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Introdução

1. Monodrama
Este livro é uma reunião de ensaios sobre poesia contemporânea 

escritos ao longo de dez anos. Não foi pensado de modo a conter uma 

unidade de propósito. O que haveria em comum entre eles não seria mais 

do que compartilharem do mesmo tipo de objeto. Contudo, é patente 

observar, depois de lido o livro inteiro, em meio a interesses e concei-

tos bem diferentes que aparecem ao longo da análise dos poemas, uma 

mesma problemática de fundo, em primeiro lugar e, em segundo, prin-

cipalmente, mais ou menos o mesmo tom, intensidade, pregnância, que 

moveram o ato de escrever.

Comecemos pelo segundo. É como se tudo o que foi pensado 

tivesse urgência de ser dito de uma vez por todas, ainda que, para isso, 

necessitasse da paciência e planejamento da organização das ideias e dos 

argumentos. Carlito Azevedo e Armando Freitas Filho foram escolhidos, 

entre outras qualidades, pelo fato de enfrentarem o desafio do niilismo 

com a força da experiência sublime concentrada na poesia. Do mesmo 

modo, forçoso confessar que minha motivação crítica termina por ser, 

nesse sentido, dramática: a cada análise de um verso o que me impele 

é a ira de guerrear contra uma existência apagada, uma morte sobera-

na, uma vida banal, tanto no nível existencial quanto no social, os quais, 

aliás, não estão separados. 

Para colher algum fruto das benesses da modernidade, preciso en-

frentar o mal existente, que, com certeza, nos cumprimenta todo dia. A 

poesia contemporânea me fornece material bélico e tesouros de sobra 

para as duas tarefas. Meu trabalho é carregar a munição verbal e lustrar 

seu brilho para, em seguida, usá-la em favor de nossa vaga utopia de paz.

2. Sublime e violência
Comecei por justificar o tom, o sufoco, a ânsia que transparece nos 

ensaios, isto é, a voz da forma, para assumir os afetos que percorrem a 
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aparente neutralidade do gesto crítico. A ânsia, inclusive, é teórica: aqui 

está onde o leitor pode encontrar o sumo de meu esforço. Já que estamos 

falando de teoria e crítica, então passemos aos porquês do tema e do mé-

todo, aquilo que estava em primeiro lugar.

O tema: em todos os ensaios aparece sempre uma dicotomia que 

pode ter vários nomes, êxtase e angústia, o trágico e o medíocre, a infân-

cia redescoberta e o mal social, a solidão ascética moderna e a multidão 

do espetáculo, a mística secularizada na poesia e o cinismo resignado. 

Observa-se que a oposição se dá entre o melhor – que não evita o pior – e 

o pior – que quer evitar a si mesmo ou desistir de ser algo diferente de sua 

miséria. A problemática é moderna, parece até que estou sendo dema-

siadamente geral. Entretanto, a estrutura e a tese a seguir entendo como 

minha: por trás das categorias do prazer do texto moderno, está a cate-

goria estética do sublime, que deve ser retomada; e por trás de todo o mal 

moderno, está a violência, também sublime e estetizada, de falsificação 

da vida. A experiência sublime é violenta, a violência do mundo moderno 

e atual é sublime, os opostos têm muito em comum, mas lutam um con-

tra o outro e se repelem. Tal luta é algo épica, trágica, violenta e sublime. 

O sublime e a violência (social, psicológica, existencial) são opostos que 

terminam por se confundir a ponto de estarem presentes nos extremos e 

na mediação: quase uma onipresença.

Procuremos especificar. A categoria do sublime foi retomada para 

pensar a arte modernista, pós-modernista e questões teóricas nos anos 

80. Luiz Costa Lima foi rápido e, logo depois de François Lyotard, Jean-

-Luc Nancy e Lacoue-Labarthe, também redescobriu a terceira crítica 

kantiana e os românticos. Italo Moriconi utilizou-a para pensar a poesia 

dos anos 90. O livro de Luiz Costa Lima, Limites de voz, foi muito filosó-

fico e pouco preciso para pensar a pertinência da categoria do sublime 

para a literatura brasileira contemporânea; o artigo de Italo Moriconi, 

“Pós-modernismo e volta do sublime na poesia brasileira”, de 1998, a 

meu ver muito pertinente e decisivo, propôs uma visada historiográfica 

necessária porém ainda vaga, nada específica: tudo o que é dito não é 

posto à prova da análise dos textos. Depois disso, muitos utilizaram a ca-

tegoria mais como um instrumento teórico do que analítico. Em minha 

dissertação, de 2002, Travessia cega de um desejo incurável. A experiência 

sublime na obra de Armando Freitas Filho, tentei o que – agora assumo 



11

com todas as letras – em geral não consegui: mostrar a pertinência do 

conceito para a teoria e análise do objeto poético. Neste livro o penúl-

timo ensaio é a única parte da dissertação que aproveitei. Ele é o texto 

mais antigo recolhido, de 2001.

Desta data em diante fui me experimentando ler poesia com a 

velha categoria da estética ressuscitada. Primeiro pensei em termos do 

trágico (conceito que, nas minhas elucubrações, dela derivou) e da trans-

gressão: o último artigo, “O crime enquanto ato da experiência sublime”, 

de 2002, é fruto desse período. Depois o trágico tomou a vertente da crí-

tica social com “O destino da luta trágica na idade da mídia”, de 2003. A 

partir daí, fui me adentrando na teoria crítica como vertente teórica e 

no estudo da mística secularizada da literatura moderna como proble-

mática principal, o que me fez estudar no doutorado Theodor Adorno e 

passar três anos na Alemanha. A transição foi lenta, por isso os ensaios 

não possuem aqui unidade terminológica, o que resolvi, até certo ponto, 

não modificar. Ainda assim, acho que cada um possui sua especificidade, 

pertinência e – o mais importante – cada um deles estava sempre ligado 

a uma análise teórica do objeto poético atual. Enfrentar esse desafio é, a 

meu ver, uma das tarefas mais difíceis para o crítico hoje. 

A segunda parte, dedicada a Armando Freitas Filho, portanto, é 

mais antiga, e a primeira parte, mais recente. De todo modo, como tenho 

dito desde o início da introdução, eles refletem as mesmas preocupações, 

lidam com a mesma constelação de problemas e retomam sempre a di-

cotomia básica. 

Como observo que a categoria do sublime foi etiquetada para a 

poesia dos anos 90, porém pouco ou mal pensada, creio que o conjunto 

contribui para entender melhor o período, seja de um autor de geração 

mais adiantada, como Armando e Leonardo Fróes, seja a geração que es-

treou nesta década, como Carlito Azevedo, Renato Rezende, André Luiz 

Pinto e Eucanaã Ferraz. 

3. Razão de ser do livro
Aliás, esse é o principal motivo desta introdução. Há não poucos 

estudos hoje sobre poesia contemporânea, congressos, eventos, revistas, 

livros com capítulos de vários pesquisadores. Mas falta um livro, de um 

crítico, específico sobre esse objeto, que contenha não só um ou outro 
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escolhido para ser o poeta da vez, mas uma leitura detida de poemas e 

livros de vários autores, consagrados ou não, tendo como eixo uma pro-

blemática da contemporaneidade com suas contradições. Críticos re-

conhecidos elegem um ou dois poetas como preferidos e não se dão ao 

trabalho de analisar autores diversos. Creio que meu gesto aqui é quali-

tativamente diferente. Há um texto para cada poeta, há análise cerrada 

de poemas, há a ânsia de retirar de cada um o máximo que se puder. Se 

Leonardo Fróes, Armando, Carlito e Eucanaã são os mais prestigiados, 

dedico também aos outros a atenção da análise. Mesmo Leonardo Fróes 

é muito menos estudado do que se deveria, motivo pelo qual esses dois 

artigos estão entre algumas das primeiras fontes para começar uma dis-

cussão sobre sua obra.

Minha dissertação, inclusive, foi o primeiro trabalho de pós-gra-

duação sobre Armando. Hoje o número passa dos 10. A falta de ajuste 

entre teoria, história da literatura e análise textual (que é, sem dúvida, 

uma dificuldade para todos os cursos de teoria da literatura) faz parte, 

a meu ver, de um problema próprio de nossa época: a crítica hoje não 

sabe dosar onde coloca os três. Já desmistificamos a ideia de que só au-

tores mortos merecem ser analisados, mas mesmo assim reproduz-se o 

desdém por poetas que não prometem a imortalidade. Usamos muitas 

teorias, mas ainda não sabemos até que ponto elas serão relevantes para 

o objeto. 

4. Violência social e poesia
Muitos dos textos aqui tratam do estado de insegurança que hoje 

vivemos. O tema sempre é debatido no contexto da prosa, pouco no caso 

da poesia. Nos anos 90, a questão era em geral elidida tanto pela poesia 

quanto pela crítica. Iumna Maria Simon deu a largada em ensaios sobre 

Waldo Motta e Claudia Roquette-Pinto; depois de 2013, com a politiza-

ção da cultura, subitamente toda poesia e crítica a evidenciou. Os artigos 

do livro podem ser vistos, então, como uma antecipação da discussão, 

nos tempos em que ela não era explícita. 

Porém não fui sistemático nem na abordagem do sublime, nem na 

da violência. Em vários momentos dos ensaios explorei suas entranhas, 

mas não tive a intenção de ser exaustivo. Segui o embalo da leitura do 

texto poético: vários aspectos foram abordados, creio eu, mas nenhum 
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esforço de totalização. Pelo mesmo motivo, não há nada panorâmico so-

bre a poesia brasileira contemporânea: alguns autores foram escolhidos 

e interpretados, vários outros que eu gostaria de estudar ficaram de fora, 

porém, talvez haja mais soma de variedade e dedicação aos poetas aqui 

do que na maioria do que se encontra hoje publicado pela crítica. 

5. Mística secularizada na poesia
A palavra não soa bem para muitos simplesmente porque poucos 

estudaram a questão. Não sou religioso e meu lugar é materialista. Fiz 

um longo estudo sobre a dificuldade da relação entre teologia, filosofia 

e teoria da literatura na minha tese de doutorado. Além da tese, basta 

dizer que o livro que publiquei pela EdUERJ, Ciranda da poesia: Renato 

Rezende por Eduardo Guerreiro B. Losso, de 2014, responde aos olhares 

desconfiados. Não quero defender que nenhum poeta aqui seja “místi-

co”, ainda que Renato Rezende e Leonardo Fróes deem motivos para tal. 

Só me interessa explorar a situação da mística na modernidade e con-

temporaneidade da poesia e, da mesma forma que o uso da categoria do 

sublime, torná-la produtiva para analisar poemas e pensar sem rodeios 

a apresentação do desejo do absoluto na poesia. A mística, a meu ver, é 

o grito de desejo do impossível, da possibilidade do impossível; anseio 

sublime e violento. Embora certa tendência da teoria, preocupada com a 

coerência interna do materialismo, tenda a desprezá-la, e outra tendên-

cia tenda a abraçá-la rápido, de modo a ignorar problemas, o mais difícil 

é pensar simultaneamente o conflito e os efeitos recíprocos entre mística 

e materialismo, entre a desmistificação da mística – sempre necessária 

nos processos de esclarecimento da filosofia – e a mística da desmisti-

ficação – que se esconde por trás de todo novo paradigma teórico. Esse 

último fenômeno é na maioria das vezes ignorado pelos gestos críticos; 

por isso tenho elaborado uma série de análises a respeito; algumas delas 

comparecem nesses ensaios. 

Agradeço especialmente a Thiago Amud pela sugestão de altera-

ção no título, que foi acatada na versão final do livro, e a revisão atenta 

de Kelly Stenzel.
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Luz extática por entre nuvens niilistas:
Monodrama de Carlito Azevedo1

1. Introdução

Mesmo que a alma não morra – o que não desejo nem creio 

– e o corpo ressuscite em outras mil formas – o que desprezo 

–, o composto harmonioso que fazia de H. minha mãe ficou 

destruído para sempre. [p. 144]

O quarto item da parte chamada “Beijo” do poema “H.”, último 

do recente livro de Carlito Azevedo, Monodrama, insiste no primado da 

morte sobre qualquer tipo de esperança além-túmulo de caráter meta-

físico, aliando-se aos grandes pessimistas da história: os céticos, Scho-

penhauer, Cioran, Augusto dos Anjos, Machado de Assis etc. A “hipótese 

remota” de haver a “lavagem cerebral do paraíso” [p. 118] é duramente 

recusada devido à dramática decepção diante das injustiças sociais e po-

líticas, que terminam por confirmarem uma revolta existencial, estado 

permanente de um Jó descrente sem resposta divina.

Carlito assumiu, em sua nova fase, uma posição política contesta-

tória e, no plano subjetivo, melancólica. Nosso ensaio, contudo, focará 

aquilo que só aparece no final da entrevista para O Globo.

Que você tenha notado que o amor perpassa todo o livro, 

abrindo nele pontos luminosos, tornando-o poroso a esse 

êxtase permanente do viver, me parece melhor do que qual-

quer elogio. Em “Monodrama” sugiro que o que amamos de 

verdade é o que gostaríamos de, absurdamente, salvar da 

aniquilação que nos espera a todos, aquilo que contraban-

dearíamos para depois da morte, para depois da lavagem 

cerebral do paraíso, caso a remotíssima hipótese de que algo 

1 Primeiramente publicado em NUÑEZ, Carlinda Fragale Pate; SANTOS, Francis-
co Venceslau dos. Prismas n. 9. Espaço e literatura: inscrições da cultura na paisa-
gem. Rio de Janeiro: Caetés, 2010, p. 30-42.
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de nós sobreviva ao caniço pensante de Pascal pudesse ser 

verdadeira.2

Faremos a análise de dois poemas, “O tubo” e “As metamorfoses”, 

que, em discrepância com o tom geral do livro e das entrevistas, deixam-

-se atravessar pelo “êxtase permanente do viver”. Nosso propósito é mos-

trar que tanto o niilismo (considerável neste último livro) quanto o he-

donismo (dominante na obra anterior que o consagrou) materialista de 

Carlito estão totalmente impregnados não só de traços, mas de questões 

originariamente religiosas, como bem testemunha a citação de Pascal na 

entrevista, que fornece a chave da p. 118, mesmo que o poeta termine 

por ficar do lado da paródia fúnebre do capítulo XXVII de Memórias pós-

tumas de Brás Cubas,

Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. 

Não; é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida 

é uma edição, que corrige a anterior, e que será corrigida 

também, até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos 

vermes.3

Há no livro uma estranha alternância – e por vezes mistura, muito 

ligada à fonte drummondiana – de desânimo, desencanto, desespero e 

êxtase místico ou sublime, configurando uma verdadeira paisagem líri-

co-dramática de nebulosidade niilista e luminosidade extática que flana 

por entre o caos da cidade, onde o prazer se alimenta de refúgios de natu-

reza ou de cultura. Selecionamos dois momentos mais próximos do con-

tentamento extático, sem ignorar o fundo negro que os contorna, para 

focar o fenômeno de secularização de aspectos místicos na poesia mo-

derna e contemporânea. Assim daremos uma contribuição ao debate em 

torno da “dessublimação proposta pela dicção ‘marginal’ dos anos 70 [...] 

e a postura contemplativa e epifânica face ao momento presente”4, como 

2 AZEVEDO, Carlito. “Entrevista com Carlito Azevedo, autor de ‘Monodrama’”. O 
Globo, Rio de Janeiro, 2 jan. 2010. Caderno Prosa e verso.
3 ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Jackson, 
1955, p. 112.
4 PEDROSA, Celia. “Traços de memória na poesia brasileira contemporânea”. In: 
PEDROSA, Celia (org.). Mais poesia hoje. Rio de Janeiro: 7Letras, 2000, p. 117; MO-



19

escreve Celia Pedrosa. Já Flora Süssekind, analisando poemas deste livro, 

antes de sua finalização, publicados em revistas, observa o “poema-per-

curso” de Carlito como “uma espécie de antídoto antiepifania [...] que não 

dissolve ou barra de todo certas cristalizações pregnantes” adicionando 

“forças suplementares de antagonização” com a figura5. Nossa posição é 

a de que o sublime no Carlito dos anos 90 foi apressadamente examina-

do e, portanto, o risco (do qual a pesquisadora não está desatenta, mas a 

meu ver tampouco suficientemente esclarecida) de simplesmente apon-

tar na nova fase uma “dessublimação antiepifânica” melancólica descon-

sideraria o complexo jogo existencial entre “desespero e risos explosivos” 

[p. 49], estados spleen e místicos na poesia moderna (das Correspondan-

ces ao “Instante” drummondiano, em que a própria “ferida […] acordava 

[…] uma promessa [...] O que se desatou num só momento/ não cabe no 

infinito, e é fuga e vento”6). Para ser mais claro, falta encarar a dimensão 

existencial da crise na nova fase do poeta, que entendo como vivência do 

niilismo, para, enfim, focar melhor não o que “restou” de contentamento, 

mas como o sublime encontrou “forças suplementares” de pertinácia em 

ambiente hostil, alimentando-se do que se lhe opõe e transformando o 

caráter depurado dos livros anteriores.

2. Nebulosidade do discurso e luminosidade do instante 

 Notam sua petulância, mas não notam que o desprezível

 tagarelar é o lado infinitamente sério da linguagem.

 Novalis

A segunda parte do poema “Tubo” procura reunir diversos eventos 

numa temporalidade multifacetada, para remeter ao projeto de “redi-

RICONI, Italo. “Pós-modernismo e volta do sublime na poesia brasileira”. In: PE-
DROSA, Celia; MATOS, Cláudia; NASCIMENTO, Evando (orgs.). Poesia hoje. Rio 
de Janeiro: EdUFF, 1998, p. 23.
5 SÜSSEKIND, Flora. “A imagem em estações – observações sobre ‘Margens’, de 
Carlito Azevedo”. In: ALVES, Ida; PEDROSA, Celia (orgs.). Subjetividades em Devir: 
estudos de poesia moderna e contemporânea. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, p. 70.
6 ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Agui-
lar, 2002, p. 421.
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mensionamento temporal da literatura brasileira”7 que Flora Süssekind 

propõe e analisa em Carlito como um conflito de temporalização nar-

rativa e “processo de figuração”8. Trata-se da caminhada de um suposto 

casal, o eu lírico e sua acompanhante, nas Paineiras do Rio de Janeiro, 

conversando sobre filosofia derridiana,

[...]

eu me lembro

que você falou

qualquer coisa que

tinha a ver com

presença e metafísica [p. 37]

e outros assuntos possíveis. Já neste trecho a “prosaística”9 assumida do 

livro não deixa de exibir pequenos jogos de palavras como o ditongo de-

crescente do “eu” no início do primeiro verso citado e a terminação em 

ditongo decrescente do segundo verso, “falou”. O segundo verso começa 

com a conjunção “que” e o terceiro termina com a mesma palavra, de 

modo que há um verdadeiro contraponto do início de um verso e o final 

do seguinte. A repetição da consoante oclusiva velar “k” é função de um 

percurso retórico em direção ao assunto vago. “Qualquer coisa” e “tinha 

a ver” são expressões tipicamente prosaicas que denotam incerteza do 

que se diz, esforço de se aproximar de algo nebuloso em mente que não 

encontra palavras precisas. Uma expressão é redundância da outra. O 

trecho termina com os dois conceitos filosóficos em itálico, concluindo 

todo o contraponto – que alterna o início e o fim dos versos – com uma 

palavra no início e outra no fim do último verso. A alternância preten-

de tornar binária a forma, simbolizando a dualidade do íntimo diálogo a 

dois e refletindo a própria crítica derridiana ao binarismo das oposições 

metafísicas com o binarismo de alternâncias verbicovisuais, próprias 

do verso escrito. Esse motivo se desdobra na insistência do eu lírico em 

7 SÜSSEKIND, Flora. A voz e a série. Rio de Janeiro: 7Letras, 1998, p. 178.
8 Ibid.; SÜSSEKIND, Flora. “A imagem em estações – observações sobre ‘Mar-
gens’, de Carlito Azevedo”, p. 70.
9 AZEVEDO, Carlito. “Após 13 anos Carlito Azevedo publica ‘Monodrama’”. Jornal 
do Brasil, Rio de Janeiro, 20 nov. 2009. Caderno Ideias e Livros.
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“lhe perguntar se você/ seguiu em frente/ com os escritos?/ Você gosta-

va muito/ dos escritos,/ de escrever,” repetindo a ideia de semelhantes 

maneiras seguindo a exploração da reiteração já considerada marca de 

Carlito pela crítica10. Ela contribui para uma rítmica própria que retira 

melodias e ritmos do nexo entre fala coloquial e versificação, enjambe-

ment, versos curtos e estrofes longas.

A caminhada nas Paineiras é, nesse caso, concretizada na forma do 

percurso passo a passo da fala poética. A pouca informação metafórica 

do poema justifica o eu lírico dizer que “meu caso se resuma/ ao fato 

de que/ simplesmente sou/ uma pessoa do silêncio/ de sua equipe/ ou 

melhor,/ o silêncio é meu/ equipamento” [p. 46], embora o poema seja 

longo e ele não pare de puxar conversa. O equipamento do poema não 

é exibição técnica (pela qual o autor já foi muito criticado), antes, a sus-

pensão aparente da técnica lírica diante da fala prosaica, que se alonga 

no diálogo com a amada; se tal diálogo é, por outro lado, um signo típi-

co da lírica amorosa, ele não é feito com a artificialidade da linguagem 

elaborada, mas com o relaxado alongamento de uma conversa em tom 

coloquial contrária ao tom empostado. Não somos informados do que 

sua amiga diz, fora esse momento: “qualquer/ coisa assim: [...] não fico 

esperando/ alguma presença para/ experimentar o que experimento, ex-

perimento/ todos os dias” [p. 42]. Nem sabemos se ela disse exatamente 

isso [p. 40], mas capta-se a seleção do argumento poético da experiên-

cia do eterno no instante, baseado na teoria da desconstrução. Fora essa 

importante e explícita citação, na verdade é ela que silencia, ouvindo a 

correnteza de interrogações e interpolações, ela – enquanto ouvinte si-

lenciosa, conclamada para falar enquanto o eu lírico não cessa de falar 

– é o “equipamento” dialógico básico de interlocução do eu lírico. Não é 

à toa que no poema haja uma repetição constante do verso “eu disse:” [p. 

44-45], o primeiro verso mesmo expõe “eu disse: você” [p. 34], provando o 

fato de que o eu diz ininterruptamente para “você”, dedica toda sua fala à 

interlocutora; ao passo que a fala dela explicita um apelo à experiência e 

não ao discurso, ainda que fundamentada na filosofia da desconstrução, 

a qual procura a desmontagem da oposição.

10 SANTIAGO, Silviano. “As ilusões perdidas da poesia”. Jornal do Brasil, Rio de Ja-
neiro, 15 dez. 2001. Caderno Ideias; ver também AZEVEDO, Carlito. Monodrama, 
p. 114, 115 e 140.
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Talvez por isso ele se mostre sempre na expectativa de sua palavra, 

até que, no final do poema, ele ouça, como um êxtase conclusivo, “em 

sua voz e/ expressão sábia/ logo desdobrar/ um rol de consequências/ 

inesperadas, desfolhar/ um jorro de pertinências/ agudas, corrosivas/ 

[...] até magnificar-se/ em uma formulação/ a um só tempo/ límpida e 

biunívoca?” [p. 46]. As características do discurso da acompanhante são 

mais literárias do que o coloquialismo (ainda que abordando assuntos 

cultos, como literatura e filosofia) do eu falante, levando tal discurso des-

crito ser o contraponto ausente do discurso exibido, praticado. Quando a 

amiga toma a palavra, sua resposta é um verdadeiro magnificat retórico.

O poema contém cinco partes separadas por um ponto negro. Na 

segunda, há o momento que de fato mais nos interessa, ao narrar o es-

forço dos dois viandantes de “procurar/ o melhor mirante/ das Paineiras 

para ver/ as nuvens colossais/ e cor do chumbo/ e cor da cor do chumbo” 

[p. 39], “espanto que a gente/ sentia ao ver que/ nuvens enormes,/ as 

mais gigantescas/ da temporada [...]” [p. 38]. Esse trecho destoa do pa-

rolar, interrompe o fluxo da fala e a caminhada para observar uma pai-

sagem sublime, lembrando que a situação toda se dá no passado, quer 

dizer, toda a parolagem é dita para a amiga depois da caminhada que fi-

zeram juntos; isto é, trata-se de uma rememoração a dois do acontecido, 

embora isso possa passar desapercebido. O leitor tem a sensação de que 

o espaço exibido é somente o da narrativa, pois o espaço da narração, o 

lugar da conversa no presente, se mantém oculto.

Paineiras é um local para caminhar e ver a paisagem do Rio de Ja-

neiro. O espaço de narração do poema, contudo, pinta o acontecimento 

da ida às Paineiras como se fosse uma paisagem do passado, mas com o 

“caminhar” da fala ininterrupta do eu lírico. Se o foco é Paineiras, o lugar 

de onde se foca, o mirante do mirante, é velado: espaço negativo, “da cor 

da cor do chumbo”, assim como Deus, na Bíblia, se esconde por trás das 

grossas nuvens11. O eu lírico não é um narrador onisciente, mas o espaço 

da narração contém a onisciência de um fora negativo. A companheira 

quer viver o presente sem esperar uma presença, mas o momento da nar-

ração só se refere ao passado ausente, negando não só o caráter de acon-

tecimento do presente da narração, como, principalmente, silenciando 

11 Êxodo 24:16-18; Jó 22:14. In: BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Edições Pau-
linas, 1991.
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totalmente a fala da amada no presente da enunciação. O equipamento 

do silêncio no poema é a mudez do narratário ao ouvir a fala incessan-

te do poeta, embora ela tenha dito, justamente, que seu interesse estava 

mais na experiência imediata do que na presença de um ser (ou um tem-

po) ausente.

O lado literário de todo o coloquialismo está justamente na repeti-

ção artificial do que já foi vivido a dois, tornando-se mais um aspecto do 

uso de diversas dimensões de reiteração em Carlito. A repetição em mise 

en abyme de “cor da cor do chumbo” comprova que a parada no “tubo” é 

singular, é uma interrupção visual do fluxo discursivo e antecipa o êxtase 

pela beleza retórica da resposta no final (nos termos de Flora Süssekind, 

o que, nos itinerários, “é da ordem do percurso pode subitamente se des-

temporalizar e se deter em figura”12).

O momento epifânico conota o adensamento da experiência as-

sim como as nuvens cor de chumbo denotam uma condensação monu-

mental. A cor da cor do chumbo é um abismo celeste visual que destoa 

da superficialidade corrente da parolagem, mesmo que faça parte dela. 

A paisagem “não seria/ de modo algum/ desprezível/ do ponto de vista/ 

do místico que dizia/ fumar para pôr/ um pouco de névoa/ entre ele e o 

mundo” [p. 40]. É significativo que a paisagem seja valorizada na percep-

ção de um místico, pois ela demonstra aqui, de fato, a mudez da experiên-

cia, a fumaça da incompreensão pressupõe a chama do instante extático, 

que ilumina, revela, contra a parolagem que nada consegue esclarecer. 

Porém, é só mediante a nebulosidade do parolamento, das nuvens da 

cor da cor do chumbo, que se abre o tubo para o sol e se entreouve a fala 

luminosa da amada.

Tal nebulosidade mística, próxima de princípios do simbolismo 

mas fora de seus traços estilísticos e idealistas básicos, não deixa de con-

ter certos traços verbais da esfera do sagrado no meio da singeleza profa-

na, por exemplo, a expressão “e os rumores de tudo ali” [p. 44], lembran-

do um outro poema muito citado de Carlito, “Sob o duplo incêndio”, “a/ 

transitoriedade de tudo ali”13.

12 SÜSSEKIND, Flora. “A imagem em estações – observações sobre ‘Margens’, de 
Carlito Azevedo”, p. 69.
13 AZEVEDO, Carlito. Colapsus liguae. Rio de Janeiro: Lynx, 1991, p. 54.
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e os rumores de tudo ali:

os atletas, os lagartos,

as quedas d’água, os

cães malabaristas e

tudo o que então

poderia

num zeptossegundo

ter sua escala

de grandeza modificada

e sua existência posta

em dúvida num acidente

também colossal.

[p. 44]

A expressão sintética, mantendo toda a sugestividade no sentido 

de distância do advérbio, serve para abrir espaço aos elementos consti-

tuintes do local Paineiras. Ela diverge do poema anterior “e contrastando, 

imemorial, com a/ transitoriedade de tudo ali/ (hotel, amor, carros, dia, 

noite)// flor alheia a símbolos// atingia seu ponto máximo/ de beleza”, 

onde o contraste exemplifica bem a busca de Carlito, na primeira fase de 

sua obra, por uma abstração despersonalizante, conforme apontaram, 

de diversas maneiras, críticos como Italo Moriconi, Luiz Costa Lima14 e, 

sobre este poema, Viviana Bosi15.

O advérbio de lugar carrega um tom solene, talvez bíblico, próprio 

da narração épica de acontecimentos originários, míticos, reforçando, 

justamente, o fora negativo do espaço de narração. Esse espaço ausente 

do presente da narração para enquadrar o tempo narrativo no passado 

(“atingia”), tipicamente épico, foi herdado pelo romance moderno, es-

pecialmente com narradores heterodiegéticos. “Sob o duplo incêndio” 

só contém a relação com a narração implicitamente, predominando a 

descrição lírica, curta e condensada para focar o instantâneo de beleza 

da flor em meio a um contexto que serve de pano de fundo. Porém n“O 

14 LIMA, Luiz Costa. “Abstração e visualidade”. Qfwfq, Rio de Janeiro: UERJ, v. 2, 
n. 1, 1996, p. 156-161.
15 BOSI, Viviana. “O olhar extático: do cotidiano ao supra-real”. Folha de São Pau-
lo, São Paulo, 20 jan. 2002. Caderno Mais!
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tubo”, onde há de fato uma narrativa com narrador em primeira pessoa, o 

interesse é mergulhar na imanência frágil da vida profana, que pode estar 

sempre na iminência de um “acidente colossal”. A experiência sublime do 

tubo luminoso é, da mesma forma que no poema anterior, posta frente ao 

transitório, mas desta vez o acidente que destrói tudo (uma constante do 

livro [ps. 35, 37, 77, 79]), símbolo claro do estado de insegurança do mundo 

contemporâneo, é o terceiro elemento que reforça a transitoriedade como 

possibilidade ameaçadora, sem deixar de valorizar o momento sublime 

devido precisamente ao seu evidente parentesco com ele16. Sabe-se que 

o distanciamento contemplativo do sujeito em relação a fenômenos na-

turais (ressaca, tempestade, etc.) é o que possibilita o sentimento sublime 

em Kant e Burke. Por isso não deixa de ser emblemático o “ali” de Carlito: 

os rumores do transitório servem para serem vistos em conjunto, enqua-

drados de fora por uma “maneira de ver” oposta à “egolatria marginal”17 

que vai retirar dali o imemorial; mas desta vez, em “O tubo”, o acidente, 

mesmo que ainda hipotético, pode ameaçar a transcendentalidade do dis-

tanciamento com a soberania do destino, secularizado na ideia de acaso, 

o “lance de dados” dos desastres naturais ou terroristas com a vida alheia.

Por que a segunda parte se chama, afinal, “purgatório” [p. 34]? A 

primeira chama-se “paraíso” devido a mais uma ironia direcionada à pa-

lavra, pois retrata uma menina “se picando no aterro”, momento em que, 

depois do apagão, “a luz voltou”18, aludindo a um instante divino inaugu-

rador; a última, o “inferno”, é o reconhecimento da jovem como sendo “a 

menina/ coreana da Central/ de fotocópias do Catete” [p. 47], antecipan-

do um novo apagão, “sem luz”, com luzes dos faróis refletindo nos olhos 

de um cão diabólico. O purgatório é o percurso efetivo, a parte mais longa 

e substancial do poema, intermediário das duas partes extremas curtas, 

que o emolduram. A desgraça da jovem é o início e o fim do estado de 

graça ocorrido num singelo passeio do casal. Mas a experiência subli-

me do tubo luminoso nos mostra a razão decisiva da escolha: Paineiras 

16 FERGUSON, Frances. “The Nuclear Sublime”. Diacritics, Baltimore, v. 14, n. 2, 
1984, p. 7; HAMILTON, Ross. “The Accidental Sublime: The Double Significance 
of Accident”. Literary Imagination: Oxford Journals, 2007, v. 9, i. 2. Disponível em: 
<http://litimag.oxfordjournals.org/cgi/content/ extract/imm018v1>. Acesso em: 
11 dez. 2009, p. 12-13.
17 LIMA, Luiz Costa. “Abstração e visualidade”, p. 127, 154.
18 Id., “Após 13 anos Carlito Azevedo publica ‘Monodrama’”.
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está localizada nas montanhas, entre o céu e o asfalto da cidade (“daquele 

deslumbrante/ mundo inferior/ com trânsito pesado” [p. 43]), é o lugar 

de um trabalho (ascético e atlético: “e por um segundo/ fez todo o senti-

do do mundo/ o nosso absurdo ir e vir/ por entre atletas”) de elevação e 

o “tubo” seria a secularização da abertura divina, de doação da graça. O 

momento sublime distancia-se da insegurança relativa da cidade e apro-

xima-se da luz celeste, mas não está ao abrigo da insegurança absoluta 

do possível acidente escatológico.

A companheira faz o papel de “Virgílio”, guia da caminhada do eu 

lírico dantesco. Embora quase não a escutemos, sua fala é sempre decisi-

va: no “paraíso” ela afirma que “‘Nenhum poema/ é mais difícil/ do que 

sua época’” [p. 33], no inferno é ela que reconhece a jovem. A conjunção 

de Beatriz com Virgílio, na transposição comparativa da Divina comédia 

para a contemporaneidade, não leva a acreditarmos muito na importân-

cia da obra clássica para o poema, mas acentua a conexão entre sabedo-

ria e arrebatamento da beleza na figura da companheira.

No poema seguinte, “Quando ela/ tão incrivelmente linda/ como 

você dizia/ escrevia o poema que escrevia” [p. 49], repete-se o motivo da 

musa escritora, que salta aos olhos neste livro e, por conseguinte, me-

rece reflexão. Trata-se da evidência de um momento histórico em que 

algumas mulheres, embora ainda poucas para o que seria desejável, in-

gressam no meio literário. Se já é visível uma história das musas de mo-

vimentos intelectuais específicos (Caroline Schelling no romantismo ale-

mão, as mulheres do surrealismo etc.), a musa simplesmente admirada 

por ser bela e virtuosa, da poesia tradicional (das cantigas ao arcadismo), 

vai dando lugar à mulher bela e culta interessada em artes, que sai aos 

poucos da posição de leitora passiva e torna-se escritora. Em “O tubo”, 

a musa é uma escritora admirada por seu talento. O poema louva seu 

discurso como se louvasse sua beleza, como se sua habilidade a repre-

sentasse. Já em “Garota com xilofone...” a generosidade com a emanci-

pação feminina diminui: “e eu entendo que não levássemos tão a sério os 

poemas que ela/ tão incrivelmente linda/ escrevia”. A repetição do “tão” 

evidencia o sarcasmo: diminui a apreciação dos poemas para aumentar, 

pela reiteração, “a aparição absorvente da mulher”19. A beleza sublime fe-

19 BOSI, Viviana. “O olhar extático: do cotidiano ao supra-real”.
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minina é parte integrante da poética de Carlito (por exemplo, em “A uma 

passante pós-boudelairiana” [ps. 32-33] e, é claro, no poema serial “As ba-

nhistas”20). Na comparação de uma com a outra, é a musa virgiliana que 

ganha maior importância. Ela contém a sabedoria de uma Diotima, que 

em Platão instrui a mediação entre o belo e o bem, e em “O tubo” encarna 

a mediação entre o belo e a própria poesia, por ser, supõe-se, poetisa.

Em “Garota com xilofone...”, a repetição do louvor da beleza – bem 

prosaico e nada preciosista, como nos livros anteriores de Carlito – levan-

ta a questão da relação entre repetição e mímesis na percepção do sujeito 

lírico. Há no livro uma reflexão sobre a convivência com a paisagem ur-

bana que apresenta a discrepância entre a mesmice cotidiana e choques 

insólitos vindos do absurdo do mundo contemporâneo (como a jovem 

viciada de “O tubo”) ou da imaginação caprichosa do poeta.

3. Metamorfoses da percepção
Um aspecto da problemática da mímesis no cinema consiste no 

fato de que é, de todas as artes, aquela que reproduz a realidade com 

tanta fidelidade que chega a dar a sensação de superá-la em matéria de 

nitidez, precisão e totalidade, ao abarcar possibilidades de visualidade 

que inexistem em nossa capacidade de percepção21. O poema em prosa 

“As metamorfoses” começa invertendo tal estranha conexão mimética 

com uma hipótese digna de um conto de ficção-científica.

Como um filme que necessita de 24 quadros por segundo 

para que a imagem apresentada se mantenha íntegra na tela 

à nossa vista, talvez o ser humano seja uma aceleradíssima 

repetição de si mesmo que se sustenta em seu espetáculo e 

visibilidade numa proporção de 100 quadros por bilionési-

mo de segundo. [p. 53]

Já que filmes de alta tecnologia dão a impressão de superar a nos-

sa capacidade de percepção da realidade, o “ser humano” pode não ser 

20 AZEVEDO, Carlito. As banhistas. Rio de Janeiro: Imago, 1993, p. 20-25.
21 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Magia e técnica. Arte e política. São Pau-
lo: Brasiliense, 1994, p. 186, 189; BAUDRILLARD, Jean. Simulacres et simulations. 
Paris: Galilée, 1981, p. 89-91.
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mais do que uma sucessão acelerada de imagens de si mesmo (multipli-

cada em relação ao filme, sendo essa a concessão meramente quantitati-

va, feita pelo poema, ao realismo), isto é, somos constituídos do mesmo 

princípio da película. A natureza da operação mimética do cinema se in-

verte, de modo que a existência humana se torna uma imitação da con-

sistência material do filme. Cada homem é nada mais que um espetáculo 

visual. Partindo dessa premissa, levanta-se a hipótese de que as pessoas 

são monotonamente iguais a si mesmas cem vezes em um bilionésimo 

de segundo, modificando-se à maneira do minimalismo e acumulando 

uma quantidade considerável de repetição. O poema reproduz, na for-

ma, essa monotonia monumental na repetição da oração descritiva de 

um “jovem que está entrando pelas portas da biblioteca com um cole-

te de explosivos sob o pulôver negro” e da “pálida garçonete atrás do 

balcão” que “retira uma pistola de 9 milímetros”. A reiteração compulsi-

va do mesmo trecho [p. 68,114-115] contém uma função específica nes-

se caso. Se em apenas um quadro houvesse uma mudança brusca, “não 

chegaria a alterar a imagem que vemos na tela, dada a precariedade 

do poder de percepção de diferenças de nosso humano olhar”, “mesmo 

considerando-se a possibilidade de uma metamorfose extremamente 

esdrúxula como em boi, tapir [...] não seria captada por nosso precário 

sistema retiniano” [p. 54]. Apesar disso, o eu lírico, que se intitula em 

vários poemas do livro como “anjo boxeador”, afirma ter visto a pia-

nista Martha Argerich se metamorfosear em “cervo negro, dia de inver-

no, borra de vinho, chuva de ouro e outros prodígios incontáveis” num 

concerto de Witold Lutoslawski.

Partindo de uma hipótese fantástica, o poema oferece uma justi-

ficativa ficcional para a enumeração caótica. Repetição e enumeração 

caótica, em princípio opostos, estão aqui intimamente interligados no 

contraste hipotético entre o mesmo e o inteiramente outro na sucessão 

de quadro a quadro. A metamorfose nesse caso não é gradual, é abrupta, 

e só o anjo boxeador, com os dotes poéticos de abertura das portas da 

percepção (ecoando o seguinte trecho de “O tubo”: “como se/ de repen-

te se rompessem/ as cordas podres da/ percepção” [p. 43]) levado pelas 

efusões da peça de Lutoslawski, consegue perceber o insólito por trás do 

habitual, isto é, a alucinação é sustentada por uma hipótese pseudocien-

tífica, pela qual o arrebatamento auditivo é alegorizado.
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Concluindo, de ambos os poemas, em meio à nebulosidade men-

tal cotidiana, emergem surpresas instantâneas encantadoras que trans-

formam a percepção. Ainda e sempre irrompe o imemorial, devido ao 

trabalho ascético de modificação do “ponto de vista” que possibilita, no 

presente, experiências extáticas, contrastando com a onipresença desen-

cantadora de tudo por aqui.
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Negatividade e experiência inefável:
Comparação entre um poema de 
Leonardo Fróes e Dionísio Areopagita

1. Introdução
O artigo pretende analisar um poema de Leonardo Fróes e com-

pará-lo com a pequena obra de Dionísio Areopagita intitulada “Teolo-

gia mística”, primeiro grande texto da chamada teologia negativa, tendo 

como eixo a questão da negatividade da experiência inefável.

Leonardo Fróes recebeu o prêmio Jabuti de poesia de 1996 e é re-

conhecido como um dos maiores poetas brasileiros atuais. Ele vive reco-

lhido em Petrópolis já há mais de 30 anos. Trabalhou durante esse tempo 

como tradutor de vários autores, entre eles Shelley, Goethe, Faulkner e 

Virginia Woolf. Sua obra foi sendo reconhecida paralelamente a esse 

afastamento e um dos elementos importantes da ligação entre obra e 

vida em sua produção está nessa tensão entre recolhimento do autor e 

propagação da obra.

É nesse sentido que a obra de Leonardo Fróes propõe uma ascese 

de distanciamento não só de ideologias, visões de mundo e modos de 

vida ligados a comunidades e instituições, mas também de qualquer 

formação de sentido no plano sensorial, emocional e racional. Gostaria 

de analisar agora como se dá essa operação de despojamento do mundo 

social e subjetivo com vistas a um esvaziamento do sentido por meio da 

negação.

2. Negação e afirmação

SIM

Não são as frases que indicam movimentos. Não é a boca 

das definições, cheia de remendos. Não adianta “tapar o sol 

com a peneira”. A experiência entra pelos poros. Os cogu-

melos não são “frutos dourados”. Nem são as asas das aspas 

que os farão voar. Não há sentido definido formado de ma-
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neira nenhuma. Não são montanhas as montanhas, nem os 

peixes são peixes, ou só isso. Também não são nossos rugi-

dos concatenações de animais. Mas não convém dizê-lo em 

público. Melhor não prová-lo. Não vão te levar a sério. Não 

são as linhas nem as artimanhas do acaso. Não são bolas de 

cuspe. Não são vomitórios. Não é a nova pista exclusiva para 

caminhar sobre a pele. Não complica. Não sedimenta. Não 

há como reter. Como não se deixa plasmar, não se dissolve. 

Não levanta, não evola, não flui. Não tem noção de nada. 

Não tem nada. Não acontece na forma afirmativa. Não dá 

pra pegar e puxar – nem esvaziar. Nem esquecer. Nem fingir 

que não22. 

O poema faz parte do livro Argumentos invisíveis, de 1995, dentro 

da seção “História oriental da loucura”, que contém poemas versifica-

dos, outros poemas em prosa curtos como esse, outros mais longos. A 

repetição do “não” se assemelha a outro poema chamado “Costura viva 

(sobre desenhos de Nisete Sampaio)” [p. 261] que repete o verbo “vejo”. 

Esse recurso retórico de repetição da mesma palavra no início da frase – 

a anáfora – é típico de discursos ideológicos feitos por líderes, políticos, 

pastores e profetas. No caso aqui apresentado, além de ser evidentemen-

te um poema moderno e por isso não vincular nenhuma intenção desse 

gênero, possui propósitos explicitamente contrários ao negar a “boca das 

definições”, vocabulares ou dogmáticas. Assim, o motivo repetitivo serve 

como elemento de ritualização reflexiva23 para a negação cada vez mais 

radical de um “sentido definido formado”. Trata-se de uma recusa incon-

dicional que não parte de nenhum critério definido para negar, nem ra-

cional nem estético. Contudo, ela afirma algo. Para tentar entender o que 

afirma, precisamos analisar toda a série de negações que atravessa.

Apesar de utilizar retoricamente uma mesma palavra no começo de 

cada frase, a primeira frase nega a validade das frases em geral para indicar 

22 FRÓES, Leonardo. Vertigens: obra reunida (1968-1998). Rio de Janeiro: Rocco, 
1998, p. 263.
23 BRAUNGART, Wolfgang. Ritual und Literatur. Tübigen: Niemeyer, 1996, p. 140. 
A anáfora é um tipo de ritualização literária dos mais evidentes, uma verdadei-
ra estética da repetição ritual (“rituelle Wiederholungsästhetik”) que pode muito 
bem servir para um efeito subversivo, p. 154.
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“movimentos”. Fica implícito então que se procura “movimentos”. A “boca 

de definições” é cheia de remendos, não é inteira e contínua, e é o pro-

nunciamento dessas definições falhas, mal compostas, que tentam “tapar 

o sol com a peneira”, ou seja, não se colocam ao abrigo de um desmas-

caramento de sua incapacidade de indicar movimentos. Os “cogumelos” 

são vistos com a mesma desconfiança, não se pode dar a eles o epíteto de 

“frutos dourados”. Sendo a segunda e última vez que se usa aspas como 

medida de distanciamento do que se expõe por escrito no poema, em 

seguida aparece um postulado que nega a capacidade das aspas de se 

desatar do dito e poder “fazer voar”. Coisas como “montanhas” ou “pei-

xes” são negadas como entidades que estão limitadas pelo sentido que a 

língua as força assumirem. A maioria das coisas expostas remetem à na-

tureza, e toda essa negação da linguagem parece recusar aquilo que ela é 

enquanto fato social e lugar mesmo de socialização, de modo que pare-

ce haver uma negação da humanidade como um todo. Mas em seguida 

nega-se a ideia de que “nossos rugidos são concatenações de animais”, 

e podemos entender aqui “rugidos” como uma imagem animalizada da 

própria negação, de modo que é negada a possibilidade de haver aqui 

uma linguagem animal submersa em nossos sons incompreensíveis. 

Logo, tal negação incondicional, que nega o cerne da linguagem, terá de 

afirmar algo de não-animal.

Nem animal nem humano, nem linguagem nem rugido sem sen-

tido, toda essa negação remete sem dúvida a uma experiência, remete 

à única frase do poema que não nega, uma experiência que entra pelos 

poros. Para se provar essa experiência – o poema parece não aconselhar 

que se “prove” – declara-se que não a exponha em público. Há uma iro-

nia nessa recomendação: a expressão “não convém” denota uma regra 

de bons modos sociais. Nessa frase, “Mas não convém dizê-lo em públi-

co”, não se sabe o que não se convém dizer, o pronome oblíquo não está 

se referindo a nada, logo, a recomendação não se contradiz: ela não diz 

o que não se pode dizer. Estou relacionando esse elemento indizível à 

experiência porque a experiência mesma não é explicitada, ou seja, se 

toda experiência é experiência de algo, esse algo permanece indizível. Tal 

experiência, que nega totalmente a estrutura de sentido social, que não é 

aconselhável que se prove, se apesar de tudo for feita, não convém dizer 

em público tanto porque ela não é socializável quanto porque ela não é 



34

transmissível. Depois da recomendação no meio do poema, deparamo-

-nos com mais uma seção de negações.

Quando se afirma que algo não convém dizer em público, é pos-

sível que se esteja referindo a algo asqueroso ou repugnante como “bo-

las de cuspe” ou “vomitórios”. O poema nos esclarece que não se trata 

disso. Não é nem mesmo algo inteiramente novo, uma nova “pista” que 

nos permita experiências sensoriais extraordinárias ou algo semelhante, 

enfim, nada que possa estar ligado a uma droga nem a uma boa nova de 

teor religioso. Apesar de ter dito que a experiência “entra pelos poros”, 

agora o poema esclarece que a imagem “poros” não quer dizer algo ne-

cessariamente sensorial em relação à “pele”. Depois de tantas negações, 

deve-se também negar que esse algo seja complicado, embora não se 

diga que ele é simples.

