senso comum acredita que o artista é aquele que recebe um dom especial e que, 
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portanto, seu único destino é ser artista e cabe aos outros – o que gostariam de ser, mas que não 

receberam esse dom – seguir por outros caminhos. Assim, tem-se no mundo o discurso de que 

para ser artista basta receber um dom único e divino para tal feito. Isso é o que muitos pensam, de 

fato, todavia, ao analisarmos a história da arte nos deparamos com a figura do esteta que não can-

sa de compreender e estudar constantemente a arte. Nem todo esteta é um artista, entretanto é 

fácil reconhecer, por meio de um olhar mais parcimonioso, que os melhores artistas atrelam ao 

seu processo criativo, outra atividade importantíssima em sua formação: o estudo. 

 Após uma leitura panorâmica da poesia de Ruy Espinheira, percebemos que assim tam-

bém ocorre em sua poesia: um estudo constante da literatura que o permite escrever tantos poe-

mas sobre um mesmo tema sem perder a criatividade e a maestria no fazer dos versos. Há muito 

ainda a ser estudado nessa obra tão rica e que tem se consolidado cada dia mais como uma das 

mais importantes da poesia brasileira contemporânea. Com essa pesquisa observamos como a 

autorrestrição de Ruy, de se propor sempre a pensar sobre a humanidade diante da passagem do 

tempo, lhe possibilita dialogar com o seu passado de inúmeras formas. Seria interessante observar 

também como a leitura e o estudo constantes da literatura se manifestam em sua poesia não ape-

nas por meio de intertextualidades e citações, mas também por meio de influências. Por ora, a 

discussão sobre a poesia de Ruy Espinheira nos leva a pensar mais sobre a memória, sobre o cor-

rer das horas e sobre a vida, a qual estará sempre repleta de perguntas, uma estação infinita. 
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