A série final de negações é especialmente mais complexa, pois é 

nela que há, ao desenvolver-se o esvaziamento da negatividade, uma ne-

gação da negação, ou seja, o momento dialético em que a negação se 

transforma em afirmação implícita sem deixar de continuar a enunciar 

negações. Se esse algo não se sedimenta, não há como reter. Até aqui não 

se expôs nada do que já não se tenha dito, apenas se deslocou toda a im-

precisão desse algo para o plano metafórico dos estados da matéria. Mas 

é precisamente nessa nova estrutura metafórica que a negação encon-

trará uma virada afirmativa. É a própria objetividade máxima da matéria 

que, ao se tornar metáfora para um desdobramento lógico, trai sua in-

consistência mesmo no plano denotativo. Justamente porque não se se-

dimenta, não se plasma, não se dissolve, não se evola, não se dissipa, não 

se desvanece. Logo, esse algo indizível não pode ser negado como algo 

determinado, quer dizer, que pode tomar primeiro a forma da afirmação 

lógica ou da concretude material para depois então encontrar uma, em 

terminologia hegeliana, negação determinada. Se não existiu antes, não 

pode depois deixar de existir e se tornar uma não-existência. Não pas-

sa pelo processo de dissolução do existente ao não existente, próprio de 

tudo o que é submetido às transformações naturais. Logo, não é da or-

dem da química nem da alquimia, nem da astronomia nem da astrologia, 

nem sensível, nem intelectual, nem sobrenatural.

Portanto, não se permite ter a mínima noção do que se trata, nem 

de aspectos, atributos ou elementos apreensíveis. Esse algo é um não-
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existente que nem mesmo chegou a existir, portanto, não deixou rastros 

do que poderia ter sido um dia. Depois de todo esse percurso “do nada ao 

nada”, podemos então dizer que é simplesmente o puro vazio? Não, nem 

isso o poema nos permite. A metáfora material evolui aqui para a noção 

de volume: se não dá para pegar nem puxar, não dá nem mesmo para 

esvaziar. Não, não é vazio, nem mesmo é o puro vazio.

Depois de tantas negações e absolutamente nenhuma apreensão 

do que se trata, o melhor que fazemos é esquecer. Afinal, para que pen-

sar sobre algo que não é nada? Isso é coisa para filósofo, digamos assim, 

que pensa sobre o nada. Mas se passarmos para o terreno da filosofia 

corre o risco de ficar complicado, e isso não é complicado. Além do mais, 

para complicar, isso também não é o nada. A frase “Não tem nada”, em 

português, joga com o sentido duplo de ter e não ter nada, portanto 

sugere implicitamente a frase “não é nada”, que contém a mesma dupli-

cidade. De qualquer forma, poderíamos finalmente decidir que isso não 

importa, o que importa é que isso não nos diz respeito e portanto nos 

damos o direito de esquecê-lo.

Depois de aparecer a hipótese de abandono de algo indizível o poe-

ma termina negando até mesmo a possibilidade de esquecê-lo. Não, não 

se pode nem se deve esquecê-lo. Não adianta fingir que o ignoramos com 

a desculpa de que não o podemos conceber. Na verdade, é justamente 

porque não é dizível nem concebível que é inesquecível e inevitável. O 

poema, até o meio, aconselha não experimentar esse algo, mas uma vez 

feita a experiência não há como ignorá-la. Situação difícil: ninguém vai 

“te levar a sério” e, por outro lado, é impossível esquecer. Trata-se de algo 

inalienavelmente íntimo.

“Nem fingir que não”. A última frase justifica o título do poema, 

“Sim”. Não há como negar algo indizível, portanto, só é possível afirmá-

-lo, e o poema afirma-o categoricamente no título e em toda a sua estru-

tura e processamento. O poema afirma-o respeitando rigorosamente sua 

inefabilidade. Por isso, o poema é perfeitamente coerente: não finge, não 

esquece, não ignora: o poema afirma, ainda que por meio da negação de 

tudo o que se permite negar.

De certa forma, apesar do fato de que isso não encontra possibi-

lidade de transmissão na linguagem, a afirmação aposta numa expres-

são propriamente poética do indizível, lá onde a poesia, em seus esfor-
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ços mais radicais e extremos, almeja por meio da linguagem o além da 

linguagem e consegue de certo modo uma expansão de seus inefáveis 

poderes, embora nunca absoluta. Trata-se do que podemos chamar de 

autossacrifício sublime da poesia, típico esquema destrutivo da arte mo-

derna de se querer antiarte e com isso renovar-se.

As únicas pistas que o poema deixa desse algo indizível é que isso 

advém da experiência que entra pelos poros mas não é necessariamen-

te sensível, que nos faz perceber o que há nas montanhas e nos peixes 

(entes concretos) que não se reduz ao que a linguagem delimita quando 

nos referimos a tais entes. Isso significa que, de certo modo, algo indizí-

vel está nas montanhas e nos peixes embora não esteja somente naquilo 

que comumente entendemos por montanhas e peixes. É preciso, portan-

to, uma experiência que perceba nas montanhas e nos peixes algo mais 

do que aquilo que a mera referência da linguagem comum nos traz, e é 

apostando no excedente da linguagem poética que se propõe uma ma-

neira de se chegar a tal experiência.

3. Herança da teologia negativa e a singularidade 
da mística moderna

Depois de toda mobilização retórica de negação, não há como não 

se defrontar com uma tradição muito específica da teologia e da filosofia 

chamada de teologia negativa. Tal tradição já é muito conhecida no de-

bate universitário laico por causa de dois dos textos mais importantes de 

Jacques Derrida (em especial o ensaio “Comment ne pas parler: Denega-

tions” 24)25. Já no texto La différance ele fez uma indicação que prometia 

chegar a esses dois ensaios posteriores26.

O Corpus Dionysiacum, tendo sido produzido entre o ano de 484 

a 532 d.C., é uma das principais obras de especulação teológica da idade 

média, atribuído a (pseudo)-Dionísio Areopagita. Nada se sabe sobre a 

pessoa que escreveu esses textos. O nome, sem dúvida, é um pseudôni-

mo retirado do Ato dos Apóstolos 17,34. Devido a seu pioneirismo em 

vários aspectos e enorme influência na teologia (em Tomás de Aquino, 

por exemplo), filosofia e literatura até hoje, Dionísio é considerado pelos 

24 DERRIDA, Jacques. Psyché. Inventions de l’autre. Paris: Galilée, 1987, p. 535-595.
25 DERRIDA, Jacques. Sauf le nom. Paris: Galilée, 1993.
26 DERRIDA, Jacques. Marges de la philosophie. Paris: Minuit, 1972, p. 6.
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especialistas o pai da teologia negativa e também o pai da mística cristã. 

Isso se dá, antes de mais nada, porque tanto o conceito de teologia ne-

gativa quanto o de teologia mística é pela primeira vez lançado literaria-

mente como proposta terminológica27.

Leiamos o capítulo V do livro chamado De mystica theologia (Sobre 

a teologia mística), no qual Dionísio disserta sobre Deus:

A causa por excelência de toda coisa inteligível não é ne-

nhuma coisa inteligível

Subindo ainda mais, dizemos que a causa não é alma, nem 

mente; nem tem imaginação ou opinião; não é palavra, ou 

pensamento; nem é número, nem ordem, nem magnitude, 

nem pequenez; nem igualdade, nem desigualdade; nem se-

melhança, nem dessemelhança; nem está em repouso, nem 

se move; nem tem potência, nem luz; nem vive, nem é vida; 

nem é substância, nem senhorio, nem sabedoria; nem uno, 

nem unidade, nem divindade, nem bondade, nem espírito, 

no sentido que podemos entender; nem é filiação, nem pa-

ternidade, nem outra coisa alguma conhecida por nós ou 

por qualquer ser existente; nem é qualquer das coisas que 

não existem, nem das que existem; nem as coisas que exis-

tem a conhecem tal qual é, nem ela as conhece na medida 

em que elas são: dela não há razão, nem nome, nem conhe-

cimento; não é nem treva, nem luz; nem erro, nem verdade; 

nem é ela em absoluto objeto de afirmação ou de negação; 

mas, quando afirmamos ou negamos dela aquilo que está 

abaixo dela, nem a afirmamos, nem a negamos, já que toda 

afirmação se mantém aquém da causa única, perfeita de 

tudo, e toda negação permanece aquém da transcendência 

daquele que, segregado de tudo, situa-se além de tudo.28

27 STOLINA, Ralf. Niemand hat Gott je gesehen: Tratakt über negative Theologie. 
Berlin: de Gruyter, 2000, p. 11-12.
28 BONI, Luis Alberto de. Filosofia medieval: textos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2005, p. 70.
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Sem dúvida há semelhanças gritantes entre o poema do Leonardo 

e esse trecho, que não se limitam somente na reutilização de Leonardo de 

um mero procedimento retórico de negação infindável. Agora faremos 

uma comparação que visa não somente reconhecer semelhanças e di-

ferenças, antes, através delas, extrair qual a proposta da prática ascética 

e mística que está por trás da negatividade radical de Dionísio, no plano 

teológico-filosófico (e também literário, sem dúvida), e de Leonardo, no 

plano poético.

Assim como Leonardo nos diz que algo indizível não complica, 

não sedimenta nem se dissolve, não dá para pegar nem esvaziar, Dionísio 

diz desta Causa que nada se pode acrescentar nem retirar. Assim como 

Leonardo nos diz que algo indizível não se dá na forma afirmativa, do 

mesmo modo não há como “fingir que não”, Dionísio diz que nada se 

pode afirmar nem negar da causa suprema. Leonardo nega a capacidade 

da linguagem ou das palavras frente ao indizível, Dionísio idem.

A principal aproximação que se evidencia entre ambos é que “a 

fronteira da linguagem não é a fronteira da experiência”29 como nos ins-

trui Ralf Stolina. Dionísio escreve que

E agora, quando nos adentramos nesta escuridão que trans-

cende toda inteligência, cairemos não já na parcimônia de 

palavras, mas no silêncio absoluto e na inibição da inteli-

gência.30

Logo, há uma experiência para além da inteligência, da linguagem, 

dos sentidos e das emoções que, desapegando-se e despojando-se de to-

das as noções objetivas e subjetivas31, consegue “provar” o inconcebível. 

Só por meio da poeticidade é que se encontra o momento da transcen-

dência da linguagem na experiência de esvaziamento da sensação e do 

conhecimento32. Por isso Dionísio, enquanto filósofo teólogo, e Leonardo, 

enquanto poeta, escrevem. Assim, em ambos há um primeiro momento 

29 STOLINA, Ralf. Niemand hat Gott je gesehen, p. 18.
30 BONI, Luis Alberto de. Filosofia medieval, p. 69.
31 ECKHART, Mestre. Sobre o desprendimento e outros textos. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004, p. 17.
32 STOLINA, Ralf. Niemand hat Gott je gesehen, p. 21-23.
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de afirmação implícita dos entes e dos atributos no uso linguagem, um 

segundo momento de negação explícita de todos os atributos e da lin-

guagem e um terceiro momento de afirmação do indizível para além da 

linguagem por meio da experiência sem sensação nem conhecimento, 

nada que seja descritível, passível de expressão. Esse terceiro momento, 

em ambos – não há como negar – é nada mais nada menos do que uma 

experiência mística.

Haveria, inclusive, uma aproximação duvidosa, embora possível: 

Leonardo diz que não são artimanhas do acaso, Dionísio nos diz que se 

trata da causa suprema e não do acaso.

Na verdade, é aqui que começam as diferenças: Dionísio introduz 

na tradição ocidental a operação retórica da negação incondicional de 

todo o ente e todo o ser somente para afirmar, no fim, que o que é incon-

cebível é a causa suprema, Deus. Logo, Deus não é negado, não é posto 

em dúvida. O que ocorre é o contrário: é a existência indubitável e incon-

cebível de Deus que nega todos os atributos, pois Deus é, em terminolo-

gia medieval, o ens realissimum, o que há de mais real, e não uma ideia 

duvidosa. A certeza da existência de Deus é paradoxalmente, a certeza do 

mais incerto e indeterminado. Toda a série de negações serve para nos 

aproximar da inefabilidade de Deus e não para duvidá-la. A negação de 

todo atributo e imanência é o caminho para se chegar à experiência da fé 

no transcendente.

Logo, temos três momentos dialéticos a diferenciar:

1- momento da afirmação positiva existente

2- momento da negação de toda positividade existente

3- momento da afirmação da transcendência

Isso significa que há uma experiência da participação do homem 

em Deus quando Deus o presenteia e se revela em sua graça. Essa revela-

ção oferece a experiência da graça, mas mantém velado o conhecimento 

objetivo da esfera divina.

Agora podemos precisar melhor o caso de Leonardo. Não há 

nenhuma remissão direta à fé cristã, nem a Deus, nem a qualquer outra 

religião. O indizível de Leonardo pode ser Deus, pois ele não escreveu 

“Não é Deus”, mas pode também não o ser. Portanto, a inefabilidade do 
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Deus da teologia negativa está comparativamente mais determinada do 

que a inefabilidade do indizível de Leonardo, ainda que ambos sejam es-

sencialmente inefáveis. Para a fé cristã da teologia negativa a inefabili-

dade de Deus possui consequências concretas na crença, na ética e na 

conduta cristã, pois se trata de uma doutrina monoteísta. Em Leonardo, 

a única consequência de se ter experimentado o indizível é não ser con-

veniente dizê-lo em público, pois ninguém vai levar a sério uma tentati-

va de expressão do inexpressável fora de uma doutrina religiosa defini-

da. Vale lembrar que o ponto de dissensão de Dionísio em relação a um 

conservadorismo fiel e obediente é justamente o fato de ele afirmar nos 

livros Os nomes divinos e A hierarquia eclesiástica que certos sacramen-

tos não podem ser entendidos pelo povo, somente podem ser dirigidos a 

poucos33. Um certo esoterismo em Dionísio não condiz com a hodierna 

interpretação de Paulo de que Cristo deu a conhecer a toda e qualquer 

pessoa a boa nova e não privilegiou ninguém34. Esse era, aliás, um dos 

grandes pontos de disputa entre os gnósticos e o apóstolo Paulo lido 

por Irineu de Leão, enquanto pensamento basal da Igreja. Logo, o ponto 

sensível que separa Dionísio dos catolicões35 o aproxima de Leonardo. 

Mesmo assim, fora esse dado notável, Dionísio afirma, através da inefa-

bilidade de Deus, a doutrina e Leonardo afirma somente a inefabilidade 

do indizível e nada mais. Enquanto obra poética moderna, o poema de 

33 AREOPAGITA, Pseudo-Dionísio, o. Obra completa. Tradução de Roque Apa-
recido Frangíotti. São Paulo: Paulus. 2004, em Os nomes divinos, p. 36: “Cremos, 
também, que este mestre de argumentos perfeitos e completos deve ser reser-
vado a uma elite, como uma espécie de Escritura nova acrescida àquela que o 
próprio Deus ditou”; p. 52-53: “A multidão, com efeito, é incapaz de compreender 
o caráter indivisível e unitário do desejo divino”; p. 244, em A hierarquia eclesiás-
tica: “Ao contrário, este sacramento se oferece a seus olhos, porque são capazes 
de contemplar o que não está ao alcance do vulgo. É a eles, ao contrário, que cabe 
ocultar piedosamente este espetáculo à multidão e afastar esta multidão (do san-
tuário), segundo as leis da hierarquia”.
34 Para uma comparação entre o gnosticismo hermético e Dionísio, ver ROQUES, 
René. L’Univers Dionysien. Structure Hiérarchique du monde selon de Pseudo-
-Denys. Paris: Aubier, 1954, p. 240-244. Basicamente, ambos “recusam situar a ci-
ência e consciência nas disciplinas particulares que não são Deus”, “identificam 
virtude e ciência, de um lado, ignorância e mal, de outro”, ao contrário do plato-
nismo, “fazem da devoção a condição de toda ciência, pois toda ciência provém 
do divino que está em nós e fora de nós” (tradução minha), p. 240. 
35 MENDES, Murilo. Perfil do Catolicão, Dom Casmurro. Rio de Janeiro, n. 8, 
10.7.1937, p. 2.
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Leonardo põe em suspenso qualquer conteúdo ético, moral ou doutrinal 

definido.

Isso nos leva à seguinte constatação: a experiência do indizível não 

pressupõe salvação nem redenção, nem abre a possibilidade de inferir 

algo semelhante, nem mesmo a experiência do indizível é agradável, 

nem desejável, nem benéfica. Apenas afirma que é inegável e – fora de 

um poder relativo e incerto da poesia – intransmissível: condena o bene-

ficiário à mudez e ao recolhimento.

Não podemos dizer que a experiência indicada no poema seja 

mais ou menos decisiva do que a de Dionísio, mas podemos dizer que 

ela mantém todas as incertezas de uma dúvida hiperbólica cartesiana, 

kantiana ou nietzschiana. Apesar disso, ela afirma, tão categoricamente 

quanto Dionísio, a experiência mesma do inefável como inegável e ina-

lienável. Não se trata de uma certeza cartesiana nem de um postulado 

neopositivista de validação do mundo empírico. Trata-se de uma afirma-

ção poética – e o fato de ser “artística” não diminui seu conteúdo impera-

tivo, ao contrário, acentua – da inevitabilidade de uma experiência mís-

tica, mesmo que não haja nenhum pressuposto religioso, e do destino 

trágico, fatal, implacável que ela impõe a partir do momento em que é 

enunciada. Ela exige um momento decisivo de solidão e uma confronta-

ção nada confortável com a mais radical falta de expressão. Se na teologia 

de Stolina essa experiência é uma participação do homem em Deus e um 

verdadeiro encontro das duas naturezas, no poema de Leonardo o que 

se expõe é a solidão de um homem em meio a outros homens, mesmo 

que, por meio da poesia, haja uma incerta transmissão posterior. Sua in-

transmissibilidade não configura nenhum esoterismo institucionalmen-

te instalado, ainda que explicite sua origem, a semente de onde todos os 

esoterismos brotam. 

Estabelecendo de modo claro as diferenças, observamos não só 

uma semelhança, antes, um íntimo parentesco num ponto nuclear: a ex-

periência mística como meta orientadora de toda a prática da escrita. 

Não interessa proclamar que a teologia em Dionísio ou a poesia em Leo-

nardo são menores que a experiência sem discurso e, portanto, são dela 

secundárias. A meta em ambos é abandonar o discurso num determina-

do momento dialético de superação do mesmo. Contudo, essa supera-

ção nunca é absoluta e retorna para a necessidade da prática discursiva 
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e reflexiva, seja teológica, seja poética. A relação conflitante entre poesia, 

experiência mística e comunicação é muito complexa e não se pode dar 

conta dela aqui, mas concluiremos a análise considerando como a ascese 

da escrita está intrinsecamente interligada com o desejo de experiência 

do indizível.

Em ambos, a ascese da prática reflexiva (poética ou teológica) é o 

meio privilegiado, enquanto meio que deve já conter em potência o seu 

fim, para a experiência mística. A dialética de meio e fim aqui não conse-

gue definitiva e simplesmente incorporar um no outro, embora haja sim 

um estado indeterminado de fusão lá onde o prazer poético, filosófico e 

teológico encontram, por meio de seu exercício, a “graça” parcial de uma 

alegria ou “festa” do pensamento (Valéry). Nesse encontro de formula-

ções filosóficas ou poéticas iluminadoras há momentos de parcial su-

peração dialética no interior de problemas existenciais; experimenta-se 

uma centelha de esclarecimento ou de prazer estético. Há inclusive uma 

pletora de ideias, a vertigem extática de um excesso de produtividade. 

Contudo, o místico se alimenta desse gozo estético e reflexivo para aban-

donar toda e qualquer ideia, linguagem, ação, produção.

E o poeta? Mantém-se entre o excesso e o silêncio, gozando dos 

dois êxtases antinômicos de modo que a elipse, no caso desse poema, 

se torna a verdadeira musa do excesso de possibilidades. Por isso se não 

nega que as possibilidades sejam o indizível, nem sua entrada no poema, 

que está de portas abertas para sua profusão. A abertura é a negação, pois 

é ela que, ao negar e permitir a entrada em cena do possível, aponta em 

direção ao impossível.

Dionísio exemplifica muito bem esse processo com a clássica me-

táfora da escalada da montanha:

Antes, a exposição, procedendo de cima para baixo, ia ga-

nhando uma extensão proporcionada ao processo mesmo 

de descenso; agora, em troca, subindo dos seres ínfimos ao 

que domina no cume, vai-se contraindo segundo o ritmo da 

ascensão, até que, consumada esta, emudeça por completo 

e se una totalmente com o inefável36.

36 BONI, Luis Alberto de. Filosofia medieval, p. 69.
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O movimento descendente é de extensão expositiva, e o movimen-

to ascendente é de progressiva diminuição até o silêncio completo e im-

produtivo. Lendo o poema mais famoso de Leonardo, “Introdução à arte 

das montanhas”, poderíamos pensar que não haveria necessariamente 

nele a valorização do momento ascendente sobre o descendente, como 

há em Dionísio. O animal depois de uma radical dedicação à escalada,

Conhece alguma liberdade, quando chega ao cume.

Sente-se disperso entre as nuvens,

acha que reconheceu os limites. Mas não sabe,

ainda, que agora tem de aprender a descer.

[p. 243]

Esse movimento de retomada da linguagem, da cotidianidade e 

da mundanidade depois da imersão na experiência sublime e mística de 

revelação é corrente, seja na metáfora da Montanha, seja na alegoria da 

Caverna, de Platão. Contudo, parece-nos que, nesse poema, é mais plau-

sível que Leonardo esteja mais aparentado a Dionísio do que a Platão, 

pois em Dionísio a multiplicação produtiva da exposição é também uma 

experiência vertiginosa, e em Platão é mais uma operação de reconheci-

mento da relação entre o verdadeiro e o falso, a coisa mesma e sua som-

bra. Mesmo assim, essa lógica não está ausente em Dionísio, já que sua 

influência principal, no plano filosófico, é o neoplatonismo. Leonardo, 

ao acentuar neste último poema o momento descendente depois do as-

cendente, mostra, no término do texto, que o poema não poderia ter sido 

escrito se o “animal” não tivesse aprendido a descer. O reconhecimento 

dos limites não se dá somente na ascensão: a experiência do montanhis-

ta é justamente a de que o maior delineamento e superação dos limites 

ocorre na descida. 

Depois da experiência de “alguma liberdade” na panorâmica de 

cima, falta a ligação dessa liberdade com as mesmas obrigações e ne-

cessidades anteriores. Essa liberdade só será realmente “conquistada” 

(nunca totalmente) no posterior contato com o mundo imanente: nas 

condições concretas de existência, logo, também, de comunicação com 

o mundo social. O fato é que não há como “morar” no cume, ou seja, não 

há como não pensar sempre em nada, em absoluta solidão ininterrupta e 
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permanecer sempre unido ao inefável. Logo, o movimento descendente 

é o movimento produtivo, uma segunda vertigem que não volta resig-

nada ao estágio anterior, antes, produz resultados concretos – éticos e 

estéticos, teóricos e práticos – resultantes da experiência de revelação em 

seu contato com o inefável.

A descida, tradicionalmente, não é tão bem vista assim. No cristia-

nismo, aquilo que separa o homem de Deus é o pecado, e o que os une 

é, no plano moral, a virtude que o homem pode conquistar sem nenhum 

tipo de recompensa em vida e, no plano místico, a experiência amorosa 

da graça. Nesse sentido, a vida cotidiana é sempre um sacrifício e uma 

luta contra a miséria inevitável, inseparável da natureza humana e de 

cada nova tentação que brota do convívio social. Os pequenos momen-

tos de graça são alívios temporários. Mas depois da morte mantém-se a 

esperança da salvação absoluta. No caso do esoterismo de Dionísio, há 

uma ascese para poucos iniciados que aumentará a quantidade e a qua-

lidade dos momentos de graça e exigirá em contrapartida um abandono 

mais radical dos elementos do mundo que levam ao pecado.

Em Leonardo, não há pecado, mas sim um imenso esforço seme-

lhante de desapego do mero plano mundano e de despojamento dos 

pensamentos, preocupações e desejos individuais para finalmente se ter 

acesso à experiência do indizível. O mais importante de ser observado 

aqui é que em Leonardo não há salvação depois da morte, apenas a dú-

vida, tão inabalável quanto a fé do crente fiel, e tão insolúvel quanto a 

inefabilidade do indizível.

4. Conclusão
De qualquer modo, constata-se o despojamento de Leonardo para 

a experiência do inefável. Agora fica mais explícito o que entendo por 

identidade negativa. O termo “negativo” não tem um sentido de depre-

ciação, antes, de desligamento e esvaziamento para se chegar a uma afir-

mação não-positivista. A categoria de identidade negativa é usada por 

análises psicológicas de minorias para explicar como que o preconceito 

– por exemplo, contra o negro – influencia a constituição de identidade 

do sujeito a ponto de ele se considerar inferior, internalizando o precon-

ceito. Minha noção de identidade negativa, aplicada especificamente à 

poesia, é de uma identidade vazia que se serve de sua liberdade extre-
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ma para uma criação artística desligada de qualquer conteúdo positivo 

e direcionada a uma experiência mística secular de religamento com o 

inefável através do jogo com a forma, aparência e prazer da sensoriali-

dade estética. Esse prazer da forma sensível e da aparência elaborada, 

embora seja um exercício de parcial desligamento da mera sensibilidade 

cotidiana para encontrar uma sensibilidade estética e extática, distancia-

-se muito da negação da sensibilidade na teologia e na metafísica, tanto 

da mística religiosa quanto do puritanismo cristão e burguês.

A negatividade estética da identidade negativa possui não um po-

der empírico, antes, um desligamento radical de toda ideologia com po-

der empírico para alcançar um poder negativo, uma potência de intensi-

dade extática só acessível com o despojamento de poderes empíricos. O 

poder da negatividade, mediante o exercício de desligamento, é o poder 

da intensidade da potência, da força da experiência estética e extática no 

isolamento de Leonardo.

Com isso procuramos contribuir para o esclarecimento de uma 

potência afirmativa da experiência poética. Trata-se de sua capacidade 

de extração dos traços utópicos indeterminados de uma sociedade e de 

sua afirmação formalmente elaborada numa ascese e mística que não 

são tradicionais: são seculares e estéticas.
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Máquina mística da ascese poética:
Sobre Leonardo Fróes37

1. Afirmações antes de tirar a roupa38

Já sinistros dedos desdouram o si-

lêncio, já há um borrão manchan-

do a vista quando vejo a manhã. 

Já discuto, já creio, já enjambo as 

palavras com jeito, já desisto, já me 

aprumo e prossigo.

leoNardo Fróes [p. 59]

Somos bichos à toa. Precisamos aproveitar essa eterna impressão 

transitória que nos sacode por exemplo na cama com um princípio de 

manutenção da estranheza [p. 158], e saber gozar dos sentimentos atô-

micos que correm com a rotação dos espelhos [p. 157]. Essa fórmula 

prática é que nos guia em direção aos melhores momentos [p. 216], fora 

da repetição dos hábitos, que existem só para você pensar que “está” [p. 

217]. Essa é a imperativa noção do homem de ascese, que nunca deveria 

acordar e pôr os olhos em falso [p. 157].

Você é seu jeito, seu sorriso [p. 119], na melhor das hipóteses [p. 

130]: basta ser uma brecha na qual as outras energias se enfiam e deixar 

passar essa realidade do prazer (a absoluta), que devora todo mundo e 

não pertence a ninguém. Por isso o arroz de olhos passeia em sua boca 

com realidade bastante [p. 130].

37 Primeiramente publicado na Revista Terceira Margem: Revista do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ, Rio de Janeiro: 7Letras, ano 9, 
n. 11, p. 72-90, 2004.
38 FRÓES, Leonardo. Vertigens: obra reunida (1968-1998). Rio de Janeiro: Rocco, 
1998, p. 59.
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2. Fórmula prática de leitura
Sabemos que alguns poetas brasileiros exploraram as veredas 

abertas pelo surrealismo. A partir de Murilo Mendes, alguns chegam a 

dizer que se iniciou uma espécie de tradição marginal no Brasil, uma an-

titradição surrealista brasileira dentro da antitradição modernista brasi-

leira que se diferencia da antitradição da modernidade europeia em que 

está incluído o surrealismo. Se isso ocorre, Leonardo Fróes é um de seus 

integrantes mais importantes.

Contudo, por mais marginal que seja, não somente nenhum autor, 

nenhuma obra pode se separar de seu desejo de glória39 e de tudo o que 

a ascese da obra tenta expurgar: as relações de poder e prestígio. Mesmo 

assim, Leonardo procura resistir à mediocridade da glória e à disputa de 

um lugar no palco da consagração ou da canonização, ou de qualquer 

outro tipo de prestígio, não só em sua prática autoral. No próprio texto 

encontramos uma ascese rigorosa do desprendimento.

Nomes como Clarice Lispector, Murilo Mendes, Armando Freitas 

Filho e Cruz e Souza despontam com estratégias que, mesmo que às ve-

zes supostamente pareçam procurar ligações com as características da 

sociedade40 ou da cultura brasileira, radicalizam no mergulho de uma 

pesquisa dos núcleos (é preciso colocar no plural sem negar que há uma 

39 Essa questão da glória aparece no poema “Cirurgia da glória”: “Os gomos de 
laranja do corpo eram cortados pela glória irrisória que tinha a proa do nariz le-
vantada pelo mar (até o teto) de azulejos neutros e lúcidos. Uma resina de sereni-
dade do peito era o que dava à embarcação sacudida o poder de ser de borracha”. 
FRÓES, Leonardo. Vertigens, p. 244. O nariz empinado da glória sempre retira sua 
parte no corpo do texto, mas o mar da poesia, e sua ascese navegadora, mantém-
-se neutro, lúcido, ao “nível do mar”, modesto. É a serenidade ascética que resiste 
com flexibilidade aos desejos menores de glória inscritos no próprio ato de escre-
ver. “O reinado da rainha perpétua” exemplifica o aprisionamento ao próprio po-
der que pode condenar uma rainha, p. 258-259. Ver também RIOS, André Rangel. 
Mediocridade e ironia: ensaios. Rio de Janeiro: Caetés, 2001, p. 45. Escrevi um en-
saio sobre esse surpreendente livro que analisa em detalhe a relação entre obra, 
glória e mediocridade: LOSSO, Eduardo Guerreiro B. “Um lance de dedos. Análi-
se sobre dois livros de Andre Rios”. Revista.doc, Rio de Janeiro, ano 8, n. 3, 2007. 
Disponível em: <http://www.eduardoguerreirolosso.com/lance_de_dedos.pdf>.
40 Em “A possessão evangélica”, FRÓES, Leonardo. Vertigens, p. 277, há uma po-
sição crítica em relação à evangelização da multidão no Brasil atual, “A multidão 
responde amém a tudo e a sua unanimidade”, espalhando mais ódio do que o 
dito amor cristão: “Desconfiarei dessa paz belicosa?”. O poema é o exemplo de 
um momento de crítica social. 
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estrutura em rede de heterônimos psicológicos) e limites da subjetivida-

de, do isolamento do eu41, da intimidade da experiência. Mas talvez em 

poucos momentos dessas obras foi-se tão longe na simultânea liberação 

do delírio verbal (associado geralmente ao surrealismo) e na constitui-

ção explícita e obsessiva de uma ascese de procedimentos não só de pro-

dução estética: de atitude, comportamento, Blickwinkel (ângulo visual, 

perspectiva de visão) a serviço de uma estética da existência42. Ficará 

claro adiante que delírio e ascese não se opõem aqui: Leonardo é o pró-

prio asceta delirante. Não há posição prévia de como agir na vida, pelo 

contrário, há um flexível espírito de pesquisa das possibilidades de ação, 

(auto-) observação e técnicas de si, para além-aquém de uma identidade, 

produzindo verdadeiras alquimias da ação, administradas por uma asce-

se. Mas o que quer essa ascese?

Tal pergunta é tão irrespondível quanto a pergunta O que quer uma 

mulher?, e se toda ascese é ascese do e para o desejo, o desejo não sabe 

absolutamente o que deseja, sabe apenas que deseja o absoluto, ou seja, 

o indizível, inapresentável, irrepresentável.43

A ascese do escritor moderno deseja o impossível: não o que ele 

é nem o que existe, mas, sim, o que não se pode ser e o que não existe. 

Contudo, o desejo do não-existente, pela insistência trágica da ascese, 

experimenta-o enquanto experiência negativa, sublime, do absoluto44. A 

complexa relação da experiência metafísica da obra de arte com a teolo-

41 “um doloroso apelo à invenção/ que nos possui, indústria solitária” ibid., p. 68.
42 Os títulos de muitos poemas já assinalam uma aguda necessidade de notas, 
regras e fórmulas didáticas de práticas ascéticas: “Para um manual de preciosida-
des” FRÓES, Leonardo. Vertigens, p. 68; “Perguntas para recuperar a inocência”, p. 
58, “Introdução à arte das montanhas”, p. 243; “Fórmula prática”, p. 216.
43 Se a mulher é submetida só parcialmente à castração, e por isso seu gozo é sem 
limite, o mesmo vale para a ascese mística moderna: para o poeta e o místico não 
há interdição ao absoluto, eles investem numa ascese cuja fatalidade é não deixar 
de não se inscrever no mundo empírico determinado e finalista, e toda a insistên-
cia da poesia no cotidiano, simplicidade da vida, etc., é um questionamento de 
seu modo de ser determinado, transformando o dado em dar-se. A indetermina-
ção do absoluto é a mesma da mulher, que não é ser, mas um tornar-se. ANDRÉ, 
Serge. O que quer uma mulher? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 26-27.
44 A arte moderna experimenta e realiza o não-existente como encarnação da 
utopia impossível. ADORNO, Theodor W. Dialectique negative. Paris: Payot, 1978, 
p. 292-293, 305, 317; ADORNO, Theodor W. Negative dialektik. Jargon der Eigen-
lichkeit. Gesammelte Schriften, Band 6. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977, p. 
366-367, 364, 400.
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gia é o ápice da dialética negativa de Adorno, e nisso ele, como exemplo 

fulcral de todo o pensamento pós-metafísico, e também todos os pós-es-

truturalistas nietzschianos, que nesse sentido o seguiram, alimentam-se 

de uma negatividade fundamental, encontrada em Platão (da khora), nas 

teologias negativas (Deus sem atributos), em Kant (da coisa-em-si) e He-

gel (no movimento contraditório do sujeito).

Nesses momentos da metafísica, em que a negatividade penetra 

na base e no fundamento dos sistemas, instaura-se uma zona de indis-

cernibilidade entre o que é metafísico e o que é desconstrução: a máqui-

na de uma engata na outra. A nova máquina que nesse entretempo as 

rege chamo, portanto, de máquina mística45.

Mas a vida da mística negativa moderna, tanto teórica46 quanto 

poética, deve sempre estar sob os cuidados de uma ascese.

3. Aventuras ascéticas da teoria e da poesia
Com o ponto de partida dado por Geoffrey Galt Harpham nos estu-

dos contemporâneos sobre ascese, doravante cada indivíduo no mundo 

é praticante de uma ascese diferente. A palavra, inicialmente, está ligada 

a asceses que se afastam do “mundo”, quer dizer, da vida cotidiana de 

uma determinada sociedade, e refere-se, no ocidente, especificamente à 

vida dos monges do deserto, ao monasticismo dos eremitas, verdadeiros 

“heróis” ou “atletas” da vida religiosa47; em relação ao oriente, aos vários 

tipos de monges budistas, indianos, faquires, ou até àqueles que não re-

nunciam à vida sexual e fazem dela um uso espiritual, como no tantris-

mo etc.

Conceitos de Foucault para entender os processos de subjetivação, 

como cuidados de si, técnicas de si e uso dos prazeres, aplicados à anti-

45 Desenvolvo melhor esse problema em LOSSO, Eduardo Guerreiro B. “Aventu-
ras da máquina mística do pensamento: montagem e desmontagem da filosofia 
de Hegel”. Revista Garrafa: Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Literatura da UFRJ, Rio de Janeiro, n. 2, 2004. Disponível em: <http://www.cien-
cialit.letras.ufrj.br/ensaios/mistica.doc>.
46 Há uma análise da teoria enquanto ascese no último capítulo de Ascetic im-
perative, “The ascetics of interpretation” HARPHAM, Geoffrey Galt. Ascetic impe-
rative in culture and criticism. Chicago: The University of Chicago Press, 1993, p. 
239-269, uma rica contribuição para observar o jogo de tentação e resistência que 
se desenvolve em cada imperativo sancionado pela teoria da literatura.
47 Ibid., p. 20



51

guidade48, foram aos poucos se aproximando da noção de ascese. Antes 

de observar a vida do atleta olímpico, da modelo macérrima e do yuppie 

como asceses sem renúncia ao mundo, ou renúncia parcial para alcançar 

aquilo que na moral religiosa é o mais condenável no mundo – a glória –, 

os estudos sobre ascese passaram das asceses tradicionais diretamente 

aos artistas modernos e sua “religião da arte”, contendo desejos de im-

personalidade (almejada tanto quanto o monge) e superioridade moral 

do estético sobre o mundano49. Foi já Foucault quem nomeou a ligação 

do artista moderno, Baudelaire, com a modernidade, instaurando a asce-

se moderna da vida artística50.

Procuraremos analisar como Leonardo Fróes elabora uma máqui-

na mística da poética ascética moderna51, uma máquina de delirar e de 

tornar o delírio mesmo uma técnica de si, liberar e observar as agitações 

da alma não para refreá-las, nem para meramente nelas se perder. Leo-

nardo desfaz leis (ou regimentos em geral) já dadas (pela gramática, pela 

literatura tradicional ou contemporânea, etc.) repressoras da liberdade 

delirante; em seguida, tenciona encontrar uma prática regrada e voluntá-

ria do disparate não para retomar melhor uma ação racional na socieda-

de52, mas para revelar, à distância do mundo social, a descoberta de um 

“contramundo” (Gegenwelt53) pessoal e singular ligado à natureza, ani-

malidade e inocência do mundo infantil54, sem nenhuma preocupação 

48 FOUCAULT, Michel. Histoire de la sexualité, v. 3. Paris: Gallimard, 1984.
49 HARPHAM, Geoffrey Galt. Ascetic imperative in culture and criticism, p. 141.
50 Foucault aponta que a modernidade de Baudelaire é um exercício onde a ex-
trema atenção ao real é confrontada com a prática de uma liberdade que a um 
só tempo respeita o real e o viola; a modernidade não é só uma relação com o 
presente, é uma relação que se estabelece consigo mesmo; a atitude voluntária e 
engajada de modernidade é ligada a um “ascetismo indispensável”. FOUCAULT, 
Michel. Dits et Écrits, v. IV. Paris: Gallimard, 1994, p. 570; RAJCHMAN, John. Fou-
cault. A liberdade da filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 36.
51 FRÓES, Leonardo. Vertigens, p. 157, onde ele parece tomar consciência de sua 
própria prática ascética escrevendo “noção do homem de ascese” mais de uma 
vez.
52 Alguns setores da ascese da antiguidade, analisada por Foucault, deixavam 
manifestar-se disparates na escrita para melhor os reprimir. FOUCAULT, Michel. 
Dits et Écrits, v. IV, p. 421-422.
53 GROSSKLAUS, Götz; OLDEMEYER, Ernst (Hrsg.). Natur als Gegenwelt: Beiträ-
ge zur Kulturgeschichte der Natur. Karlsruhe: Loeper Verlag GmbH, 1983.
54 Em “Perguntas para recuperar a inocência”, percebe-se que é a dissonância 
imagética do delírio, com sua operação liberadora dos recalques, que procura a 
experiência de liberdade da infância: “A rua já pariu um susto [...]?”. Dentro do 
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com o mundo dos prestígios, da glória e dos apegos afetivos, econômicos 

e habituais. Contudo, a repulsa ao social não simplesmente o nega: pro-

cura-se assimilá-lo para dele se distanciar.

A brincadeira da criança é a prática ascética ideal, e só pode ser 

resgatada na distância que a poesia toma dos constrangimentos da vida 

utilitária e cotidiana adulta55. Mas também não há mera negação do 

mundo do trabalho adulto: ele passa a ser o objeto da brincadeira, uma 

brincadeira que as crianças, propriamente ditas, por não terem nele sido 

iniciadas, não podem atuar, e por isso mesmo sucumbem à castração de 

grande parte do seu mundo imaginário.

4. Liberdade incondicional do idiota de misturar
No poema “Terra do mim” [p. 219-221] há sempre um esforço para 

se tornar comum, corriqueiro e despretensioso, afirmando-se “nem mais 

nem menos do que a liberdade idiota/ de participar serenamente do ar” 

[p. 220]. “Idiota” aqui não é uma palavra de desconsideração ou desdém, 

é uma oposição ao desdém ou desprezo que se daria ao corriqueiro. Em 

seguida, lê-se: “o ar te come a boca aberta/ atrás da porta o sereno espia/ 

tudo se resolve negando/ mexendo nas afirmativas gerais”. Ao se parti-

cipar serenamente do ar, o ar, não muito serenamente, “te come”. O ar é 

algo que sai da boca aberta, mas pode ser a própria boca de uma liber-

dade perigosa, canibal. Os dois últimos versos explicam o procedimento 

exemplificado na palavra “idiota” e extensivo à ascese poética de Leonar-

do. As afirmativas gerais são “essa paralisia da ideia” [p. 221] que é preciso 

“mexer” para participar da “sensação-liquidez” [p. 221].

disparate, contudo, há como encontrar certas mensagens. No seio das estranhas 
perguntas, fica clara a tentativa de evitar todos os perigos da perda da inocência 
que assaltam a vida adulta “Os olhos ainda veem ou/ já se entregaram ao mias-
ma das cenas?”, e acaba duvidando se a inocência resistiu (palavra própria da 
estrutura ascética) escondida, ainda nua: “A inocência já era/ ou soberana resiste, 
ainda vestida?” FRÓES, Leonardo. Vertigens, p. 58.
55 Daí todo jogo do livro “Sibiliz (1981)” com a fábula, alimentando a obsessão da 
poesia com a “coisa” tornando-a animada. A estória-prosa poética “O desdobre 
das bonecas”, p. 111-115 faz de Ecila (a “Emília”, ou “Alice”, de Leonardo) uma 
espécie de personagem-infantil que protagoniza uma fábula psicológica (“Seu 
maior problema agora [...] era explicar aos analistas [...] que de simples esquizo-
frênica nata ela passava fisicamente a ser uma maluca tríplice”). Das feridas do 
corpo de Ecila, nascem mulherezinhas que vão se multiplicando e “atravessando 
seu corpo”.
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Aqui a alquimia poética do pensamento iguala o dizer e o que é 

dito revelando o procedimento poético e ascético:

no entanto o céu cai no prato

e mesmo a misturada dá certo

tudo o que acontece dá certo

ou ensina os movimentos então

na hora sem mim deságuam bocas

quebram-se as barreiras de eu ter

pensado, prendido o corpo, premeditado

o que naturalmente fracassa.

[p. 221]

As misturadas metafóricas e as negações das afirmativas gerais, 

que articulam um pensamento de procedimentos existenciais, quando 

deságuam no lugar certo, onde tudo dá certo, quebram as barreiras (pen-

samentos automatizados) que aprisionam o corpo.

A ascese da linguagem poética, detonadora de experiências e con-

dutora de práticas a um só tempo objetivas e misteriosas, quer sair do 

tipo de atividade geral que foi feita para fracassar, para não usufruir de 

liberdade de pensamento, para desprezar, temerosamente, qualquer li-

berdade idiota, a liberdade idiota, a verdadeira liberdade: a de ser idio-

ta. Mas aqui encontramos a dialética do fácil/difícil: não há nada mais 

árduo do que chegar a saber ser simples, sem defesas, livremente idiota, 

conseguir engendrar esse movimento idiossincrático na linguagem, dei-

xar a linguagem oferecer o ar e as águas corriqueiras do discurso para 

serem misturadas com qualquer outro elemento sem constrangimentos 

(“partir ao encontro tonto sem dentro nem fora de qualquer aconteci-

mento imagem” [p. 221]).

É imperioso abrir o espaço sempre recalcado mas facilmente 

disponível e entusiasmante do ridículo56, da idiotice, da impertinência 

56 Vale ressaltar que não há em Fróes humor fácil, aquele que serve para agradar. 
Há, e em profusão, a ironia infinita do disparate, beckettiana, a experiência do 
riso onipresente, que ri de tudo e dilacera aquele que ri e faz de si mesmo um 
palhaço ou malabarista da linguagem: “onde, perdendo a vida, ganho esse lugar 
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ou da loucura. O desafio do poeta, sempre quando mexe nessas energias 

violentamente recalcadas da linguagem, é ser fiel ao “encontro tonto” 

com o delírio sem motivar no leitor a pronta reação de repulsão que sua 

constituição subjetiva automaticamente já programou. Por isso, reco-

nhecemos uma luta contra a “máquina de hábitos” cotidiana que estabi-

liza associações, conexões dependentes da exigência de inteligibilidade 

plana que reconhece, por alternativa binária, certo ou errado, bom ou 

mal. O (não-)espaço, “sem dentro nem fora”, do delírio, que está e não 

está em qualquer acontecimento, não se decide por nenhuma alternativa 

e se deixa levar pelo puro jorro das imagens e pensamentos para só a par-

tir daí criar seu espaço e sua forma outra. Esse espaço (talvez transcen-

dental) da consciência é o lugar onde se dá a condição de possibilidade 

da relatividade radical do ato de linguagem delirante.

Nesse espaço se move o corpo, a forma outra (deformada), de uma 

beleza outra, contida em uma nova estrutura textual; é nele que um cor-

po outro (de um “cachorro de água”, digamos) mancha e se desmancha; 

põe, depõe e se recompõe dialeticamente no embate com as corporifica-

ções linguísticas habituais. Se o cachorro é de água, não deixa por isso de 

ser “cachorro”: um ser delimitado que se move, que move seus próprios 

limites dissolvendo-os, mas também se condensando e se derivando em 

“diferenças gozadas”57. A euforia desse ato delirante – pelo qual qualquer 

um pode se deixar levar, mas poucos têm a coragem da iniciativa e a con-

sistência subjetiva que permita uma mobilidade entre a razão e a loucu-

ra – produz modestamente rupturas propriamente sublimes, colossais, 

com a estrutura controladora do hábito.

O feito colossal, contudo, está precisamente em, afinal, não per-

der a estabilidade conquistada pelo hábito, mas otimizar a potência de 

num trapézio/ rente às brincadeiras divinas”, FRÓES, Leonardo. Vertigens, p. 87.
57 No poema erótico “Escrito numa banheira” (p. 76) do livro “Esqueci de avisar 
que estou vivo (1973)”, p. 55-84, percebe-se melhor a relação entre forma e disso-
lução sublime, onde o corpo feminino provoca o gozo justamente por ter forma, 
rememorando o ideal de experiência da infância: “o pacto/ que selamos nessa 
banheira/ cheia de espuma e de ilusão a aula/ de geografia corporal/ que vou 
tomando enquanto a mão te alisa/ e te refresca e te arrepia [...] a busca/ de minha 
infância em ti por todaparte/ onde me arrastas como/ a correnteza então daque-
le tempo”. A associação do tempo presente com a infância, num ritual aquático 
onde o mitológico rio do tempo suspende a cronologia é conquistado mediante a 
sensação de beleza sublime proporcionada por uma forma palpável.
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codificação da máquina habitual em descodificação relativa feita pela 

máquina esquizofrênica-esclarecida, que relativiza todas as codificações 

e “relativiza”, ameniza, também, a própria pulsão destrutiva dionisíaca 

caótica para permitir que a forma deformada se constitua ao se defor-

mar58. É aí que a relativização do sentido pode se condensar no relato 

lato do dizer poético, aquele que frisa a instantaneidade mesma do ato 

de dizer, do dito, tanto quanto o conteúdo do que é dito. Toda uma com-

plexa negociação de forças conflitivas é feita na formação dialética de 

uma ascese poética. Essa é a tarefa colossal da ascese de uma poética que 

negocia intimamente com as forças do Dioniso delirante.

Existe um acordar relativo para longe da máquina de hábitos 

que se estraçalha e lacera desejando. Momentos. Rupturas 

modestas colossais em que o próprio corpo se desmancha 

em moléculas centelhas grãos de farinha línguas recém-

-nascidas de alface e vai por aí como um cachorro de água 

farejando escorrendo se lixando penetrando nas salas va-

zando invisivelmente pelas brechas como um cachorro de 

água pode acontecer de fazer porque ainda que o rejeitem 

ele senta num canto e acaba finalmente tomando a própria 

forma do ambiente em que está.

Existe a possibilidade água num cachorro de letras para apa-

gar a discórdia que começou sem razão e a razão instituiu 

em palanques de construções mentais passageiras convic-

ções pontos-vaidosos-de-vista para incutir na musculatura 

58 O próprio desejo é ontologicamente desorientado e disperso. A constituição 
do sujeito é realizada em oposição à pulsão de morte que está na base do mo-
vimento originário do desejo – é como Harpham interpreta Freud (ver FREUD, 
Sigmund. “IV As Duas Classes de Instintos”. In: O ego e o Id e outros trabalhos 
(1923-1925), v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1974.). A representação é já um esforço 
primário da consciência para lutar contra o gozo fora da linguagem, mas o recal-
que necessário dessa simbolização se transforma também num tipo de pulsão 
gratificante. Penso que a poesia de Leonardo, ao dar voz ao movimento do de-
lírio, desmobiliza certos recalques para se tornar um mecanismo de liberar as-
sociações inconscientes trabalhadas esteticamente com fito de serem ofertadas 
a uma consciência que as deseja para seu alargamento, dando à mesma o gozo, 
na linguagem, de um fora-da-linguagem (que é paradoxalmente a “linguagem” 
do inconsciente), um êxtase que a um só tempo ameaça e satisfaz a consciência. 
HARPHAM, Geoffrey Galt. Ascetic imperative in culture and criticism, p. 52.
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do outro e perder o melhor da festa que é saboreá-lo se dan-

do não pelo que é dito ou pensado mas pela refração dos 

vários ângulos que incidem nessas diferenças gozadas go-

zando semelhanças.

[p. 118-119]

Apesar de parecer poder ser feito num só gesto, num só instante, 

é muito difícil saber não se inclinar à vaidade de pontos-de-vista estabe-

lecidos de uma razão cotidiana ou metafísica, certa de sua verdade por 

hábito ou convicção, ou mesmo de uma racionalização ética e estética 

da canonização poética, principalmente das forças políticas em vigor de 

aceitação e reconhecimento do meio poético (a “polícia” que há nas con-

tendas em torno do valor estético em vigor dos meios de divulgação aos 

críticos; dos poetas consagrados, reconhecidos, aos aspirantes) e, final-

mente, do próprio eu (exigências de autorreconhecimento do supereu), 

para, a partir de uma mera idiossincrasia idiota, radicalmente casual e 

livre, encontrar um modo do olhar e do agir que capta “o continuísmo in-

tegro de um pé de milho/ até as cavidades do estomago” [p. 219], ensina 

os movimentos “sem mim”, e percebe que “tudo o que acontece dá certo”, 

porque, “sem mim”, não há limite nem defesa para o que acontece, tudo 

pode acontecer, tudo pode se misturar. A misturada dos acontecimentos 

só quer fazer tudo dar certo e eliminar quase que totalmente a instância 

censora que atribui a alguma coisa estar errada.

5. Estranha serenidade
O rigor da ascese serve para combater o rigor das barreiras e fazer 

tudo, qualquer mistura, dar certo, reinventar o eu movendo-se festiva-

mente no mundo-em-invenção. Relacionando os complexos mecanis-

mos econômicos das tentações de Agostinho com as tentações da me-

tafísica para Heidegger, Harpham afirma que o impulso ascético opera e 

floresce dentro de uma explícita recusa a ser asceta59.

Segundo Eckhart, o homem deve sair de si mesmo e renunciar a 

todos os desejos e coisas do mundo para desejar só a Deus. Quando esse 

homem esvazia de si as qualidades do mundo e de si mesmo e deseja com 

59 HARPHAM, Geoffrey Galt. Ascetic imperative in culture and criticism, p. 118.
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fervor e impetuosidade só a Deus, Deus o habita como em sua morada, age 

nele, opera em todas as suas obras e revela o abismo de sua deidade, a ple-

nitude de seu ser e sua natureza60. Esse homem, que tem a consciência e 

o amor de Deus, torna-se Deus, e tudo o que faz é perfeito, e certo, pois ele 

renunciou a tudo para ter tudo de volta em dobro, em essência61.

Por sua vez, Leonardo procura renunciar à própria renúncia, re-

nuncia às vantagens, proveitos e glórias adquiridas por elaborações e 

cultivos da linguagem e da vida, da vida culta e correta da língua e da 

linguagem meramente cotidiana, calculada e sensata da vida para ter 

acesso total e irrestrito a todas as possibilidades e prazeres da vida e da 

linguagem. O uso irrestrito de combinações idiotas, depois da renúncia a 

qualquer recalque integrado às formas de socialização, dando lugar ao ri-

gor nada idiota de ser total e livremente idiota, promete o acesso integral 

a todas as estranhas alquimias da linguagem62, Unheimlich.

O limite passa a ser apenas o do próprio acontecimento em seu 

advento e as condições de possibilidade de um eu descomprometido 

60 “Aberto para os dedos de deus”, FRÓES, Leonardo. Vertigens, p. 215 do livro 
“Assim (1986)”, é um poema claramente ascético: se o eu poético não fizer tudo 
o que considera mesquinho ou frívolo “se eu [...] não ficar lamentando/ a pri-
meira oportunidade perdida, e se eu não der/ bola para os preconceitos que me 
reduzem” e não perder a estabilidade psíquica “se eu não ficar completamente 
maluco/ por isso”, ele vai manifestar o desejo de um contato com Deus de manei-
ra formal, contrastando com a passionalidade dos místicos clássicos: “e o desejo 
de cumprimentar deus em pessoa”. Essa informalidade, típica do aparentemente 
paradoxal sublime antissublime moderno, tenta disfarçar a herança mística para 
melhor a atualizar. Um cumprimento não é uma veneração, apenas uma peque-
na saudação e promessa de introdução de relacionamento. Mas essa distância, 
que serve para afastar ligações com doutrinas e tradições religiosas dogmáticas, 
manifesta moderadamente, serenamente, o desejo do sublime místico, que é o 
maior dos desejos, o desejo por excelência, impondo uma simultânea e intensa 
lucidez delirante e consciência despersonalizada.
61 “Sermon n. 12. Mon œil et l’œil de Dieu, c’est un seul œil”. In: ECKHART, Maî-
tre. Traités et sermons. Trad. Alain de Libera. Paris: Flammarion, 1995, p. 296.
62 “e um gordo cachorrinho safado/ chamado Coração crescendo”, FRÓES, Le-
onardo. Vertigens, p. 225. Esse tipo de poética do “absurdo”, cujos exemplos se 
multiplicam na obra, mostram a conquista da nada fácil beleza sublime da arbi-
trariedade, que precisa, paradoxalmente, sobrepujar, resistir à tentação da pura 
arbitrariedade, que se esgota em si mesma. O próprio exercício de diferenciação 
das formas de expressão, que aumentam a sensação de arbitrariedade, é extre-
mamente refletido e trabalhado. Esse trabalho do absurdo já foi bem percebido 
na constatação do surrealismo de que a escrita automática, para conseguir man-
ter as dissonâncias imagéticas, precisa forçar sentidos contrastantes.
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com (auto)censuras para acolhê-lo. O eu não é estabelecido por um im-

perativo exterior; é misturado, imanente ao acontecimento, ou melhor, 

trata-se de uma imanência que não é limitada idealmente por causa de 

uma noumenalidade. É uma imanência que não é restrita pelo noume-

non, mas irrestrita pelo mesmo, faz de sua negatividade uma abertura in-

condicional ao acontecimento possível não só da realidade, mas da ima-

ginação. A instância transcendental, por não deixar de existir, se deixará 

conduzir pela imanência, não imporá suas prerrogativas, mas também 

dará o ímpeto de sua participação ao se misturar. A certeza do instante 

dá os acontecimentos, mistura tudo o que é dado, e aceita o movimento 

de tudo como um dar-se, e não como um dado. Esse dar-se está na base 

da Gelassenheit de Eckhart herdada por Heidegger que, tentando dela 

se distanciar (afirmando que sua serenidade não contém o conceito de 

vontade própria deixada, abandonada [gelassen] à vontade divina), tor-

nou-se da mesma ainda mais próximo63, já que a serenidade de “deixar 

as coisas repousarem nelas mesmas” dá a mesma ideia de desapego. É 

preciso atentar-se para o que se dá (es gibt), o que surge do aconteci-

mento (Ereignis). Só se deixarmos as coisas existirem por si mesmas, o 

Deus eckhartiano, ou o nada/ser heideggeriano, revela-se ao se ocultar 

no acontecimento, ofertando a experiência sublime do evento.

As vaidosas palavras [...]

eram no fundo iguais às ilusões das famílias

[p. 222]

Há (1) a negação da censura, a negação da sociedade constrange-

dora que se transforma momentaneamente (momento lógico) em pre-

tensão pessoal; em seguida (2) a negação da pretensão, sem regredir para 

a aceitação do constrangimento. Os instantes não podem permanecer, 

senão se perde sua espontaneidade e graça de gratuidade – “dar certo” 

é não reter, não privilegiar nada e, no entanto, conduzir e condensar o 

fluxo de aceitação numa escolha ascética precisa. A negação da vontade 

que descobre uma negação da vontade superior é o epicentro da própria 

tradição da teologia negativa, que se inicia em Pseudo-Dionísio e Eckhart 

63 Ver a nota 12 de Alain de Libera explicando esse ponto em ECKHART, Maître. 
Traités et sermons, p. 189.
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para desaguar nas figuras mais díspares e no entanto aparentadas como 

o pré-romantismo alemão, Heidegger, Beckett, Clarice Lispector, G. Rosa 

e outros64.

No poema Vendacalmaval [p. 207], parte-se de uma dialética entre 

a natureza como ambiente externo e a mesa de trabalho, o vendaval exte-

rior e a calma doméstica. Dentro, existe “o fogo provisório das convicções 

sobre a mesa”, evidenciando a resistência que o real impõe à decifração 

do poeta e às falsas prerrogativas do mesmo. Há uma tentativa de captar 

essa resistência de dentro, ainda que a trama do real esteja sempre “muito 

longe e fora”. Contudo, o estado certo para lidar com essa impossibilida-

de é a calma, que não se coloca como estagnação, pelo contrário, é uma 

calma que se dá no interior do movimento violento da linguagem, cheia 

de violações a normas gramaticais, truncamentos de sintagmas, imagens 

dissonantes. A calma de Leonardo está no deslizamento do movimento 

de rupturas65. Para se ter calma frente à violência da animalidade do real, 

que, como os cachorros, “passam naturalmente gritando” na madrugada 

da meditação poética, é preciso que a própria calma seja um estado de li-

berdade infratora, selvagem, uma calma paradoxal que rompe e violenta 

serenamente; rompe o próprio vendaval mas não o elimina, absorvendo 

seu ímpeto por dentro.

É no pensamento poético selvagem e onírico que se dá esse 

movimento. Um pensamento que violenta o ritmo e a coerência de 

qualquer outro estilo em vigor. A imaginação desse pensar, que concebe 

inversões, variações, possibilidades infinitas de linguagem para abrir e 

rasgar o sentido, nutrindo-se da polpa de sua significância (o sonho do 

sentido), chega a um sublime matemático que abre os braços para os 

numerosos espectros oníricos:

64 BULHOF, Ilse N.; KATE, Laurens ten (ed.). Flight of the gods. Philosophical pers-
pectives on negative theology. New York: Fordham University Press, 2000, ver espe-
cialmente a introdução: p. 1-58.
65 “A loucura me amansa – e estou atriste.”, FRÓES, Leonardo. Vertigens, p. 173. 
Em todo esse poema assim iniciado, “Passagem para uma paisagem de caras” 
(p. 173-174), fica claro que há um indisfarçável contentamento com a loucura, 
que produz solitárias conexões estranhas entre imagens de animais, considera-
das mais interessantes do que a vida social: “As vacas passantes passam perto da 
grota e uma cai no meu olho [...] Estou atriste, não li as novidades da véspera, 
muitos entravam no botequim mas fiquei de fora. Vi porém um macaco, ontem, 
tal como hoje vejo a vaca que cai”.
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com as pessoas do sonho e o sonho é claro das pessoas

que talvez nem existam mas ocupam a cama abrem os bra-

ços conversam

falam por sua vez de numerosos lugares outros deitados [...]

no cinema das coisa

[p. 208]

Trata-se de uma poesia essencialmente onírica, de uma ascese 

atenta aos sonhos, aos estados de sono e sonho, às mensagens e, é claro, 

à própria linguagem do sonho66. Essa liberação de associação livre sem 

fim geralmente parte de uma regra (a regra de uma brincadeira), de uma 

fórmula prática de jogos de linguagem. Nesse poema, intitulando-se “é 

claro é escuro é cinema é bom”, o discurso é rompido pela série de pre-

dicativos do sujeito que aparecem no título, por exemplo: “metendo é 

escuro a boca ainda espumante em mim...” [p. 208]. O gozo da ruptura 

(“o melhor da festa”) se dá no abuso brincalhão do gesto poético, abu-

so esse que tem, naturalmente, um sentido erótico e perverso no centro 

da “sublimação” poética a serviço do ideal de inocência. É essa poesia 

regrada pela própria sedução da perversão que evita a mera dissipação 

puramente dionisíaca da arbitrariedade67. Por isso o acesso ao real se 

66 “Acabamos concordando, quando nos reunimos para discutir esse tema, que 
para dar-lhe credibilidade só a linguagem do sonho”, FRÓES, Leonardo. Vertigens, 
p. 240. Embora dentro de outro contexto, essa afirmação confessa que muitas das 
estratégias de poetização dos exercícios de ascese de Leonardo só são possíveis 
ligadas ao signo do “sonho”, como se fosse – e é – difícil assumi-las sem aviso 
prévio à censura consciente do leitor implícito. Contudo, essa estratégia se torna 
ela mesma uma poética do e para o sonho. Ela revela uma “consciência totaliza-
da” sem diferença entre forma e fundo comum ao sonho e à poesia, tornando a 
consciência onírica e a poética profundamente solidárias. A estética da existência 
é a prática de um sonho de existência tornado possível na aproximação íntima 
e lúcida com a experiência do sonho. COHEN, Jean. A plenitude da linguagem. 
Teoria da poeticidade. Coimbra: Almedina, 1987, p. 246.
67 BAUDRILLARD, Jean. As estratégias fatais. Lisboa: Estampa, 1990, p. 113: “A lei 
impõe que produzamos, mas a regra secreta, jamais dita, escondida por detrás 
da lei, impõe que seduzamos, e essa regra é mais forte do que a lei”. Nossa apro-
ximação com o conceito de “regra”, de Baudrillard, é aqui relativa. A regra existe 
por meio de um segredo nunca revelado, mantém-se numa relação dual, oposta 
à relação grupal, social, ou à idealização amorosa, e não se confunde com o sexo 
nem a libido. Na nossa leitura, há a sublime perversão do delírio ligada aos flu-
xos de energia libidinal de onde a produção se dá mediante rituais ascéticos de 
sedução na linguagem poética. Logo, há livres, diferentes, limitadas e específicas 
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faz por feridas e brincadeiras “buscando o sangue das crianças” [p. 160], 

brincando de ferir a língua e o sentido dentro da lógica sedutora do jogo, 

filmando o cinema das coisas com a liberdade violenta e regrada do uso e 

do abuso de e do olhar, do abandono e da retomada sempre autorregrada 

e indeterminada do eu. O cinema não filma as coisas, são as coisas que se 

filmam, filmam a si, tornando-se coisa-em-si, tornando-se a indetermi-

nação extática do eu.

A poesia é a arte literária que lida com o mais íntimo, com o íntimo 

da linguagem e a linguagem do íntimo. Ela se aproxima do que o eu diz, 

do que se diz quando se diz eu, do que é dito pelo – mas é experimenta-

do para fora do – eu ao desejar mergulhar no real, que, não permitindo 

o abandono total do eu e da linguagem, faz o dito poético ser o dito do 

eu para o real e um silencioso vice-versa; do dito eu para o que não se 

diz porém se experimenta intimamente no e para fora do dito e do eu68. 

Há um movimento incessante de estar no e para fora do eu que não tem 

dentro nem fora mas ensaia suas fronteiras e seu limite na enunciação do 

acontecimento, no acontecimento de dizer o eu.

O discurso poético é aquele que, essencialmente, diz sempre de si 

mesmo e, por meio desta retroação íntima para dentro e para fora de si, 

faz o eu dever dizer sempre de si mesmo fora de si. Para que a língua seja 

violada, a imposição trágica da mesma é ter de prestar contas com o eu: 

“eu assisto vivendo/ a me devorar” [p. 208]. Quanto mais íntimo, mais ca-

paz de sentir e se deixar atravessar pelo fora; e o eu, fora de si, devora o eu 

assimilações teóricas de Freud, Baudrillard e Deleuze que, lidos isoladamente, 
são essencialmente e voluntariamente diferentes.
68 Em “Didática do amor como insuficiência nervosa” há mais um autorregra-
mento do texto infrator da gramática para desestabilizar a pendência da subje-
tividade na língua: emprega-se o verbo na primeira pessoa do plural com o pro-
nome no singular, alternando-se depois para a forma padrão (verbo no singular), 
num vai-e-vem. FRÓES, Leonardo. Vertigens, p. 153-155. O poema é longo, três 
páginas. A insistência provoca um efeito de instabilidade entre a dispersão da 
multiplicidade de agentes do eu e sua unidade. Mas a unidade, feita para ser 
ferida, fraturada “Sinto que eu somos uma espécie de choque./ Que eu somos 
uma espécie de fratura batida/ e que eu podemos tirar os personagens do bolso,/ 
como você gosta”, p. 153, não é aqui simplesmente abandonada. O “você” gosta 
do “nós-mim” porque gosta especialmente do “nós”, mas o próprio “eu” não se 
satisfaz com pura dispersão: “Como a deusa da história,/ eu temos a unidade por 
alvo [...] Minha procura sem promessa continua assim mesmo/ e no fundo desse 
amor eu não ligo muito pra ti”, p. 154.
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mais íntimo, lança-o fora da e na linguagem, recriando-se na linguagem, 

despersonalizando o autor e singularizando o texto para o texto aban-

donar seu autotelismo e servir à ascese do escritor – que é despersona-

lizado para se tornar uma máquina místico-disparatada de “escreviver” 

(aglutinação cara a autores tão diferentes como José Lino Grünewald e 

Armando Freitas Filho).

Daí ser inexato e descuidadamente exagerado assumir o frágil 

vício da teoria pós-estruturalista, ápice e produto de todo o esforço do 

pensamento pós-metafísico, de negar o eu e a consciência, ou pelo me-

nos diminuir ou desprezar o seu papel69. Se a poesia sempre se obriga a 

uma retomada autotélica de si mesma num puro significante, não é para 

simplesmente destruir as balizas da subjetividade. Essa violência do sig-

nificante existe não só em tensão com a consciência, mas na dependência 

de uma aguda reflexão e exercício da consciência em torno de sua capa-

cidade de flexibilidade.

Em vez de pensarmos que a lucidez do texto poético nega a cons-

ciência, preferimos entender que ela é a sua sofisticação mais plástica e 

flexível que, para possuir esse livre desempenho, precisa de muito traba-

lho, disciplina e ascese. É a própria consciência que quer se sacrificar – 

num gesto trágico e masoquista – mas nunca poderá inexistir, pois é esse 

gesto mesmo que reforça sua intensidade em lucidez delirante70. O “olhar 

69 GUIMARÃES, Daniel. “‘O infinito e a água’: Alguns poemas de Leonardo Fróes 
através do sublime”. In: PEDROSA, Celia; CAMARGO, Lúcia de Barros (orgs.). Po-
esia e contemporaneidade: leituras do presente. Chapecó: Argos, 2001, p. 123-148. 
Nesta bela e filosófica leitura de Daniel, temos até agora talvez o único artigo sobre 
Fróes em publicação acadêmica. Além de o autor ter esse imenso mérito, a análise 
do signo “água” e do sublime foi bem explorada. Mas nossa ressalva está toda na 
“suspensão sujeito/objeto” (p. 144) que buscaria “um reencontro do ser com sua 
própria identidade” (p. 145). Toda sua análise se aproxima muito das pesquisas que 
desenvolvi em torno da poesia de Armando Freitas Filho, nessa dissertação: LOS-
SO, Eduardo Guerreiro B. Travessia cega de um desejo incurável. A experiência subli-
me na obra de Armando Freitas Filho. 2002. Dissertação (Mestrado em Ciência da 
Literatura) – Departamento de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2002, e em artigos anteriores. Mas percebemos que a tese da dispersão 
do eu, pouco dialetizada, se tornou um refrão teórico tanto das análises da mística 
quanto da literatura modernista e contemporânea, e exige ser repensada.
70 Derrida relaciona Benjamin com Adorno na busca de ambos por “uma lucidez 
de um sonho” quando Adorno elogia a coragem de Benjamin de reunir a mística 
e a filosofia “pela última vez”, o que motiva Derrida a, por sua vez, elogiar Adorno 
e por ele se sentir autorizado a falar da “possibilidade do impossível”. DERRIDA, 
Jacques. Fichus. Discours de Francfort. Paris: Galilée, 2002, p. 19-20.



63

profundamente acordado” [p. 209] de um poeta íntimo do sonho apro-

funda a cooperação da consciência com o inconsciente sempre a favor 

da primeira, que ganha força precisamente por violentar a si mesma (sua 

rigidez) com relativo sucesso. A lucidez delirante está bem consciente, 

sim, de sua infração e das leis que infringiu, e é devido a tal atenção que 

sabe e pode infringir, possui o domínio criminoso da arte de infringir.

Afinal, a consciência singular é aquela que se destaca dos hábitos 

e das crenças sociais mais imediatas, estreitas, e pode jogar com as leis. 

Por outro lado, é no seio de destacados acontecimentos e rastros sociais 

que ela encontra, em meio às redes labirínticas das tradições de pensa-

mento e arte, nutrientes, impulsões, simpatias que a fortalecem para li-

dar com as dificuldades da ascese ao mesmo tempo que exaltam seus 

arrebatamentos – deliciosos momentos em que ela se testa, brinca com 

seus próprios limites. É por isso que a criança brinca: a brincadeira é o 

procedimento ascético que dá mobilidade, flexibilidade e prazer à cons-

ciência maleável. O delírio é a mais extrema brincadeira com o sentido, a 

razão da loucura desafiando e fortalecendo a imaginação, a própria ativi-

dade sublime da consciência masoquista, o masoquismo transcendental 

da especulação transcendental. As forças do caos violentam e alimentam 

o cosmos singular da imaginação libertada por um eu sempre indetermi-

nado e ainda e sempre poeticamente reflexivo.

É essa consciência que produz, sem dúvida, o exercício ascético que 

deseja ardentemente sentir o gozo de estar fora de si sem deixar de manter 

sua existência mesma71. É essa consciência que ainda não se satisfaz so-

mente com o puro autotelismo do texto poético, pelo contrário, ela preten-

de fazer um uso muito específico seu com a prática da escrita, e esse uso 

serve, naturalmente, ao escritor. Sua ascese se dá inclusive enquanto leitor 

de si mesmo, e seu texto se dispõe a serviço, também, da ascese dos leitores 

empíricos. Aqui reconhecemos que a “influência” ou a “intertextualidade” 

pode ser analisada como transmissão de formas e “fórmulas” de ascese.

71 Uma consciência que não se possui, mas que se procura e se acha na conde-
coração final de todos os esforços ascéticos de renúncia e desprendimento de 
seres, coisas e afetos, podemos achar nesse poema: “A independência absoluta 
de sua dor o castiga, mas despoja-o de sua dor e seus vínculos [...] Cessa a ilusão 
da companhia [...] ‘Não sou a tua consciência’, diz-lhe então uma voz. ‘Ouça o 
que tenho a te dizer. Eu sou a Voz da consciência, que não se engana e nem te 
engana’”. FRÓES, Leonardo. Vertigens, p. 322.
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Ao contrário do biografismo do século XIX, o texto não é um mero 

espelho do autor: a ascese do autor se põe a serviço da elaboração minu-

ciosa do texto poético – no caso de Leonardo, trata-se da lúdica minúcia 

de um jogo com a desordem e o caos do sentido. Mas a intimidade do 

autor com a poesia é a intimidade da poesia com a vida. Não adianta, 

quando observamos muitas tentativas contemporâneas de reação ao es-

truturalismo, igualar o texto à vida, nem retornar à preponderância do 

autor sobre a obra, nem dizer que autor e obra se equilibram, como se 

houvesse uma perfeita balança teórica para tal. A poesia é só o instru-

mento para ascese do autor. Mas o trunfo de tal ascese é apagar não só a 

importância, mas a noção que o sujeito enquanto autor tem de si mesmo 

para, afinal, o autor do texto (que existe por causa do texto) ser o sujeito 

da ascese (existir pela ascese). Tal sujeito, na cooperação trágica e serena, 

violenta e calma da consciência com o sonho, trabalha somente para o 

objetivo da ascese, que só pode ser um: a experiência mística sublime 

e sua desmontagem da realidade, ou ainda, mais ambiciosamente, seu 

estado permanente72.

Por isso a poesia é o instrumento, é principalmente através dela (e 

de sua existência infusa nas artes e no pensamento) que se pode – nas 

reações turbulentas de sua condensação (Dichtung) autotélica da lin-

guagem e do eu intencionando uma proximidade com o real – assumir 

a tarefa de preparar-se, exercitar-se e experimentar-se a caminho da ex-

periência sublime integral, que procura nada mais nada menos do que a 

revelação imediata do real e o abandono completo da linguagem73.

Só a violência da linguagem poética pode dar um rastro do “para 

além” da linguagem e da consciência, para sempre retornar com total fra-

casso frente ao absoluto e parcial gozo de vitória para a consciência e a 

linguagem. Contudo, o eu poético (aquele que nunca é só o do texto), que 

72 Contudo, não se trata de um desejo histérico por êxtases, vertigens e espasmos 
sem fim. Tal experiência, em Fróes, parece ser sobretudo desejada com serenida-
de, moderada e intimamente, e o mais importante: não como um fim, mas como 
um tornar-se (o werden de todo o pensamento, frequentemente místico, alemão) 
sem fim, cujo finalidade é a ilusão necessária de permanecer sem fim.
73 RAJCHMAN, John. Foucault. A liberdade da filosofia. Aqui propõe-se uma re-
conciliação do dito primeiro Foucault, da transgressão sublime (p. 19-29), com o 
terceiro, da estética da existência (p. 29-37), se é que essas divisões existem, ou, 
até que ponto.
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está a caminho do eu absoluto violentando a subjetividade do eu, não 

deixa de – por que não? – abandonar-se e portanto ter a experiência do 

eu absoluto, porque, pensando em Fichte, o absoluto é o eu, ainda que 

indeterminado, portanto, um eu-outro sem um outro fora de si mesmo, 

já que não há aqui “nem dentro nem fora”. O absoluto, que advém da ex-

periência, acontece somente enquanto experiência de liberdade infinita 

e imediata do eu indeterminado74.

A enorme tensão entre o eu indeterminado e o determinado pro-

move a relação com o desejo, já que é a determinação da língua e dos 

recalques que processam a tentativa de, por meio de desvios e sutilezas 

da representação, conseguir apresentar o irrepresentável. O princípio de 

realidade impõe a arena onde o consciente mobiliza suas estratégias, e a 

ascese poética é um dos tipos mais refinados de estratégias que descre-

vem a própria economia do desejo e seus impasses diante do fracasso de 

um gozo absoluto. Contudo, a ascese poética de Leonardo – e também de 

outros poetas, menos conscientemente ou claramente – é feita para de-

safiar a realidade determinada com a revelação de um eu determinante, 

ativo, que procura indeterminar-se, sem deixar de ser eu: eu desejante. 

Só a inventiva elaboração que o eu faz da vida pode, inconsciente e cons-

cientemente, estar à altura do enigma, do desafio e da força avassaladora 

do desejo. Só a mística ascética aceita levar a demanda do desejo às últi-

mas consequências que a existência de uma vida pode alcançar. O asce-

ta-poeta é o sacerdote do desejo e a Ecila75 do gozo da língua76.

74 “Sobre o conceito da doutrina-da-ciência ou da assim chamada filosofia”. In: 
FICHTE, Johann Gottlieb. A doutrina-da-ciência de 1794 e outros escritos. São 
Paulo: Abril Cultural, 1984. A preposição “eu sou”, em que o eu põe a si mesmo, 
funda um estado-de-ação no qual o eu é ao mesmo tempo o agente e produto da 
ação, sendo para si mesmo pura e simplesmente. Só quando o não-eu se contra-
-põe, o eu se define e se determina em relação à sua negação, p. 46-47. Quando o 
eu se põe a si mesmo, sem negação, ele possui a totalidade absoluta da realidade, 
p. 66. Todo o esforço ascético de Leonardo de retornar à consciência infantil e 
onírica almeja experimentar esse estado de ação sem constrangimentos, vivido 
pelo eu absoluto.
75 Nota 25, do poema “O desdobre das bonecas”, FRÓES, Leonardo. Vertigens, p. 
111-115.
76 Prefiro aqui dizer gozo da língua, em Leonardo, do que o gozo da alíngua, de 
Lacan, pois a alíngua é não-toda e é marcada pela falta. Pensamos que ascese 
poética, ao contrário da ascese propriamente monástica (que, lembramos, como 
afirma Harpham, é o paradigma da ascese da neurose), não se estrutura pela ló-
gica da falta lacaniana, não pelo não-todo, e sim por todo-o-desejo-do-eu que 
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Na vida sem ascese poética (asceses açambarcadas pelo mundo 

administrado, digamos assim), o eu é determinado e a essência do obje-

to é indeterminada. Na vida com ascese poética e mística, o eu procura 

a objetividade da experiência trabalhando tragicamente as variáveis de 

sua subjetividade. Na experiência sublime, o eu se indetermina no con-

tato imediato com o real e se torna absoluto, quer dizer, real. Para o eu se 

tornar indeterminado, ele deve ser capaz de se deparar, imediatamente, 

com o imediato. O texto poético é necessariamente parte da determina-

ção do eu (há a materialidade, objetividade e exterioridade da linguagem 

e até do suporte), mas só serve para encaminhar-se, impulsionar-se, em 

direção ao indeterminado imediato do eu sem sujeito, objeto nem Outro. 

O caráter autotélico da poesia presta o valioso serviço de, ao confundir os 

sentidos criando relações quase imediatas entre eles, elaborar um simu-

lacro do eu absoluto77, e a principal meditação (no sentido místico do ter-

mo) do sujeito autor, na sua experiência, é mimetizar sua própria criação 

poética se deixando levar pelo jogo com o eu, que o estende e o esgarça 

na reflexão consciente e inconsciente do criador com a criatura, reflexão 

iluminadora e inflamadora, em que Narciso afoga sua própria máscara, 

ou melhor, o que dá no mesmo, se afoga em sua própria máscara. A mí-

mesis de si na obra poética configura o simulacro laboratorial da coisa-

aciona toda a máquina da consciência em prol de um encontro aberto com o 
gozo de todo-um-eu-não-todo, um eu indeterminado, que é o próprio gozo de 
explosão do eu. MILNER, Jean-Claude. O amor da língua. Porto Alegre: Artes Mé-
dicas, 1987, p. 25. Mas Milner afirma que a língua goza quando Dante serve a 
Beatriz, que, como mulher, goza (p. 81). Desconfiamos que haja aí uma relação 
de mímesis diferenciadora. Leonardo, contudo, faz com a língua a mímesis do de-
lírio, próprio da figura de Ecila, ligada à estrutura do desejo simbólico pela crian-
ça-menina – uma espécie de anima junguiana da loucura do eu indeterminado.
77 Na prosa poética “Vagante”, creio que Leonardo procurou conceber no “va-
gante” seu próprio mestre – o personagem-mímesis de um ideal do eu igualado 
ao eu indeterminado – sendo ele mesmo uma espécie de Alberto Caeiro capaz 
da completa serenidade e da capacidade fantástica de atravessar paredes, sim-
bolizando que a experiência do impossível, com as forças da loucura, é possível 
e real, possui “realidade bastante” (p. 130): “O rosto bom alegre ágil rarefeito [...] 
Sim, ele acredita que o viu atravessando paredes e que não foi ilusão [...] Como se 
fosse uma questão de inocência. Que o viu no estar absoluto de quem não mais 
tinha pressa, nunca se preocupava com nada e nunca se perturbaria com nada”. 
FRÓES, Leonardo. Vertigens, p. 308. Logo, tal personagem representa o próprio 
ideal do eu do exercício ascético. O momento da, digamos, “iluminação mística”, 
quando um personagem se desapega de tudo e encontra uma “liberdade infini-
ta”, está precisamente descrito em “O enterro do cajado”, p. 322.
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-em-si no eu absoluto e, esbraseando os limites da subjetividade, dá ao 

eu a totalidade que a imaginação deseja mas não suporta. A materialida-

de da linguagem, que violenta e atrai a imaginação, é aquilo que também 

atrai o real, dando as condições de possibilidade para a luta erótica entre 

a imaginação e o real suscitar o gozo do delírio sublime.

Enquanto o desejo, que vejo no poeta como relativamente cons-

ciente, do eu não encontrar a experiência sublime e se tornar absoluto, 

nunca ele estará calmo. Mas a receita é calmamente fazer a língua se de-

sesperar, dar a ela desespero poético trágico e delirante para, no vendaval 

dos sentidos, o furacão do absoluto aparecer no meio do eu. No centro do 

furacão, o esporte radical da molecagem e perversão da poesia dá ao eu 

toda a calma que ele precisa.
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A experiência mística do insólito 
na literatura brasileira contemporânea: 
Sobre Murilo Mendes, Roberto Piva 
e Carlos Emílio Corrêa Lima 78

1. Atualidade da mística transgressiva e pós-modernismo
A influência do surrealismo na literatura brasileira não foi domi-

nante no Brasil mas tem sido cada vez mais acentuada e estudada. Muri-

lo Mendes é o nome mais citado nesse sentido, e a partir dele observa-

mos uma certa linhagem que alia a subversão imagética (dissonâncias 

de sentido) com a busca de uma experiência mística ou “iluminação 

profana”, nas palavras de Benjamin79, através do choque transgressivo da 

linguagem poética. Gostaríamos de analisar a relação entre a produção 

de uma linguagem poética e a “ascese” existencial do escritor moderno 

e pós-moderno que procura chegar a uma experiência do inefável por 

meio do choque imagético, configurando uma espécie de mística secula-

rizada e transgressiva do insólito. Nesse caso, será preciso pensar no que 

está implicada essa ascese e mística estética moderna num contexto bra-

sileiro: até que ponto isso destoaria da literatura brasileira como um todo 

ou, mais provavelmente, caracterizaria secretamente uma opção estética 

ainda mal observada, analisada e refletida?

Por trás de uma possível opção estética, nosso foco procurará en-

tender, acima de tudo, como e por que há nesses autores um projeto de 

transformação individual e social de proporções escatológicas e religio-

sas enquanto tentáculos tropicais do sonho surrealista. Daí José Guilher-

me Merquior chamar atenção para o fato de haver no surrealismo e em 

sua herança cunhada em Murilo Mendes ambições existenciais libertá-

rias que queriam se realizar por meio de uma revolução cultural.

Sendo uma transformação tanto política quanto psíquica e espi-

ritual, tal projeto pode ter sido desmistificado pela desilusão de todos 

78 Primeiramente publicado em: GARCÍA, F. (org.). III Painel “Reflexões sobre o 
Insólito na narrativa ficcional”, Rio de Janeiro: Dialogarts, 2008. p. 176-200.
79 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 
história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1997, p. 23-24, 32-33.
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os movimentos modernistas com a Segunda Guerra e, posteriormente, 

pelo triunfo do capitalismo liberal oposto a um socialismo ditatorial não 

menos decepcionante que, embora aparentemente derrotado na queda 

do muro, encontrou novas formas de repressão burlando sistemas de-

mocráticos na atualidade, confirmando, enfim, na sua aparente oposi-

ção mútua, o que Adorno chamou de mundo administrado (verwaltete 

Welt)80. A obra de arte precisa estar consciente de seu próprio caráter de 

mercadoria numa sociedade integrada e protestar mediante o trabalho 

formal contra tal situação, não se deixando confundir com falsos protes-

tos esquerdistas nem pseudoatividades ou ativismos81.

A desmistificação e ultrapassagem dialética do projeto modernis-

ta, incluindo o surrealista, foi feita com uma paulatina desilusão do po-

tencial existencial, emancipatório e filosófico da própria arte (incluindo, 

naturalmente, as destruições regeneradoras da “antiarte”). Houve a pre-

ponderância de uma ironia pós-moderna da intertextualidade, do pas-

tiche, da mistura multicultural e da confusão de fronteiras entre o pop 

e o erudito que, contudo, não privilegia a ânsia utópico-existencial de 

experiências subjetivas e objetivas que estavam movimentando a arte e a 

crítica cultural desde o início da modernidade.

Diante disso, parece que o quadro em geral pintado pela diluição 

da teoria do pós-modernismo é que o ímpeto libertador e revolucionário 

do surrealismo, alcançando seu ápice cultural explosivo na contracultura 

dos anos 60/70, foi superado por uma ironia cínica e desiludida, ao mes-

mo tempo que festiva de uma arte erudita já de pazes com a indústria 

cultural espelhando a vitória final do liberalismo, que só deveria, depois 

de 11 de setembro, ainda ser defendido contra formações regressivas de 

fundamentalismo e novas manifestações ditatoriais. Se há niilismo estéti-

co na vanguarda devido a sua recusa sistemática de valores estéticos, mas 

paradoxalmente utopia afirmativa praticada como política cultural82, no 

pós-modernismo haveria uma herança da transgressão modernista sem 

afirmação utópica, retirando o investimento no futuro (pois, de certa for-

80 ADORNO, Theodor W. Band 10, 2: Kulturkritik und Gesellschaft II: Eingriffe. 
Stichworte. Anhang. Organização de Rolf Tiedemann e Gretel Adorno. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 2003, p. 505.
81 Ibid., p. 772.
82 STROM, Kirsten. “‘Avant-Garde of What?’: Surrealism Reconceived as Political 
Culture”. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, v. 62, n. 1, winter 2004, p. 38.
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ma, a revolução já aconteceu) e mantendo um hedonismo sincrético das 

artes, das épocas, dos estilos, da intertextualidade e de subjetivação e uma 

ironia sem grandes aspirações83. Toda marginalidade transforma-se em 

centralidade pop dominante justamente porque se abriu desde o princípio 

a uma linguagem formal acessível da indústria cultural.

Independente do fato de todas as vanguardas – incluindo a mais 

paradigmática, o surrealismo – terem realmente despencado de suas ilu-

sões de arte coletiva, de uniformização de um estilo artístico e de um 

ideal messiânico a partir de um manifesto, a ânsia utópica não direcio-

nada a guerrilhas políticas, mas a revoluções individuais e culturais, não 

se tornou simplesmente coisa do passado. Não entendemos, portanto, 

utopia no seu sentido positivo e fixo de um futuro já programado, como 

queriam comunistas e todo marxismo pré-soviético e soviético, antes, a 

utopia negativa ou ânsia utópica (utopische Sehnsucht) própria da arte e 

do pensamento crítico de Adorno e Bloch84. Quem explicou bem o que há 

de messiânico no materialismo e legítimo para a atualidade do exercício 

crítico foi Michael Löwy85. Löwy percebeu que a trajetória libertária do 

surrealismo está para além do plano político-revolucionário:

Não se pode esquecer que o surrealismo contém aquilo que 

Ernst Bloch chamava de um “excedente utópico”, um exce-

dente de luz negra que escapa aos limites de qualquer movi-

mento social e político, por mais revolucionário que seja. Esta 

luz emana do núcleo inquebrantável da noite do espírito sur-

realista, de sua busca obstinada pelo ouro do tempo, de seu 

mergulho perdido nos abismos do sonho e do maravilhoso.86

83 CONNOR, Steven. Cultura Pós-Moderna: introdução às teorias do contemporâ-
neo. São Paulo: Loyola, 1993, p. 150.
84 ADORNO, Theodor W.; BLOCH, Ernst. “Etwas fehlt... Über die Widersprüche 
der utopischen Sehnsucht”. In: BLOCH, Ernst. Tendenz-Latenz-Utopie. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 1978, p. 360-361.
85 LÖWY, Michael. Romantismo e messianismo. São Paulo: Perspectiva, 1990, p. 
59. Ver também minha tese: LOSSO, Eduardo Guerreiro Brito. Teologia Negativa e 
Theodor Adorno: A secularização da mística na arte moderna. 2007. Tese (Douto-
rado em Teoria Literária) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2007, p. 134-145.
86 LÖWY, Michel. A Estrela da Manhã: Surrealismo e Marxismo. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002, p. 36.
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Assim como a suposta superação da utopia cultural (deslegitiman-

do ações de política cultural) é falsa, a diluição liberal da teoria do pós-

-modernismo tende a desqualificar manifestações atuais do choque sub-

versivo e insólito da linguagem literária em prol de uma conciliação da 

alta literatura com a cultura de massa, em que nem a cultura de massa se 

mostra totalmente perdida em sua própria banalização, popularizando 

elementos e procedimentos da alta cultura, nem a alta cultura se man-

tém avessa ao público num insistente hermetismo.

Apesar de haver efetivamente um ganho de ambos os lados nesse 

pacto, manifestações atuais de hermetismo, subversão de estruturas nar-

rativas e choque literário, que nada negociam com o entendimento e a 

fruição do grande público, tornaram-se para muitos propostas estéticas 

mais que ultrapassadas, justificando sua censura. Nesse caso, só haveria 

lugar para o insólito desde que ele fosse palatável em formas populariza-

das do fantástico, da ficção científica, do terror, do estilo pós-moderno e 

da fábula infantil. A radicalização do insólito presente nas prosas poéti-

cas de narrativas desconstruídas, no choque da imagem poética disso-

nante, enfim, no experimentalismo da linguagem, seria algo historica-

mente ultrapassado. Portanto, o trecho abaixo de Roberto Piva do poema 

“Heligábalo” deve passar a ser considerado nada mais nada menos do 

que um epígono menor do surrealismo.

As alamedas marítimas enfaixavam um horóscopo com 

moluscos-cartomantes embriagados de bombons velhos. A 

seda noturna descia sobre meu crânio como um espelho de 

amor.87

O desprezo do grande público seria, enfim, teoricamente justifi-

cado: a obrigação chata de termos de passar pela angústia da falta de 

sentido moderna através dos abstracionismos e dissonâncias, de engo-

lir o gosto amargo da amargura secular, transformou-se de gesto rebel-

de juvenil em rabugice de velhas gerações artísticas. Se há no absurdo 

do texto insólito e dissonante um gozo de linguagem próprio da junção 

entre prazer e desprazer do sentimento do sublime moderno, que esse 

87 PIVA, Roberto. Um estrangeiro na legião: Obras reunidas, v. I. São Paulo: Globo, 
2005, p. 113, do livro Piazzas, de 1964.
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prazer artístico realmente exista e possa sempre encontrar novas forma-

ções estéticas, o senso comum pós-moderno quer deixar de levar tal fato 

em consideração simplesmente por que tal prazer é difícil e a arte pós-

-moderna já tornou elementos modernistas maciçamente aceitáveis, de 

modo que não há mais necessidade de educar o público para o prazer 

difícil e desconfiar da indústria cultural – como queria Adorno – pois já 

arranjaram um jeito de o difícil tornar-se fácil e de a indústria cultural 

mesma encontrar dignidade artística.

Dentro desse horizonte de expectativas da pior espécie de crítico 

literário atual, limitado às conquistas que foram as da contracultura, o 

valor artístico da indústria cultural torna-se uma oportunidade para des-

prezar a continuidade de transgressões da linguagem na literatura. Não 

se trata de valorizar o puro ato subversivo em si e para si mesmo, pois ele 

já perdeu tanto seu páthos inaugural como sua, poderíamos assim dizer, 

ingenuidade subversiva. Sua colaboração possível na atualidade, do ponto 

de vista semântico e hermenêutico, consiste em suas novas experimenta-

ções literárias de indeterminação e flutuação de sentido, explorando mais 

a fundo e extensamente regiões de imprecisão, vagueza e indefinição do 

enunciado e da estrutura mesma do discurso. Não penso somente na ca-

racterística ambiguidade de qualquer texto literário e a abertura interpre-

tativa própria do universo ficcional, porém, mais precisamente, nos efeitos 

nebulosos e sombrios da suspensão do sentido e da voluntária supressão 

de coordenadas básicas para a construção de um universo ficcional inte-

ligível que satisfaça e conforte a exigência de entretenimento do público. 

A renúncia à fruição estética mais primária e imediata trabalha para que 

apareça, pela negação da negação, um prazer dialeticamente ulterior.

A radicalização da ambiguidade, que chega a violentar o entendi-

mento, radicaliza tanto a ficcionalidade que chega a negá-la para afirmar 

o puro jogo mais elementar da forma, mas, diferentemente das já conhe-

cidas teorias do modernismo, gostaria de frisar como se pode reconstruir 

nebulosas de ficcionalidade possível e delas fruir a partir dessa indeter-

minação de base, em vez de frisar a mera negação da ilusão narrativa (de 

acordo com a influência do niilismo dadaísta agindo subterraneamente 

numa certa diluição do pós-estruturalismo hoje).

Observo que hoje nos interessa mais apontar nessa transgressão 

textual o desejo de uma experiência mística do excesso de possibilidades 
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ficcionais simultâneas, da vertigem de vislumbrar o horizonte infinito da 

narratividade e da poeticidade; há, portanto, mais uma ambição mística 

prometeica de paradoxalmente abarcar o infinito nele se perdendo do 

que de meramente destruir a ficção e se desiludir dos artifícios da arte. 

Tal entusiasmo existencial converge para a ânsia de transformação utópi-

ca por meio de uma revolução cultural da qual o escritor se considera um 

personagem ativo e decisivo. O sacrifício do significado e da satisfação do 

entendimento serve como percurso iniciático necessário para alcançar 

essa vertigem sublime de mergulho no horizonte absoluto e imediato da 

poesia e da ficção. A suspensão do sentido, que é julgada em seu valor 

negativo como espera, expectativa frustrada de entendimento, pode ser 

o prazer de, num estado de suspensão, acolher o desconhecido, ou a fe-

licidade “provocada pelo crescimento do sentimento de existir, trazido 

pelo acontecimento”88. O ensaio de Lyotard, “O sublime e a vanguarda” é 

para nós um bom ponto de partida na medida mesma em que não consi-

dera o modernismo superado pelo pós-modernismo, ao contrário, ainda 

atravessa-o no que ele teria de melhor:

Impelidas pela estética do sublime, em busca de efeitos in-

tensos, as artes, qualquer que seja seu material, podem, e 

devem, desprezar a imitação dos modelos apenas belos, e 

experimentar combinações surpreendentes, insólitas, cho-

cantes. O choque supremo é que Ocorra (algo) em vez do 

nada, a privação suspensa.89

Se o leitor fruir da ocorrência súbita e complexa do choque e em 

vez de compará-lo com significados inteligíveis recebê-lo diante do nada 

(pois o choque colide com as evidências para, ao destruí-las, desvelar seu 

embate fundamental com o nada), vai se deparar com o êxtase sublime 

de se despojar de seu próprio imperativo de entendimento e enquadra-

mento semiológico. Não interessa nesse desprendimento da necessida-

de de compreensão um mero abandono do entendimento que flutue no 

nada, antes a liberdade de mobilizar uma compreensão relativa, variável 

88 LYOTARD, Jean-François. O Inumano. Considerações Sobre o Tempo. Lisboa: 
Estampa, 1990, p. 97.
89 Ibid., p. 105, tive de corrigir alguns erros de português da tradução. 
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e flexível, aberta aos caprichos chocantes do objeto estético; alcançando, 

em toda sua amplitude, a experiência estética enquanto forma especifica-

mente moderna de êxtase místico, ou seja, sublime.

2. Murilo Mendes e seu cristianismo insólito
Com base nessas considerações gerais, pretendo analisar e compa-

rar entre si textos de Murilo Mendes, Roberto Piva e Carlos Emílio Corrêa 

Lima, procurando observar neles a vertigem sublime do texto transgres-

sivo como uma espécie de prática artística ritual para a transformação 

místico-utópica no plano individual e social.

Percorreremos a trajetória dialética do modernismo de Murilo 

Mendes, passando por um certo modernismo tardio de Roberto Piva e 

chegando à geração mais recente de Carlos Emílio Corrêa Lima.

José Guilherme Merquior tem muitos motivos para afirmar que 

Murilo Mendes é uma “voz solitária e insólita”90 na literatura brasileira. 

Para começar, podemos levantar a questão do seu cristianismo. Como 

poeta modernista, Murilo acumulou características irreverentes e in-

solentes, assumindo, juntamente com seus colegas Mário de Andrade, 

Oswald de Andrade e Drummond, o tom coloquial de linguagem vulgar, 

antiestilista, em sua primeira fase, nos poemas de 1925-29. Há ao mes-

mo tempo um grande ímpeto erótico, focando “meninas morenas” com 

“seios empinados gritando/ Mamãe eu quero um noivo”91, vindas

Das cinco regiões onde navios angulosos

Sangram nos portos da loucura

evidenciando a ligação psicanalítico-surrealista entre inconsciente e se-

xualidade. Antiestilismo e erotismo são traços comuns de uma clara in-

solência juvenil que se afasta da sociedade na medida mesma em que se 

aventura para além das fronteiras da razão. Contudo, em Tempo e eter-

nidade, de 1934, o poeta sublima o coloquialismo e o erotismo erigin-

do a musa como ideal estético. Nesse livro aparece de forma mais direta 

sua conversão, seguida de uma lamentável inibição imagética. Mas logo 

90 MENDES, Murilo. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, 
p. 11.
91 Ibid., p. 103.
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no livro Os quatro elementos, de 1935, e na produção posterior, observa-

mos que a adoção de um tom mais nobre já operou a síntese com a ir-

reverência mais amadurecida dentro da purificação da linguagem, onde 

o ludismo de personificações temáticas (cada poema possui um título 

que frequentemente é personificado e apreciado liricamente, como por 

exemplo, “A lua”92 e “O fogo”93) e imagens dissonantes tornam-se instru-

mentos de uma revolução cultural e messiânica. Por isso, seu cristianis-

mo terminou por se harmonizar com o inconformismo apocalíptico, éti-

co e existencial, do poeta maldito dos primeiros anos, em vez de com ele 

se chocar, e deu a Murilo maior firmeza para afirmar uma ascese poética 

“do martírio e da salvação”94 juntamente com a ânsia de abarcar a to-

talidade da experiência humana e universal, desejando uma espécie de 

onisciência poética.

Ela almeja um novo tipo de unio mystica com Deus, como no poe-

ma “Panorama”: “eu te pertenço tu me pertences que mistério”95. O per-

tencimento mútuo do poeta com Deus é sinal de que o poeta moderno, 

mesmo convertido, não diminui sua sede megalômana de potência e êx-

tase. Ao querer abarcar o mundo e ao mesmo tempo estar além dele, o 

poeta é um super-homem que alimenta sua proximidade sagrada com 

Deus num constante “delírio divino”96, num olhar sempre direcionado ao 

futuro, às suas possibilidades indeterminadas, e encontra-se embriagado 

de uma sensação profética no cerne do prazer criativo. Como bem diz 

logo no início de Poesia em pânico:

O espírito da poesia me arrebata

Para a região sem forma onde passo longo tempo imóvel

Num silêncio de antes da criação das coisas.97

A poesia contém portanto qualidades potencialmente extáticas, 

levando a um topos negativo, sem forma e sem som, que se iguala ao 

momento originário incriado. Fica clara uma nova espécie de teologia 

92 Ibid., p. 269.
93 Ibid., p. 271-272.
94 Como afirma Merquior em Ibid., p. 15.
95 Ibid., p. 275.
96 Ibid., p. 281.
97 Ibid., p. 285.
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negativa que quer ser um deus em direção a um “fim único”: a morte ou 

a verdadeira união final com Deus. O poeta nega ser o deus único só para 

se divinizar com a poesia e partir em direção a Ele. O deus-poeta, para 

finalmente pertencer a Deus, vai buscar sempre descobrir em si mesmo 

onde Deus lhe pertence, autodivinizando-se.

Essa fome prometeica de Deus é o que Michel Carrouges chamou 

de mística do super-homem do escritor moderno (ou “psico-mística”)98 

e o que já chamei, em outro texto, de megalomania estética e ascética ou 

mística secularizada99. O poeta constrói para si um mundo imaginário 

para lidar melhor com as frustrações do mundo e agir contra elas. Ao en-

frentar a segunda natureza do mundo burguês, artificialmente criado para 

fins de dominação da natureza pelo homem e do homem pelo homem, 

pretende colocar a “imaginação no poder” e erigir-se em novo Rei-sol para 

a revolução cultural final. Logo, depois da revolução burguesa, em vez de 

dar lugar a uma revolução socialista, o poeta visionário moderno quer ser 

arauto de uma revolução em que sua potência estética torne-se a efetivida-

de prática de uma nova cultura a um só tempo justa e libertária, em vez de 

injusta e controladora, inibidora de energias libidinais e criativas.

No início da obra ele se queixava de estar demasiado limitado em 

sua individualidade. Mas depois100 o eu se iguala a tudo. Esse percurso 

de ascensão do eu ao todo, do sujeito individual ao espírito absoluto, em 

termos hegelianos, demonstra a ligação do desejo com a ambição me-

galômana, com a vontade de poder de tornar-se super-homem. Aqui 

Murilo encontra Nietzsche mesmo que por caminhos bem diferentes e 

até nos faz observar, com um olhar adorniano – aquele que vê em aban-

donos forçados da subjetividade o próprio reforço da mesma – que o 

anti-hegelianismo de Nietzsche de perder-se no real dionisíaco contém 

mesmo assim algo de hegeliano por supra-assumir a totalidade objetiva 

na experiência do sujeito. Essa ligação ainda ignorada de Nietzsche com 

Hegel foi plenamente realizada naquele que considero o maior de todos 

os nietzschianos, Bataille, que imaginou em Hegel “o horror de estar no 

98 CARROUGES, Michel. La mystique du surhomme. Paris: Gallimard, 1948, p. 15-56.
99 LOSSO, Eduardo Guerreiro B. “Máquina mística da ascese poética. Sonho, de-
lírio e liberdade infinita da inocência lúcida”. Terceira Margem: Revista do progra-
ma de pós-graduação em ciência da literatura, Rio de Janeiro: UFRJ, Centro de 
Letras e Artes, Faculdade de Letras, ano IX, n. 11, 2004, p. 72-90.
100 MENDES, Murilo. Poesia completa e prosa, p. 299.
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fundo das coisas – de ser Deus”, e afirmou, com razão, que “Nietzsche só 

conheceu de Hegel a vulgarização habitual”101.

A perdição do dionisíaco deseja secretamente muito do controle 

do apolíneo e a derrocada da consciência do saber absoluto não diminui 

sua ambição mesma de poder absoluto. Portanto, há um momento dialé-

tico em que perdição e controle, embriaguez e consciência se equivalem 

em vontade de poder.

Do desejo de desaparecimento do mundo da primeira fase e de 

primeiro impacto da conversão, na segunda fase, Murilo encontrou, 

numa terceira fase sintética, uma nova relação de absorção e superação 

do mesmo. De um desejo erótico vital e uma posterior renúncia à sexuali-

dade, encontrou uma melhor adoção de um erotismo místico-estético de 

união ativa da imaginação e do delírio com as coisas e com Deus. Murilo 

me parece, por isso, um exemplo de singularidade perfeita do messia-

nismo vanguardista, pois, se ele no geral é uma mística ateia, em Muri-

lo compreendemos que sua ambição messiânica de se tornar, mais do 

que uma nova estética, uma nova religião, mantém ligações secretas com 

o próprio cristianismo. Ou seja, o cristianismo do barroco e do roman-

tismo encontra em Murilo sua nova metamorfose artística e esclarece, 

incorporado num exemplo singular, o fundo apocalíptico, utópico e sal-

vífico de toda a poesia moderna da “tradição da ruptura”. Como reflete 

Octavio Paz no artigo que possui esse título,

Nossa época rompe bruscamente com todas essas maneiras 

de pensar. Herdeira do tempo linear e irreversível do cristia-

nismo, opõe-se, como este, a todas as concepções cíclicas. 

Diferença [...] desenvolvimento, revolução, história – todos 

esses nomes condensam-se em um: futuro.102

Inevitável constatar que a raiz da concepção desse futuro está na 

escatologia e soteriologia judaico-cristã.

Por isso, deixo aqui a sugestão de estudar melhor os intrincados 

problemas teóricos que ainda não foram devidamente analisados, em-

101 BATAILLE, Georges. A experiência interior. São Paulo: Ática, 1992, p. 118.
102 PAZ, Octavio. Os Filhos do Barro, do Romantismo à Vanguarda. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1984, p. 34.
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bora já bem reconhecidos, da emancipação, laicização e secularização 

da arte moderna. Podemos resumi-los numa interrogação: como as 

raízes religiosas da própria emancipação da arte moderna continuam 

a influir no que há nela de mais radical, subversivo e transgressor? Se 

o cristianismo de Murilo é o exemplo mais fácil para descobrir essas 

ligações secretas, ele nos ajuda a entender o ateísmo subterraneamente 

místico dos exemplos mais difíceis.

Curiosamente, Murilo se torna um insólito poeta moderno por ser 

convertido, torna-se insólito por retornar estranhamente ao sólito, tor-

na-se, portanto, uma insólita combinação do sólito e do insólito, em que 

um contamina insolitamente o outro.

3. Piva: a soberania do insólito na linguagem
O verso “antimelódico e anti-harmônico”103 de Murilo, verso cerra-

do e áspero, simultaneamente munido das mais ricas imagens e polifo-

nias de sentido, influenciou diretamente a poética de Roberto Piva.

Embora Piva esteja sendo, de uns anos para cá, descoberto e de-

vidamente valorizado como um dos maiores representantes da geração 

iniciada nos anos 60, é necessário produzir uma longa análise, pesquisa 

e discussão em torno de sua obra e do que ela representa para a literatura 

brasileira. Produzindo ligações inusitadas entre surrealismo, antropofa-

gia e beat generation, tendo como fundo um pensamento antiburguês e 

transgressivo nutrido por Sade, Lautreamont, Nietzsche e Artaud, Piva é, 

sem dúvida, o mais genuíno poeta maldito do Brasil.

Se o cristianismo de Murilo não é nenhuma regressão do poeta a 

estágios pré-modernos, contribuindo, ao contrário, para entender me-

lhor a ligação entre o modernismo e o sagrado, o cerne surrealista, epifâ-

nico e místico de Piva está totalmente distanciado de qualquer religião, 

radicalizando o enfrentamento aos valores, costumes e instituições bur-

guesas como praticamente nenhum outro escritor brasileiro. Fascinado 

pela marginalidade dos loucos, místicos, vagabundos, maconheiros, pe-

derastas e homossexuais, frequentador de submundos, do undergrou-

nd de adolescentes roqueiros, além de demonstrar grande interesse por 

tribos primitivas e seus rituais orgíacos de iniciação, o poeta reúne das 

103 MENDES, Murilo. Poesia completa e prosa, p. 15.
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mais diversas direções – religiosas, místicas, filosóficas, artísticas e so-

ciais – uma ascese ou antiascese (ou melhor: a ascese da antiascese) de 

bombardeio ao mundo burguês. Podemos afirmar com segurança que 

Piva produziu uma síntese poética e existencial de todas as manifesta-

ções transgressivas da modernidade. Sua erudição é instrumento de vio-

lência artística às ordens estabelecidas no plano externo e interno, no 

nível social, psicológico, ideológico e filosófico. A erotização do conheci-

mento como atitude de o vitalizar contra as formas repressivas da socie-

dade frequenta leituras como se fossem fetiches sexuais, coisas poéticas 

para uso e abuso transgressivo, imaginando até mesmo transformar os 

autores que cita: “minhas alucinações arrepiando os cabelos do sexo de 

Whitman”104.

Como não poderia deixar de ser, a subversão de Piva começa, antes 

de mais nada, na linguagem. Se Murilo assimila o surrealismo no estilo 

seco e com doses ainda medidas de dissonância imagética, Piva pretende 

romper gravemente com qualquer tipo de encadeamento lógico ou fio de 

significação. Os surrealistas já teorizavam que a escrita automática não é 

mera arbitrariedade, mas um esforço de incongruência, que chega a ser 

maior que o esforço mental feito para enunciados com sentido estável105.

É por isso que a escrita automática foi muitas vezes descri-

ta como uma verdadeira ascese, que não consiste de modo 

algum em “deixar-se arrastar” para um discurso que se con-

tinua por si mesmo, mas que, pelo contrário, impõe um es-

forço considerável para que sejam mantidas afastadas as 

diferentes formas de censura106

Nunca deixarão de existir os que se irritam, como Laurent Jenny 

em “L’automatisme comme mythe rhétorique”, com as “expansões inde-

finidamente narcísicas”107 dos que se deleitam com a escrita automática. 

104 PIVA, Roberto. Um estrangeiro na legião, p. 54.
105 BRETON, André. Manifeste du surréalisme. Œuvres completes, t. I. Ed. Mar-
guerite Bonnet. Paris: Bibliothèque de la Pléiade, 1988, p. 331-334.
106 DUROZOI, Gerard; LECHERBONNIER, Bernard. O surrealismo: Teorias, te-
mas, técnicas. Coimbra: Almedina, 1972, p. 119-120.
107 JENNY, Laurent. “L’automatisme comme mythe rhétorique”. In: MURAT, Mi-
chel; BERRANGER, Marie-Paule (org.). Une pelle au vent dans les sables du rêve. 
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Contudo, para os irritar ainda mais, há aqueles que, como Piva e o Leo-

nardo Fróes de Sibilitz, elaboram a ascese de radicalizar a dissonância 

verbal da escrita automática numa escrita bem deliberada precisamente 

para violentar nossa repulsa consciente ao absurdo. Logo, o nonsense de 

Piva segue os melhores resultados do surrealismo procurando exagerar 

no absurdo verbal sem deixar de elaborar uma rica e complexa poética 

dentro dessa proposta.

Leiamos o poema “Matéria & clarineta” de Piazzas, de 1964.

Matéria & clarineta

As panteras das plumas & as tranças das estrelas

Numa fuselagem sem saída

Um pelicano de tempos em tempos esganiça o mar dos am-

bulantes

Noite de meninos com corações brancos

Fendas diminuídas na imóvel lamentação entre a sopa

 & o garfo de polaroide

Os canteiros dos clavicórdios em oblíqua oração sob os dentes

Em curto langor & velas ampliando108

Cada frase está isolada da outra sem nenhuma pista de sua cone-

xão recíproca. Fora os versos que continuam sintaticamente as frases dos 

versos anteriores, não há ligação de sentido entre os versos, como se fos-

sem um acúmulo de constatações poéticas. No interior de cada frase, há 

uma dissonância de sentido própria da imagem surrealista mais radical, 

como “as panteras das plumas”. Pode haver uma relação entre panteras 

e aves aqui (ambos são animais vertebrados), mas há momentos em que 

não encontramos nenhum fio de sentido até no interior dos sintagmas, 

como em “oblíqua oração sob os dentes”. Logo, trata-se da maior radica-

lização do insólito no nível semântico.

Já que não se encontra nada para ser entendido, resta tentar en-

contrar formas de saber fruir desse poema. Seria possível imaginar si-

tuações absurdas em que tais enunciados possam fazer sentido, mais ou 

Les écritures automatiques. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1992, p. 31.
108 PIVA, Roberto. Um estrangeiro na legião, p. 101.



82

menos como se uma história fantástica ou de ficção-científica estivesse 

por trás de cada verso. Essa hipótese mostra, inclusive, a fraternidade se-

creta entre a literatura fantástica e o surrealismo: o fantástico e o mara-

vilhoso constroem uma realidade bem diferente da nossa onde determi-

nadas situações e enunciados passam a fazer sentido, enquanto a poesia 

nonsense supõe que o próprio leitor já possa se encarregar de construir 

esse mundo ficcional.

Mas proponho uma hipótese mais radical. O texto nos ensina a to-

mar gosto não pela difícil apreensão do entendimento, nem pela cons-

trução subjetiva de uma possibilidade de apreensão do entendimento, 

antes pela verdadeira tomada de distância do prazer estético frente ao 

entendimento. Nesse caso, quanto menos entendermos, melhor, não 

para tornar o prazer estético caótico, arbitrário e por isso indiferente (se 

ele é um juízo de gosto, como quer Kant, é impossível lhe ser indiferente), 

mas para fruir das coordenadas imagéticas do poema mais na sua violên-

cia de dissociação do que nas possibilidades de associação.

A partir daí, a própria associação e correspondência das coisas 

mais distantes aparecerão com o brilho extático de uma perspectiva oní-

rica, de uma liberdade potencialmente infinita da imaginação. O prazer 

da falta de sentido tornar-se-á prazer das infinitas possibilidades de sen-

tido. Num estágio dialético ainda posterior, pensando num novo tipo de 

ascensão mística do poeta moderno, as infinitas possibilidades de senti-

do darão lugar a uma afirmação da pura negatividade da linguagem e da 

representação em que a experiência, despida de qualquer instrumento, 

apoio, objeto, encontra-se numa “noite escura dos sentidos”, como dizia 

São João da Cruz. Mas se Murilo ainda trazia uma ascese da purificação 

através do trabalho artístico, Piva pratica uma ascese da sujeira, do abje-

to, uma verdadeira ascese da perversão de modo que a própria perversão 

supera a si mesma num imenso erotismo cósmico da linguagem absurda 

com o mundo. A libertinagem estética torna-se ontológica e iguala sacrali-

dade e profanação, o que nos lembra Bataille, mas com o adicional de que 

tal profanação se enraíza na alucinação poética da própria linguagem.

Logo, as palavras, os objetos (“garfo”, “polaroide”), os seres (“pan-

teras”, “meninos”) são ingredientes de uma carnavalização dos sentidos, 

de uma “bagunça transcendente”, como escreveu Murilo Mendes, que 

revelam um estado alucinatório e extático cuidadosamente reprimido na 
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formação e educação das instituições de sociedades ocidentais. A loucu-

ra mística é algo a ser desejado por uma ascese de erudição, perversão 

e desvario realizado no trabalho da linguagem. As diferenças essenciais 

entre a loucura, a perversão e a ascese mística tradicional são simples-

mente ignoradas em prol de uma insólita mistura de componentes já 

insólitos em si, como se o que mais interessasse, para Piva, fosse justa-

mente sua oposição à razoabilidade dos costumes e virtudes burguesas. 

Em Piva constata-se, portanto, a soberania do insólito na linguagem e no 

pensamento poético contra o enfraquecimento burguês das potenciali-

dades do sujeito e da coletividade.

4. Emílio: jorro lírico e entusiasmos messiânicos
Murilo e Piva são dois poetas, agora nosso terceiro e último escri-

tor será um prosador. Carlos Emílio Corrêa Lima é, no entanto, um pro-

sador que não cessa de investir no lado imagético da prosa de modo que 

chega a diminuir bastante a tensão da trama narrativa para dar primazia 

ao trabalho poético com a linguagem. O enredo, que sempre se mantém 

em estado de esboço, serve mais como pretexto para um fluxo de prosa 

poética. Mesmo assim, considero profícua uma reflexão sobre a poética 

de Emílio até para concluir problemas de estrutura narrativa que já está-

vamos levando em conta na teorização da obra dos poetas. Embora Emílio 

seja um escritor de vários livros e extensa produção, focarei seu primeiro 

livro, que já contém a maior parte das características de toda a obra até o 

momento e já revela a maturidade do escritor, A Cachoeira das Eras.

O livro carrega o desejo de ser uma espécie de romance total, sen-

do uma epopeia para novos tempos, para pensar nos termos dos primei-

ros românticos alemães (os Frühromantiker, Novalis e Schlegel). Essen-

cialmente feito de um fluxo poético ininterrupto, ele contudo contém 

diferentes capítulos, escritos por um narrador homodiegético (que par-

ticipa da história mas não como protagonista) que pede ao leitor que se 

esqueça dele mesmo, “esqueçam-me para sempre”109, por personagens 

secundários e um conjunto de personagens que juntos protagonizam 

a narrativa. Eles são intitulados de “a coluna de Clara Sarabanda”, “uma 

confraria aberta de iniciados”. São personagens boêmios que trabalham 

109 LIMA, Carlos Emilio Corrêa. A cachoeira das eras: a coluna de Clara Saraban-
da. São Paulo: Ed. Moderna, 1979, p. 37.
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para o deus da luz Juripari contra o deus das trevas, Jarí, e estão encar-

regados de redimir o mundo. Jarí foi o responsável pela destruição da 

Atlântida, pela colonização da América Latina, pelo desmatamento das 

florestas brasileiras, pelas injustiças sociais e pelos limites internos do 

próprio homem. Juripari é o deus que vai liberar as energias inutilizadas 

e desperdiçadas do homem produzindo o renascimento da Atlântida, a 

libertação do Brasil, especialmente de seus índios, e a reconciliação do 

homem com a natureza, enfim, a redenção do mundo.

O romance reúne em si uma série de gêneros: há momentos epis-

tolares quando Antônio Lopes escreve para seu filho Eduardo Bravo suas 

viagens, experiências místicas e estados de graça, dando a ele instruções 

para combater Jarí e aproximar-se de uma experiência mística com Juri-

pari e prometendo a ele uma existência redentora: “Tua sombra fecun-

dará florestas”110. Tais instruções são as mais despropositadas possíveis:

Destrói os robôs de voz maléfica. [...] Meu filho, teu nome é 

caipora, constrói teu belo pavor na encruzilhada das cida-

des. [...] Fura as orelhas, faz buraco nas pontas dos dedos, in-

venta uma nova mão, aumenta de tamanho, faz um esforço 

de longo a largo rio sem fim. Faz isso, meu filho! Procria ge-

nerosamente111. Mergulha na cachoeira das eras. [...] As dan-

ças devem sempre ser para a esquerda e todos os homens, 

mulheres e crianças devem andar para trás. Você notará que 

isso traz estranha sensação. [...] Deves também, incessan-

temente, masturbar-te, pensa não somente em mulheres, 

pensa também nos homens, nos meninos, nas salamandras, 

nas capivaras, nas pacas, no tapir correndo pelos campos, 

levando-te naquela correria pelos ermos gostosos até o or-

gasmo fremente no crepúsculo, desce masturbando-te para 

que teu pênis cresça e sejas bom fecundador, fecunda o pra-

zer de cada coisa, sê fiel aos princípios gerais do universo. 

[...] masturba-te pensando no Sol [...] Precisas viver dentro 

de uma cachoeira de amor interior por todas as coisas [...] 

chega até o interior de tudo com prazer, o prazer é a vasta 

110 Ibid., p. 64.
111 Ibid., p. 63.
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região de antigas sensações que alimenta o interior de todas 

as coisas. Com isso poderás captar um pouco do mecanismo 

central do mundo112

Além de ser epistolar, cada capítulo desenvolve e parodia um gê-

nero diferente. Há momentos, como o que já vimos, que podem ser in-

terpretados como um manual mágico (com instruções precisas sobre o 

que e como fazer, o que e como pensar, como nesse trecho), outros que 

parecem relatos de viagem, outros, cartas de viagens de descobrimen-

to, outros, um diário de viajante, outros parecem escrituras proféticas ao 

modelo bíblico, e grande parte encarna um relato de experiências mís-

ticas. Tudo isso está atravessado de um substrato misterioso, fantástico, 

redentor, maravilhoso e libertário. O desejo messiânico ambiciona com 

isso encontrar uma comunicação nova e sublime com o leitor de forma 

que o jorro de delírios seja absorvido como mensagem redentora e epi-

fânica. Por isso há um grande valor simbólico no fato de a carta do pai 

ser escrita para o filho, confundindo o leitor empírico com o narratário 

ficcional.

Há vários momentos em que o texto fala de si mesmo. Sua autor-

referência sempre engloba, no entanto, a totalidade do que expõe como 

mundo: a história, a natureza, Brasil e a experiência mística, interior e 

coletiva, mágica e erótica.

O propósito messiânico do livro parece estar no trabalho micro-

cósmico individual de um grupo de viajantes boêmios para a redenção 

universal. O romance produz um universo mitico-poético moderno. Essa 

criação artística recompõe a experiência interior, a interpretação da his-

tória universal e a mímesis da natureza para agir no mundo experimen-

tando o mistério vital.

O antagonista da narrativa é personificado miticamente, inspiran-

do-se na cultura indígena, como Jarí. A partir daí há uma luta política e 

psicológica com o medo, situações de terror e dominação dos governos 

pelos índios, chegando ao ponto da reação levar a uma revolução carna-

valesca contra o estado, em que as pessoas vão seguindo uma multidão 

delirante que canta e dança rompendo com a ordem social.

112 Ibid., p. 64-65.
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Mas, fora isso, o livro não apresenta tensões antagônicas de uma 

intriga e se mantém afirmativo, descrevendo estados extáticos e demo-

rando-se em fluxos poéticos. A narrativa toma gosto por levantar situa-

ções e coisas misteriosas sem arrumá-las num contínuo causal. Ela tor-

na-se um constante acúmulo de informações que alimentam o mistério 

nebuloso – essencialmente poético – da história. As poucas recorrências 

e encaixes de situações narradas de capítulo a capítulo propõem um es-

queleto instável que serve para investir mesmo na narração ininterrupta 

de um discurso poético-messiânico. O próprio acúmulo indefinido de 

elementos enigmáticos passa mais a fazer parte do fluxo lírico do que 

funcionar como trama de um épico. Logo, a proposta épica do romance 

está enervada e irrigada de um lirismo místico. Não é à toa que várias ve-

zes aparece na narrativa uma música maravilhosa que se mistura à pró-

pria melodia das palavras.

Eles que eram alegres palhaços brincando com o cosmos, 

eles que eram uma orquestração de novos mundos, eles 

que eram a vida riscando a eternidade num segundo de luz 

e alegria, eles que eram a nova pureza harmônica das espé-

cies de viagem [...] eles que vinham para a última batalha 

com as trevas quando todos os tempos e espaços se encon-

travam simultâneos na construção de um novo universo 

sem limites...

Eles que são e serão a música por trás das palavras que os 

descrevem em narrativa.113

A prolixidade de Emílio não é, a meu ver, imaturidade de um ro-

mancista que não sabe construir algum encadeamento. Ao contrário, 

penso ser uma impressionante profusão de imaginação poética a partir 

de situações narrativas que servem voluntária e conscientemente a tal 

exuberância verbal, e não para limitá-la. Toda uma rica tradição simbo-

lista brasileira fundamenta tal prática, e a crítica brasileira sempre fez o 

serviço de desqualificar esses talentos especiais da poesia em prosa no 

113 LIMA, Carlos Emilio Corrêa. A cachoeira das eras, p. 151.
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Brasil. Se o texto parece se perder no seu jorro de imagens e entusiasmos 

messiânicos e utópicos, o leitor é convidado a fruir dessa perdição e num 

possível encontro com a experiência mística literária por meio de um 

caudal épico-lírico sem fim.

O presente da ação narrativa é cheio de conteúdo, mas quase não 

contém continuidade com a narração anterior. Um capítulo mantém 

uma existência quase isolada e internamente coerente, sem conexão 

temporal-causal com o anterior nem com o próximo. Eles vão apenas 

carregando as vagas ressonâncias dos outros paulatinamente. A unidade 

do livro talvez se justifique dessa forma: “Almas futuras e antigas se pro-

nunciam em nós, palavras de hoje”114. Tanto Murilo quanto Emílio convi-

vem com um tempo dilatado, atentos ao passado esquecido e ao futuro 

prometedor e ignorado. O mistério da existência se dá na vaguidão e na 

remissão enigmática do passado e do futuro. Em Emílio, para lidar com 

esse tempo tão distante para trás e para frente, a exaltação profética se 

demora indefinidamente em contornos líricos.

5. Afinidades e diferenças
Diferentemente de Murilo e bem próximo de Piva, Emílio exalta 

um paganismo primitivo oposto a qualquer monoteísmo ou racionali-

dade ocidental. Há um pan-erotismo delirante e desvairado em Emílio 

e Piva. Mas Emílio é menos violento, perverso e mesmo linguisticamen-

te radical que Piva. Sua escrita ainda é prosa e por isso mesmo con-

duz fios de sentido que seguram amplidões poéticas de grande ímpeto 

imaginativo, mas com muita melodia, harmonia e beleza melódica, o 

que o aproxima do legado simbolista. Suas perversões e fantasias são 

afirmativas, nomeiam um inimigo mítico, mas o confrontam com le-

veza, alegria e doçura. Se ambos praticam uma escrita transgressiva e 

insólita por si mesma, Emílio é mais pleno de simpatia hermética: une 

sugestão, correspondências imagéticas e mundividência cósmica. Piva, 

por outro lado, possui a escrita maldita da dissonância forçada dos sen-

tidos, do verso seco, isolado, mantém uma abismal distância entre os 

enunciados, como se fossem seres misantrópicos do texto, hostis um 

ao outro.

114 Ibid., p. 108.
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Mesmo assim, Emílio, Piva e Murilo caracterizam-se por conter 

um texto moderno subversivo, sem concessões nem facilitações ao leitor, 

com grande inventividade imagética, trabalho, inteligência e liberdade 

imaginativa postas a serviço de um desejo de experiência mística e re-

denção messiânica. Observamos neles um esforço para serem arautos de 

um futuro que reconhecerão nos artistas transgressivos, e não em san-

tos comportados, muito menos em pastores midiáticos, a chave de uma 

nova religiosidade.
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Casca de banana:
Posfácio para Primeiro de Abril, 
de André Luiz Pinto115

Il prend conscience des étendues illimitées où se manifestent 

ses désirs, où le pour e le contre se réduisent sens cesse, où son 

obscurité ne le trahit pas. II va, porte par ces images qui le re-

vissent, qui lui laissent à peine le temps de souffler, sur le feu 

de ses doigts. C’est la plus belle des nuits, la nuit des éclairs: le 

jour, aupris d’elle, est la nuit.

“Manifeste du surréalisme”, aNdré BretoN

1. O título
A primeira coisa que vem à cabeça de um leitor hoje é se vale à 

pena levar mais um novo livro a sério. Antes de mais nada, há sempre 

tal desconfiança em relação à própria poesia, em seguida, à poesia de 

um jovem autor e, finalmente, a um livro de poesia com uma linguagem 

obscura. Aviso aos navegantes: mesmo os grandes leitores de poesia, 

especialmente interessados, por serem poetas, críticos e simpatizantes 

terão dificuldade com esse livro (no caso desses, muitas vezes mais por 

preconceitos ou preferências estéticas estanques do que por acerto de 

juízo).

No entanto, o que procurarei fazer aqui é mostrar que tal dificulda-

de não decorre nem de descuido, nem de uma erudição isolada do mun-

do, nem de má vontade com o público, muito menos mais uma impostu-

ra entediante à moda de Duchamp; pelo contrário, essa obscuridade, de 

início pouco convidativa, oferece ao leitor a maravilhosa oportunidade 

de uma experiência muito singular com a poesia. Esse é o segundo livro 

de André Luiz, e sua recepção crítica tem sido indubitavelmente cada vez 

mais favorável e crescente, mesmo que ele não escolha o caminho mais 

115 Este texto é o posfácio de PINTO, André Luiz. Primeiro de abril. São Paulo: 
Hedra, 2004.
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fácil. Se o leitor se despir de expectativas e acatar nosso pedido de um 

pouco de boa vontade com a dispersão e fragmentação de sentido, tal 

disposição de abertura será muito bem recompensada. (Parece que estou 

propondo uma meditação zen budista a varejo, mas passemos adiante, 

digamos que até aqui eu esteja falando sério).

Comecemos pelo título: Primeiro de abril. Esse é o dia em que é 

permitido mentir, dia em que nada deve ser levado a sério. Desconfia-

mos logo que o autor está jogando com nossa própria relação de simul-

tâneo desprezo pela poesia e crença idealizante em sua capacidade de 

dizer a verdade indizível das coisas. Pronto: é a partir daí que devemos 

procurar captar o que André Luiz diz quando aparentemente diz qual-

quer coisa.

O que esse livro questiona é o apego dos poetas, suas várias esco-

las e tendências, às formulas já estabelecidas do discurso poético. Mas 

sabemos que Rimbaud, Mallarmé e todas as vanguardas já fizeram isso. 

Elas subvertiam para desvelar, justamente, uma verdade ideal por trás 

de sua destruição, seja uma nova estética, uma nova ascese do artista, 

uma nova visão de mundo, que se pretendia imperativa. Não é o caso de 

André Luiz. O que ele propõe, segundo nossa hipótese, é uma espécie de 

existência absoluta da mentira, onde a mentira se desprende da verda-

de e, ao ver em tudo apenas o fragmentado, acidental e vão, marionetes 

falsas de uma falsa realidade, faz-nos sentir um gosto especial por tudo 

o que é “vão” (“naquela marionete/ de pensamentos vãos”), que acaba 

se tornando mesmo tudo o que é, escondendo e abafando a própria falta 

de verdade fundamental: “Pior/ se viesse do fundo uma outra verdade/ 

submersa. Porém todos, como nós, abafam/os casos” [I, 3, p. 15].

Num certo sentido, tal procedimento pode ser interpretado como 

uma assimilação do espírito de época pós-moderno (com a reciclagem 

infinita de toda história, a aceitação e a equivalência de todas as formas 

e estéticas) através dos meios de desintegração do sentido mais van-

guardistas (o que seria totalmente anti-pós-modernista). Essa violência 

contra formas habituais de entendimento leva a especularmos sobre 

qual a relação da ilegibilidade com a mentira, e nos obriga a esclarecer 

o que é, afinal, a mentira da poesia liberada da relação dialética com a 

verdade.
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2. Império da mentira
Para a mentira estar desligada da verdade ela precisa ser, em si 

mesma, desconhecida. O mistério dos vários místicos, assim como dos 

surrealistas, é o de uma verdade inatingível e desconhecida, que pode 

ser experimentada, mas mantém sua impenetrabilidade. Para André 

Luiz, por inversão, a fórmula não muda muito, uma vez substituindo os 

termos: a mentira de André Luiz é inapresentável e impensável, mas é 

através dela que se dá um outro mundo do pensamento e pensamento 

do mundo. Ela não está num dito, numa só brincadeira ou ironia do Pri-

meiro de abril: nós habitamos o mundo do primeiro de abril, um mundo 

em que não só todos os dias, mas tudo o que é e o que se faz é primeiro 

de abril, é mentira. É um mundo regido pela onipresença nua e sombria 

da mentira.

Não se sabe sobre o que se está mentindo, sabe-se apenas que a 

mentira existe e condiciona tudo, está em todo lugar, em tudo o que se 

diz, mas nunca se saberá qual é a mentira. Não por que exista uma men-

tira. Sua existência não é a de um ente, não é ôntica, é ontológica. Con-

sequentemente, ela cria um sentimento profundo de incompreensão, 

– contudo, não é uma ininteligibilidade fácil e qualquer, nem dadaísta 

muito menos surrealista – tal incompreensão é precisamente plasmada 

para que proporcione uma poderosa experiência da dúvida, não mais a 

dúvida filosófica, mas a dúvida poética que, ao contrário de Descartes, 

tem a coragem de duvidar inclusive de si mesma. O lugar da certeza, ao 

contrário, está somente na existência reticente da mentira.

Reformulemos: a mentira de André Luiz é desconhecida e onipre-

sente, e só podemos ter certeza de sua existência nua e sombria, que ao 

mesmo tempo desnuda e obscurece tudo. Sua onipresença põe a exis-

tência de tudo o que é dito em dúvida. Não se trata só da mera dúvida do 

entendimento (da apreensão do fato), nem da razão (o certo e o errado) 

nem da consciência (real ou irreal): é a dúvida de todo o pensamento, é a 

certeza de que a totalidade estrutural do pensamento é uma mentira, ou 

melhor, a mentira traidora.

Para que a perigosa existência da mentira seja constatada e com 

isso nos tome integralmente é preciso fazer sua experiência, com uma 

poesia inerentemente irônica. A experiência de leitura da poesia de An-

dré Luiz é a do mistério irônico da mentira absoluta da lírica, da poesia, 
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da literatura, da vida, da história, do mundo. Num mundo pós-moderno, 

a poesia não é a casa do ser e o lugar de eclosão da verdade originária, ela 

é a entrada na habitação de um mundo inabitável pela razão, inclusive a 

razão poética, o mundo do Primeiro de abril.

Em André Luiz, é a mentira reticente que é originária, e a poesia 

desafia o leitor à experiência do pensamento da mentira, traidora de 

tudo e de todos.

A citação de Marcos ajudará nossa hipótese. Depois de Judas dar o 

beijo da traição, prenderam Jesus e seus seguidores fugiram. Um jovem 

que o seguia só conseguiu fugir porque agarraram sua roupa mas não 

seu corpo, que correu nu. Essa nudez, como “rosas pontiagulhas, através 

do qual sombra/ e corpo se confundem, adquirindo/ a nudez necessária 

para fugirmos em silêncio” [I, 1, p. 13], confunde sombra e corpo para fu-

gir do entendimento e da realidade. Quando André Luiz assume um her-

metismo, a “mensagem” (Hermes, deus mensageiro de Zeus) que já está 

passando é a de que não há disfarces de alguma ideia que poderia tomar 

uma forma mais clara, só há a nudez do mistério da mentira que se res-

guarda no silêncio. A escrita de André Luiz está nua, nua como toda som-

bra. Contra o “olhar agudo” dos que tentam arrancar a sombra, André 

Luiz se arma das “rosas pontiagulhas” das imagens, avessas às metáforas 

e outros truques, pois ferem a leitura com sua beleza difícil: acupuntura 

traiçoeira.

Mais adiante, “Pior se Deus apressasse um beijo,/ viesse aqui como 

lembrança” [I, 3, p. 15]: o próprio Deus toma o lugar de Judas. Nesse caso, 

não é Jesus o Filho, e sim Judas, ou o Pai trai o próprio Filho. Esse é o eter-

no demônio de Descartes, nunca exorcizado, mas transformado numa 

versão teológica muito aparentada ao que tradicionalmente se chama 

gnosticismo, embora mais radical. Não adianta inventar, com artifícios 

interpretativos, sustentáculos para o sentido: “Ainda, se reinventasse um 

dia de sol”, pois a mentira diabólica – senhora do destino, senhora das 

próprias Moiras, se formos interpretar esse trecho “senhoras tricotam 

mentiras de abonada/ gente” – põe em dúvida tudo e o próprio nada, 

“nada não há”, não permitindo a ninguém desvendar seu próprio misté-

rio, ou tirar a sombra de sua própria nudez.

De fato, se há “hermetismo” em André Luiz, não há o fechamento 

de um sentido a ser destrancado. O livro não é fechado, pelo contrário, 
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não podia estar mais aberto (“Eu não os deixo e abro a porta” [IV, 8, p. 

50]), já que começa e termina com reticências (o que lembra, entre outros 

autores, os seis travessões de A paixão segundo G.H. de Clarice Lispector, 

ou o “sim” de A hora da estrela), abrindo a imaginação interpretativa do 

leitor para o que quer que venha antes, depois e inclusive entre, como se 

constata no verso “duro (...), daninho”. Neste mundo de imagens incertas 

e meias palavras, tudo está entre reticências sem que elas precisem se 

manifestar (“precipícios/ foram abertos” [III, 5, p. 37]), ao contrário da 

insistência de um Céline, por exemplo, em multiplicá-las.

Essa abertura, contudo, não é absoluta, nem caótica: um dos ele-

mentos que mais dá forma aos poemas é a estruturação estrófica, dando 

predileção à estética da concisão. Cada poema possui uma configuração 

muito própria e diferente dos outros, mas todos mantêm, em cada estro-

fe, a mesma proposta. É possível levantar parentescos sintagmáticos e 

paradigmáticos entre essas estruturas. Se o livro inicia com três poemas 

de versos longos, em seguida há uma série de versos bem curtos, de uma 

ou duas palavras cada. Depois, um define uma hora precisa (12:20), que-

bra essa série e retorna à extensão dos versos.

Na segunda parte, o primeiro possui a enumeração das estrofes 

(dando a sensação de um desejo de ordem diante do problema da posi-

ção da morte no tempo: “3. Quando podemos morrer?”), assim como o 

quarto; o segundo avisa no título se tratar de um soneto, alguns mostram 

a data em que foram escritos e, outros, como o segundo da quarta parte, 

exibe seis tercetos, e o terceiro, três quartetos.

Além disso, os poemas, no final das contas, se prestam a interpre-

tações sempre incertas, a aproximações mais ou menos temáticas e, mais 

ainda, recorrências reconhecíveis, jogos de espelhos (“o terror desses 

mesmos/ espelhos racharem/ depois que se olharem.” [I, 5, p. 16]): é aí 

que podemos ensaiar um panorama de sua coerência.

3. Cacos de espelhamento
Há quatro partes. A primeira inicia-se com as epígrafes e os três 

primeiros poemas que expõem a proposta desta poética. O primeiro se 

refere à citação de Marcos, desvelando a nudez sombria dos poemas 

diante do leitor. O segundo reflete a ideia do início do livro e o processo 

de sua leitura com a imagem da manhã de verão (espaços em branco co-
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notam o vazio a ser preenchido), sendo o último verso aquele que anun-

cia o título mas lhe acrescenta a palavra “dia”, relacionando o título com 

os primeiros poemas, sugerindo a ideia de um “amanhecer” do livro.

O terceiro aborda a traição de Deus e os seguintes parecem dis-

correr sobre a desilusão do amor e de suas formas de traição (temática 

literária e religiosa bem tradicional), dando continuidade a essa temática 

no plano erótico, sem deixar de apontar a lembrança do passado como 

esperança frustrada. Em todos, percebe-se logo a onipresença da ima-

gem da flor e seus derivados (tipos de plantas e flores como “hortaliças”, 

“rosas”, ou parentescos vegetais, plantação de maconha, “daninho” etc.), 

evidenciando o diálogo com seu primeiro livro, Flor à margem, e com 

toda a tradição baudelairiana da poesia da modernidade que desfigura 

a imaculada beleza sublime e se rebaixa aos subterrâneos da sujeira sem 

por isso perder o fascínio pelo próprio abjeto sublime em sua capacidade 

de romper com a toda imagem de identidade, “abjeto/ ao próprio ser”.

Na segunda parte, o primeiro poema mantém o nexo com o erotis-

mo na entrada do desejo e da matéria em conflito com a lógica, que se mo-

difica em si mesma para aceitar as contradições da morte. Essa angústia 

introduz a generalização da guerra na atualidade e em toda história, “sa-

bendo o homem/ eis o lobo” [II, 3, p. 25], lembrando o princípio hobbesia-

no do homem ser lobo do homem. Há uma aproximação do homem com 

o animal em sua luta pelo poder em todos os lugares e situações.

Abundam referências à bíblia (“no plano do/ cordeiro”) e à mito-

logia grega (“tróia”), jogando com as duas tradições ocidentais, embora 

eu insista que a presença de uma leitura peculiar do cristianismo é mais 

profunda e frequente. A velha do sexto poema mistura a crueldade do 

tempo e uma certa ironia juvenil. Fica patente que a ironia é uma das 

chaves fundamentais para captar o tipo de enunciação poética de André 

Luiz. Dando continuidade ao diálogo com as tradições e simbologias, o 

“pisciano” reflete sobre o signo do autor, como se o jogo de ilusões da 

mentira servisse para melhor expressar as angústias e a negatividade 

constitutiva deste texto: “dentro/ as escamas/ negam”.

A terceira parte enfatiza mais a autorreflexividade de sua poesia, 

que retira com a boca o veneno do vinho maldito (o que remete ao san-

gue do Filho para assumir a traição da tradição), necessário para tem-

perar a força da poesia, de suas sombras noturnas. Aqui descobrimos o 
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quanto André Luiz trabalha na noite da linguagem (mesmo quando se 

fala de dia, é “o dia, infenso/ negro em sol” [IV, 4, p. 46]), que precisa en-

frentar a morte vã do corpo e sua carne passageira,

corpos em estágio de

honra e putrefação

vão-se em vão depois

de tudo. [...]

[III, 2, p. 34]

para assumir o papel do poeta no sentido mais arcaico, aquele que 

rememora, de cor, os feitos passados, envenenando sua palavra de teste-

munha (não da verdade, mas da visão noturna da mentira absoluta) com 

as palavras do léxico:

[...] servindo

de testemunha

a ser dicionário

por ser perigoso.

[III, 2, p. 34] 

Neste ambiente noturno (no “dia pós-dia” [III, 4, p. 36]), o poeta 

ilegível foge da linguagem imaculada e pura, destrói a necessidade de 

uma lei estilística, mesmo que bem flexível e rarefeita, que em todas as 

épocas da literatura se elegem, inclusive na nossa, para filtrar a produ-

ção poética e definir o que é e não é boa poesia. Não há mais sabedoria, 

nem técnica nem de outra ordem, nem na poesia nem no pensamento. 

Quando aparecem imagens de “minérios” e “joias”, ao contrário da tradi-

ção parnasiana, atribui-se tudo o que é precioso como resto, acidente. A 

própria virtude é um resto: “sobra-nos a virtude” [III, 3, p. 35], e a essência 

é vestida e vertida como uma roupa, enfim, não é essencial: “a essência 

me cai bem” [III, 9, p. 40]; ou ainda: “Serei apenas meu comandante nas 

horas vagas” [IV, 8, p. 50]. Isso significa que ela possui um uso contextual, 

provisório, e nunca definitivo, nem sequer estratégico.

Sabemos que esse paradoxo não se resolve: o poeta acaba criando 

seu próprio modelo de escritura, e a dificuldade está em não se deixar 
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dominar nem se fascinar pelas joias encontradas. Se a maior joia do livro 

é a própria mentira, trata-se de uma joia mentirosa, “falsa”, cujo brilho é 

desconhecido e invisível; entretanto, por isso mesmo é preciosa, como 

uma nudez sombria.

O único poema que possui algum fio narrativo e inteligível é o séti-

mo, que, mesmo assim, é fantástico: um galho que veio a romper de uma 

árvore posteriormente retornou em seu lugar. Mas essa estranha clareza 

é aparente: serve logo para deflagrar relações com o pensamento, a ima-

ginação e a memória, faculdades todas cindidas, “desaparelhadas”, dian-

te da “fúria” do absurdo. Vale destacar os enjambements que “quebram” 

sintagmas elementares, “um/ galho”, “outro/ dia”, etc.

A quarta e última parte começa com o poema mais antigo do li-

vro (11/94), voluntariamente assinalado, que reflete sobre os atropelados 

do Rio de Janeiro, vítimas da traição do destino mas também do atendi-

mento hospitalar, que espelham nossa trágica falta de salvação social, 

política, existencial e religiosa. Neste poema se entende melhor a íntima 

ligação entre a flor, a vida e a existência trágica:

Os atropelados são homens, lírios.

Brotam no meio do asfalto

onde toda velocidade

retira-lhe as pétalas.

[IV, 1, p. 43]

Trata-se de uma bela abertura para a série seguinte que acentua 

a morte, os “crimes”, dentro do espaço metropolitano, a distância entre 

os habitantes da cidade (“o braço estendendo/ discreto tua mão/ à meia 

dúzia de/ habitantes[...]” [IV, 6, p. 48]), e o olhar frente à violência do dia. 

Mantém-se o teor de hostilidade em tudo. O sétimo poema parece le-

vantar a necessidade de uma purgação pela água, (chuva, choro e mar), 

deixando momentos mais meigos, “onde passeiam/ tuas meninas/ bor-

boletas” para terminar com a indefectível ironia da obscuridade: “no mar 

talvez/ a fome inglesa”.

O último poema, finalmente, reforça o desconhecimento geral de 

tudo o que se passou no mesmo ambiente marítimo do poema anterior, 

como se fosse o naufrágio do livro diante de seu fim. A ironia das frases 
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absurdas dá seus últimos recados, “Faço de cada um e coleciono cem”, e 

nos comprovam que toda a leitura crítica desse prefácio pode não passar 

de um grande embuste, talvez a maior traição ao próprio livro, por parti-

cipar do livro, e evidencia a amigável relação entre poesia e crítica, feita 

de deliciosas e venenosas traições recíprocas.

O livro todo aborda a onipresença nua da mentira no campo eróti-

co, existencial, religioso, político, cotidiano e imaginário, ensinando-nos 

as mais variáveis infidelidades que são cometidas nesses espaços, que 

corroboram a perfídia do pensamento e da própria linguagem. A ironia é 

soberana nesse mundo menos por opção do que pela sua inevitabilidade 

–trágica – e que pode muito bem ter comprometido este prefácio.

André Luiz é capaz de pregar tantas peças que, sem dúvida, eu fui 

o primeiro a cair no primeiro de abril, deixando ao leitor uma falsa espe-

rança de compreensão, algo como um “caixão vazio sem defunto”.
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Rua do mundo, de Eucanaã Ferraz

É comum ler uma boa revista de poesia e ter a impressão de que 

tudo é mais ou menos a mesma coisa. Não acredito que Cabral-Valery-

Mallarmé sejam os únicos pontos de apoio para um grau de exigência 

padronizado hoje corrente. Poderíamos acrescentar aí, por exemplo, algo 

de Drummond, que também não seria tão antípoda dessa “padroniza-

ção”. Mas quando o é, ainda assim não pode ser visto como a exceção su-

peradora do modelo, pelo contrário, hoje se tornou uma referência indis-

pensável como peso de equilíbrio da balança rigor/vitalidade. Armando 

Freitas Filho seria o primeiro autor brasileiro que reconheceu em profun-

didade e extensão as implicações dessa tensão e soube extrair dela toda 

sua força. Contudo, gerações mais recentes tiveram em geral um exces-

sivo investimento, pouco recompensador, em lidar com esse equilíbrio.

Logo, se a padronização, ela mesma difícil de se definir mas que se 

impõe com força de evidência, não é só cabralina, talvez tenha se torna-

do também muito drummondiana. Nesse sentido, Eucanaã estaria en-

quadrado nessa padronização, se não conseguisse extrair dela uma inde-

pendência que, não a violentando, não pode ser reduzida a sua equação. 

O meio pelo qual ele consegue negociar com o risco de repetição desse 

lugar não poderia ser outro, senão um conjunto de deslocamentos e con-

densações numa composição própria de elementos da tradição da rup-

tura moderna. Antes de isso ter sido algo inteiramente pensado, parece 

visível que as estratégias foram sendo feitas com a nebulosidade visceral 

mesma da prática da leitura e da escrita.

Todo o lastro cabralino do livro está mais presente na estrutura 

estrófica da maioria dos poemas e no desdobramento imagético e sono-

ro de alguns deles, por exemplo, em “Comme des maisons”116. Contudo, 

mesmo nesse poema, há elementos da estratégia de Armando para afir-

mar não a ordem, a concretude e a geometria, mas a dialética entre or-

dem/desordem da casa: “12/ Desarrumada/ em aprumo. 13/ O chique/ 

116 FERRAZ, Eucanaã. Rua do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, 
p. 31-33.
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do bufo. 14 O caos, ou quase:/ a casca do.” [p. 33]. Mesmo na forma e na 

sintaxe, acabamos encontrando um esforço de desarrumação cuidada 

a serviço de uma beleza mais livre em seu primor. No poema “Preciso” 

[p. 73], a primeira pessoa não se nomeia, não se revela, permanecendo 

incerta. O esforço, talvez de Deus, ou do “dia” [p. 83], para toda a cidade e 

a natureza estar funcionando normalmente mostra que a onipresença do 

“ordenador” se equivale à ignorância total do homem (“ele”) de sua exis-

tência. A “faina de todo dia” desse curioso eu poético, é ordenar o mundo 

para que seu habitante disso nada perceba. Portanto, o rigor parnasiano 

está numa esfera inacessível, quem sabe até sagrada, intocável, ao con-

trário da capacidade organizadora propositalmente falha do poeta.

A diferença em relação a Armando está basicamente na negação 

da ostentação de um pendor trágico que, mesmo assim, não é meramen-

te evitado. No poema “O triste” [p. 27] a luz da manhã impediu que a tris-

teza, marcada maquinalmente para aquele momento, não se manifestas-

se. Quando ela se manifesta, não combina com a “monocromia da tarde” 

e é “inteiramente dispensável” [p. 95]. Diferente do modelo tradicional 

de a paisagem refletir o estado de espírito do poeta, a “concretude” da 

paisagem é ela mesma afirmativa, vital, extasiante, e nega, dispensa uma 

angústia que aqui parece ser descartada como um capricho masoquista 

da subjetividade.

Essa vitalidade afirmativa do mundo exterior de Eucanaã descobre 

sua potência inventiva principalmente na imaginação, que se harmoni-

za com a visualidade e tatilidade do mundo para movimentá-lo, brincar 

com os sentidos. É com a imaginação à flor da pele que Eucanaã toma 

para si a “(beleza injustificada dos poemas,/ a alegria dos cronópios, o 

clarão/ do gozo, o ramo muito alto do riso)” [p. 77].

É a imaginação que ilumina o mundo e é por sua concretude 

iluminada. O trabalho entusiasmante dessa imaginação imersa na 

linguagem luta contra o peso da dor e do medo –“não levaremos a dor./ 

Não carregaremos o medo” –, é ela que pede ao leitor que “diga que sim” 

[p. 77], assim como o amante pede ao amado.

Há toda uma série de poemas do livro dedicada à graça do amor. 

É ele que, no meio da rua, descobre o “rapaz/ cisne” [p. 61] como uma 

entidade mágica que transmuda o trânsito em águas, como se fosse a 

“sereia” passante da cidade na deambulação do poeta. O amor (ou a pai-



101

xão?, a diferença aqui provavelmente pouco importa) leva ao estado de 

graça [p. 67] de um abandono da identidade subjetiva que leva ao mundo 

mágico. O sofrimento trágico quase não aparece no desejo não realizado 

do poema “Cacto”, em que o eu poético amante libera a fantasia seduto-

ra enunciando no início, ambiguamente, “jamais tocar teu rosto” [p. 92]. 

Esse enunciado responde a dura distância e frieza do amado para melhor 

poder insinuar o desejo de seu oposto. Mas em “Mais doce” [p. 75] há o 

papel perverso de ser “mãe” do menino não podendo ser a mulher. Aqui 

a tristeza do desejo frustrado aparece quase tanto quanto em “Extremo” 

[p. 75] e “Dor” [p. 89], que expõem radicalmente a dor de um amor finali-

zado e ainda presente, contendo luz, “cintilante”.

Apesar de toda a tematização da dor, a experiência sublime, místi-

ca117, de um mistério que se afirma na instantaneidade da concretude de 

uma beleza aparente, e não no ocultamento da profundidade, prevalece 

como o desejo absoluto dessa poética:

Assim, um amor

Absoluto e agora,

Na emergência de

Umas poucas horas.

[p. 81]

O sublime “ao rés do chão” tem seu ápice nessa afirmação corajosa 

(radicalmente contra o medo de amar e de morrer) do amor absoluto. É 

preciso ser moderno só na medida em que é preciso amar no núcleo da 

intensidade instantânea da vida.

É nesse aspecto que o poeta se demora na vida que está iluminada 

no “rosto do outro” [p. 91], no demorar-se em carícia que se repete e mais 

117 Os termos “ascese” e “mística” são usados em nossos trabalhos num sentido 
mais extenso que o habitual, e jogam com a resistência que a princípio provo-
cam. CUPITT, Don. Mysticism after modernity. Massachussets: Blacwell, 1998, p. 
114-116; HARPHAM, Geoffrey Galt. Ascetic imperative in culture and criticism. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1993, p. 239-269. Desenvolvo melhor 
esse problema em LOSSO, Eduardo Guerreiro B. “Aventuras da máquina mística 
do pensamento: Montagem e desmontagem da filosofia de Hegel” Revista Gar-
rafa: Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ, 
n. 2, Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: <http://www.ciencialit.letras.ufrj.br/
ensaios/mistica.doc>.
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se demora e assim extasia em ciclos calmos, densos e leves. Digamos que 

a diferença se coloca mais precisamente na afirmação alegre e leve do 

exercício da imaginação e do gozo que se nutre nos sentidos.

A diferença em relação à tragicidade sofrida de Armando é mais 

de detalhes do que de essência, ainda que, em matéria de singularida-

de poética, é justamente nesses pequenos deslocamentos que se decide 

tudo. Essa entrega inocente ao mundo, ao amor e à própria dor que ele 

provoca é, acima de tudo, a afirmação da inocência corajosa, sem medo 

nem angústia, mas também sem medo da angústia, de entregar-se ao ou-

tro: o mundo amado, o amado mundo.

Não há nenhum rastro da exigência fetichizante de rigor, mas 

há um fascínio pelo funcionamento, ocultado no efeito de indiferença 

do cotidiano, da máquina do mundo (seu “cosmos”) e um cuidado, um 

extremo esmero, materno e não paterno, com a forma. Esse primor da 

beleza injustificada pratica a ascese solta, leve e cuidada da liberdade 

imaginativa em busca da experiência extática do contato íntimo com a 

superfície tátil e aparente do mundo. Inebriar-se de afeto, beber o brilho 

de instantaneidade da beleza sublime com a mobilidade da imaginação 

poética que a glorifica com seu abandono ao gozo: essa é a experiência 

da dinâmica poética do livro “Rua do mundo”.
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Da arte de reter ecos de atenção:
prefácio de Em caso de emergência pare 
o tempo, de Gab Marcondes118

O mundo de hoje confunde tempo livre e falta de tempo, real e 

virtual, tinta fresca e sangue, vida e sobrevivência, necessidade e emer-

gência, protesto e baderna, jogo e guerra, brincadeira e quebradeira. En-

quanto as teorias contemporâneas procuram separar a má confusão e 

reagrupar a má separação, a poesia é mais livre e eleva a desordem ao 

extremo, embaralhando mais o enganoso senso comum. Ela concentra 

o excesso e o incerto na semente lúdica do poema. Afinal, nela, “nada 

se perde, tudo se transborda”, nada, nem mesmo as artimanhas da ideo-

logia. Enquanto pervertem o sentido das palavras, o poema as reverte e 

desveste com “sol, calor, frio, chuva”, isto é, a poesia é capaz de “se ex-

por ao vento”. A artificialidade assumida da poesia contemporânea quer 

sentir o tempo do índio, da natureza, do objeto; enfim, torna-se objeto, 

respira o ar puro da inutilidade.

Gab Marcondes é uma poeta do seu tempo na exata medida em 

que expressa o incessante estado de emergência dele e, ao contrariá-lo, 

incita-nos a pará-lo, acentua o seu contratempo. E, apoiada na pedra 

irônica de Oswald de Andrade, Gab afirma uma forma vitoriosa do tem-

po, que não pode ser outra senão a que procura, na contramão da pressa, 

da multitarefa, “não atropelar o espaço-tempo, preenchê-lo com a su-

tileza dos líquidos”, os mesmos que umidificam a cuidadosa fotografia 

deste livro. É por isso que a poeta extrai das metamorfoses da matéria, da 

observação do que há de mais frágil, alguma sabedoria possível em torno 

de um eixo: uma bússola, uma árvore, um mapa – coisas em que o poema 

mesmo se transforma. A fragilidade do sujeito diante da “democracia”, do 

amor, do palco termina por se identificar com as precariedades inuma-

nas e necessitar de pedras, nuvens, gotas de mercúrio. Com elas então 

118 Este texto é o prefácio do livro MARCONDES, Gab. Em caso de emergência 
pare o tempo. Rio de Janeiro: Editora Circuito, 2014.
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se percorre os infalíveis acidentes do percurso, para enfrentar “o tempo 

correndo em corroer”.

O jogo bem moderno dos tempos remonta ao arcaico, universal e 

pessoal. Daí o pendor para explorar invenções, mitologias infantis, que 

imaginam situações entre flores e besouros, açúcar e formigas, dentro 

da biosfera, como em “Inflorescência”, misturando inocentes guerras de 

brincadeira com as perigosas brincadeiras da guerra. Boa parte dos poe-

mas são assim: sobrepõem várias camadas temáticas, o que cria com-

plexidade, mas com um tom coloquial e despreocupado. A atualização 

da complexidade qualitativa da poesia, que põe e contrapõe várias di-

mensões da realidade, inclusive da realidade virtual, contrasta com a 

simplificação de simultâneas atividades diferentes feitas no mundo da 

“interatividade visual”.

A introdução da rica brincadeira infantil na mera seriedade da 

atualidade invade o mundo da cultura letrada. Não é à toa que o tradutor 

do russo, o filósofo, os tempos verbais do húngaro, frases de Virgínia Wolf 

sublinhadas, o filólogo preocupado em definir verbetes são invadidos 

pela concretude da jardineira, baleia, bala de borracha, uma ouvinte de 

canção francesa no walkman. As duas dimensões terminam por entrar 

em colapso, por exemplo, na reciprocidade tradutória sem original de 

um poema em versão portuguesa e tupi, ou nos diálogos com poemas 

de outros autores, explícitos ou implícitos, que interferem no dégradé de 

sentidos dos versos.

Gab é, sem dúvida, uma das melhores poetas da nova geração liga-

das à poderosa tradição concretista. Seu trabalho em torno de simetrias 

e dissimetrias quer des-vendar rimas visuais, o verso e o seu avesso, co-

lorir letras para que novas palavras emerjam. E, finalmente, ela nos faz 

ver que sabe “vender sua ideia”, inserindo no livro os seus inutensílios 

poéticos, que explora a fronteira, cada vez mais extensa, entre poesia e 

artes plásticas.

A poesia não quer segurar o tempo, mas este livro tem a rara virtu-

de de saber prender, reter, os ecos de atenção do leitor.
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Mobilização poética da Azougue:
Liberdade e experiência119

1. Vida, poesia e escrita
Desde o início da modernidade, há uma longa história da apaixo-

nada e conturbada relação entre vida e poesia. Como são termos vagos 

e abrangentes, ambos condensam, mas também dispersam desejos exis-

tenciais. Abordá-los é extremamente difícil e não admira que a teoria e a 

crítica literárias, em geral, não saibam tratá-los com o rigor e densidade 

que merecem, principalmente quando se trata de caracterizar um movi-

mento ou tendência literária.

Nosso propósito é abordar os desafios da vida moderna encenados 

pelos poetas em torno da revista Azougue. Em vez de nos limitarmos a 

questões estritamente literárias e ambientá-las num pano de fundo his-

tórico-social, que é o que geralmente a crítica faz, nossa abordagem his-

tórica quer traçar um panorama de como a poesia moderna enfrentou 

questões existenciais e concretas mais abrangentes, qual a especificida-

de do caso brasileiro e como a revista se insere nesse contexto. Assim, a 

proposta é sair de uma diferenciação que, fatalmente, por mais que se 

evite, sempre se limita a questões estilísticas ou, nos melhores casos, a 

uma visão sócio-histórica ainda limitada, pouco sensível aos conflitos e 

aspirações extremos que, na obra poética, são tão veementes. Por isso 

nosso foco será em torno da dialética entre poesia e vida.

A entrada da Azougue no cenário literário dos anos 90 pretendia 

marcar uma diferença dentro da tendência de sua própria geração: “certo 

afastamento entre poesia e vida, ou entre poesia e projetos existenciais”120. 

Desta forma, para pensar o papel da formulação de projetos existenciais 

poéticos nos poetas da Azougue, precisamos enumerar os seus grandes 

119 Escrito conjuntamente com minhas orientandas de Iniciação Científica, Ju-
liane Ramalho e Mariana Figueiredo. Primeiramente publicado em ROSITO, Va-
leria (org.). Cidade fundida. Tal centro, qual periferia? Seropédica: Ed. da UFRRJ, 
2012, p. 105-122.
120 COHN, Sergio (org.). Inquietação-guia: 15 poetas em torno da Azougue. Rio de 
Janeiro: Beco do Azougue, 2009, p. 227.
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inimigos, aqueles que desafiam a capacidade que a vida poética tem de 

reencantar o homem moderno: moral patriarcal, ideologia neoliberal ou 

ditatorial, ilusões religiosas, costumes burgueses, torrente de estímulos 

da indústria cultural, injustiça social e niilismo. Contra esses cavaleiros 

do apocalipse, o poeta precisa criar um modo de vida livre dessas amar-

ras que ou oprimem ou apassivam, uma autonomia crítica diante dos 

constrangimentos sociais, uma subjetividade diante das dores corporais e 

psicológicas, uma capacidade de criar condições para o surgimento de for-

mas de prazer estético e vital, uma abertura para criar e manter laços so-

ciais (institucionais e informais; amizades, alianças, amores e erotismos) 

que podem fomentar e solidificar seu exercício numa prática poética vital.

Nós também não teremos a oportunidade de fazer um estudo mi-

nimamente satisfatório, mas urge propormos, ao menos, um esboço da 

história, na modernidade, da busca de modos de vida alternativos dentro 

da literatura, pensando como questão principal o papel da escrita literá-

ria na formulação de tal prática.

Friedrich Schlegel enunciou, no fragmento mais citado e interpre-

tado do pré-romantismo alemão, que a poesia romântica “Quer e tam-

bém deve ora mesclar, ora fundir poesia e prosa, genialidade e crítica, 

poesia-de-arte e poesia-de-natureza, tornar viva e sociável a poesia, e 

poéticas a vida e a sociedade”121. Há aí uma ânsia de fundir a poesia com 

aquilo que lhe é exterior, com o que ela não é. Como, porém, é da nature-

za da poesia abrir-se à sua própria alteridade, fundir-se com o que lhe se-

ria estranho, trata-se afinal de um imperativo natural, pois ela ambiciona 

tudo o que a provoca e desafia, e boa parte desses elementos está em 

seu oposto, ou melhor, em seus supostos opostos, como na prosa, crítica, 

vida e sociedade. Se o desejo da poesia romântica é mesclar, ele reconhe-

ce a separação dos elementos colocados antes de introduzir a fusão, isto 

é, até como forma de a instigar. O que mais salta aos olhos é a diferença 

entre poesia-de-arte e poesia-de-natureza (Kunstpoesie und Naturpoe-

sie), que ressalta a distância entre poesia da vida e poesia escrita.

Na dialética entre vida e escrita o problema sempre se coloca en-

quanto abismo entre a ação prática no mundo e o distanciamento con-

121 SCHLEGEL, Friedrich von. O dialeto dos fragmentos. São Paulo: Iluminuras, 
1997, p. 64; SCHLEGEL, Friedrich von; BEHLER, Ernst. Kritische Friedrich-Schle-
gel-Ausgabe. München: F. Schöningh, 1958, p. 182.
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templativo do escritor. O escritor é aquele que, diferentemente do filó-

sofo, mistura-se ao mundo para poetizá-lo ou narrá-lo. Como ele não é 

nem um puro asceta desligado do mundo, nem um homem do mundo 

desligado da ascese da leitura e da escrita, há sempre um reconhecimen-

to da separação entre os dois modos de vida e uma tentativa de concilia-

ção. O desdobramento do problema o leva a pensar nos diferentes mo-

dos de prática da própria vida intelectual, sua inserção política e estética 

no mundo. Dentro da diferenciação dos movimentos literários, especifi-

camente, os diversos modos de prática de escrita estão ligados à relação 

entre o conteúdo abordado e o trabalho formal.

O romantismo, ao introduzir a entrada do sujeito moderno na lite-

ratura e do conceito de gênio, com seus desejos de infinito e postulação 

da liberdade individual de criação, sofreu com a separação entre indiví-

duo e sociedade, visão de mundo pessoal e doutrina religiosa e, por causa 

da orfandade que o abateu, sentiu a necessidade de criar modos de rein-

tegração, religamento com a totalidade perdida. Em termos estilísticos, 

o romantismo (não o de Jena, mas em geral) sacrificou o rigor formal, 

alicerçado pela tradição de formas fixas e reforçado pelo arcadismo, em 

nome precisamente da liberdade do gênio e da aproximação com a vida. 

Como eles acreditavam que as formas fixas estavam se distanciando da 

“poesia-de-natureza” (Naturpoesie), era preciso reinventá-las. Contudo, 

tais formas não foram atacadas, apenas afrouxadas.

Essa ousadia romântica não é tanto um gesto de gênio quanto uma 

resposta ao processo de modernização que estava tornando a própria 

paisagem natural mais rara e dando lugar ao meio ambiente metropoli-

tano. Quem, contudo, misturou-se à vida e sociedade citadina e tornou 

sociável a poesia, com sua paixão pela multidão, foi Baudelaire. Em sua 

obra a inquietação constante da revolta antiburguesa o guia na explo-

ração das ruas, dos hábitos, do que aparece de novo em Paris. “É um 

eu insaciável do não-eu, que a cada instante o revela e o exprime em 

imagens mais vivas do que a própria vida, sempre instável e fugidia”122. 

É o não-eu do objeto de desejo que vitaliza uma vida que passa e foge. 

O poeta é o “pintor da vida moderna”, fixa em imagens a fugacidade da 

atualidade e é assim que, de fato, em vez de imitar os clássicos, pode 

122 BAUDELAIRE, Charles. A Modernidade de Baudelaire. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1988, p. 171.
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tornar-se um deles: apresentando, assumindo e vivendo a vida – mo-

derna.

Schlegel, Novalis e Baudelaire fornecem para nós a base de uma 

inquietação antes de mais nada existencial, para daí propor uma concep-

ção formal e literária. O estilo arcádico, ainda baseando-se em preceitos 

tradicionais gregos, não dava conta da representação de uma vida mais 

incerta, fugidia, que assiste a transformações constantes da moda, polí-

tica, mercado, costumes. O que se passou em seguida com o parnasia-

nismo foi uma nova retração à forma em detrimento do ímpeto vital que 

quer dar conta de uma paisagem em movimento. O simbolismo, deca-

dentismo, algumas manifestações do pré-modernismo e o modernismo 

deram continuidade a essa inquietação e reformulação formal constan-

te de diferentes maneiras. Ainda que a rigidez legislativa dos manifestos 

possa ter travado a indispensável liberdade, foram mais longe do que os 

partidários do beletrismo estilístico, que representavam um posiciona-

mento burguês. O poeta maldito é aquele que se opõe frontalmente ao 

modo de vida burguês: sua visão de mundo, atividades e hábitos são para 

ele a concretização da morte. Rimbaud, o jovem rebelde, por exemplo, 

conseguiu unir, mais do que ninguém, destruição de regras, implosão 

da forma, ousadia, vitalidade e feliz resultado estético. Mallarmé, o es-

critor asceta, dava ao seu ímpeto renovador um incremento de comple-

xificação rigorosa. Logo, a dialética entre vitalidade e rigor formal, vida 

moderna e trabalho literário acompanhou a poesia moderna e produziu 

diferentes posições estéticas e críticas.

O surrealismo convergiu boa parte do esforço de gerações em tor-

no dessa dialética e tornou-se a vanguarda mais coerente e avançada 

para pensar os impasses do poeta na vida metropolitana, a oposição à 

burguesia, a formulação de um modo de vida poético e o exercício de 

faculdades adormecidas para a abertura das portas da percepção. Diante 

da pobreza da experiência, o surrealismo – que nesse sentido trabalhou 

em um caminho próximo a Marcel Proust, segundo Walter Benjamin123 

– quis enriquecer a experiência, combater a realidade dada com uma 

alteração da configuração perceptiva que a cria. Se, justamente, já Bau-

delaire manifestava todos os sintomas de que o choque urbano estava 

123 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 
história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 40.
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modificando a percepção, era necessário ao poeta, por um lado, defen-

der-se de intrusões indesejadas e, por outro, reconfigurar o olhar para a 

potencialização vital.

A essas alturas, como estou introduzindo a questão para chegar 

aos poetas da Azougue, preciso dar voz à pergunta: e a poesia brasileira?

O Brasil, durante muito tempo, teve de lutar contra o “samsara” da 

reprodução dos movimentos europeus. A colonização, ao mesmo tempo 

que introduziu o Brasil na era moderna, construiu toda uma estrutura 

social e cultural propícia à estimulação da cópia de modelos de fora. Por 

isso, mesmo no espírito de libertação da independência, o romantismo 

brasileiro produziu um movimento duplo de formação de independên-

cia cultural e recaída numa nova colonização: a da cultura francesa, pro-

blema que se repetiu nos movimentos seguintes. Contudo, figuras como 

Álvares de Azevedo e Cruz e Souza, por mais que tenham abraçado o 

ideário romântico ou simbolista, demonstram um vigor que não pode ser 

restringido pela própria operação de reprodução dos franceses. Porém, 

ele só pôde ser possível através de uma contraditória operação de iden-

tificação e absorção do movimento europeu e, por outro lado, abstração 

de seus motivadores contextuais, traduzindo os seus dilemas vivenciais 

na linguagem disponível.

Com a chegada da semana de 22, a história é conhecida: a propos-

ta antropofágica resolve o problema da cópia e desdobra a ideia de mí-

mesis criativa; a pesquisa rigorosa do folclore brasileiro fundamenta uma 

positividade de elementos nacionais diferente das projeções românticas; 

a subversão da linguagem modernista se alia à absorção da variedade e 

riqueza linguística da cultura brasileira. Porém, as leituras posteriores 

do movimento não prestaram muita atenção ao papel dos impasses pro-

priamente existenciais que Oswald e especialmente Mário de Andrade 

enfrentaram. Do enfrentamento atrevido e irônico dos primeiros traba-

lhos, Mário de Andrade foi tomando ciência da precariedade da educa-

ção e cultura no Brasil; isso se aliou a um desencantamento que foi con-

duzindo a “alma humilhada”124 nas “marchas fúnebres”125 de sua poesia 

tardia. Isso quer dizer que a consciência das dificuldades no Brasil foi se 

124 ANDRADE, Mário de. Poesia completa. São Paulo: Círculo do Livro, 1982, p. 
311.
125 Ibid., p. 330.
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misturando a um enfrentamento do niilismo, de modo que podemos fa-

lar da especificidade de um niilismo brasileiro tratado pelo escritor, sobre 

o qual já nos debruçamos em outro artigo126.

Semelhante contraste entre a irreverência das primeiras obras e a 

gravidade das posteriores ocorre também em Murilo Mendes. Mas nele 

não só o resultado estético está mais desenvolvido, como também a for-

ma de enfrentamento do niilismo. Ele e Jorge de Lima, ao converterem-se 

para o catolicismo, deram a impressão a muitos de estarem regredindo 

ideologicamente, na prática poética, porém, chegaram a poderosos re-

sultados estéticos. A conversão, em ambos, não se tornou um entrave 

para questionamentos, pelo contrário, aprofundou-os de um modo que 

a ousadia modernista ganhou com uma religiosidade inquieta, somou o 

gesto de novidade com o peso da tradição cristã ocidental e especifica-

mente brasileira.

Segundo alguns teóricos, em especial Luiz Costa Lima, a cultura 

brasileira esteve marcada pela audição: a alta cultura literária do século 

XIX dependeu demasiadamente da comunicação oral, faltosa no âmbi-

to de uma formação escrita, o que levou a um uso meramente retórico, 

feito para impressionar, do vocabulário do conhecimento adquirido, e 

não a fomentação de discussão127. Dentro desse contexto, o laicismo do 

modernismo, em harmonia com um processo de reforço do papel estatal 

da educação, foi muito importante para, por um lado, mudar o quadro de 

analfabetismo e, de outro, criar condições para uma formação que permi-

tisse aos indivíduos a liberdade de escolha ideológica, ao invés de estarem 

submetidos às diretrizes de uma comunidade tomada por uma religião. 

Portanto, as condições de formação da individualidade livre estão intrinse-

camente ligadas à entrada de uma mínima formação cultural letrada.

Não houve, até aquele momento, no Brasil, condições de aparecer 

um tipo de vida totalmente enfurnada em livros para justificar o apelo de 

Nietzsche e de vários poetas modernos de libertação do gabinete dou-

toral e mergulho na vida que pulsa lá fora, porque, como afirma Costa 

126 LOSSO, Eduardo Guerreiro B. “Niilismo e experiência dionisíaca em Mario de 
Andrade”. In: GUERREIRO, Eduardo; PUCHEU, Alberto (org.). O carnaval carioca 
de Mario de Andrade. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2011, p. 63-99.
127 LIMA, Luiz Costa. Dispersa demanda: ensaios sobre literatura e teoria. Rio de 
Janeiro: Livraria F. Alves Editora, 1981, p. 3-29.
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Lima, a cultura letrada mesma, ressentida de autonomia, já era toda vol-

tada para fora, para a oratória, para a “persuasão sedutora”128. Contudo, o 

papel estatutário do doutor, do advogado, do médico, isto é, do distintivo 

de saber e poder, leva Mário de Andrade a abordar o contraste do poe-

ta letrado com o proletário, no “Acalanto do seringueiro”129. O contraste 

do qual Mário de Andrade se ressente não é o mesmo que entre os poe-

tas malditos franceses e os acadêmicos. Ele não ocorre por um excesso 

de erudição que esquece do universo das paixões humanas, ele sente a 

dor de não poder se comunicar com a maioria da população de seu país. 

A motivação de seu próprio ofício, que é a de servir ao seringueiro, ao 

se tornar parte da divisão do trabalho e, mais ainda, da divisão de clas-

ses, ao necessitar da especialização, afasta-o de quem ele mais quer se 

aproximar. Não só o seu modo de pensar é diferente do seringueiro, mas, 

principalmente, seu modo de vida. Segundo o modelo do ensaio de Luiz 

Costa Lima, se formos simpáticos com Mário de Andrade, diríamos que 

ele vivencia o dilema daquele intelectual que gostaria de dar um fim con-

sequente para o seu trabalho, em vez de se render aos seus meros signos 

retóricos e estatutários para impressionar. Se formos antipáticos, diría-

mos que ele não está suficientemente respaldado por um meio ambiente 

literário bem sedimentado para não precisar sentir falta da comunicação 

com o seringueiro. Essa segunda interpretação é evidentemente muito 

redutora, mas é para ela que a visão de Costa Lima, em última instân-

cia, nos leva. Para sair dessa conclusão, precisaríamos pensar não só as 

evidentes desvantagens desse sistema cultural auditivo, mas também 

as soluções criativas e alternativas que ele suscitou na prática vivencial 

dos escritores rasileiros, que produziram determinados resultados esté-

ticos. Ao querer se desprender do “receio de ser original”130, Oswald pen-

sou numa solução surpreendente, introduzindo questões que só seriam 

abordadas em estudos do pós-modernismo e, em certos aspectos, mais 

rentável, intrigante, que estes. Costa Lima, muito incomodado com as 

desvantagens e ocupado em desqualificar o todo, não estava muito inte-

ressado em abrir os olhos para as singularidades que saem do esquema 

da pobreza geral.

128 LIMA, Luiz Costa. Dispersa demanda, p. 16.
129 ANDRADE, Mário de. Poesia completa, p. 181-185.
130 LIMA, Luiz Costa. Dispersa demanda, p. 10.



112

Podemos argumentar que o papel do catolicismo em Murilo Men-

des e Jorge de Lima é o de retomar os fios perdidos da separação entre 

religiosidade e laicismo, de modo que a inquietude pessoal se alie à tradi-

ção e ao meio social, renovando-a, em vez de encarar o vazio de uma lai-

cização mal estabelecida. Não se trata de um sinal de regresso, antes, uma 

tentativa poética, artística, de lidar com sua própria formação e cultura. 

Embora haja essa tentativa de estranha reconciliação entre catolicismo e 

modernismo, os traços surrealistas e o visionarismo apocalíptico de Muri-

lo Mendes, contudo, afastaram-se de qualquer forma de popularidade.

A religiosidade de Murilo Mendes e Jorge de Lima foi, por conse-

guinte, um fator de aprofundamento do questionamento poético moder-

no. Se as questões essenciais são formuladas pela religião (de onde vim, 

para onde vou, qual a origem do mundo etc.), só as respostas da religião 

é que são duvidosas, concentrar-se nas primeiras é um sinal de vigor e 

não de fraqueza. O tom grandioso e sublime das referências cristãs deu a 

Murilo Mendes uma força trágica de expansão espiritual que dificilmente 

alcançada.

O grande poeta absolutamente reconhecido durante esse tempo, 

Carlos Drummond de Andrade, tomou o caminho laico de Mário e, por 

isso mesmo, mergulhou ainda mais fundo no desencantamento. Sem 

que Murilo Mendes seja menos radical no enfrentamento do niilismo, 

foi-lhe possível ser, paradoxalmente, mais afirmativo e solitário do que 

Drummond, ainda que tal comparação se dê mais em termos de sutileza 

que de essência. Drummond levou o impulso trágico e desencantado 

da poesia às últimas consequências, porém, não foi um homem des-

locado da sociedade em que vivia, pelo contrário, podemos dizer que 

sua capacidade de abarcar uma imensa diversidade temática se deve à 

verdadeira integração com o meio em que vivia. Se a densidade de sua 

escrita vinha da genuína solidão, a versatilidade vinha da capacidade 

de observação social, qualidade que ele aprendeu, inclusive, com Mário 

de Andrade. Portanto, o ser gauche de Drummond não tinha o mes-

mo peso de hostilidade do entorno social que em um Baudelaire e um 

Rimbaud; ele, de fato, era um poeta do povo profundamente desencan-

tado, desdobrando as raízes machadianas dessa combinação. Murilo 

Mendes, entretanto, era mais solitário: seu catolicismo estava contido 

em uma intimidade dramática, nada popular, por isso o encontro entre 
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cristianismo, tragicidade e surrealismo ocorreu num sentido propria-

mente apocalíptico.

Se nos primeiros livros havia uma adesão maior ao compromisso 

modernista com a cultura popular, depois ele diminuiu e deu mais lu-

gar ao drama individual que abraça questões universais, servindo-se de 

uma estética sublime, tomada de imagens religiosas monumentais que 

aderem, e não se opõem, à dominância de um constante erotismo. De 

qualquer forma, o divórcio com o público, característico das vanguardas, 

atingiu mais Murilo Mendes que Drummond, pois o último soube sa-

biamente contorná-lo. João Cabral, depois do surrealista Pedra do sono, 

seguiu o conselho de Antonio Candido131 de abandonar o hermetismo 

da “poesia pura” que, segundo o grande crítico, cai no “problema per-

manente da pureza ressecando a vida”132, para aliar engenharia formal, 

crítica social e temáticas mais populares adquirindo maior compreen-

sibilidade. A medida da maior ou menor proximidade com o público, ou 

pelo menos a capacidade da obra de atingi-lo, é determinante em nossa 

discussão porque não deixa de ser curioso o fato de que também a crítica 

brasileira parece sempre corroborar obras de mais fácil acesso. Como fica 

evidente nessa verdadeira lição de vida de crítico para poeta iniciante na 

ocasião do lançamento de Pedra do sono.

O sr. Cabral de Melo, porém, há de aprender os caminhos 

da vida e perceber que lhe será preciso o trabalho de olhar 

um pouco à roda de si, para elevar a pureza da sua emoção 

a valor corrente entre os homens e, deste modo, justificar a 

sua qualidade de artista.133

No crivo de Candido, Cabral, por mais rigoroso que seja com a 

construção da linguagem, não tem e não pode ter o desprendimento de 

um Mallarmé, porque aqui nem a sociedade nem a crítica lhe dariam 

ouvidos. A prova está no fato de Murilo Mendes ter demorado tanto para 

ser devidamente reconhecido ao lado dos grandes e a complexidade do 

131 CANDIDO, Antonio; DANTAS, Vinicius. Textos de intervenção. São Paulo: Edi-
tora 34, 2002, p. 135-141.
132 Ibid., p. 140.
133 Ibid., p. 141.
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Invenção de Orfeu ter impedido Jorge de granjear o mesmo reconheci-

mento.

É por isso que o interesse de Roberto Piva, o grande poeta maldito 

da literatura brasileira, assumidamente anticristão, pelos dois católicos 

se explica: Piva pretende imiscuir poesia e vida, revigorar esse viés boê-

mio, rebelde e surrealista em terras tropicais, mas, para isso, sua refe-

rência nacional principal, além de Mário de Andrade, são, justamente, 

os dois modernistas católicos. Piva reformula aspectos das gerações pas-

sadas, dando a elas novíssimos contornos. Ele reúne dois elementos só 

aparentemente contraditórios, porque um levou ao outro: um hermetis-

mo surrealista declarado, desinibido e uma cultura pop juvenil, que se 

tornou a base de seu compartilhamento social para um ataque radical e 

debochado ao patriarcalismo brasileiro. Por mais que se duvide da qua-

lidade propriamente literária de Piva, a recente retomada de sua obra, 

especialmente feita pela Azougue, é imprescindível para que se entenda 

a força libertadora de sua figura. Enquanto o concretismo lança um pro-

jeto construtivista de radicalização das pesquisas formais, criando uma 

ruptura com toda a cultura auditiva no Brasil, a antropofagização que a 

geração de Piva produziu do surrealismo e dos beatniks também leva-

ram à mesma ruptura, não com o cientificismo estruturalista, mas com 

a radicalidade da imagem dissonante que quer habitar o meio da cidade. 

Posteriormente, o concretismo se aliou ao tropicalismo e conquistou o 

espaço pop, mas não se integrou à vitalidade urbana como Piva. Ambos 

têm em comum um distanciamento dos valores burgueses brasileiros 

que mesmo o modernismo mais avançado de Oswald e Mário não podia 

alcançar, por estarem comprometidos com essa mesma burguesia ainda 

rural que queria se tornar industrial. Piva e o concretismo estavam viven-

do na São Paulo já constituída, de modo que o abismo do intelectual li-

bertário com a burguesia empreendedora estabeleceu-se definitivamen-

te. Foi justamente isso que tanto demorou para acontecer no Brasil, e que 

já tinha ocorrido na França desde o século XIX e que, no Brasil, teve, sim, 

protestos importantes dos simbolistas brasileiros, que não podem ficar 

de fora dessa história134. De qualquer forma, por mais que os concretistas 

134 CAROLLO, Cassiana Lacerda. Decadentismo e simbolismo no Brasil: crítica e 
poética. Brasília: INL/Mec; Rio de janeiro: LTC-Livro Técnicos e Científicos, 1981, 
vol. I. Observe, no artigo de Dario Vellozo “Da obra de arte – burguesismo e aris-
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mantivessem uma distância clara tanto do populismo quanto da inge-

nuidade estética burguesa, bem como das instituições culturais conser-

vadoras (como a Academia Brasileira de Letras), o ar de erudito inalcan-

çável, espécie de cientista da poesia, de Haroldo de Campos, não o levava 

a enfrentar, no plano comportamental, com todas as suas forças, a moral 

patriarcal de seu país. Claro que isso não influi na qualidade estética nem 

na importância de seu trabalho, logo não pode ser tomado como demérito. 

O que estamos levando em conta é que existe um plano do engajamento 

artístico que é político no melhor sentido do termo: aquele que se contra-

põe à moral e aos costumes dominantes e não pode ser feito somente por 

meio de um trabalho intelectual, precisa de um ataque duplo e interligado, 

isto é, na obra e nas atividades culturais constantes. Por isso que Piva pode 

ser denominado de o grande poeta maldito da literatura brasileira; ante-

cedido, é verdade, pela chamada segunda geração, do ultrarromantismo, 

pelas manifestações mais avançadas do decadentismo/simbolismo, por 

Augusto de Anjos, mas levando toda essa tradição a um ponto extremo.

Assim como no Brasil foi difícil introduzir uma formação da lite-

ratura que criasse uma dialética interna, cujo fantasma da cópia sem-

pre foi difícil de ser superado (não tanto na literatura, mas nitidamente 

em vigor no pensamento), do mesmo modo foi difícil sair do paradigma 

da oralidade, cujos efeitos ainda são mais que constantes na relutância 

à leitura dos alunos universitários, da mesma forma é dificílimo sair de 

um paradigma de conduta social ditado pelo patriarcalismo enraizado 

no núcleo doméstico do senhor de engenho e na catequese jesuítica, 

cuja cordialidade e dependência familiar mal ocultam a extrema violên-

cia da neutralização dos valores e escolhas individuais em prol de uma 

adaptação do indivíduo aos ditames de um clã soberano. Somente com a 

entrada de uma cultura juvenil internacional, devendo diretamente sua 

atitude às vanguardas europeias e americanas, foi que se tornou possí-

vel um enfrentamento ético e estético contra o modo de vida patriarcal. 

A estética homossexual de Piva pretende ser a convergência de todas as 

manifestações literárias subversivas para o combate incansável contra o 

poder quase absoluto de uma moral cristã aliada à cordialidade.

tia”, a seguinte afirmação, p. 41: “O burguês é o parasita social: vive do gênio dos 
homens superiores e do insano labor das classes operárias; explora o intelectual 
que concebe e o proletário que realiza”. 
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Se alguém imagina que a cordialidade poderia servir para relativi-

zar a repressão sexual e comportamental cristã, engana-se. Por mais que 

o cristianismo no Brasil não tenha o mesmo peso doutrinal e rigor teoló-

gico de outros países, ele possui raízes intrinsecamente sociais bem mais 

constrangedoras para o indivíduo. Nesse sentido, a cordialidade enfra-

quece as escolas, doutrinas, ideologias, mas reforça a moralidade colo-

nial que a rege. Esta, por sua vez está obviamente enredada na contradição, 

própria da moral, de impor uma conduta puritana e fazer abrasar as mais 

terríveis perversões, que, na configuração opositiva de carnaval versus mo-

ralismo, torna-se ainda mais gritante. Um outro elemento importante de 

Piva está na aproximação com a religiosidade indígena e negra, isto é, uma 

identificação com o “primitivismo” brasileiro não pelo viés da nacionali-

dade, mas pelo da oposição à elite cordial cristã, o que faz muita diferença.

Poder-se-ia objetar que o hermetismo de Piva está, no entanto, 

marcado pela oralidade da contracultura juvenil que abraça, de modo 

que possui uma base comunitária dentro de seu própria subversão ver-

bal. Isso ocorre, assim como, do lado formalista, a visualidade do poe-

ma concreto deve muito à base da linguagem da propaganda e atrai os 

olhares. Em ambos os casos, a atração é pequena, depende mais de uma 

absorção feita pela indústria cultural e contracultura da estética vanguar-

dista do que de uma formação dos jovens no meio underground. Por ou-

tro lado, o jorro de frases desconjuntadas de Piva pode ser visto como o 

fruto de uma integração oral perdida e uma reintegração contracultural 

esvaziada de tradição. O caos imagético de Piva, que não deixa de ser, de 

certa maneira, demasiadamente arbitrário (Pedra do sono, por exemplo, 

ou um Herberto Helder chegaram a resultados mais felizes) e, nos seus 

piores momentos, pouco trabalhado, ainda assim renova o horizonte 

cultural e literário brasileiro tanto quanto o concretismo.

A importância do ataque literário e comportamental de Piva ao pa-

triarcalismo, somado a um estilo francamente impopular, mas que não 

deixa de atrair jovens sedentos por sair da opressão cordial familiar, fo-

ram ingredientes essenciais para criar uma grande ruptura com todo o 

ethos cultural brasileiro, cortando elos que até na antropofagia ainda es-

tavam fortalecidos e, após sua estreia com Paranóia, em 1963, depois de 

esperar umas três décadas, tornar-se o fundamento de um movimento 

da geração 90: a Azougue.
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Todo esse ataque de Piva ao patriarcalismo é uma oposição artísti-

ca aos imperativos da boa ordem e do mercado que proporciona, a partir 

daí, o desenvolvimento da prática libertária contracultural propriamen-

te dita. Piva imagina uma série de situações comunitárias eróticas, seja 

no sentido orgíaco literal (trazendo para o Brasil a tradição das utopias 

libertinas), seja na contaminação entre vida cotidiana na cidade com a 

leitura e a escrita. Ele erotiza e vitaliza sua erudição, bem como poetiza 

sem parar a cotidianidade, retirando-a do marasmo e dando a ela eleva-

ção135. Logo, ele propõe uma prática de si pessoal e comunitária subver-

siva que não é somente reativa ao modo de vida patriarcal, mas se presta 

à uma pesquisa constante de suas possibilidades, o que a torna ativa, 

afirmativa, independente. A leitura e escrita poéticas são instrumentos 

laboratoriais de pesquisa e transformação do eu, de uso do próprio cor-

po, bem como da relação entre o eu e os outros. Não é por outro motivo 

que Sergio Cohn fez na entrevista a declaração mais decisiva para enten-

dermos o que está em jogo na continuidade da geração de Roberto Piva 

e Claudio Willer até a Azougue: “O Piva tem uma capacidade incrível de 

viver a poesia” [p. 232]. A fé, legítima e implícita, que está por trás dessa 

fala é a de que a poesia, encarnada num poeta que toma as qualidades 

de um guru, tem o poder de reencantar a vida moderna. Há um potencial 

salvífico, místico, no melhor sentido da palavra, na prática poética, não 

direcionado para depois da morte, mas para o meio do centro urbano.

Nos anos 60, São Paulo e Rio de Janeiro tinham mais charmes e atra-

tivos do que hoje, não é à toa que Piva já declarou que o interesse desper-

tado por São Paulo no momento de Paranóia se perdeu. Naquela época 

o contraste de um Brasil predominantemente rural e a possibilidade de 

uma existência cosmopolita era completamente diverso do excesso popu-

lacional, a torrente de estímulos e as diversas formas de violência urbana 

que vivemos atualmente. Se Piva não estava tão interessado em aparar o 

choque urbano, antes, tomá-lo como parte de seu furor subversivo, a rela-

ção entre poesia e vida nos poetas da Azougue precisa retomar o problema 

apontado por Walter Benjamin em Baudelaire. A tendência mundial de in-

trusão dos estímulos na percepção individual foi agravada pela industriali-

135 PIVA, Roberto. Estranhos sinais de Saturno. São Paulo: Globo, 2008. É o que 
Davi Arriguci Jr. chama de “mistura” baudelairiana “estilística do abjeto com o 
elevado”, p. 202. 
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zação desenfreada e a falta de resguardo do espaço privado no Brasil.

Geralmente diz-se da revista Inimigo Rumor e da Azougue que o 

tom combativo das vanguardas, na pretensão de cada uma de tomar a 

palavra final, a verdade estética de sua época, desfez-se em prol de um 

acolhimento da pluralidade, o que resultou, inclusive, na frequentação 

mútua entre os membros das duas revistas. Consideramos essa caracte-

rística um amadurecimento das sociedades poéticas diante da moderni-

dade, pois, a nosso ver, interessa muito menos a guerra entre os poetas, 

que na maioria das vezes é pueril e enfraquece ainda mais a debilidade 

do meio poético, do que a guerra dos poetas contra as condições hostis 

do mundo para a poesia, que pioram a cada geração que passa. A Azou-

gue não utiliza o tom combativo dos manifestos, mas os poemas teste-

munham uma guerra do sujeito contra a hostilidade perpétua dos inimi-

gos acima mencionados. Interessa-nos analisar a mobilização poética da 

revista contra aquilo que trabalha para nossa “morte em vida” (para usar 

a famosa expressão de Coleridge) e pensar até que ponto ela formula um 

modo de vida afirmativo por meio da prática da escrita e que pode ser 

comprovado a partir do resultado estético dos poemas. Para isso, faremos 

uma leitura e interpretação direta dos poemas selecionados para o livro 

Inquietação-guia, de modo que, assim, diferenciamo-nos da crítica que 

privilegia declarações que têm peso sempre menor em relação ao cerne 

da produção poética, motivo pelo qual Sergio Cohn sempre privilegiou 

a publicação de poemas e não textos panfletários ou críticos. Se falta à 

crítica da poesia recente mais análise imanente de poetas não consa-

grados, é a partir dela que pensaremos a difícil questão da aproximação 

entre poesia e vida e a mobilização que a poesia incita diante dos de-

safios da vida moderna no Brasil: falta de espaço para poesia, indústria 

cultural, violência urbana, automatização, contraposição à moral cristã; 

bem como o desafio de reencantar a existência por meio de uma transfi-

guração da percepção, formação de um espaço contracultural, exercício 

poético de contemplação das paisagens naturais e urbanas, poética da 

boemia, observação e reflexão do cotidiano etc.

2. Visibilidade e resistência
O motivo inicial que impeliu Sergio Cohn a publicar o primeiro nú-

mero da Revista Azougue foi a necessidade de “apresentar o poeta e sua 
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poesia” [p. 235], dar a conhecer, resistir à invisibilidade constitutiva da 

poesia nos dias de hoje, afogada no mar das imagens midiáticas, enfim, 

diminuir a sensação de a poesia ser a “periferia das artes” no mundo 

contemporâneo. O movimento poético-político de Cohn está sempre 

fundamentado na dialética do visível/invisível, frustração da ausência de 

público e chance de divulgação e, por outro lado, criação de situações de 

troca, encontro e trabalho conjunto entre os amigos [p. 234]. O que sua 

palavra de entrevistado nos traz como pista para a leitura de seus poe-

mas é que Cohn se move no meio da noite da invisibilidade dos poetas 

e da poesia, “noite/ por trás do/ invisível contorno” [p. 215], do desejo 

de “contornar” a ausência com a visibilidade do papel. Antes mesmo de 

surgir a revista, a busca pessoal de Cohn estava marcada por “toda uma 

mística em volta disso, ‘quem são esses caras que frequentam a mesma 

cidade que eu mas ao mesmo tempo são invisíveis?’” [p. 231].

Ao contrário dos ídolos popstars, os poetas são fantasmas esqueci-

dos e ignorados, mas Roberto Piva teve a sorte de ver aparecer jovens fas-

cinados por sua invisibilidade tanto quanto os fãs são hipnotizados pelo 

brilho dos stars. Depois da ditadura, poetas que despertaram esse inte-

resse estavam anos sem publicar. A dificuldade desses jovens de encon-

trá-los levou Cohn, quando finalmente os viu ao vivo, a tomar o recente 

contato como um estímulo para costurar, juntar suas próprias ânsias 

confusas e dispersas num projeto de viabilizar um espaço de encontro 

poético – uma visibilidade comum de olhos e olhares, no jogo recíproco 

de leitura e escrita entre amigos, entre velha e nova geração.

vejo suas estrelas

como agudas suturas

em relevo

(poeira de cores

no universo negro) 

[p. 215, grifos nossos]

Poetas invisíveis, visibilizados pela revista, tornaram-se, portanto, 

poeiras de cores literárias no universo negro das imagens frenéticas da te-

levisão. Se, segundo Maria Camargo, já na revista dos anos 70 Escrita, havia 
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a eleição da “Televisão como o principal inimigo”136, a Azougue já pode ser 

analisada como um estágio mais avançado dessa rivalidade. Segundo Mar-

cia Tiburi, “o estatuto da visualidade televisiva é o da visão do intangível, da 

não tatilidade”. A “potência da materialidade” da presença real foi extirpa-

da, e consequentemente leva ao “descompromisso entre o ver e o agir”137. 

É precisamente isso que Bruno Zeni está exemplificando no protagonista 

de um dos melhores poemas do livro, “Ele se desloca ao som de guitarra-

baixoebateria”: “Queria ser traficante, atravessador, cafetão ou motoboy, 

mas é só um menino que vê TV, vai ao cinema e ao estádio gritar”. A atra-

tividade espetaculosa de tipos perigosos ou de playgirls é o pão de cada 

dia do sujeito mediano da cidade, que, por sua vez, é minuciosamente ob-

servado pelo poeta. Ele especializa-se na caracterização imaginária de sua 

figura com os mesmos elementos culturais: “Ele se imagina num vídeo, ao 

som de guitarrabaixoebateria” [p. 231]. No poema de Caio Meira, “Marilyn 

Monroe”, após a morte, pergunta-se até que ponto é alguém realmente es-

pecial: “ou se de fato há algo de inigualável em minha presença, além é 

claro do volume da bunda” [p. 64]. De mais um jovem do centro urbano ao 

mito da beleza de Hollywood, o desejo de liberdade da poesia procura tan-

to se defender do brilho ofuscante que tudo apaga quanto contra-atacar 

a indústria cultural com suas modestas armas, quase insignificantes, que 

tentam, estrategicamente, assimilar as armas do inimigo.

Cohn pretende agir a favor da poesia, dando as caras para que os 

poetas deem as deles, não necessariamente na presença virtual nem 

real de sua imagem, mas na impressão, por mais precária que seja (a 

cópia do fanzine), do texto no papel, que não quer simular nenhuma 

presença real, apenas tornar-se presente na vida de quem o lê. O lema 

de Nietzsche, “como tornar-se quem se é”, deu lugar hoje à questão de 

como tornar-se presente a si mesmo, diante de uma multiplicação fan-

tasmática das imagens virtuais que causa uma perda da “sensação de 

estar aí”, como analisou Christoph Türcke138. O cidadão médio hoje é 

136 CAMARGO, Maria Lucia de Barros. “Revistas literárias e poesia brasileira con-
temporânea”. Boletim de Pesquisa NELIC, v. 3, n. 4, 1999, Páginas do periodismo, 
p. 7.
137 TIBURI, Marcia. Olho de vidro. A televisão e o estado de exceção da imagem. 
São Paulo: Record, 2011, p. 81.
138 TÜRCKE, Christoph. Sociedade excitada: filosofia da sensação. Campinas: 
Editora da Unicamp, 2010, p. 66-67.



121

movido à “luta pelo aí”; o poeta e o editor de poesia querem lutar por 

retomar o espaço de experiência perdido no imperativo da excitação 

incessante.

Essa angústia da ausência de si mesmo oferece-nos outra leitura 

do contraditório sentimento de Fernando Pessoa, o poeta do sensacio-

nismo: “Tenho saudades de mim”139. A ausência de si pessoana, “E de 

mim sou ausente”140, por sua vez, ilumina-nos com outro olhar a luta da 

Azougue contra a cegueira. Bruno Zeni: “nada mais triste que um dia de 

sol em São Paulo, um cego tromba um cara de terno, um dia inteiro que 

poderia ter sido e não foi” [p. 45, grifos nossos]. A cegueira tromba sempre 

conosco nos dias tristes de sol de nossas metrópoles tropicais e traz a 

mensagem do “que poderia ter sido e não foi”, aponta para a presença que 

não estamos vendo nem sentindo em nossa pobre imagem no espelho, ao 

lado das cores gritantes da propaganda, comprova-nos que “Os espelhos 

não têm fundo” (Pedro Cesarino, p. 172); a tela da TV também não.

Se a guerra contra o excesso de estímulos e o apagamento de uma 

cultura a favor da emancipação parece ser só uma face da luta existencial 

de todo sujeito, que na modernidade se caracterizou como o mal-estar 

do niilismo, o que estamos sublinhando é como a angústia contemporâ-

nea não se separa dos desafios da nova condição de vida, especialmente 

na cidade. “SOU LUTA QUE NÃO TEM FIM” [p. 105]. Esse verso de Eri-

cson Pires expõe o paradoxo de se sentir que a luta não termina, ainda 

que sejamos mortais, ainda que este poeta tenha, há pouco, falecido. Ela 

sobrevive à nossa mortalidade, assim como seus poemas devem se tor-

nar munições para nossa luta. A tradição da ruptura, hoje, é feita da re-

tomada de lutas passadas no presente, isto é, a lembrança do esforço do 

passado é essencial para o fortalecimento da luta no presente.

Mais estranha é a frase de Maurício Ferreira, “Luta contra esta lon-

ga esperança que te move” [p. 156]. O que poderia supor uma resignação 

é o ceticismo necessário diante das ilusões imaginárias vendidas por re-

ligiões e ideologias; é também, além disso, o movimento contraditório de 

duvidar dos próprios anseios utópicos para afirmar sua possibilidade em 

meio à incerteza e anular o valor das derrotas.

139 PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 160.
140 Ibid., p. 533.
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Ainda que a derrota seja inevitável, não existem derrotas.

Apenas liberdades de uma natureza que não se pode

conceituar. [p. 158]

Ferreira reconhece a derrota fundamental para buscar a embria-

guez do esquecimento, que a anula. Ao mesmo tempo, isso não deve ser 

feito entregando-se totalmente à perdição, antes, buscando o desvario 

com “paciência ruminante”.

[...] a embriaguez de uma dose de conhaque e pinga e amen-

doim e alcaparras, o excesso de amor e ódio consumindo teu 

peito, mas ainda assim um homem calmo e tranquilo, como 

os ordenhadores de vaca e sua paciência ruminante, como 

o pescador e sua passividade diante do horizonte marinho, 

como o guerreiro e sua ignorância da morte que sempre se 

mostra pernas torneadas de donzela. [p. 157-158]

O impulso dionisíaco se casa perfeitamente com o desprendimen-

to contemplativo, para, juntos, enfrentarem a sedução da morte, quer 

dizer, a facilidade de uma vida conformada. Logo, mesmo o satanismo 

e a entrega dionisíaca de Maurício Ferreira, o poeta mais explicitamente 

maldito da antologia, muito semelhante a Roberto Piva, contém princí-

pios ascéticos subterrâneos.

Os poemas da série “Jardins”, de Ericson Pires, são especialmen-

te emblemáticos da velocidade da torrente de imagens por lançar uma 

soma vertiginosa de frases curtas com vagas relações entre si. Eles dão 

uma boa noção do que é viver o “fluxo ininterrupto das horas” da cidade 

(verso de outro poema, “Mar de rosas” [p. 101]). Mas em “Jardins”, o fluxo 

é de segundos.

Abriu a porta e cantou sozinho. Escadas. Rua. Novamente 

a rua. A padaria ainda fechada. Qual dia? Não sabia. Não 

interessava. Não existia. Pensou na velocidade. Importan-

te: cano, micro, ponte, rápido, gente, ponto, rápido, coisa, 

fumo, rápido... velocidade existia. [p. 96]
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Segundo Vilém Flusser, os roteiristas se posicionam num território 

escorregadio, constroem uma ponte entre o “planalto da cultura escri-

ta ao precipício da cultura das imagens técnicas”141. Eles traem a cultura 

escrita, utilizando-a ao serviço das imagens, “vendem sua alma ao de-

mônio”142. Esses poemas de Pires assimilam o procedimento, típico do 

roteiro, de descrever a ação com a maior brevidade possível – uma forma 

de narrar que diminui ao máximo floreios literários. Assim como a sim-

plicidade de estilo de Hemingway fascinou Sartre e Simone de Beauvoir, 

ligada à linguagem jornalística, os escritores tem feito, ao longo do século 

XX, exercícios de assimilação das imposições de brevidade e velocidade, 

da linguagem de propaganda ao twitter. Mas, assim como em todos esses 

escritores, a velocidade do poema não adere à velocidade solicitada, ela a 

trai. Os seus poemas são traições à traição, são contragolpes de judô143: a 

defesa da escrita passa a ser um ataque redobrado.

A ação que o poema descreve esboça os deslocamentos espaciais 

do eu poético e seu fluxo de consciência, contudo, interessa menos a se-

quência de ações do que o seu resultado poético, que joga com o ritmo 

vertiginoso de uma metralhadora de palavras isoladas. Os pontos das 

frases e as vírgulas incidem mais na experiência de leitura do que a vaga 

sugestão semântica dos vocábulos. Interessa menos o excesso do que o 

esvaziamento do sentido, proporcionado pelo ritmo acelerado.

Vários lugares. Lugar algum. Nunca buscava entender. O mo-

mento é precioso. Quantificar as vertigens. Captar os gestos. 

Exercício inútil. Imagens das imagens das imagens [p. 99]

Este trecho condensa o conjunto de características da série: o re-

lampejante deslocamento dos lugares não descreve lugar algum. Não 

há como traçar o entendimento de um encadeamento narrativo, como 

o faz o roteiro. Parece um exercício inútil, mas a resistência da poesia, 

hoje, formula precisamente a insistência no inútil para contra-atacar o 

141 FLUSSER, Vilém. A escrita - Há futuro para a escrita? São Paulo: Annablume, 
2010, p. 147.
142 Ibid., p. 152.
143 LOSSO, Eduardo Guerreiro B.; TÜRCKE, Christoph. “Entrevista com o Prof. 
Christoph Türcke: A tela é o foco”. JB Digital, Rio de Janeiro, 25 set. 2010. Caderno 
Ideias & Livros.
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utilitarismo reinante. E isso é uma prática, uma tarefa: exercício do inútil. 

Não é a demonstração de qualquer passatempo, são exercícios precisos 

de extrair a preciosidade dos momentos vividos com a apresentação nua 

das palavras, captar o que poderíamos chamar de “os gestos dos segun-

dos” na fixação escrita. Não é à toa, cada poema é nomeado pela hora, 

minuto e por uma palavra (“5:42- Sombra”, “23:41-Pedra”, “9:43-Fungo” 

[p. 96-97]). Assim, em vez de sermos vítimas passivas da metralhadora 

audiovisual, organizada pelos roteiros, podemos mobilizar antirroteiros 

poéticos para produzir “imagens das imagens”. De fato, as imagens poé-

ticas, enquanto antíteses das imagens simuladas, são de papel, negam 

a imediatidade e mobilizam a imaginação. Tal traição do roteiro é prova 

não só de fidelidade à escrita, mas à poesia.

3. Violências urbanas
Alberto Pucheu, em “Nascido na segunda metade dos anos 60”, 

depois de citar alguns amigos que tiveram destinos lamentáveis (um 

drogado, outro pede dinheiro emprestado etc.), declara: “Escrevo o poe-

ma/ de uma nova geração [...]”, saindo da disposição em verso para a 

da prosa, assimilando a prosa no poema. Afirma que “participaria dos 

escândalos políticos, da violência econômica”, atitudes eticamente ina-

ceitáveis, igualando a pretensão de representatividade da nova geração 

à corrupção. Em seguida, contrapõe o gesto inaceitável – que faria, não 

fazendo, enunciando-o no poema para negá-lo – com uma positivida-

de: “Mas intimidade só consigo quando me esqueço de mim pela cidade; 

quando subo ao cume e a visto – paisagem” [p. 22]. Pucheu insiste, aqui, 

que aquilo que o define é a intimidade de uma liberdade inalienável de 

esquecer-se de si mesmo na cidade e na natureza. É curioso como os vá-

rios poetas, mesmo não passando por experiências traumáticas especial-

mente insuportáveis, repitam a necessidade de esquecer-se de si mesmo 

numa entrega radical à coisa. Intimidade é desprender-se totalmente de 

si (o que é contraditório somente na aparência): só assim é possível dizer 

algo sobre as derrotas da sua geração. Compartilhar a dor dos outros só é 

possível quando há um trabalho poético de resguardo da própria intimi-

dade no contato prazeroso com o exterior.

Isso fica mais claro no poema seguinte, “Vale do Socavão”, nome de 

um refúgio bucólico do poeta no interior do Rio de Janeiro, onde ele varia 
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“entre o livro e paisagem”, entre leitura e contemplação. Nesse momento, 

é possível dizer o indizível, o impreciso, o sublime inefável, que clama 

por ser dito.

Algo se move em mim, impossível de ser visto.

Algo se move em mim, impossível de ser escutado,

cheirado, tocado, degustado... algo se move em mim,

para o qual as palavras não se dispõem

mas obrigam-me a dizê-lo, após meses de indiferença

e mutismo. [...]

Não há mais ninguém por aqui,

e minha existência é viável.

[p. 23]

Só em espaços de recolhimento, que existem especialmente no 

campo, é que é possível não ser indiferente a uma negatividade que se 

insurge dentro do eu, porém independente dele e, por conseguinte, mo-

biliza a intimidade a fazer e viver a poesia. A solidão torna a existência 

“viável” e todo e qualquer acontecimento vira “combustível” para a ati-

vidade criativa.

Num poema estruturado com enumeração caótica – cujo título já é 

em si elaborado até em verso, “Tradução livre de um poema/ inexistente 

de Lyn Hejinian”, referindo-se à importante poeta norte-americana – im-

pressiona depararmo-nos com uma variedade de incômodos sonoros:

O que está acontecendo na casa em frente não é obra,

mas tem alguém martelando um prego.

O prato quebrado na festa fez um barulho imenso. [...]

Muitos helicópteros sobrevoam o Corcovado em dias de sol;

isso irrita um morador da rua. [...]

O latido de um cachorro não é mais nem menos do que o

latido de um cachorro. Até ter escrito isso.

O telefone disparou essa manhã. [...]

O azul da manhã desponta na buzina de um carro.

[p. 25-26]
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Vale a pena mencionar como a violência sonora é constante tam-

bém em outros poetas: em Bruno Zeni, “com um rádio um tom acima do 

razoável” [p. 47], no título de um poema, “Os sons da construção civil lá 

fora”, no qual se encontra “Os sons da construção civil lá fora interferem 

na manhã suspensa em silêncio e ocupações absortas” [p. 51]; em Caio 

Meira, “O grito mais moderno, propagado por alto-falantes e em letras 

garrafais, ainda vibra em seus tímpanos:” [p. 59], “dentro do ônibus que 

atravessa a Rio Branco/ dentro da velocidade e da freada [...] com a estri-

dência do motor” [p. 61].

Em todos esses casos, fica patente o caráter invasivo do estímulo 

sonoro na cidade, não só na rua, mas também no ambiente doméstico. 

O choque não se limita, naturalmente, ao sentido auditivo, pois, no caso 

do ônibus, a velocidade e a freada fazem duma pequena viagem num 

transporte público uma espécie de montanha-russa cotidiana, não tão 

divertida quanto num parque de diversões. O cidadão urbano sabe bem 

ao que estamos nos referindo. Não é nenhuma coincidência encontrar-

mos tal desconforto encenado em vários poemas de uma mesma anto-

logia, dos anos 90 até hoje. O barulho é o concretíssimo fantasma que 

obsedia essa geração. Devido a um perigo hoje mundialmente dominan-

te de invasão do espaço público e privado com a estridência de música 

alta, motores e propagandas, as grandes cidades do Brasil, devido ao ca-

pitalismo ainda mais selvagem e à falta de formação da população, são 

centros de amplificação do problema. Essa é uma das facetas diárias de 

um crescimento econômico que anda de braços dados com a falta de 

educação e a desigualdade social. A violência urbana, que não é só a do 

assalto à mão armada, é também a do assalto dos alto-falantes, vem da 

lógica do mercado que dita a tomada do espaço público e da ignorância 

de indivíduos e de coletividades que não fazem ideia do que significa o 

conceito de poluição sonora, que nem desconfiam da hipótese de que 

estão invadindo espaços sonoros privados. A característica carnavalesca 

do brasileiro, especialmente do carioca, a “alegria do povo” ou mesmo a 

manifestação que se pretenderia mais artística torna-se justificativa para 

o assalto da tranquilidade e paz alheias. A suposição religiosa de que só 

na morte se encontra a paz parece ressurgir, de outra forma, com sur-

preendente atualidade na voz póstuma de Marilyn Monroe ficcionaliza-

da por Caio Meira: “agora que a vida me abandona sem barulho” [p. 66].
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A mobilização poética da Azougue é, entre outras coisas, mais um 

estágio de luta contra o apassivamento imposto pela indústria cultural, 

especialmente poderoso no Brasil: “E eu espectador passivo tento man-

ter meu olhar atento” (Ericson Pires, p. 101).

4. Cristianismo e niilismo
Já que o terror da violência se apresentou, impõe-se a seguinte in-

dagação: qual o estatuto da ética e da moral diante de tantas atrocidades 

da sociedade brasileira? Para adentrarmo-nos neste tópico, encetaremos 

agora a comparação entre um poema de Roberto Piva e de Maurício Fer-

reira com vista a examinar a articulação entre a repulsa à moral cristã, a 

autonomia do poeta e o niilismo. A análise partirá dos poemas “A piedade”, 

de Roberto Piva144 e “Para dormir aqui”, de Maurício Ferreira [p. 143-144].

O título do poema de Piva já é sugestivo, visto que a piedade é uma 

virtude capital no processo de salvação cristã, caracterizada, sobretudo, 

como devoção ao próximo e compaixão pelo sofrimento alheio sob qual-

quer circunstância. No senso comum formado por ideologias que que-

rem ter a última palavra da moralidade:

as senhoras católicas são piedosas

os comunistas são piedosos

os comerciantes são piedosos145

Nesse momento, o poeta descreve, ironicamente, “os piedosos do 

mundo”. Numa exemplar inversão nietzschiana, Piva mostra que a atribui-

ção de piedade dada aos católicos, comunistas e neoliberais faz a justiça 

estar nas mãos da verdade manipulada ideologicamente, mas cujo fundo 

nada mais é do que mera luta por poder e subjugação. Por isso o eu lírico 

se contrapõe e declara: “só eu não sou piedoso”. O que mais agrada a Piva é 

assumir o lugar do excluído. Ele contextualiza, então, o tipo de sexualidade 

do piedoso: “se eu fosse piedoso meu sexo seria dócil e só se ergueria/ aos 

sábados à noite”. A piedade tiraria a ferocidade do sexo e o transformaria 

em falsa docilidade, isto é, recalque: ela se manifestaria somente no dia 

144 PIVA, Roberto. Um estrangeiro na legião: Obras reunidas, v. I. São Paulo: Glo-
bo, 2005, p. 41.
145 PIVA, Roberto. Um estrangeiro na legião, p. 41.
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e horário normalmente mais permitido. E finalmente, “eu seria um bom 

filho”146, ou seja, seria aceito na ordem familiar patriarcal brasileira.

Em Maurício Ferreira, percebemos alguns dos aspectos supracita-

dos em Roberto Piva, porém sua desconstrução irônica da moral cristã 

encontra ainda outro patamar: “Até os canalhas sabem perdoar”. Se as vir-

tudes cristãs podem ser praticadas até por um canalha, esvazia-se o seu 

valor e sentido [p. 144]. O poema “Para dormir aqui” é mais um dos ‘hinos 

à noite’ da Azougue, situa-se no tempo entre a madrugada e o amanhecer. 

Em meio a várias imagens brutais de animais (“cães mortos”, “cão sem ca-

beça”, “garça”, “lobos”, etc.), mendigos, “minotauros sodomitas”, toda essa 

ambientação aterrorizante figura o submundo da cidade, num ambiente 

demoníaco. Por isso mesmo, o poema termina pedindo que “Não acenda 

as luzes”, depois de ter repetido duas vezes o verso “Não se deveria acender 

as luzes da cidade esta noite” [p. 143-144]. O melhor é ocultar os horrores 

da madrugada e não advir o dia. No final, a insistência teve seu resultado: 

“No último tom do negro,/ ouve-se um Réquiem para o Diabo” [p. 144].

No momento de maior escurecimento, ouve-se uma música sacra 

dedicada ao diabo. Mas não é uma litania, como é caso de Baudelaire, é 

um réquiem, quer dizer, uma canção litúrgica para a sua morte. Na tru-

culência do submundo, até o diabo foi morto.

O título “Para dormir aqui” é simétrico ao título “Para viver aqui” 

de Sergio Cohn [p. 210] e o cita na epígrafe. A citação do último verso do 

poema de Cohn, “Um girassol se voltou à sua passagem”, produz, em si 

mesma, o retorno à passagem do poema de seu amigo. Ambos os poemas 

são descrições de uma paisagem da cidade: a do Cohn é mais bela, a 

de Ferreira é mais grotesca. Os dois são locais de passagem ao qual o 

poeta, que aqui pode ser o girassol, se volta. Ele presta atenção não ao 

sol ideal, mas à imanência que vê e passa. No poema de Cohn, certos 

elementos da paisagem são partes da natureza (chuva, folhas, vento) e 

criam uma situação acolhedora, na qual aparece a ideia de se querer lá 

viver; no caso de Maurício Ferreira, a chuva, o vento e a calmaria tam-

bém comparecem, mas é o ápice da madrugada de um lugar macabro, 

um cemitério de demônios – o melhor era nada presenciar, somente lá 

dormir.

146 Ibid.
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Há uma necessidade de não simplesmente negar a referência cris-

tã, pois, se fosse esse o caso, não se manteria a sua “mitologia” demonía-

ca, que faz parte de seus pressupostos, em harmonia com a tradição do 

satanismo decadentista. Ainda assim, a negação de Piva e a simpatia com 

o diabo não são, a nosso ver, mero satanismo, nem em Baudelaire, Rim-

baud, nem nesses casos. A estratégia é parodiá-la de maneira que a nova 

versão, não sendo mais verdadeira que a oficial, possa retirar sua preten-

são de verdade. Além disso, esse ataque, no fundo, é mais uma maneira 

de, inevitavelmente, participar da cultura cristã brasileira, mesmo que 

pelo avesso, pois a inversão não sai do sistema, dá a ele, todavia, outro 

destino: uma versão autônoma alternativa.

Tal estratégia fica mais clara no poema “Perdoe-me pai, porque pe-

quei”. Ele começa com o verso “Hoje circuncisarei pecados” para depois 

arrolar uma longa série anafórica “Para torná-los puros/ Para entrar no 

inferno com um sorriso/ Para urinar em bocas que odeio [...]” invertendo 

e escandalizando a ladainha tradicional da reza, reproduzindo-a formal-

mente, contudo. Inclusive a temática apocalíptica desenvolve o mesmo 

processo de afirmar e negar o fim, o que patenteia que mesmo a estrutura 

simbólica do cristianismo primitivo é reformulada mas não abandonada: 

é insistentemente repisada. Essa oposição parcial ao conteúdo, que não 

atinge a forma, pelo contrário, fortalece-a (e enriquece o símbolo, o mito 

e a ambiência cultural) é exposta com grande consciência nos seguintes 

versos finais.

Para cantarmos juntos quando o Fim chegar

Para que o Fim nunca chegue

Para que não se diga amém,

Amém 

[p. 149]

Em outras palavras: o satanismo de Piva e Ferreira é uma religião 

para poetas nos rituais da contracultura; é, poderíamos dizer, um cristia-

nismo retorcido poético.

Eles têm, de fato, um compromisso como o paradigma cristão, por 

mais opostos que a ele sejam. Eles estão, poeticamente, “refletindo”, isto é, 

reformulando e ao mesmo tempo reproduzindo. Parece que a influência 
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surrealista e, especialmente, de Murilo Mendes, em todo caso, tem o papel 

de atualizar as fórmulas apocalípticas num contexto de crise moderna. O 

“fim” não é outro senão a morte, o apocalipse é menos o da humanidade 

do que o de cada indivíduo, a questão de fundo é a ligação profunda entre 

niilismo e cristianismo: a cruz que a consciência de cada mortal para si 

carrega e que só a embriaguez dionisíaca, boêmia ou não, pode aliviar.

Esse mergulho no niilismo nos fará, mais uma vez, dirigir o girassol 

para a seguinte passagem do poema de Piva: “eu não sou piedoso/ eu 

nunca poderei ser piedoso”. Por sua vez, Pessoa, em “Tabacaria”, escreve 

“Nunca serei nada./ Não posso querer ser nada.”147. Lado a lado, tais ver-

sos, escritos em contextos tão diferentes, sugerem, no entanto, que ser 

piedoso e ser nada são equivalentes. O papel dos verbos modais “poder” 

e “querer” indicam tomada de atitude, negativa, no caso, a respeito da 

piedade e do nada. Tal negação que, em Pessoa, é a inversão da anula-

ção do “nada” nos ajuda a considerar o dilema de Piva. Se a piedade é 

reduzida a nada, o nada é sempre algo mais do que sua abstração, como 

se a existência gozasse de uma piedade indiferente a um esvaziamento 

impossível de si mesmo. O sujeito é sempre algo mais do que a aniquila-

ção do eu que ele mesmo promove. Por isso, se se supusesse haver uma 

ingenuidade na rebeldia de Piva e Ferreira, um festejo pueril de sua mar-

ginalidade, a autonegação do satanismo em Ferreira toca no lado insatis-

fatório do ataque a qualquer instância institucional. Maurício Ferreira,  

que compartilha do ethos maldito de Piva, deixa pistas de reflexividade 

em torno de seus impasses.

No caso de poetas como Daniel Bueno e, especialmente, Pedro 

Cesarino, esse beco sem saída cristão parece estar bem distante, pois a 

dominante se coloca numa experiência de retorno à natureza que recon-

figura – com uma visão de fora, vinda da floresta – o paradigma ocidental. 

Em Daniel Bueno, o impulso ascensional vindo do corpo, um sublime ao 

rés do chão, exposto na disposição do poema em pequenas colunas, é 

místico, mas não exclusivamente cristão:

não é teu

o corpo

147 PESSOA, Fernando. Obra poética, p. 362.
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possesso

que dança

é do olho

é do chão

entrando

no ventre

no ventre

em chamas

é antes

é longe

que chega

teu corpo

na boca

transborda

extática

criança

[p. 74]

Esse tipo de disposição nos faz imaginar convivências transfigu-

radoras com os índios e até mesmo experiências alucinógenas, pois é o 

contato íntimo com a terra que impele a uma saída de seus limites, “no 

levante/ do chão” [p. 74]. A corporalidade se desprende do eu e expande 

a consciência. O abrasamento da dança impulsiona o corpo a uma ex-

plosão dos sentidos que abre as portas da percepção e retoma faculdades 

infantis adormecidas. Neste ponto, a mística ascensional cristã e a em-

briaguez no meio da floresta se tocam, saindo do conflito entre liberdade 

individual e moral opressora.

5. Objeto e automatização
Voltando à questão da luta poética frente à automatização coti-

diana, encontramos em Bruno Zeni a fala muda dos objetos inanima-

dos como reflexos de atividades humanas: “prédios que não/ dormem”, 

“computadores que/ viram a noite”, “máquinas” “fazendo soar a infinita 

ocorrência do esgar” [p. 50]. Esse animismo dos objetos, constante em 

toda a história da poesia, é aqui especialmente intensificado ao incidir 

em máquinas, em objetos industrializados. Jean Baudrillard nos fornece 

uma interessante definição do desígnio do objeto:



132

Os objetos foram sempre considerados um universo inerte 

e mudo, do qual dispomos a pretexto de que fomos nós que 

o produzimos. Mas, a meu ver, este mesmo universo tinha 

algo a dizer, algo que ultrapassava seu uso [...]. O objeto de-

signava, então, o mundo real, mas também sua ausência – e 

particularmente a ausência do sujeito.148

Como explicitado no poema, é perceptível então que a máquina, 

enquanto objeto, está dotada de autonomia, confundindo o lugar do 

produtor com o produto, na medida em que o eu-lírico se ausenta de si 

próprio em função das solicitações da máquina, como em: “Bem-vindo 

ao serviço automático. Insira o cartão magnético. Digite sua senha.”. A 

reflexão do poeta é constantemente atravessada pelas exigências maqui-

nais, e dilacerada pela insistente interrupção: “Confirme sua senha [...], 

Digite novamente sua senha de seis dígitos” [p. 50].

Soma-se uma seleção de diferentes atividades maquínicas como “o 

discreto rumor de um ar-condicionado”, “a queda surda/ de uma latinha 

de refrigerante”, “o som mudo das máquinas” [p. 50]. Os objetos são lança-

dos um atrás do outro, dispersos, localizados em “não-lugares”, conceito 

desenvolvido pelo filósofo polonês Zygmunt Bauman149 que diz respeito a 

espaços que exercitam sua indiferença com o ambiente no qual estão inse-

ridos. Sendo assim, o poema tomaria para si o papel de um “lixo” de enu-

meração caótica das máquinas que transforma sua dispersão em luxo. E 

lixo, segundo Manoel de Barros, é, de fato, material luxuoso para a poesia: 

“o que é bom para o lixo é bom para a poesia”; “as coisas jogadas fora têm 

grande importância”150; em suma “as coisas sem importância são bens de 

poesia”151. O isolamento recíproco desses espaços não proporciona uma 

estadia fixa, e sim nômade, coadunada a uma sensação de não se estar ali, 

o que reflete “a ausência do sujeito” mencionada por Baudrillard.

Em se tratando da poesia de Bruno Zeni, a personificação dos ele-

mentos estáticos manifesta a desumanização do humano. Em um cená-

148 BAUDRILLARD, Jean. Senhas. Trad. Maria Helena Kuhner. Rio de Janeiro: DI-
FEL, 2001, p. 10.
149 BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
150 BARROS, Manuel de. Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010, p. 147.
151 Ibid., p. 148.
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rio automatizado o eu-lírico é sujeito a luzes multifacetadas que retiram 

a capacidade de enxergar, anestesiam a percepção:

focos/ puntiformes de luz vermelha. [...]

campo de luzes amarelas,

brancas e vermelhas. Um mar de luzes que piscam, [...]

faz-se a luz. É um susto, quase sempre. Um mergulho tam-

bém, já que não se enxerga nada por uns momentos. [...]

As luzes todas [...]

A luz fria.

[p. 50]

Embora a automatização seja, em certa medida, algoz dos senti-

dos, a percepção do poeta, vigorante na visão de luzes, não é anulada. 

Na verdade, passa por um conflito com sua integridade que desenvol-

ve novas potencialidades. Ela comprova ainda o estado de “lucidez” que 

observa, à distância, pontos luminosos da paisagem, e que, por conse-

guinte, renovam (como um fiat lux) o olhar poético. Essa reflexividade 

contemplativa, iluminada pelos pontos de luz da cidade, assemelha-se 

à observação do céu noturno no campo, que também se deleita com o 

distanciamento, de cuja hesitação – dando a impressão do tremor de um 

lago, tão reproduzida pelos impressionistas – Daniel Bueno nos dá um 

belo exemplo: “na escuridão molhada quando na crescente/ distância 

escapa a precisão de uma estrela” [p. 71].

Na tendência oposta a essa prazerosa elucidação e imprecisão da pai-

sagem, Bruno Zeni apresenta a sensação de lugares que angustiam, que são 

claustrofóbicos, próprios de prédios grandes e superpopulosos. Eles provo-

cam uma espécie de ardência nos olhos. Porém, paradoxalmente, a sensa-

ção de confinamento encontra a saída de um “o fluxo de inconsciência”:

O cheiro grosso dos ambientes. Que comprime os pulmões um 

contra o outro, fazendo-os se fechar. [...]

A ardência no contorno dos olhos.

De tanto habitar os andares fechados, onde o ar pesa.

O ar confinado. [...]

A sedação do olhar. O fluxo de inconsciência. [p. 50]
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Mescla-se, portanto, reflexão e automatização, noite e luminosi-

dade, claustrofobia e sedação. Esta dialética se dá desde o início, desde o 

título do poema: “O fluxo silencioso das máquinas” [p. 50]. Nesses frag-

mentos chocam-se os sememas de “fluxo” e “silêncio”, na medida em que 

fluxo é um movimento contínuo, rápido, e de certa forma ruidoso, que 

não permite espaço para reflexão, calmaria, enquanto o silêncio, inega-

velmente, é condição do pensamento, que pressupõe minúcia, calmaria. 

Logo, o que há são máquinas movimentando-se em silêncio, recriando o 

humano no embate com o não-humano.

Essa análise da relação do eu-poético com a coisa artificial contém 

elementos importantes para a relação dos poetas com a sociedade. Asse-

vera-se aqui também um procedimento constante da atividade poética: 

tornar matéria de poesia tudo aquilo que está fragmentado na vida mo-

derna. No fundo, até mesmo a produção e visibilidade dos poetas, acima 

tratadas, dispersos e invisíveis na balbúrdia metropolitana, precisam tor-

nar-se visíveis; para usar as palavras de Caio Meira: “retirando os poetas 

do limbo e lhes dando tanto visibilidade quanto viabilidade, e levando 

no cerne de seu trabalho o intuito de apresentar e dar viabilidade à poe-

sia”152, isto é, uma determinada poesia, aquela que acrescenta ao cenário 

brasileiro uma preocupação especial com a aproximação entre poesia e 

vida. Para além de propor intervenções poéticas, de certa forma, o “nú-

cleo” Azougue acaba, por si mesmo, sendo uma grande “intervenção poé-

tica” no cenário cultural brasileiro, reunindo poetas isolados, dispersos e 

sem voz, como os objetos mudos na cidade, como o lixo no meio da rua. 

A mobilização para a viabilidade da produção dos poetas é uma forma de 

tratar o que é considerado lixo como luxo. Nossa tarefa, portanto, é “de-

sautomatizar” a crítica dos movimentos poéticos como uma mera série 

de diferenças estilísticas ou de intervenções no meio literário e trabalhar 

a favor de um fortalecimento da poesia na sociedade e da prática de si em 

meio à vida moderna, resistindo à reificação.

Uma das principais dificuldades dessa luta corporal hoje está em 

reconhecer, com um duplo olhar de poeta e de pensador, onde está o ini-

migo e como lutar. Os poetas em torno da Azougue ainda têm um bom 

152 MEIRA, Caio. “Os 10 anos da Azougue ganham edição especial”. Jornal do 
Brasil, Rio de Janeiro, 11 set. 2004. Caderno Ideias. Disponível em: <http://www.
caiomeira.kit.net/azougue.htm>. Acesso em: 13 mai. 2012.
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caminho pela frente para nos ajudar nessa tarefa. O trabalho de Alber-

to Pucheu, em especial, que pesquisa e explora o desguarnecimento de 

fronteiras entre poesia e filosofia, é uma das grandes contribuições da 

poesia e da crítica no Brasil. O livro Noiva, de Renato Rezende, que já 

analisamos153, faz da performatização de conflitos psicológicos um novo 

modo de busca mística.

A mobilização dos poetas vive para produzir, publicar, visibilizar a 

escrita literária. Sua documentação, porém, não quer outra coisa senão 

poetizar a vida. A poesia é a mediação da vida que vem e passa, que ad-

vém, à vida potencializada, reencantada. Em outras palavras, a poesia é a 

verdadeira aventura mística.

153 LOSSO, Eduardo Guerreiro B. “Mística secularizada na poesia brasileira con-
temporânea: leitura de ‘Noiva’, de Renato Rezende”. In: PINHEIRO, Marcus R.; 
BINGEMER, Maria Clara (orgs.). Mística e Filosofia. Rio de Janeiro: Editora PUC-
-Rio, 2010, p. 51-69.
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Modernidade, infância 
e perversão literária154

Para termos uma visão aproximada da autenticidade de um poeta 

como Armando Freitas Filho, há diversos empecilhos a confrontar, muito 

parecidos com aqueles que o próprio autor enfrentou para encontrar sua 

trilha; o crítico sente, inclusive, as mesmas sensações do que o leitor: a 

dificuldade de trazer à luz qualquer sugestão de legibilidade é vivida com 

a mesma dramaticidade que o “parto” dos poemas. Como diz José Mi-

guel Wisnik no prefácio do livro De cor155: “Para o leitor sincero este livro 

é quase insuportável, de tal modo ele mergulha. Tenho dificuldade em 

nomear de uma vez o no quê desse mergulho”.

Mas o trágico, em Armando, não é uma mera encenação de poeta 

atormentado. A dramaticidade a que ele dá acesso é de uma força que, 

realmente, nos leva a indagar não só o porquê dela existir, mas o como ele 

conseguiu extraí-la numa época tão alheia a dramas ontológicos da arte. 

Como Armando consegue ser tão denso e tão intenso num momento tão 

aparentemente distenso? Para responder essa questão, precisaremos tra-

duzi-la com a terminologia dos estilos de época, com todos os riscos que 

ela implica: como Armando consegue atualizar o vigor de um texto, que 

seria visto como modernista, sem deixar de se valer de grande parte das 

características ditas pós-modernas?

A dicotomia entre a ênfase no formalismo ou na expressão im-

perou e impera até hoje no quadro da poesia moderna. Vejamos alguns 

diagnósticos, talvez um pouco caricaturais e desconfiáveis, feitos em 

tentativas de historicização da poesia, ora no contexto europeu, ora no 

brasileiro, que influíram diretamente no caso de Armando:

154 Primeiramente publicado, como o título “Palavra perversa”, em Suplemento 
Literário de Minas Gerais, Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Cultura de Mi-
nas Gerais, n. 90, p. 18-20, dez. 2002.
155 FREITAS FILHO, Armando. De cor (1983-1987). Rio de Janeiro: Nova Frontei-
ra, 1988.
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1. a crença ingênua na representação dramaticamente fiel da 

própria vida no romantismo versus aumento do rigor acadêmico nos 

moldes classicizantes do parnasianismo, onde o artesanato privilegia o 

modo de vida ascético para alcançar a joia artística mais primorosa, apa-

gando a figura do poeta sob a neblina da impessoalidade monástica.

2. Há quem, inspirado nesse modelo, reconheça uma versão me-

nos contrastante entre o cuidado formal de Baudelaire, encontrado até 

na concepção do livro As Flores do mal, e a revolução da escritura de Rim-

baud, que liberou a poesia da obrigatoriedade das formas tradicionais. 

Por isso que tenta-se também multiplicar tais contrastes entre Rimbaud 

ou Lautreamont versus Mallarmé, que repõe a ascese e a impessoalidade 

parnasiana em um contexto simbolista, mais inventivo, inaugurando a 

pura reflexividade dos significantes no espaço vazio da linguagem me-

diante um estranho idealismo da mesma que a destaca da subordinação 

à qualquer ideia.

3. No Brasil, Drummond extravasou a expressividade moderna 

através de uma livre variedade da própria forma, abarcando todas as ma-

nifestações possíveis da mundanidade que nos rodeia. Em contraponto, 

Cabral é o engenheiro calculista, que cuida das arquiteturas imagéticas 

mais luminosas e sutis, introdutor do artesanato da linguagem direcio-

nado às exigências da modernidade no Brasil.

4. Os concretos radicalizam as rupturas formais de Cabral, 

Mallarmé e outros para invadir o campo visual e acentuar o sonoro com 

um pensamento estruturalista. A poesia práxis, da qual Armando ini-

cialmente participou, propõe outra pesquisa formal, menos abstrata, 

no plano das obsessivas aliterações e similaridades de conteúdo. Contra 

esse levante das últimas vanguardas formalistas, a geração marginal se 

descuida voluntariamente de qualquer imposição formal e reinventa a 

união pretendida pelas primeiras vanguardas entre poesia e vida sem o 

desespero e as prescrições paradoxalmente legislativas dos manifestos, 

mas com um abandono ao cotidiano, à fala circunstancial, uso de ironia 

e uma reintrodução da subjetividade que, por trás do hedonismo corren-

te, vivencia a desagregação de sua própria constituição diante do terror 

ditatorial.

Com esses dados, atuantes nas entrelinhas dos questionamentos 

do poeta, é interessante analisar como Armando saiu dos extremos vicia-
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dos da tensão entre forma e expressão propondo um complexo arranjo 

de ingredientes modernos e pós-modernos.

Vejamos um trecho erótico: “Levo o corpo a pulso para a caça/ pé 

embaixo, para sua boca de carne/ e como anônimo, /barato, duro/ com a 

fome escalavrando/ seus restos de beleza — pele e osso” (“Rock”, De cor).

Essa antropofagia do objeto de desejo sugere que Armando é um 

pós-moderno que cultiva perversões modernistas. Ao contrário do ine-

vitável distanciamento dos dramas da subjetividade, representado seja 

no hedonismo marginal (como afirma Italo Moriconi), secretamente 

constrangido pelo medo, seja nos formalismos pós-modernos, que apu-

ram a escrita na via cabralina de uma maneira em que “o eu se converte 

em ponto de vista” de uma geografia mental, como analisa Luiz Costa 

Lima a propósito de Carlito Azevedo, Armando retoma o eu como uma 

criança perversa, enquanto poeta “maldito” nascido e criado no seio da 

poesia brasileira. Se o primeiro poeta maldito tradicionalmente Álvares 

de Azevedo, que tanto lamenta a tradicional falta de acesso à virgem 

desejada, nos poemas mais comportados, como antecipa epicamente 

sua morte, Armando está num estágio avançado do curto-circuito entre 

desejo e morte. O mal, em Armando, como fonte de sua densidade poé-

tica, provocando a suspensão dos sentidos no limiar da inteligibilidade, 

não se faz mais no contexto das inovações formais, mas do tensionamen-

to trágico com a forma: dando a ela um drama vital.

Essa poética possui alguma perversidade maldita pós-moderna, lá 

onde ela remexe “os traumas de infância” da modernidade recontando 

o romantismo. Há a revolta existencial incrementada de um erotismo 

perverso assumido mas sem traços libertinos e fantasias orgiásticas an-

ticristãs à maneira de Sade, Joyce etc. Logo, tal erotismo seria intimista, 

inserido numa relação fechada, dual, onde, nesse espaço a dois, o poeta 

sublima sem idealizar, numa espécie de reatualização das potências cria-

tivas da maldição sob o preço de trair suas teleologias. Armando abdica 

totalmente de idealizações (ou, pensando no caso de Álvares de Azevedo, 

de contrapor a suas fantasias um mergulho no inominável abjeto real). 

Se a traição de fontes decadentistas e modernistas se faz por um desnu-

damento do desejo, termina por se tornar a mais fidedigna das traições, 

uma espécie de tradução historiográfica que revela a própria verdade de-

sejante da versão originária.
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É por conservar essa infância nada ingênua, por fazer da infância 

romântica e decadentista uma infância desobediente anti-idealista, que 

Armando consegue – no auge da dicotomia da qual estamos tratando, 

vigente na pós-modernidade como peso da forma versus leveza infor-

mal – apresentar um texto vigoroso, intrinsecamente ligado a uma expe-

riência arrebatadora e angustiada, assim como se observa nos modernos 

mais trágicos: o Álvaro de Campos de Pessoa, Artaud, Clarice, Bataille, 

Rimbaud, Lautreamont e outros. Fora Clarice, na prosa, os casos poéticos 

brasileiros que compõem a zona de influência de Armando é o Drum-

mond mais “filosófico” ou existencial, que engendra a potencialização 

recíproca do pensamento com o sentimento, e o Ferreira Gullar de A Luta 

corporal.

O pensamento poético de Armando, inegavelmente existente nas 

reflexões de sua subjetividade dramatizada – como nesse momento pro-

meteico de Números anônimos: “Vou no vácuo, no intervalo/ harmôni-

co/ entre dor e nada/ acuado em corpo único/ vivendo do próprio fíga-

do” – segue a trilha aberta do caminho traçado por seu poeta predileto, 

Drummond, e pelo explosivo livro de Gullar, que também elabora a re-

flexão da poesia sobre uma sensibilidade pressionada por dor corporal e 

vazio existencial.

Se há também traço de controle concentrado que o aproxima de 

Cabral, esse é, todavia, submetido de tal maneira ao grito de liberdade 

revoltada que o próprio rigor se torna sádico, investido libidinalmente 

para dar voz aos caprichos de seu superego poético. Pressionado por tais 

instâncias, o poeta arrisca sair de um caminho já traçado procurando 

sempre outro ponto de partida ou de chegada: “Depois, ir aparando, aos 

poucos/ o que precisa de apuro, o risco/ fino que se corre ao afiar/ a pon-

ta do desejo de dizer/ até o ponto mais próximo/ do perigo de partir e 

parar” (“Procedimentos”, Fio Terra). Logo, é o rigor do risco do dito mais 

perigoso, e não do asseguramento de uma fórmula estável.

Não se toca no desejo? É ele que te move, que te induz, que te go-

verna. A civilização, a moral, os bons costumes tentam controlá-lo. Mas 

ele não se deixa levar. Impossível conduzi-lo. Armando Freitas Filho fala 

em “afiar/ a ponta do desejo”. A poesia toca, sim, no desejo. Ela consegue 

afiá-lo. Aumentar o seu implacável perigo. Ela deseja agravar o desejo. 

E afia sua ponta para “dizer/ até o ponto mais próximo/ do perigo de 
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partir e parar”. Ela quer chegar ao ponto extremo: aquele que toca na im-

possibilidade. Só um pensamento que toca em perversões infantis pode 

conceber essa operação de afiação, aguçamento. 

Essa “infância” que estamos tentando explicitar, que liga a “ado-

lescência” modernista e a “infância” romântica da história da poesia às 

experiências desejantes da própria história de vida do poeta (que se ge-

neraliza como expressão da vida psíquica de todo leitor) não é, portanto, 

mera regressão, é um aprofundamento dos germes da subjetividade, que 

passa em revista toda a modernidade da subjetividade literária.

Se a infância da modernidade literária é o romantismo, Armando 

é o “analista” e o ator desta modernidade: encarna e encena a dor maso-

quista de uma vida poética que atua na própria vida da poesia moderna.

As primeiras vanguardas modernistas queriam viver uma arte que 

não se diferenciasse da vida (queria retomar uma práxis vital não burgue-

sa, segundo Peter Burger) justamente porque as sociedades ocidentais 

deportaram a arte das relações sociais, afastando o trabalho do prazer e 

impondo a fetichização moralista do trabalho e hedonista do dinheiro 

como únicas vivências permitidas ao homem moderno. A poesia con-

temporânea, assim como as vanguardas, não pode resolver esse proble-

ma, mas Armando revitaliza a revolta a esse estado de coisas no interior 

de sua densidade textual diferentemente da ironia e paródia pós-moder-

nas. O meio ambiente metropolitano pós-moderno, encontrado na obra, 

como nesse trecho de Números anônimos “o mar está à margem/ tem 

pressa, mas não sai do lugar/ engarrafado, e ainda que felino/ enferruja 

em frente à praia/ enquanto rodo o Rio todo e tomo/ sucessivos ônibus, 

táxis, metrô/ e cada dia é irreparável/ o corpo não tem férias/ vai no ar-

rastão, com a roupa da hora”, é um cenário da pressa, do improviso, do 

risco de se deparar com o inferno dos outros. Se Armando possui o tom 

heroico de um indivíduo tomado do mal batailliano, o poeta prova o “ar-

rastão” vestindo a “roupa da hora” sem perder a concentração textual do 

corpo insubmisso em trânsito, da consciência indignada, diferente do 

afrouxamento verbal e da alusão indireta aos poderes repressivos na es-

tratégia da geração marginal. Essas imagens fortes, construindo uma épi-

ca contemporânea da vertigem e da revolta, afastam-se da espetaculari-

zação midiática da violência metropolitana e a atacam de frente, porque, 

se o espetáculo esvazia a experiência traumática, a tragicidade poética 
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a preenche de sentidos indeterminados com uma encenação reflexiva, 

especulativa, da dor do outro: daí a insistente rememoração do suicídio 

de Ana Cristina, feita em boa parte dos livros dos anos 80 e 90.

Controle que se descontrola, encenação que se desmascara, narci-

sismo que se perde nas carnes anônimas do outro, infância que se macu-

la, sublime que se rebaixa, sadismo de rigor que alimenta o masoquismo 

do risco, doença que põe à prova a saúde da poesia: esses são os parado-

xos, tão modernos, com os quais Armando atua na atualidade.
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Mecânica especulativa:
Livro dentro do livro156

Com o livro Máquina de escrever157, Armando demonstra aos leito-

res atuais porque ele é um dos três ou quatro maiores poetas da geração 

iniciada nos anos 60, tanto pelo já escrito quanto pela produção mais 

recente. Nesse volume, reunião de todos os livros de poesia publicados 

desde o primeiro, Palavra, de 1963, concretiza-se e concentra-se a con-

solidação de toda uma longa trajetória de elaboração formal, temática 

e existencial. Há a mais intensa dialética desta poética singular com os 

percursos da poesia brasileira em geral, o que comprova a capacidade 

de abertura, atualização e absorção refletida das novidades poéticas que 

acompanharam o desdobramento da obra. Observando o percurso da 

obra, vê-se que tal absorção contribuiu para a crescente singularização 

e idiossincrasia de sua poética, em vez de desviá-la, deturpá-la ou en-

fraquecê-la. Como afirma Célia Pedrosa, a partir de um prefácio de Ana 

Cristina Cesar para o livro À mão livre, de 1979, trata-se de “um poeta 

definitivo”, que estabeleceu-se como referência obrigatória para as novas 

gerações e para o estudo da poesia moderna brasileira e latino-america-

na. Não há como ignorar o que se tornou incontornável.

Como fui o primeiro a escrever uma tese universitária dedicada 

exclusivamente à obra de Armando, percebi logo que esse lugar de con-

sagração foi conquistado aos poucos. Embora o seu segundo e terceiro 

livros, Dual e Marca Registrada, estejam ligados a uma participação no 

movimento da poesia práxis, Armando não tomou grande parte nele. 

Mário Chamie e Mauro Gama foram sempre seus principais represen-

tantes. Por isso, apesar da qualidade já patente dos livros desse período, 

Armando somente veio a ser devidamente reconhecido por causa dos li-

156 Primeiramente publicado como resenha em Metamorfoses: Revista da Cá-
tedra Jorge de Sena da Faculdade de Letras da UFRJ, Rio de Janeiro: Fundação 
Calouste Gulbenkian, n. 5, out. 2004, p. 251-252. A versão aqui exposta está am-
pliada em forma de ensaio.
157 FREITAS FILHO, Armando. Máquina de escrever: poesia reunida e revista. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2003.
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vros posteriores ao À mão livre, especialmente na época de 3X4, que é de 

1985, vencedor do prêmio Jabuti.

1. Mecânica especulativa: livro dentro do livro
Máquina de escrever é um livro formado por outros livros, um livro-

-máquina cujas peças são feitas de outros livros (por sua vez, cada livro 

é uma máquina feita de poemas-peças), e não existe por si mesmo, não 

possui ser-em-si, somente ser-para-os-outros; ele é a soma de suas partes 

e nada além de suas partes, é uma máquina que só funciona pela existên-

cia independente de quase todas as peças. O em-si do Máquina de escre-

ver é o vazio que cinde o próprio autor, máquina subjetiva produtora (o 

escritor é uma máquina de escrever), e o vazio do livro da poesia reunida, 

preenchido por todos os outros livros publicados. Máquina de escrever 

é um vazio preenchido por quase tudo, quase toda a obra, que é a obra 

já editada mais um livro que representa a nova produção. O resto, o que 

falta (os poemas que nunca foram publicados mas continuam guardados, 

ou aqueles publicados somente em revistas de poesia), marca o vazio do 

livro com sua ausência anunciada e exposta. Os poemas que fugiram dos 

livros são os espectros de todos os poemas que encontraram seu lugar 

em cada livro publicado e no Máquina de escrever. São peças ausentes 

que não fazem parte da máquina do livro, mas possuem o anúncio de sua 

ausência no próprio subtítulo (“poesia reunida e revista”).

O livro Numeral/Nominal, que abre o Máquina de escrever, ocupa 

um lugar extremamente próximo, familiar e estranho em relação ao todo. 

É o único livro que não possui existência isolada da obra, é um apêndice 

da obra que abre suas portas, é o último livro no início do livro da poesia 

reunida, enfim, é um livro-apêndice dentro do livro-reunião.

Esse livro-apêndice é oposto a todos os outros livros por não pos-

suir uma existência independente: ele depende da reunião de todos os 

outros livros para ser sua porta de entrada. É também o último livro pro-

duzido, mas o primeiro a ser lido no Máquina de escrever. Essa confusão 

de tempo/espaço e pertença/destaque dentro da poesia reunida trans-

forma a relação dos velhos leitores de Armando com a obra e provoca os 

novos no tratamento estético da relação entre obra, suporte e título. Nu-

meral/Nominal, além de abrir o Máquina de escrever com uma novidade 

dependente materialmente da obra anterior, reproduz em sua própria 
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divisão interna a série de livros e poemas organizados sequencialmente 

(Numeral) e os títulos dos livros (Nominal); reproduz a taxinomia impos-

ta pela própria estrutura do livro, além de remeter claramente aos princi-

pais caracteres de uma máquina de escrever, letras e números.

Logo, o título e a estrutura de Numeral/Nominal desdobram se-

manticamente a ideia do título Máquina de escrever, duplicando a obra 

reunida dentro de si mesmo, de dentro da própria obra, da forma mais 

dependente, quer dizer, íntima. Nesse caso, Numeral/Nominal, diferen-

te de Máquina de escrever, possui substância própria, mas mediado pela 

sua relação recíproca com os outros livros. Numeral/Nominal pode ser 

interpretado como uma maquete, uma duplicata miniaturizada da obra 

e também um corpo estranho a mesma por ser o primeiro livro (e talvez 

o único até a obra se completar) a ter um contexto de suporte especial-

mente diferente dos outros.

Ele faz parte da obra-máquina, é uma peça sua, mas a única peça 

estranhamente diferente não por ser diferente, mas por ser o mesmo den-

tro do mesmo, o mesmo que se torna outro em si mesmo. O ser-para-si 

de Numeral/Nominal é regido pela sua função de ser-para-o-outro, onde 

seu ser-em-si encontra aí sua singularidade, que é uma essência vazia, 

que é ser outro por e no meio do mesmo. Ao fazer a questão da alterida-

de/identidade o título de seus livros, e de incorporar na obra mesma, na 

marca de sua titulação, as articulações dessa maquinaria exteriorizadas 

como temática – além de condicionar as temáticas de toda a obra a essa 

titulação maquínica –, Armando torna Numeral/Nominal uma máquina 

de rearticulação da maquinaria da obra.

O primeiro poema de Numeral/Nominal condensa toda essa me-

cânica nos seus quarto e quinto versos: “Pulo de dois pés juntos/ para 

dentro de você, de mim” [p. 35]. Aqui a imaginação interpretativa é con-

vidada a fazer a sua aposta definitiva. O próprio livro, Numeral/Nominal, 

é quem enuncia essa fala teatral para o Máquina de escrever. O Numeral/

Nominal mergulha, com todo seu corpo, no Máquina de escrever. A hipó-

tese contrária (o segundo mergulha no primeiro) também é possível, já 

que o Máquina de escrever está miniaturizado, com todos os seus carac-

teres, no Numeral/Nominal. O salto mortal recíproco, de dois pés juntos, 

em um dentro do outro, sem tempo para olhar embaixo, medir e meditar 

sobre a decisão, é próprio das situações de risco. Armando apostou ou 
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saltou alto em intitular toda sua poesia editada e relacionar este título ao 

seu livro inédito, e só nos resta concluir que ele conseguiu valorizar ainda 

mais os quarenta anos de poesia publicada.

Nossa pequena análise da especulação da obra sobre si mesma su-

gere a imensidão de seus desdobramentos em todas as 600 páginas deste 

livro, e pensa o jogo da totalidade da obra com o mais privilegiado dos 

fragmentos poéticos: os títulos.

Esse pensamento do fragmento e da totalidade concretizado em 

forma, assim como a forma que dá impulso dinâmico para a engrenagem 

do pensamento, será esclarecido agora na análise de alguns poemas da 

primeira parte do novo livro, “Numeral”.

2. Cena da velocidade e gagueira do pensamento
“Numeral” é um capítulo que privilegia o desenvolvimento de um 

pensamento poético, ou uma poesia de pensamento. Os poemas, nume-

rados em série, indicam a intenção de um jogo com a abstração mate-

mática. Logo levantamos a questão: o que seria a especulação poética da 

poesia de “Numeral”? Como essa máquina especulativa da obra se veria 

condensada no novo livro que, por ser novo, está comprometido com um 

novo momento da escrita e do pensamento?

Parece que a questão do tempo na escrita dessa obra, ao ser pressio-

nado pelo momento de publicação da obra reunida, foi trabalhado como 

elemento dominante para o desenvolvimento da especulação maquínica. 

Para esclarecer esses pontos, examinemos dois versos: “o câmbio macio ou 

brusco do pensamento/ trocando de marcha e de plano” [p. 36, numeral 4]. 

O pensamento é um veículo de expressão que troca de velocidade na sua 

atividade de pensar. Como máquina, ele corre no devir, e possui seus mo-

mentos de aceleração e adiamento, trocando tanto de tipos de velocidade 

quanto de dimensões da realidade e da possibilidade, isto é, de “plano”.

A palavra ‘pensamento’ pode designar tanto a atividade de pensar 

quanto o que é pensado. O verso pode estar afirmando que há uma tro-

ca, brusca ou macia, do que é pensado (troca de assunto ou de uma ideia 

isolada para outra). O uso dessa indeterminação entre a atividade de pen-

sar e o que é pensado talvez estivesse diferenciado no segundo verso, se 

“marcha” significa a atividade e “plano”, o pensado. Nesse caso, a troca de 

um condicionaria a troca de outro. O mais intrigante é que a ambiguida-



149

de é mantida mesmo sendo “incomodada” por esse pequeno esboço, não 

determinado, de determinação. O incômodo assinala, ressalta a hesitação 

de sentido sem a destruir. Isso faz da poesia de Armando uma máquina de 

ambiguidades secretas e ressaltadas, onde o secreto, que só o é para ser 

ressaltado, permanece secreto mesmo na intensidade de sua aparição. Isso 

configura propriamente o mistério, e aqui estamos lidando com o mistério 

do pensamento, que nunca diferencia inteiramente sua atividade (subje-

tividade) de seu produto (seu objeto). Essa cisão ficará mais clara adiante.

Um dos elementos que mais aparece no Numeral/Nominal, já per-

tencente à obra contudo especificamente perscrutado agora, é a veloci-

dade do pensamento e sua recepção das coisas dentro do fluxo do de-

vir. A atividade do pensamento em Armando se movimenta livremente, 

atrasando-se ou adiantando-se em relação ao fluxo esperado, e por isso 

capta, no pormenor, o vai-e-vem do pensado, o seu ritmo peculiar. Por 

isso, há uma expressividade dos seres em sua movimentação constan-

te no tempo. Por exemplo, na mesma página: “dia repentino”, “paredão 

abrupto”, “corpo que não pára”, “E que só interroga, hora após hora” [p. 

37]. O choque contra o fluxo tranquilo do devir não para, é motivo de 

indicação. Cada poema registra essa sensibilidade quanto à violência ao 

devir habitual, como se o poeta destacasse as coisas só por causa de sua 

irrupção no tempo, como se elas, em vez de serem levadas, encontras-

sem sua independência e interesse pelo modo como se movimentam. 

Essa aventura musical das coisas tenta ser acompanhada pela regência 

do eu poético, que exorta a si mesmo essa tarefa: “acelera, cérebro” [p. 

39]. Contudo, que seja regente, compositor ou arranjador, o eu poético 

afirma que não consegue levar a cabo a empreitada:

9

Pulso monossilábico embora

ao fundo, por trás do pensamento –

cantante – o mar aberto, imerso em mim.

Mas não transcrevo a melodia

porque não me lanço: minha mão

não fura a onda, apenas apara

a sua aventura; nem molda a voluta
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a volúpia, a fúria com que se arremessa

conquistando os palmos finais de areia.

[p. 39]

O pensamento do escritor é ágil, mas não o suficiente para entrar 

no ritmo da onda no mar. O poeta diz que não se lança no seu movimento 

vertiginoso, por isso não transcreve a melodia de sua dança. Semelhante 

a Borges ao pensar sobre o tigre, parece ressentir-se de, como um escri-

tor, não viver o que escreve. Ele não mergulha, só sabe deter sua aventura, 

assim como, numa visão bem tradicional, Homero não é Aquiles, nem 

o crítico é o grande poeta. Ora, há muito o que duvidar dessa hipótese, 

não só porque Armando dialogou explicitamente com Borges e Blake a 

respeito da figura do tigre, procurando dar ao seu tigre uma singularidade 

irredutível, mas principalmente porque o numeral 16 afirma o contrário: 

“Escrever é arriscar tigres” [p. 42], ou seja, arriscar vidas. Tal hipótese, 

contudo, merece um exame maior para ser refutada.

O fato é que tal fracasso é encenado tanto quanto o espetáculo da 

aventura das coisas. Se ele desencanta o leitor de sua representação arti-

ficial do mundo, lança um certo encanto do próprio desencanto de si mes-

mo, o que resulta, sem dúvida, numa vitória não enunciada. Não se trata 

simplesmente de uma modéstia retórica. É a apresentação verdadeira de 

um movimento de busca inerente a uma produção vigorosa, que não se 

satisfaz consigo mesma facilmente – ou simplesmente não se basta, não 

foi feita para se realizar. Porém, quando o eu poético diz que não se lança, 

sua descrição do movimento violento e gracioso da onda, que “apenas 

apara/a sua aventura”, é a prova de que a negação do feito é uma denega-

ção158. O enjambement do verso que para quando diz “apara” é em si mes-

mo um apuro da forma que sugere o lançar-se do olho no verso seguinte, 

do poeta na aventura. O movimento desse mar por escrito está aberto ao 

158 Vale comparar com o seguinte trecho: “O jeito é começar de repente assim 
como eu me lanço de repente na água gélida do mar, modo de enfrentar com 
uma coragem suicida o intenso frio”. LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio 
de Janeiro: José Olímpio, 1978, p. 30. A dificuldade do narrador na elaboração do 
incipit, bem tradicional, é aqui associada ao medo do frio, caracterizado drama-
ticamente como “suicida”. Em Armando, a dificuldade do poeta é, nesse sentido, 
semelhante: trata-se de se lançar sobre o movimento ameaçador da natureza e 
encontrar aí a experiência sublime – enfrentar a morte para viver a vida.
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leitor, e a denegação do feito, na verdade, é um convite ao leitor para que 

ele, sim, fure a onda, mergulhe no mar do eu poético, “imerso em mim”, 

e não negue o secreto desafio. No poema 26, um aviso diz: “pensando em 

Drummond e Clarice” [p. 47]. Depois, na segunda estrofe,

O que faltou foi velocidade

na datilografia, acurácia, para

captar o que sub-reptício se afastava

e mesmo se gritante, os dedos gagos

não conseguiam, nas teclas, articular

as palavras, o que se exprimia, próximo

mas sempre além de todo mecanismo

que embora igual aos outros, desistia.

Retoma-se o mesmo lamento de fracasso do numeral 9, mas no 9 

o poeta diz que não alcança a graça da natureza, manifesta na dança da 

onda na praia e, no segundo, trata-se da obra de dois grandes escrito-

res. Em ambos os casos, vemos representados os dois grandes dilemas 

miméticos da literatura: impossibilidade de imitar ou expressar a beleza 

sublime da natureza, ou de alcançar o vigor dos escritores mais grandio-

sos, da geração anterior a de Armando. Mas esse leitmotiv do malogro do 

eu poético, aparecendo nesse contexto, diante de dois grandes nomes, 

esclarece ainda mais sua função. Eis um trecho de A hora da estrela, de 

Clarice, “Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzi a mim [...]”159 e 

de A paixão segundo G.H.

Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatá-

vel. Viver não é vivível [...] Precisarei com esforço traduzir si-

nais de telégrafo – traduzir o desconhecido para uma língua 

que desconheço, e sem sequer entender para que valem os 

sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula que se eu estives-

se acordada não seria linguagem160.

159 LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela, p. 23.
160 LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1991, p. 25.
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Semelhante ao numeral 9 de Armando, há uma queixa de que o eu 

e a tradução (ou, no caso de Armando, transcrição) de sua linguagem não 

está à altura da experiência que se quer apresentar. Além disso, Clarice 

chama a atenção de nossa existência adormecida precisamente para a 

linguagem de significados estáveis. Como não poderia deixar de ser, a 

experiência imediata da vida violenta sua representação na linguagem.

Nos dois exemplos (há vários outros), Clarice expõe o fracasso do 

escritor diante de uma experiência para além da linguagem. Mas Arman-

do, diferentemente, no numeral 9, queixa-se do fracasso de um escritor 

frente a grandes escritores de gerações anteriores que o formaram. Se um 

fracasso (numeral 9) encenado por Armando é idêntico ao fracasso en-

cenado pelos narradores da escritora, a mesma escritora que motiva seu 

outro fracasso (numeral 26), então o fracasso do 26 é tão “falso” quanto 

o do 9, curiosamente mimetizando a mesma retórica do fracasso de Cla-

rice. Logo, é viável dizer que a poesia de Armando é tão vitoriosa quanto 

a dos outros escritores, menos por alcançar o mesmo “valor” (não nos 

cabe afirma-lo nem negá-lo) do que por encenar o mesmo fracasso vito-

riosamente.

A obra é vitoriosa sobre o eu poético que a quer fazer vencer. O 

verso “dedos gagos” expressa o fracasso do eu poético. Aos olhos do lei-

tor, conseguir expressar uma derrota é sempre vencê-la. Isso inspira o 

ensaio de mais uma definição de poesia: é a expressão vitoriosa daquilo 

que está perdido no mundo, na cultura e na sociedade. O poeta dá voz 

ao indizível porque ele arranca a expressão literária estética daquilo 

que sequer tinha vencido a barreira da linguagem, do simbólico. Esse 

indizível não é somente algo inefável e abstrato, é a dor dos homens 

sem voz (a personagem Macabéa de A hora da estrela; “a flor da pele” do 

Armando de À mão livre [p. 287-294]; “propaganda eleitoral” de Marca 

registrada [p. 163], só para ficar com os exemplos mais gritantes) e sem 

representatividade; a dor até daqueles que tem voz e representativida-

de mas travam sua expressão por ela liberar, inclusive, de alguma for-

ma talvez misteriosa, a dor dos que não tem voz. Esse indizível é a dor 

trágica concreta dos oprimidos unida à dor trágica “psíquica” de todos 

nós161, mas também é o prazer contraditoriamente ético e perverso de 

161 LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela, p. 24: “Sou um homem que tem mais 
dinheiro do que os que passam fome, o que faz de mim de algum modo um de-
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expressar essa dor, é até a dor de gozar dessa liberação da expressão do 

antes inexprimível.

Mas o sofrimento de ser gago é a dor de não expressar, de ser ca-

lado pelo corpo, é a dor de não encontrar a imediata ligação mecânica 

entre pensamento e articulação vocal; impotência da máquina corporal 

causada por um distúrbio da máquina mental. Por isso, o autor empírico, 

que de alguma maneira se representa sempre quando usa essa palavra, 

sabe observar a velocidade do pensamento e das coisas porque aprendeu 

a estabelecer uma nova conjugação entre o pensamento e a fala, assim 

como, na poesia, descobriu secretamente a conjugação da intensa ex-

pressividade com o vigor do indizível sublime. O poema faz um paralelo 

desta gagueira denotativa com a gagueira das mãos diante das teclas, im-

possibilitadas de articularem-se e com isso articular as palavras, mesmo 

que o pensamento encontre uma ideia “gritante”. O que logo começava a 

se exprimir, não passava do começo e desistia, resignando-se ao fracasso. 

Agora fica clara a estranha denegação do sucesso, conseguindo exprimir 

o próprio fracasso da expressão, fazendo do eu poético um verdadeiro 

fracassado pelo êxito, não para diminuir o êxito, mas para elevá-lo ainda 

mais. Entretanto, agora entendemos ainda melhor a necessidade de dizer 

o fracasso. O poeta, por mais vitorioso que seja, seria falso se não apon-

tasse, com todas as forças reunidas, o percurso sofrido que percorreu e 

que encarna, mais que representa, esteticamente, a dor muda da injusti-

ça e da existência, a dor dos que realmente fracassaram, dos que nunca 

tiveram chance de vencer, a dor de contemplar o fracasso da própria so-

ciedade diante de si mesma, como um grito.

3. O grito da expressão
A primeira frase de Numeral/Nominal, “O pensamento à mão/ mas 

não engrena” [p. 35] ilustra exatamente esse problema. Para o gago, o 

pensamento não engrena na fala, ou melhor, o pensamento não engrena 

por não ser engrenado pela fala, pois a fala, ao exteriorizar imediatamen-

te o pensamento, é a principal ajuda para o encaminhamento do pensar. 

sonesto”. Essa inevitável culpabilidade de todos, que aparenta, no entanto, ser de 
ninguém, diante da injustiça social, que está presente aqui de forma bem explí-
cita, o que remete à chamada Schuldzusammenhang (contexto geral de culpa) de 
Benjamin e Adorno. 
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Quando a fala está “à mão”, o pensamento pode seguir com suas próprias 

pernas.

A outra hipótese é a própria atividade do pensamento não sair de 

sua posição servil, manipulável. Só o encontro de um pensamento par-

cialmente fora da consciência conseguiria entrar na engrenagem da má-

quina poética, o que justificaria colocar a frase no início do livro, e da 

obra. Seria a figuração do sofrimento do incipit (em Clarice, a dificul-

dade de começar a escrever exposta no início da maioria de seus livros 

seria um bom motivo de comparação162). Portanto, “Numeral” começa 

com uma declaração de fracasso. Tal é o efetivo destino deste capítulo 

sem fim. Vale informar que “Numeral” é um capítulo que fará parte dos 

próximos livros de Armando, sendo iniciado em Numeral/Nominal. Nes-

te livro, ele se inicia no número 1 e se interrompe no número 31, mas os 

próximos livros continuarão a série, que só terminará, segundo declara-

ções do poeta, na morte do autor empírico. Haveria muito a dizer sobre 

mais essa ideia pessoalmente escatológica e espantosa de elaboração da 

mecânica da obra futura, mas reteremos aqui que tal série remete direta-

mente para o fracasso absoluto e inevitável do homem, o fracasso dian-

te da morte, que está já inscrito no início, no nascimento de “Numeral”. 

Nesse sentido, se todas as vitórias e potências possíveis da obra não di-

minuem a impotência diante da morte, conquistam sempre algo a mais, 

algo inesperado, apesar do final esperado.

Confere-se o contraste da gagueira com o grito, como se um levas-

se ao outro, no numeral 9. O diálogo com o poema “Tecendo a manhã”, 

de João Cabral de Melo Neto, abstrai o coro de cacarejos do galo ao des-

locar para um coro de gritos do corpo.

162 LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H., p. 24: “E se estou adiando co-
meçar é também porque não tenho guia”, p. 24; “Estou adiando. Sei que tudo o 
que estou falando é só para adiar – adiar o momento em que terei que começar 
a dizer sabendo que nada mais me resta a dizer. Estou adiando o silêncio. A vida 
toda adiei o silêncio? Mas agora, por desprezo da palavra, talvez enfim eu possa 
começar a falar”, p. 26. Sem o guia do hábito ou da forma estabelecida, começar 
a escrever a expressão do indizível, do silêncio, leva à gagueira do começo, da 
introdução repetitiva da própria dificuldade de lidar com o impronunciável. Mas 
se houver um soberano desprezo pelo hábito, e pela forma corrente de falar, a 
gagueira deverá enfim encontrar sua voz.
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Corpo feito no grito. De um grito.

Por um grito. Pelo grito úmido

e escuro, configura-se na emissão

e na escuta: no circuito de si mesmo.

Na escrita. Por um feixe de gritos

amarrados tão juntos que parecem ser

a soma certa e alta de um só – sumo.

[p. 38]

O que unifica o corpo é o grito. O corpo advém do grito de diver-

sas formas: ele vem de (derivação), ou é feito por (composição), ou feito 

no (internalização) grito. O poema apresenta a estranha ideia de o corpo 

se “configurar” pela emissão do grito, que encontra uma escuta, de ou-

tro corpo, que reconhece o corpo emissor. Contudo, tudo parece ocorrer 

num só eu: uma espécie de solipsismo concreto, que no final das contas, 

ocorre na escrita. É ela, com suas intertextualidades e vozes múltiplas, 

que produz a conjunção de muitos gritos num sumo plural de sentido. 

A máquina do corpo, impregnada de vontade de potência, também 

é apaixonada por falhar. O homem, para se diferenciar da máquina e se 

aproximar do animal, joga mortalmente com suas falhas. Daí o fascínio 

que a obra de Armando nos faz sentir pela gagueira (em outros trechos, 

pela cegueira, mudez etc.). A palavra “grito” é movida pela compulsão de 

sua repetição, que indica o sintoma de o poema não poder conter em si 

um grito, mas somente nomeá-lo à distância, multiplicá-lo, somá-lo no 

sumo sublime e bater de frente com a impossibilidade. Trata-se de uma 

gagueira expressiva do grito poético que se multiplica e se transforma em 

coro uníssono, articulada pelo pensamento.

O corpo que nasce do ato sexual, do grito de um gozo ou do gozo 

de um grito é o resultado de uma experiência-limite, um êxtase do corpo 

e do espírito onde um se depara com os limites do outro. O grito confi-

gurado no circuito de si mesmo é o grito do pensamento escrito, lá onde 

ele se depara com seus próprios limites, com o impensável. A barreira da 

linguagem transforma-se em espelho de si mesmo: é porque não pode-

mos dizer o absoluto que escrevemos em silêncio ou gritamos, procuran-

do-o em vão. Se o absoluto não se pensa, não se escreve, não se encaixa 

na mecânica da mente, grita-se, menos com voz do que com o corpo: a 
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experiência sublime toca o absoluto somente movida pela violência do 

desejo de a consciência desmontar-se. A escrita poética é essa reunião 

do grito dos pensamentos num texto que almeja condensar o sumo do 

sentido e superá-lo.

Depois da gagueira indefinida do pensamento diante da mudez do 

absoluto, é necessária a catarse da fala no grito. Senão o pensamento cor-

re o perigo de se tornar, ele mesmo, a compulsão à repetição da dúvida e 

da resposta: “Corpo de porquês”. Essa catarse do grito que nada diferen-

cia, contrária ao pensamento analítico, que sintetiza para tudo descartar, 

está bem descrita neste jogo de paronomásia no numeral 17: “As lágrimas 

que não choraram/ a diferença entre catarse e descarte” [p. 43]. A catarse 

do grito se purifica de todos os ditos para dar corpo sonoro ao que não 

se pode tocar, esculpindo-o no ar: “[...] continuo a não ter à mão/ o que 

a mão quer dizer” [p. 43]. A expressão poética não apreende o que ex-

pressa, o expressado permanece inefável. Não há sujeito (ao contrário do 

romantismo) nem objeto da expressão. Se o grito é a pura expressão de 

uma pulsão irrepresentada, a arte dá voz ao grito das forças sociais que 

reclamam não serem ouvidas. Se a expressão da arte moderna excede o 

sujeito, não é para o abandonar, é para o valorizar e aproximar seu pen-

samento do objeto respeitando sua inapreensibilidade, seu mistério, em 

vez de fetichizá-lo (como a ciência ou a sociedade consumista), ou igno-

rá-lo, com uma excessiva dependência de categorias estanques e ideias 

curtas demais. O grito mudo do objeto singular e sonoro do sujeito se 

encontram, se harmonizam, mas são bem diferentes. A harmonia aqui é 

sempre dissonante.

4. A máquina do mistério de pensar
A entrada da cisão do sujeito e do objeto – que encontra seu ápice 

e incontornabilidade em Kant, o mesmo que introduziu a teoria do co-

nhecimento e a crítica estética – convida-nos a um pequeno parêntese 

reflexivo sobre a relação da poesia com a teoria. Ao contrário do filósofo 

e do teórico, o poeta ressalta o mistério do pensamento ao pensar sobre a 

forma da escrita, o que só pode ser feito pensando poeticamente, inten-

sifica o mistério da reflexão. Mas a análise interpretativa faz um bom uso 

da poesia desdobrando essa operação de manter, intensificar e ressaltar 

o mistério. Se a poesia mergulha o pensamento nas ambiguidades acio-
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nadas pela linguagem, a interpretação teórica pode esclarecê-las (como 

uma criança curiosa que procura entender o funcionamento de um brin-

quedo por dentro, desmonta-o e remonta de novo) sem privilegiar nem 

tentar decifrar absolutamente a interação de sua multiplicidade, e sim 

explorar suas engrenagens de pensamento poético com a inserção de 

mais engrenagens de pensamento crítico. Isso não é uma invasão de uma 

sobre a outra, é a própria poesia que pede a atividade de interpretação 

crítica, menos para encontrar a sua verdade do que para se fazer a expe-

riência do mistério precisamente com aquilo que supostamente serviria 

para o destruir: a reflexão teórica.

Contudo, sabemos que, se a teoria é uma máquina de desmistifica-

ção, o que ela mais opera é a mística da desmistificação, que casa com a 

mística da descoisificação e desidentificação da poesia. Ambas são místi-

cas sem ideal, centro, fundamento nem princípios, métodos ou regras de 

produção, ambas são místicas daquilo que mais interessa em qualquer 

mística: são místicas da experiência, em vez de ser do conhecimento, da 

crença, da estética ou da política. A relação entre ambas se dá como uma 

relação entre máquinas místicas do pensamento, e Armando, o poeta por 

excelência do sublime carnal, que nada sublima, possui a mística que 

desmistifica totalmente o idealismo erótico da poesia pré-moderna sem 

deixar de introduzir a mística de um pensamento violento, abstração da 

forma especulativa tão sólida e pesada quanto a força do conteúdo con-

creto, uma mística de choques do pensamento com a morte e o absoluto, 

choques do pensamento com a e em direção à experiência sublime.

O pensamento de Armando só tem olhos para a crueldade do mis-

tério, “esta luz que apura tudo/ e não perdoa nada” [p. 49], e que só o 

leva a realizar religiosamente o ritual de escrever não com uma devoção 

submissa, mas, sim, com a devoção da indignação existencial. É como se 

lê de modo terrivelmente claro no numeral 16, “escrever é [...] rezar com 

raiva” [p. 42].

O pensamento teórico interpretativo está, então, entre o pensa-

mento poético misterioso e o pensamento analítico-sintético filosófico 

(que procurou esclarecer seu próprio funcionamento com a pretensão 

de ser a ciência da razão), tomando partido do primeiro ao fazer uso do 

vigor autorreflexivo do segundo.





159

O destino da luta trágica 
na idade da mídia

1. Introdução
Discorreremos sobre a questão do sentimento do sublime na poe-

sia contemporânea e na cidade dominada pela sociedade da disciplina e 

do espetáculo, em particular, em alguns trechos da vasta obra de Arman-

do Freitas Filho. Utilizar-nos-emos de comparações estratégicas com os 

princípios da literatura portuguesa para um esclarecimento maior sobre 

as relações entre política, imaginário social e literatura.

2. Pura animalidade: morte, erotismo e sociedade
O sublime da modernidade, ao contrário do que é vivido e repre-

sentado na literatura antiga e medieval, não é um sublime de elevação, 

de espiritualização, de purificação da alma dos restos sensíveis para al-

cançar a essência, o divino, a pureza interior; é o mergulho radical no 

cotidiano, no contingente, no mundo sensível, na carnalidade do corpo, 

na sua animalidade, primitividade, “bicho sem código, moído/ abreviado 

em fuça e unha”163.

Mas comecemos por exemplificar o sublime da pré-modernidade. 

Há, na lírica dos trovadores, provençais e Camões, uma grande idealiza-

ção do Amor e da beleza da amada que, mesmo exibindo uma formosura 

visível, é adorada menos pela beleza em si do que por ela, cristalizada nos 

“olhos verdes” camonianos, fazer brilhar a alma virtuosa, casta e pura da 

distinta dama:

VOLTAS

Dotou em vós Natureza

o sumo da perfeição,

163 FREITAS FILHO, Armando. Máquina de escrever: poesia reunida e revista. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2003, “Um pouco de bacon” (Cabeça de homem, 1991), 
p. 493.
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que, o que em vós é senão,

é em outras gentileza:

o verde não se despreza,

que, agora que vós o tendes,

são belos os olhos verdes.164

No entanto, saindo do foco da amada e observando o amante, seu 

sofrimento desmedido já se aproxima da relação entre amor, gozo e mor-

te da poesia trágica da modernidade, como já podemos constatar não só 

em Camões, mas mesmo em outro poeta, Duarte de Brito, do cancionei-

ro de Garcia Rezende, de 1516:

Lembrou-nos males passados

com dores penas presemtes

desmedidas,

que nos fez desesperados

ser das mortes mays contentes

que das vidas.

[...]

E poys vedes que vos vem

tanto mal por bem amar,

por amor sempre de quem

ha por mal fazer-uos bem

& por bem de vos matar,

[...]

que morrendo vossa vyda

nam pode matar a pena

do vosso mal.165

Os engenhosos jogos retóricos, que Camões e o maneirismo como 

um todo vai aperfeiçoar, sinalizam um agudo conflito trágico, que sente 

seu próprio suporte narcísico ser “assassinado” pelo amor. Não se trata 

164 CAMÕES, Luís de. Rimas, v. 1. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1953, p. 13.
165 KAUSLER, E. H. v. Cancioneiro Geral 1: Altportugiesische Liedersammlung des 
edeln Garcia de Resende. Stuttgart: Gedruckt auf Kosten des Literarischen Vereins, 
1846, p. 286-290.
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de apenas exibir meras técnicas malabarísticas do “engenho verbal”. O 

mal de uma entrega incondicional ao outro aparece aqui no tradicional 

regime da vassalagem.

No plano político, quando a vassalagem é devotada ao líder políti-

co, é para o glorificar e reforçar o ideal do eu projetado na figura paterna 

do Rei. Nesse caso, morre-se sem temor, corajosamente, pois qualquer 

conflito interno significaria medo. Nessa vassalagem propriamente dita, 

alimentada pelo alto valor cavaleiresco da fidelidade pessoal ao chefe, 

enfrenta-se a morte epicamente, sem nenhuma reflexividade.

Contudo, na vassalagem cortesã, aparentemente metafórica, todo 

o abalo psíquico, sentido no âmago da carência de um contato, no vazio 

do afeto, força o sujeito em formação da modernidade a se deparar com a 

própria morte (entenda-se: a morte de sua própria subjetividade, exata-

mente na época em que essa subjetividade está em formação) sem, pelo 

menos momentaneamente, buscar apressadamente alívio em compen-

sações religiosas.

Mas a relação entre mortalidade, “matabilidade” (para usar a ex-

pressão de Agamben), soberania e amor pode nos levantar problemas 

ainda mais contundentes e complexos. Versos de Camões vão nos ajudar: 

“[...] quando já de Cupido/ com nova seta o peito viu ferido”166. O tradi-

cional cupido fere o coração com a flecha e, semelhantemente, ainda na 

época de formação do império português, o armamento das guerras ibé-

ricas era feito mais com flecha e lança do que com espada, pois os com-

batentes evitavam a luta corpo-a-corpo167. Essa analogia pode servir para 

ilustrar, todavia, o quanto o sentimento trágico existencial possui um 

fundamento – pouco refletido na época, e no entanto tão gritante – claro 

na violência social, na relação entre soberano e vassalo, que se transfor-

ma numa espécie de masoquismo idealizado, purificado, nas renúncias 

do amor cortês. Porém, curiosamente, a espada é usada pelo cupido 

precisamente em uma das “Cantigas” de Camões: “[...] Vem Cupido co 

a espada,/ corta-lhe cerce o baraço./ Cupido, foste madraço!”168, como 

se a flecha não fosse violenta o suficiente e a espada tenha se tornado o 

166 CAMÕES, Luís de. Rimas, p. 304.
167 MATTOSO, José (dir.). História de Portugal. Primeiro Volume. Antes de Portu-
gal. Lisboa: Estampa, [s.d.], p. 502.
168 CAMÕES, Luís de. Rimas, p. 70.
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deslocamento poético que se serviu do exagero. Contudo, o cupido não 

a usou, não salvou a esperança do poeta, pois foi preguiçoso, madraço. 

Devido à ferida de amor do cupido, a indiferença feminina na ostentação 

de sua beleza é o gozo sádico da mulher que fere o gozo masoquista do 

cavaleiro, tornando todo seu ser de sujeito integralmente submisso. Tais 

relações de poder estão tanto no plano político quanto erótico, determi-

nadas pelo imaginário social da época.

Fazendo um salto brusco no tempo, para efeito de contraste, pas-

semos ao caso de um claro expoente da poesia contemporânea brasilei-

ra. Em Armando não há pureza espiritual, e quando se caracteriza algo 

de “puro”, é algo sensível, alguma coisa que aponta justamente para a 

impureza prazerosa ou desprazerosa da sensibilidade mais íntima e da 

corporalidade mais frágil, mortal, como no erotismo de “Seu corpo está 

todo aqui/ mas não te agarro. [...] animais puros, só de sangue”169. Trata-

-se da pureza de outra ordem: a pureza da carne, do abjeto: a pureza da 

mais radical impureza, pureza animal, substância carnal. De forma bem 

semelhante, percebe-se tal estrutura no meio da violência urbana:

vejo o ouro da manhã

virando puro chumbo

no chão da noite

sentindo as balas

raspando a pele.170

Não é o ouro que é puro, mas sim a bala de chumbo que toca mor-

talmente a pele. O poeta incorpora aqui o poder visionário de um profeta 

(“vejo”) que vislumbra uma transformação alquímica invertida tanto do 

metal, do ouro para o chumbo, quanto do dia, da manhã para a noite. O 

título do poema já afirma que se trata de uma “Previsão do tempo”, onde 

o sentido meteorológico se soma ao sentido do vaticínio. A impessoali-

dade científica da meteorologia opõe-se ao íntimo envolvimento poético 

com o tempo da natureza mediado pela cultura, enquanto tempo his-

tórico. Essa cientificidade do tempo, que nunca vence o acaso, adere à 

169 FREITAS FILHO, Armando. Máquina de escrever, “Vibrato” (Cabeça de ho-
mem, 1991), p. 469.
170 Ibid., “Previsão do tempo” (De cor, 1988), p. 432.
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dialética da aliança da criação poética com o acaso para predizer o futuro 

funesto da violência do presente.

Há uma ambígua tensão entre a experiência profética e a experiên-

cia do testemunho. O profeta é a testemunha do porvir, e a testemunha 

transmite a experiência de um acontecimento vivido de valor especial. 

O poeta, por sua vez, cria novos valores para um acontecimento através 

de sua própria transmissão. Logo, o poeta-testemunho precisa surpreen-

der o que foi testemunhado questionando o próprio acontecimento. Esse 

questionamento se dá aqui de forma bem clara: é na própria ideia de que 

se trata de uma previsão que o poeta denuncia nossa passividade diante 

da violência urbana. Ele chama de “previsão” a própria aceitação do mal 

no presente, prova suficiente de que ele se assenhoreará cada vez mais 

do futuro.

O poeta “sente” as balas, sente na ameaça da violência urbana a 

pura crueldade da realidade social, ligada à forma com que o desejo eró-

tico cultivado pelo jogo de sedução sente o outro na pura crueldade da 

animalidade. Agora entende-se que o primeiro exemplo lido, da subs-

tância animal, é a violência da erotização, e o segundo, a erotização da 

violência. Se o poeta nos propõe esse tipo de mistura para lidarmos com 

a experiência sublime e trágica do erotismo e da política urbana de ma-

neira que nos aguce o senso crítico e consequentemente a potência vital 

de existência e resistência, o inverso se dá com o tipo de mistura que o 

espetáculo – quer dizer, o sistema dominante do capitalismo atual basea-

do em imagem-mercadoria – nos oferece.

Armando erotiza a violência para fortalecer o olhar crítico do lei-

tor com uma revolta artística. Trata-se do violento prazer do eros da lin-

guagem combatendo a dor muda do ato violento, da porrada e do tiro. 

A indústria cultural amedronta e apassiva, simultaneamente, para que 

o espectador aceite a ameaça constante da realidade social. Ele se sen-

te impotente para qualquer reação de revolta e resigna-se ao estado de 

passividade, aceitação prática ligada a um certo autocinismo, ou melhor, 

trata-se de um verdadeiro autocídio, suicídio da vida política171, que se 

identifica com o cinismo da classe dominante, isto é, identifica-se com 

o agressor.

171 CASTORIADIS, Cornelius. As encruzilhadas do labirinto IV. A ascensão da in-
significância. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 114-115.
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3. Domesticação do trágico
O terror do cotidiano urbano passa a nos levar, então, a sentir o 

contraste entre o sublime da natureza e da cultura, entre a beleza do céu 

matinal e o horror trágico da cidade, sendo o último um sublime que, se 

pensarmos em Kant ou Burke, só alivia momentaneamente (“ainda não 

fui eu a vítima desta vez”), já que permanece uma ameaça real constante 

que é reforçada pela ansiedade imaginária. A ansiedade do homem do 

século XII ao XVI frente à violência social é indicada na mudança dos 

tempos, bem modernos, como se lê nos famosos versos de Camões: 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,/ muda-se o ser, muda-

-se a confiança;/ [...] do mal ficam as mágoas na lembrança,/ e do bem 

(se algum houve), as saudades.”172 e pelo conflito com as dores do amor, 

como já vimos. Em ambos os casos, a morte atravessa o sujeito, seja pela 

estranha mudança constante do tempo, contrária à estabilidade medie-

val, seja pela dor de um eu esvaziado, sem o equilíbrio narcísico de um 

investimento libidinal no eu como objeto.

Ao jogar todo o investimento pulsional no outro num momento 

em que o eu é obrigado a refletir sobre sua própria identidade diante das 

mudanças, ao ser por elas totalmente abalado, em que a história violen-

ta a vida cotidiana do homem com as conquistas científicas, artísticas e 

intelectuais do renascimento e do humanismo, a mutabilidade geral só 

deixa um rastro de mágoas e saudades. Duarte de Brito, no poema já ci-

tado, e Camões nos mostram o quanto é difícil administrar a vida, seja a 

“pública”, seja a “privada”, na errância, muito concreta, do sujeito diante 

das forças políticas e históricas que influenciam a vivência da própria 

sexualidade:

Senhora, eu não vos pedia

Que ninguém m’encaminhasse;

Que o caminho qu’eu queria,

Se o eu agora achasse,

Mais perdido me acharia.173

172 CAMÕES, Luís de. Rimas, p. 178.
173 CAMÕES, Luís de. Obras completas. Tomo Terceiro. Lisboa: Baudry, 1843, p. 
443.
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O homem atual, embora esteja menos despreparado para as mu-

danças modernas, nas quais até já identifica tradições de ruptura e for-

mas cíclicas de variação, no entanto, encontra-se submetido a violências 

mais sutis que, precisamente, ludibriam-no, domesticam-no para não se 

deparar ativamente, reflexivamente, com a tragicidade concreta da vio-

lência social e, finalmente, essa operação mesma de esvaziamento do trá-

gico patenteia a mais imperceptível e sofisticada das violências.

Voltando ao texto de Armando, “Previsão do tempo”, o alívio implí-

cito de ter escapado das balas, que o leitor é convidado a sentir ao ler o 

poema levando em conta o noticiário diário da imprensa, possui o mes-

mo efeito de denegação desta frase de Kafka no livro O processo: “Contu-

do, não havia por enquanto motivos para preocupações exageradas.”174. 

Para dar um exemplo bem semelhante, fraterno ao estilo kafkiano, leia-se 

o Beckett de O inominável, que, ao contrário da dissimulação do prota-

gonista de O processo, K., não deixa de revelar algo de seu medo: “Não 

tenho portanto que inquietar-me. Apesar disso estou inquieto”175.

4. Dobras da vida: escrita
Bataille pode nos ajudar a entender a função desse medo:

O medo (o horror) não indica a decisão verdadeira. Ele in-

cita, ao contrário, num contragolpe, a ultrapassar os limi-

tes. Se experimentamos esse medo, nós o sabemos, é para 

responder à vontade inscrita em nós de exceder os limites. 

Queremos excedê-los e o horror sentido significa o excesso a 

que devemos chegar, a que, se não fosse o horror prévio, não 

poderíamos ter chegado176.

No caso do erotismo dos poemas de Armando, esta passagem é di-

retamente instrutiva para pensar a relação de gozo sádico do eu poético 

com seu objeto de desejo, que assume toda sua perversão, leva o outro 

a uma dolorosa e prazerosa ferida justamente para, numa fusão e efu-

174 KAFKA, Franz. O processo. Lisboa: Livros do Brasil, 1969, p. 70.
175 BECKETT, Samuel. O inominável. Trad. Waltencir Dutra. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1989, p. 16-17.
176 BATAILLE, Georges. O erotismo. Porto Alegre: L&PM, 1987, p. 135.
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são amorosa, ferir a própria subjetividade habitando-a em seu limiar. 

Tal transgressão dos limiares da subjetividade não serve simplesmente 

para negar a estrutura subjetiva, pelo contrário: é ao questionar, reflexi-

vamente, como quer Castoriadis, ou violentar, eroticamente, sua própria 

identidade que o indivíduo terá condições de descobrir e reconhecer sua 

autonomia, e estar apto a tomar decisões e suportar responsabilidades177. 

Por isso mesmo, tal agressividade erótica lida com as perversões para, 

paradoxalmente, fortalecer, e não negar e desagregar, uma ética da liber-

dade; não para fazer da perversão uma fixação patológica, o que levaria 

o indivíduo a se identificar com o mal ou sentir prazer em exteriorizar 

sua agressividade a expensas da vontade do outro. É na direção oposta 

dessa vontade de poder178 sem autolimitação179 que a mobilidade criativa 

da imaginação, mobilizadora de energias libidinais, se mostra mais preg-

nante, em Armando, neste trecho:

Entre suas pernas fechadas

– glande, guelra, golfada –

a vida se precipita

e voa feito uma flecha

buscando sua ferida:

177 CASTORIADIS, Cornelius. A ascensão da insignificância, p. 187: “Eu direi que 
uma sociedade é autônoma não somente quando sabe que faz suas leis, mas 
quando está em condições de questioná-las explicitamente. Da mesma forma, 
direi que um indivíduo é autônomo se ele pôde instaurar uma outra relação entre 
seu inconsciente, seu passado, as condições nas quais vive – e ele mesmo en-
quanto instância reflexiva e deliberante”. Essa homologia entre a reflexão social, 
que toma a forma de uma democracia autêntica, e a individual é exatamente o 
oposto da fixação perversa, fetichista, da sociedade do espetáculo nas imagens-
-mercadorias, como ficará claro adiante.
178 FREUD, Sigmund. “O problema econômico do masoquismo (1924)”. In: O ego 
e o Id e outros trabalhos (1923-1925), v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1974, p. 204: “A 
libido tem a missão de tornar inócuo o instinto destruidor e a realiza desviando 
esse instinto, em grande parte, para fora – e em breve com o auxílio de um sis-
tema orgânico especial, o aparelho muscular – no sentido de objetos do mundo 
externo. O instinto é então chamado de instinto destrutivo, instinto de domínio 
ou vontade de poder. Uma parte do instinto é colocada diretamente a serviço da 
função sexual, onde tem um papel importante a desempenhar. Esse é o sadismo 
propriamente dito”.
179 CASTORIADIS, Cornelius. A ascensão da insignificância, p. 83: “E é o que é 
mais importante: neste plano atingimos a questão da norma essencial da demo-
cracia – evitar a hybris, a autolimitação.
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cortinas de veludo e sangue

em derrame de lentas dobras

e de dolorosas pregas sentidas.180

Note-se que a flecha do cupido é, neste poema, nada mais nada 

menos do que o sêmen. É praticamente uma invariante da obra de Ar-

mando a desidealização sistemática da poesia tradicional, que, podería-

mos dizer, ataca, se pensarmos na configuração das disputas estéticas da 

cena poética atual, de frente a pureza de neossimbolistas, de um lado, 

e de neocabralinos, de outro. Penso, naturalmente, naqueles que nada 

herdaram da própria força material da poética cabralina. Contudo, tais 

disputas não nos interessam, e sim as questões levantadas pelo texto. É 

curioso constatar o quanto a poesia ganha mais na relação com a análise 

e reflexão crítica do que com lutas políticas entre poetas e críticos direta-

mente submetidos ao sopro do vento em voga.

A nudez do ato sexual aqui cede a uma imagem da carne como 

roupa que se dobra sobre si mesma e aperta, fere, sufoca, e por isso de-

leita. A vida não se precipita, não brota e salta, se não for pressionada 

pelas “pernas fechadas”. Quando ela se liberta, desdobra-se a si mesma. 

O erotismo, próprio do homem, ao contrário do animal, alimenta a refle-

xão e o questionamento do sujeito precisamente por levá-lo a uma ex-

periência de suspensão do pensamento. É pelo fato de o pensamento se 

sentir ameaçado que ele é provocado, por isso Camões se sente perdido 

de amor pela amada, e ao mesmo tempo desdobra toda uma engenho-

sidade retórica que encontra o prazer no jogo lúdico da expressão, abusa 

da habilidade com a linguagem. O pensamento poético, de frente para o 

impensável da experiência erótica, esbanja afeto, tesão, vida, sangue, no 

seu desdobrar mesmo, é a vida se desdobrando em escrita, as dobras do 

pensável tocando, manipulando o impensável.

A estrutura desse trecho não é menos interessante. O primeiro ver-

so, “entre suas pernas fechadas”, abre os travessões do segundo verso, en-

tre o primeiro e o terceiro, jogando com o duplo sentido da palavra “glan-

de”, ou seja, a lisura da cabeça do pênis181 e as dobras da vulva. Soma-se 

180 FREITAS FILHO, Armando. Máquina de escrever, p. 238.
181 É bom lembrar que o nome de um dos livros de Armando é Cabeça de Ho-
mem, o que ilustra a relação recíproca e antagônica entre a máxima reflexão e o 
máximo erotismo.
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a isso a “guelra”, as dobras do órgão respiratório do peixe, que respira na 

água assim como, inversamente, a “vida” é sufocada no meio das “corti-

nas de veludo e sangue”, encontra aí seu primeiro sopro vital e começa 

o processo de nascimento. O terceiro e quarto versos se precipitam até 

os dois pontos do quinto: “buscando sua ferida:”, para, no sexto, sétimo 

e no oitavo a vida do sêmen se lançar na mistura suja com o sangue. A 

aliteração, procedimento constante de Armando desde seu início, e que 

está longe de se limitar ou dever a qualidade de seus efeitos ao programa 

da poesia-práxis, coloca-se no quarto e no quinto versos com o “f” frica-

tivo labiodental surdo, que não dispensa relações da ideia do sopro puro 

(surdo) se colocar entre os dentes, região oral erótica agressiva, e um dos 

lábios, região mais afetiva, nas ressonâncias fonéticas e na fraseologia.

A pulsão destrutiva de ferir, então, encontra uma solução criativa, 

submete-se à pulsão de vida integradora, explicitada no arranjo frasal, 

do nascimento da vida, experimentado no lançamento do doloroso gozo 

sublime.

Quanto à dimensão urbana do poema “Previsão do tempo”, há, 

diferentemente, uma leitura implícita das relações de poder perversas 

da sociedade mediante não só um distanciamento crítico, mas também 

um envolvimento corporal, erotizado. No limite da pele, a bala ameaça 

romper o corpo, a violência social provoca uma pulsão destrutiva, incita 

ao horror de romper com a inquietante e monótona vida contemplativa 

de espectador passivo diante dos acontecimentos da mídia. Entre outras 

coisas, é da estrutura apassivadora do espetáculo que advém o desejo 

da classe média do simulacro de um horror mortal, para se experimen-

tar imaginariamente o contrário do mundo domesticado das novelas, 

comédias, melodramas, programas de auditório e big Brothers, como 

uma espécie de injeção extrema de sensibilização diante da anestesia 

doméstica. Daí, a televisão e o cinema exploram esse desejo vendendo, 

como mercadoria, a própria ameaça que o sistema nos oferece. Logo, a 

sociedade do espetáculo primeiro domestica e esvazia a vitalidade da 

experiência dos sujeitos reificados com o entretenimento constante; se-

gundo, ameaça a integridade física de todos com a exclusão social que 

fornece condições ótimas para a fabricação de delinquentes, criminosos 

ou psicopatas; terceiro, vende essa ameaça como frisson da banalização 

sublime da morte.
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5. Tecendo a cena do próprio destino
Da mesma forma, a mídia – mesmo a mais informada, dos ca-

dernos culturais – pode espetacularizar e mitologizar o trágico suicídio 

de uma poeta como Ana Cristina César e por isso mesmo dar a ela uma 

fama póstuma que leva a própria academia a dar a sua obra uma aten-

ção inédita. Há vários poemas de Armando em De cor que tematizam 

a difícil lembrança de sua amiga suicidada, “imortalizada” e até ressus-

citada pela sociedade. Isso fica claro no título do poema “Depois de A. 

C.”182, que confunde o nome da poetisa com a abreviatura da expressão 

“antes de Cristo”, onde os advérbios de tempo se opõem e se galvanizam 

mutuamente para ilustrar a sensação tensa e ambígua de trabalhar um 

acontecimento traumático.

Ao virar uma piscina

pelo avesso, até o fim

como uma luva

para sentir, ouvir e tocar

o último concerto

de um azulejo solo

com os olhos secos 183

João Camillo Penna analisou como esse poema, ao invés de ocultar 

a cena traumática, exagera-a, encena-a violentamente184, respondendo à 

minha dissertação sobre Armando. O que me interessa dessa complexa 

análise, detendo-se na relação entre o acontecimento inapresentável e 

irrepresentável – e que por isso nem sequer se sabe se realmente acon-

tece (Lyotard), ou ainda, o real desse acontecimento nunca é acessível 

182 FREITAS FILHO, Armando. Máquina de escrever, p. 409.
183 Ibid.
184 PENNA, João Camillo. “Acontece?”. Alea [online], Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 2003, 
p. 95-116. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1517-106X2003000100008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 29 ago. 2010. 
“Não há dúvida sobre o que ocorre neste acontecimento por definição inenar-
rável, quase obsceno, e obsceno por que narrado, melhor seria calá-lo. De fato, 
num primeiro nível, reparamos a multiplicação de signos cênicos do espetáculo, 
transformando ironicamente o fim em um gran finale teatral: o último concerto, 
a música, o último ato, a mudança de plano, a cena, as palmas, a plateia, o cená-
rio, a cortina, o apagar das luzes, os filmes e a chuva de estúdio”.
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(Lacan) – e a obscenidade da cena poética no interior do conflito subjeti-

vo do poeta, Camillo nos sugere a relação deste conflito do sujeito com a 

representação social dominante: o espetáculo, na maneira como este se 

apropria de qualquer tragédia, de modo que se torna inevitável replicar, 

poeticamente, suas manobras.

Frente ao absurdo do acontecimento e o absurdo superposto de 

uma apropriação redutora do mesmo, Armando contrapõe um poema 

cheio de signos teatrais e o insere no labirinto de relações intratextuais 

com os outros poemas do livro, relações que jogam com as ressonâncias 

e reflexos da própria história de vida do poeta, ou seja, confundem-se 

intencionalmente com o plano extratextual.

A primeira parte do livro, “Leituras”, abre com esse poema, e a se-

gunda parte, “de ouvido”, abre com o poema “A. C.”, que, embora remeta 

diretamente à lembrança de Ana Cristina para a maioria dos leitores, ele 

na verdade se refere ao princípio do relacionamento com sua segunda 

mulher, Cristina, com quem é casado até hoje. Seria, então, um poema 

à Cristina. Logo, “A. C.” nada tem a ver com Ana Cristina, suas quatro 

estrofes cujos primeiros versos enunciam a palavra “Amor” refere-se ao 

nascimento do casamento, que vai levar ao nascimento de um filho. No 

entanto, é claro que os nomes Cristina e Ana Cristina fazem parte da 

mais séria brincadeira que um poeta pode fazer com seu próprio destino, 

como um “profeta” jogando dados com o acaso. O poema termina assim:

Amor

só a pele, não.

Sua alma

ou o seu assunto de suma importância

e os contrastes fortes:

nome sobre o nome.185

O contraste do passado com o presente e o próprio longo futuro 

que o poeta terá com essa amada, o contraste do mesmo nome remeter à 

separação trágica – feita pela própria morte – com uma mulher e a união 

mais vital com outra, enfim: pele e alma, presença e ausência estão aqui 

185 FREITAS FILHO, Armando. Máquina de escrever, p. 431.
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em radical tensão opositiva. Todo esse jogo de sentidos opostos prova 

que a força da poesia de Armando está em não se cansar de se alimentar 

de contradições irredutíveis.

A organização cronológica da história condensada na história do 

próprio poeta (antes e depois de Cristo, de Ana Cristina, de Cristina) dá a 

medida da desmedida violência do trauma, seguido do contraste agudo 

com o amor nascente. Depois da morte de Ana Cristina, Armando pre-

cisou fazer o que podemos considerar como um dos lutos mais poeti-

zados da literatura brasileira. Lembramos imediatamente de Alphonsus 

de Guimaraens e sua dedicação integral, durante toda sua vida e obra, à 

morte da noiva Constança. Mas o luto, é claro, não leva a nenhuma la-

mentação neorromântica ou idealização simbolista: ele está intrinseca-

mente ligado aos conflitos entre o espaço público e privado, entre a vida 

privada carregada de escrita da experiência poética e o aproveitamento 

posterior pelo meio literário (e sua mídia) das tragédias pessoais, com 

seus respectivos saltos de capital literário dos escritores suicidas.

A reprodução noticiada de tais tragédias é a reapropriação que o 

espetáculo exerce de uma morte da qual a imposição de seu modo de 

vida foi a causa; isto é, o suicídio de Ana Cristina, como o de vários outros 

poetas da mesma geração, extremamente sensíveis ao tempo histórico em 

que vivem, tiveram como uma das causas o empobrecimento da existên-

cia e os constrangimentos provocados pelos valores do espetáculo. Esse 

conflito entre a mídia espetacular e o trauma da morte da Ana Cristina é 

implicitamente visível principalmente no longo poema “Cineac”, ainda 

que nesse poema não tenha havido nenhuma intenção explícita de te-

matizar a morte da amiga:

Beijo de escovas, respiração boca-a-

boca

o que salva é o que sufoca

e espuma, na tela

onde a biografia é nua

e se confessa, de cor

casos crimes cópulas

seus índices onomásticos

dados
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sentenças de última hora

lágrimas no fim das linhas

quando se apagam as fontes

declarações, cartas, terminais.186

Como se sabe, Cineac era um cinema que apresentava as atuali-

dades, actualité, uma espécie de jornalismo anterior à televisão, com seu 

telejornal. Armando está tomando o passado do jornalismo (foi no Ci-

neac que a sociedade da época assistia às primeiras imagens da Segunda 

Guerra, por exemplo, e foi no Cineac do centro da cidade do Rio de Janei-

ro, na Cinelândia, que Armando teve essa experiência) para tecer uma 

complexa relação com seu próprio passado e presente. Esse mosaico de 

sentidos do tempo se cristaliza nessas duas últimas letras do Cineac, que 

ecoam os títulos dos dois outros poemas. Esse AC, que representa a abre-

viatura de actualité, patenteia nada mais nada menos do que a atualida-

de do trauma de Ana Cristina, a atualidade fantasmática de um passado 

que confunde o público com o privado no presente, já que, na época em 

que Ana Cristina vivia, ela nem tinha “nascido” para a mídia e para a con-

sagração187. O antes de Cristo, antes da morte de Ana Cristina, a actualité 

que hoje é passado, passado da cena trágica sempre rememorada, cena 

atualizada do passado, no cinema: a anterioridade é a face obscura da 

contemporaneidade, o outro lado da lua.

No poema, os índices onomásticos claramente remetem a esse la-

birinto de nomes, as “sentenças de última hora” e “lágrimas no fim das 

linhas” casam com a obsessão pelo fim do espetáculo no poema “Depois 

de A. C.” quando se diz “até o fim”, “o último concerto”. O final do espetá-

culo, encenado no “Depois de A. C.” não existe, escrever esse poema não 

resolve o trauma, não é o ponto final; ao contrário, é o poema mesmo, o 

primeiro do livro, que ecoa de maneira flagrante em “Cineac” e em ou-

tros. A tentativa de “apagar as fontes”, apagar o crime, fracassa.

186 Ibid., p. 441.
187 Para a questão da consagração de Ana Cristina, bem como uma abordagem 
dos poemas de Armando, ver LEONE, Luciana Di. Ana C.: as tramas da consagra-
ção. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, p. 66-68. A dissertação é bem interessante no 
intuito de comparar a encenação poética em De cor com a de outros poetas do 
círculo de Ana Cristina, mas pouco vale para entender sua função na dinâmica 
conflituosa da obra de Armando.
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Nem o espetáculo, por outro lado, apaga o real com suas imagens. 

A abertura do livro e da primeira parte abre as cortinas para referências 

labirínticas da vida biográfica tecida pelo livro. O livro exibe a nudez in-

dizível da vida atual do poeta não para vesti-la, mas para desnudar as 

dobras do tecido da própria pele, quer dizer, da pele ferida da tragicidade 

do real.

O biopoder da mídia desnuda a vida da poeta (vida nua, bloss le-

ben, analisada por Benjamin, oposta, porém inserida, na vida política, 

numa exclusividade inclusiva, como Giorgio Agamben o interpreta em 

Homo sacer188) que confessa, fala ao público como um fantasma de sua 

obra, estado em que a própria obra vira o objeto-fantasma de seu suicí-

dio. O uso de palavras isoladas, enfileiradas, reproduzidas em série, como 

nos índices onomásticos, reflete no plano estilístico o esvaziamento de 

sentido de cada acontecimento da vida privada e mesmo da obra sofre ao 

ser vendido para a massa, pronto para ser consumido pelo voyeurismo 

da perversão coletiva, ou para ser estocado nos registros civis.

Ana Cristina passa a ser menos uma personagem trágica do que o 

próprio fantasma de sua tragédia; é forçada a, morta, encenar uma con-

fissão virtual de sua desistência da vida em cada palavra do que escreveu, 

como se tudo o que criou levasse ao ato pelo qual ela se destruiu. Mas é 

só morta que a imagem da poetisa pode brilhar na tela e nas fotos, si-

mular seu corpo, sua beleza, sua própria vida e obra. Armando trabalha 

todo o trauma pensando no estranho fenômeno de simulação da morte 

da amiga através da escrita poética. Assim, há um conflito extremamente 

complexo entre a hiper-realização do suicídio feito pelo espetáculo e o 

mergulho reflexivo da escrita poética no trauma do poeta.

6. Idade mídia da luta trágica
Vale a pena observar o que o autor cristão Blanc de Saint-Bonnet 

(1815-1880), no livro De la douleur (1848) diz sobre o sublime: “O sublime 

consiste na liberdade em luta com o destino, ou a luta por momentos 

terríveis que as paixões lhe travam. Deus é infinito, o homem é sublime, 

porque só o homem pode elevar-se acima de si mesmo” e, para justificar, 

188 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Hori-
zonte: UFMG, 2002, p. 23.
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“não se é sublime senão diante da dor, diante da morte”189. Somando-

-se as relações que esta definição tem com o jogo das palavras da vida, 

primeiro como uma teatralização do destino, segundo como experiência 

existencial de liberdade do pensamento e imaginação poéticas, gostaría-

mos de desenvolver outra questão. O sublime, em Armando, se desdobra 

em duas lutas: a luta trágica, contra e com a dor, a angústia e a morte, e a 

luta contra a falsificação da própria luta trágica, da “falsificação da vida 

social”190.

Mas hoje, mais do que nunca, a luta contra a falsificação da luta faz 

parte da verdadeira luta, não lhe é oposta nem diferente, quer dizer, tor-

na legítimo um desdobramento dialético. A luta do sublime não é a soma 

das duas, mas sim a luta vital se desdobrando em si mesma. Só a partir 

da compreensão da luta do sentimento sublime em sua totalidade é que 

lutamos contra a separação artificial que pode falsificar a própria teoria 

sobre o sublime na atualidade.

Esse é o “falso” sublime banalizado do sensacionalismo espetacu-

lar, que se alimenta da crueldade bem real da violência nas instituições e 

na indústria cultural, que a um só tempo ameaça e domestica os indiví-

duos. Este poema, contudo, exemplifica ainda mais o terror do mecanis-

mo que estamos tentando articular.

Curto, puro, urgente

Quieta. Isto aqui

é cego, surdo, mudo.

Só come.

Tiro no escuro

anônimo.

Cada corpo é um beco

sem nº, saída, perdido:

não vai dar em lugar nenhum.191

189 SAINT-BONNET, Élisée Adolphe Blanc de. De la douleur. Grenoble: J. Millon, 
2008, p. 137. LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. São Pau-
lo: Martins Fontes, 1999, p. 1067.
190 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do 
espetáculo. São Paulo: Contraponto, 2003, p. 46.
191 FREITAS FILHO, Armando. Máquina de escrever, p. 453-454.



175

Imaginemos, para efeito de análise, um crime a sangue frio, co-

metido repentinamente, não deixando nenhuma saída para a vítima. O 

assassinato de uma mulher deixa o seu corpo morto – um cadáver anôni-

mo, perdido num beco qualquer da cidade, e por isso não dá em lugar 

nenhum. Há vários casos deste tipo circulando ou não na mídia e não 

precisamos nos referir a eles. Essa “cena”, que aqui reconstituímos, vale 

menos para forçar uma narrativa a um poema que pode dar lugar a infin-

das outras formas de lhe dar sentido192 do que para encaminhar a relação 

entre o sublime e a violência do mundo contemporâneo. Esta estorinha 

que inventamos para o poema, não é a sua chave, pelo contrário, oferece 

boa parte dos modelos naturalizados de dar sentido à poesia para que o 

próprio poema os desmonte; quer dizer, tal narrativa, tal uso de contextos 

externos, serve para ser negada pela radical afirmação da experiência do 

real feita pelo texto poético, deixando todas as lacunas e ambiguidades 

de sentido para atrair e retrair construções ficcionais, que preenchem as 

lacunas mas são desestabilizadas pelas mesmas.

Assim, tentar dar sentido com o recurso de uma narrativa que ocu-

pa os espaços vazios do texto poético e procura o lugar onde ele quer 

chegar só serve para perder-se no labirinto das ressonâncias simbólicas, 

para ser tomado pela experiência de errância em que a interpretação 

constata que “não vai dar em lugar nenhum”; a interpretação é ela mes-

ma assassinada pela violência criativa do poema, que a leva aos becos da 

linguagem. Mas, independentemente dessa relação entre crítica e poesia, 

o poema violenta, antes de mais nada, o uso instrumental da linguagem 

feita pela objetificação, pela reificação do mundo moderno que reduz o 

ser ao humano, o humano a uma coisa e uma coisa a um objeto que pode 

192 CULLER, Jonathan D. Structuralist poetics. Structuralism, linguistics, and the 
study of literature. New York: Cornell U. Press, 1975, p. 165: “Although in the act 
of interpreting it we may appeal to external contexts, telling ourselves empirical 
stories [...], but we are aware that such stories are fictional constructs which we 
employ as interpretive devices. [...] We appeal to models of human personality 
and human behaviour in order to construct referents for the pronouns, but we are 
aware that our interest in the poem depends on the fact that it is something other 
than the record of an empirical speech act. And if we say that the lyric is not heard 
but overheard we have no illusions that we are engaged in listening at the keyho-
le; we are simply using this fiction as interpretive device. Indeed, the fact that we 
develop such strategies to overcome the impersonality of poetic discourse is the 
strongest confirmation of that impersonality.”
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ser usado e descartado. Em outras palavras, a redução da linguagem aos 

afazeres da mundanidade define e delimita o lugar de cada indivíduo 

para depois, de tal dito lugar, retirá-lo193.

A ausência de lugar e de estar no seu lugar é levantada no poe-

ma para denunciar como a violência da própria mentalidade capitalista, 

que está na base da agressão, reduz a importância do valor de uma vida 

humana na mesma medida em que o considera sagrado na declaração 

dos direitos humanos. Essa redução nos quer fazer acreditar que uma 

morte vil não deixa rastros, não dá voz à revolta alheia, cega as perspec-

tivas utópicas de esperança futura; da mesma maneira, as atividades dos 

que sobrevivem não vão dar em lugar nenhum. A fabricação da crimina-

lidade nos presídios e no tráfico das favelas serve, sobretudo, para impor 

esse imperativo de quietude, de medo passivo. Um possível homicídio 

impõe o anonimato da mesma forma que o controle disciplinar impõe 

uma identidade e um número à pessoa física.

Assim, o corpo pode ser tanto nomeado, registrado e minuciosa-

mente identificado como descartado pelo poder.

O corpo, na modernidade, é alvo de todas as regulamentações jurí-

dicas e exames médicos do biopoder, analisado pelo Foucault de Vigiar e 

punir, e da positividade das ciências humanas clássicas (biologia, econo-

mia política e filologia) analisada pelo Foucault de As palavras e as coisas. 

Por outro lado, é afirmado como lugar de dor e prazer trágicos na poesia 

moderna de Baudelaire, Rimbaud, Lautreamont e outros; assim como, 

especialmente em Baudelaire, é observador e personagem de todas as 

relações com a exterioridade da cidade, o que vai destruir as interiori-

zações idealizantes da lírica clássica, neoclássica e romântica. O corpo 

é lançado na experiência de choque com a cidade, choca-se com seus 

limites e com suas novas mobilidades, com novas relações sociais, que 

tanto podem regulá-lo e adestrá-lo para se submeter a redes organizadas 

193 ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos do Estado. Nota sobre os aparelhos 
ideológicos do Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1985, p. 8: (Introdução crítica de J. A. 
Guilhon Albuquerque) “As relações de produção implicam divisão de trabalho, 
assignação de um lugar na produção, lugar que pode ser aquele para cada ator 
e que, portanto, deve ser reconhecido como necessário pelos atores em jogo. A 
questão da ideologia é a questão dos mecanismos ideológicos que têm por efeito 
o reconhecimento da necessidade da divisão do trabalho e do caráter natural do 
lugar determinado para cada ator social na produção”.
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de poder coletivo, ou podem lançá-lo em aglomerações de pretensões 

revolucionárias, como também podem lançá-lo numa solidão, angústia, 

ou tédio também inéditos.

Um poeta como Armando nos sugere um olhar crítico para essas 

relações entre corpo e poder, corpo e cidade, leva-nos a descobrir no-

vas experiências que intensificam a vitalidade de nossas relações com o 

mundo e com os outros que nos capacitam a enfrentar a força esterili-

zadora do espetáculo, que se vale das variadas instituições disciplinares 

e de controle do adestramento dos sujeitos para produzirem atividades 

já calculadas e previstas, para constituírem um sujeito dócil e previsível.

De um lado, a disciplina controla e adestra a atividade do sujeito 

para a produção de uma subjetividade uniforme, de outro, o espetáculo 

controla e adestra a passividade para a reprodução de desejos direciona-

dos ao gozo frustrante do consumo. Ambos exercem um controle absolu-

to do uso do tempo e da movimentação no espaço, definem e direcionam 

aspirações, formam e delimitam desejos.

Podemos observar uma clara luta que a atividade da produção 

poética exerce contra a passividade do espetáculo neste poema:

Na mesa morta

Da idade mídia de todos os meios

espremo o que escrevo e o que sobra, só

é o nu sem nuvens

tão no extremo terrível do trampolim

que é expresso somente por si:

o mínimo múltiplo comum

sol, sinal, soul

eu, íntimo

exprimo o que escravo

ficou no fim, e não foi ao ar.194

A famosa imagem da “mesa de trabalho” do poeta está morta. O 

lugar da criação perdeu a energia libidinal que o impulsiona. O poeta so-

194 FREITAS FILHO, Armando. Máquina de escrever, p. 440.
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fre para sair algo da “oficina”, e a operação para tal é a mais corporal, tátil, 

possível: “espremer”. Mas só sobra aquilo que o próprio mundo virtual 

lhe oferece: a nudez das imagens operacionalmente determinadas, sem 

nada incerto, nada impreciso ou inseguro, “sem nuvens”, pois tal mun-

do se apresenta como uma enorme positividade indiscutível em ima-

gens que são destacadas de cada aspecto da vida, e tudo o que é vivido 

se torna diretamente afastado numa representação, como diria Debord. 

Tais imagens se tornam uma realidade considerada parcialmente, que se 

desdobra em sua própria unidade geral enquanto pseudomundo à parte, 

objeto somente de contemplação.

A aliteração do s (sobra, só, sol, sinal, soul), feita com palavras bre-

ve, monossílabos e dissílabos, encarna o parco resto do que sobra a di-

zer, o “mínimo múltiplo comum”. Esse estranho conceito da matemática 

aparece aqui sem dúvida se referindo, pejorativamente, à expressão dos 

concretos “a poesia concreta visa ao mínimo múltiplo comum da lingua-

gem”195. No caso, Armando associa o objetivo da poesia concreta ao sen-

tido pobre da mídia, o mero sinal. E iguala seus próprios maus momen-

tos a tal sentido depauperado. O que o poeta exprime de sua intimidade é 

sua escravidão ao sistema, isto é, aquilo que o reduz ao mínimo múltiplo 

comum, aquilo que faz da intimidade nada mais do que uma sobra ba-

nal, descartável, talvez até repulsiva: um cravo.

Como inversão concreta da vida, o espetáculo é o movimento au-

tônomo do não-vivente, numa existência que é a abstração mesma da 

existência (aquilo que “não foi ao ar”) e, como vida degradada em uni-

verso especulativo, é seu próprio produto, pois é o projeto e resultado do 

modo de produção existente. Ele representa a um só tempo a sociedade 

mesma como parte da sociedade e seu instrumento de unificação.

Este caráter fundamentalmente tautológico do espetáculo decorre 

de que seus meios para apassivar os indivíduos são ao mesmo tempo seu 

próprio fim. Tal fim é ser o sol que não se deita jamais sobre o império da 

passividade moderna, fazendo da “alma” (soul) um mero escravo sub-

misso a um estado de contemplação absoluta. Por isso, ele é “expresso 

somente por si”, reduzindo cada signo, cada imagem, cada mercadoria 

195 CAMPOS, Augusto de. PIGNATARI, Décio. CAMPOS, Haroldo de. Teoria da 
poesia concreta: textos críticos e manifestos, 1950-1960. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2006, p 217.
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e cada sujeito a seu “mínimo múltiplo comum” para que seja evidente-

mente inteligível e reconhecível196.

O espetáculo é o mediador universal justamente para fazer da me-

diação uma instância mais importante do que o que ele media. Os seres 

mediados perdem seu peso de realidade para as imagens mediadoras, 

assim como, em Marx, o valor de uso perde para o valor de troca e o valor 

da força de trabalho perde para o avanço dos meios de produção.

O eu poético, espremido em sua própria intimidade, por outro 

lado, “exprime” esse estado de passividade não para aceitá-lo, mas para 

se livrar dele. Esse exercício de liberdade através da pura atividade da 

escrita não pode “ir ao ar”, porque o “ar” da televisão é justamente aquele 

que sufoca a vida sob a falsa aparência de a ter salvado por meio de sua 

representação, como podemos concluir retomando a leitura de um verso 

de “CINEAC”: “o que salva é o que sufoca”, o que não deixa de lembrar 

os famosos “Versos íntimos” de Augusto dos Anjos, “o beijo, amigo, é a 

véspera do escarro,/ a mão que afaga é a mesma que apedreja”. É por 

isso mesmo que ele dá o conselho revoltado no terceto final: “apedreja 

essa mão vil que te afaga,/ escarra nessa boca que te beija”197. Ótimo 

conselho para lidar com a aparente docilidade, simpatia e sorriso es-

tampado na TV.

Todo esse domínio das dimensões mais intensas e extensas do 

indivíduo que, justamente, individualiza-o como nenhuma outra socie-

dade e nenhuma outra época viabilizaram, impossibilita à vivência do 

corpo a possibilidade de uma autenticidade da experiência, uma forma 

de o sujeito explorar seu processo de subjetivação, de reconhecer e trans-

gredir seus limites. Logo, a disciplina e controle do espetáculo é a do-

minação sublime da subjetividade por romper as fronteiras dos limites 

objetivos da dominação ideológica para concretizá-lo no corpo, nas suas 

atitudes e atividades, em todos os usos e representações que o sujeito faz 

de seu corpo. Só uma dominação sublime, quer dizer, que pretende ser 

infinita (e embora não o seja, ela pode sê-lo com o consentimento dos 

sujeitos que aderem às suas próprias sujeições), pode banalizar a expe-

riência sublime.

196 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo, capítulos I e II.
197 ANJOS, Augusto dos. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996, p. 
280.
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Por isso que a pressão constante do biopoder leva o poeta, entre 

outras coisas, a aventar a possibilidade de um suicídio, pois a atividade 

poética parece ser mais dura e pesada que a dureza de viver submisso ao 

capital-espetáculo, já que se faz numa guerra ininterrupta pela experiên-

cia vital, feita por meio da linguagem.

Contudo, o suicídio procura a certeza da morte: não suporta conviver 

com seu caráter inapreensível, incompreensível e irrepresentável. Ele é o 

ato de destruição concreta da vida. De modo semelhante, o espetáculo 

é a prática da negação concreta da vida já suicidada no vazio da expe-

riência. Por isso o espetáculo encontra um fácil proveito nessa cumpli-

cidade fundamental, isto é, de fundo, com o suicídio. Isto está implícito 

no uso da bela imagem de Ana Cristina como poeta suicida. É ela que, 

juntamente com os estereótipos dos astros de Rock, justificam que a úni-

ca maneira de suportar a ordem espetacular, biopolítica e disciplinar é 

manter o autocinismo conformista de que já falamos, o autocídio. Toda-

via, o claro gesto de revolta de Armando escarra nesse beijo.

Se fosse o suicídio o escolhido, o poema abaixo mostra que a vida 

do poeta se despedaçaria num corpo reduzido “na página de qualquer 

jornal”, reduziria justamente a força vital desse corpo. A luta pela vida é 

combatida com a escrita poética que, embora leve aos prazeres sublima-

dos mais sublimes, também é vivida como um trabalho de Sísifo.

Escrever é uma pedreira.

Se me atirasse daqui

de uma de suas torres de marfim

cairia, talvez

inteiro

em corpo reduzido

na página de qualquer jornal.

Escrever é uma pedraria.198

Escrever é quebrar a rocha do dia-a-dia da vida para dar forma 

numa “escultura”, “marfim” ou um “cristal” feito de palavras, daí ser uma 

“pedreira”. Se houvesse alguma elevação, distinção do lugar de onde se 

198 FREITAS FILHO, Armando. Máquina de escrever, p. 440-441.



181

escreve – torre de marfim – (não há), o poeta se atiraria dali, e se se atiras-

se, cairia não na individualidade de um livro, mas na página de qualquer 

reles jornal199. Não há só uma, mas várias torres de marfim construídas 

com o esforço braçal da escrita e, de todas, a natureza da queda é a mes-

ma: o poema será impresso e o sujeito será encontrado em “corpo redu-

zido”. No final do poema, escrever pode ser a atividade que faz brotar as 

experiências mais preciosas ou pode ser uma maneira de construir um 

modo de habitar no mundo, ou melhor ainda, os dois simultaneamente, 

se interpretarmos alguns dos sentidos da palavra “pedraria”. Entre essas 

duas definições da atividade da escrita, há a hipótese do suicídio que não 

pode ser (apesar do “talvez”) senão espetacularizado, reduzindo e enqua-

drando a vida poética por inteiro porque a adesão ao espetáculo, seja na 

vida morta da contemplação ou na morte entregue à mídia, é o suicídio 

da poesia.

Mas é a própria hipótese negada de seu suicídio que torna a poe-

sia de Armando ainda mais trágica, galvanizando a experiência trágica 

na luta contra o espetáculo justamente para afirmar um caráter trágico 

produzido em plena “idade mídia”, um autêntico trágico que se alimenta 

de seu próprio embate com o inimigo, em vez de simplesmente se dis-

tanciar dele, com a nostalgia dos primeiros tempos da modernidade. O 

trágico, em Armando, é essencialmente antiespetacular, pois ele vive na 

era da simulação. Tal experiência trágica não existe apesar dela, mas efe-

tivamente, por sua causa, logo, é, embora aparentada, muito distinta da 

experiência dos primeiros poetas malditos.

199 CRUZ E SOUSA. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 508: 
“Ora, jornais! jornais são papéis avulsos, vivem o curto espaço de um minuto ou 
de um segundo, e, muitas vezes, até sem os lermos, com os mais resplandecentes 
pensamentos contidos em suas colunas, os deitamos pela janela fora... Um livro 
sintetiza qualquer individualidade.”
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Travessia cega de um desejo incurável:
ensaio sobre o livro Fio terra 200

Ora, viver significa, para ti, não so-

mente os fluxos e os jogos fugidios 

que se unificam em ti, mas as pas-

sagens de calor ou de luz de um ser 

a outro, de ti ao teu semelhante ou 

do teu semelhante a ti (mesmo no 

instante em que tu me lês, o contá-

gio da minha febre que te atinge): 

as palavras, os livros, os monumen-

tos, os símbolos, os risos são apenas 

caminhos desse contágio, dessas 

passagens.

GeorGes Bataille201

1. Proposta aberta por um só caminho
Um dos mais recentes livros de Armando Freitas Filho, Fio terra, 

tal como se esclarece na contracapa, é dividido em duas partes que se 

contrapõem em vários sentidos. Apresenta-se “fio terra” como o nome da 

primeira parte, idêntico ao título do livro (excetuando o f minúsculo). E 

“no ar”, a segunda parte, já se coloca à parte; tal título parece sugerir um 

componente de expansão ou dispersão da solidez que a primeira parte 

garante. Esse caráter de primazia na disposição e na nomeação de “fio 

terra” faz pensar que se trata da parte mais importante: ela firma e define 

200 Artigo publicado originalmente na Revista.doc, Rio de Janeiro, n. 1, ano I, 
2001, e em seguida, com extensões e modificações, na dissertação de mestrado 
Travessia cega de um desejo incurável. A experiência sublime na obra de Armando 
Freitas Filho. 2002. Dissertação (Mestrado em Ciência da Literatura) – Departa-
mento de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002. 
Uma versão atualizada das duas foi feita para a Revista Cronópios, disponível em: 
<http://www.cronopios.com.br/site/ensaios.asp?id=1499>. Aqui fizemos mais 
algumas modificações.
201 BATAILLE, Georges. A experiência interior. São Paulo: Ática, 1992, p. 101.
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a proposta do livro, ao contrário da segunda, que estende e dispersa o 

que se restringiu. Podemos admitir isso não tanto por uma maior impor-

tância do conteúdo de um capítulo frente a outro, pois cada um possui 

seu valor próprio e incomparável, mas pela proposta que abarca o livro 

como um todo, contida dentro da primeira metade. Desconfia-se que é 

na concepção do “fio terra” que o livro se constitui, e que o movimento 

de distensão do segundo capítulo procura transpor os próprios limites 

estabelecidos, quer dizer o “fio” é uma espécie de elemento formador, 

desenha um tipo de enquadramento, e o “ar” efetua uma espécie de dis-

solução. No entanto, é nessa atitude de transposição que o limite pode 

ser reconhecido, para ser depois abalado. O jogo da proposição da terra 

com a transposição do ar compõe uma reciprocidade adversa em que 

um oposto depende do outro para que, juntos, revelem a dupla face da 

mesma obra202.

Passemos, então, a explanar a proposição da primeira parte. Ela 

se constitui de um poema-diário, ou “do diário de um poema publicado 

agora, integralmente, com suas idas e vindas, seus temas recorrentes que 

se corrigem e se acrescentam”203. Esse esclarecimento serve para mostrar 

que o conjunto de poemas que são “intitulados” pelas datas que vão de 

5/5/98 a 5/7/98 se dispõe numa estruturação regida por duas ideias dife-

rentes, alternadas. Resumindo, trata-se de um poema-diário ou do diário 

de um poema; observamos aqui uma inversão sintagmática das palavras 

“poema” e “diário”. Tal inversão, vinda de uma alternância, desdobra a 

duplicidade da alternância e, ao brincar com a ordem das palavras, de-

sestrutura a própria função explicativa que deveria obedecer. Será que 

essa alternância já não mostra uma proposta aberta a vários conceitos, 

202 Esse jogo estrutural com a forma do livro de poesia é característico de Ar-
mando. Poderíamos dizer que todo poeta se propõe a fazer isso quando publica, 
pois precisa estar atento à estrutura de seu livro. Contudo, eu vou mais longe: 
Armando propõe uma estrutura de tal modo elaborada de livro para livro que a 
composição da obra como um todo é sempre repensada e renovada a cada nova 
aposta. O livro da poesia reunida e revista (essa última palavra dá o que pensar) 
Máquina de escrever joga claramente com tal estado de processo, como mostrei 
na resenha que dele fiz em GUERREIRO, Eduardo. “Máquina de escrever, de Ar-
mando Freitas Filho”. Metamorfoses: Revista da Cátedra Jorge de Sena da Facul-
dade de Letras da UFRJ, Rio de Janeiro: Fundação Calouste Gulbenkian, n. 5, out. 
2004, p. 251-252.
203 FREITAS FILHO, Armando. Fio terra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, 
contracapa.
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ao não se restringir a uma explicação fixa de seu significado formal? O 

fato de haver duas concepções possíveis já nos convida a supormos ou-

tras, ou a procurar um substrato anterior que torne possível uma impli-

cação secreta entre as duas hipóteses apresentadas. Há aqui uma apa-

rente contradição: a variedade possível ou a univocidade necessária das 

alternativas. Mas uma não exclui a outra: realmente, as duas hipóteses e 

seus desdobramentos convergem para o ponto no qual vamos nos deter, 

do qual podemos considerar a temática básica do capítulo: o dia no ato 

de produção poética, que preenche sua duração.

A alternância de noções sobre a forma escolhida para o poema-

-diário possui, então, uma função: não regida por uma concepção teó-

rica fixa de seu caráter experimental, tal estruturação libera concepções 

sobre a ideia solta de “diário” e também foge da pretensão de que todas 

teriam ao encerrá-la num significado autoral, pois, esse diário, bem defi-

nido numa referência temporal, está completamente indefinido no labi-

rinto de seus desvios e atravessamentos, alçando um “voo livre para lugar 

algum” [p. 43, “Arco”] onde não se pode indicar informações biográficas 

sustentáveis. Por outro lado, há um eixo condutor no texto. Sua dinâmica 

desejante está totalmente atenta à sondagem das preciosidades subter-

râneas encontradas no abismo entre a produção poética diária e a vida 

diária do olhar poético.

Nesse caso, o “diário” pode ser, para ensaiar aqui uma hipótese, 

uma longa “ode” aos dias vividos na atividade da escritura, no processo 

de produção (independente de um resultado), “ode” que parte das vá-

rias facetas significativas reunidas na palavra “dia”: unidade de medida 

do tempo vivido em seu cotidiano e em sua existência; tempo em que a 

claridade reina no céu; intervalo de tempo do movimento circular que a 

Terra faz sobre si mesma, proporcionando a mudança de aparência da 

paisagem e da atmosfera. A partir daí toda o frescor da vivência do dia, 

com seus tempos interrelacionados, se prolifera.

Essa interpretação, mesmo que pareça eventual, nos fornece as 

condições do fundamento em que se complementam a alternância de 

noções acima referida: dia como espaço livre da travessia existencial que 

parte rumo a um objetivo indeterminado, levando o eu poético a expres-

sar a condição de estar sempre em suspenso, pendido entre os fios la-

birínticos da linguagem, vivendo num desesperado e doentio percurso 
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errante, onde o prazer do texto e a saúde da coragem que se lança para 

habitações desconhecidas não excluem nem se diferenciam da angústia 

do cotidiano e da sensação da própria mortalidade.

Poderíamos pensar agora em como a segunda parte do livro se 

contrapõe à primeira. Deixaremos, no entanto, essa tarefa para a próxi-

ma oportunidade. A razão de escolhermos analisar somente a primeira 

parte é simples: desconfiamos de qualquer tentativa de síntese desse li-

vro. Cabe a nós retroceder e nos contentar modestamente com uma aná-

lise detalhada de só um aspecto da primeira metade deste árduo trabalho 

literário. Árduo no melhor dos sentidos: exige de uma leitura crítica cons-

ciência dos seus limites e, concomitantemente, a convoca a transpor tais 

limites, o que toda poesia de grande porte inevitavelmente exige.

Por isso mesmo, nossa delimitação especificou um aspecto do li-

vro, e de uma de suas partes. Essa especificidade tem o desígnio de nos 

colocar no âmago das grandes questões deste trabalho e mergulhar em 

seu turbilhão a partir de um ponto preciso. Nesse caso, a circunscrição 

de nossa travessia serve para atravessar os pontos mais delicados e ex-

tremos que o livro como um todo percorreu no seu próprio caminho. É a 

partir do dia que poderemos vislumbrar questões recorrentes não só na 

segunda parte, mas em toda a obra de Armando: a mecânica irretroativa 

do mundo na continuidade do tempo, o desgaste constante da vida na 

cotidianidade, a consciência intensa da morte como presença constante 

do fim, a busca de estados estéticos onde o sentido está sempre ocupan-

do posições pendentes, a selvageria do ato de escrever produzindo riscos 

e rasgos no rascunho como lugar erótico da produção persistindo sob 

a limpeza fria do livro já diagramado, a animalidade do sexo feminino 

que leva a um estado de anonimato do ser. Portanto, olhando para um só 

ponto, estenderemos a perspectiva para o que todos os outros apontam 

de pertinente. Logo, trata-se não de fixação, mas de condensação.

2. Amplitude do mundo e contingência do tempo
Iniciando o percurso, podemos nos perguntar que ligação intro-

dutória encontraríamos para o título do poema-diário e seu tema básico: 

“fio terra” e “dia”. Eis esta passagem: “Dia de mão única. De uma linha 

só” [p. 13, 28 V 98]. Aqui o dia é uma ‘rua’ por onde transita o fio tempo-

ral da vida. Neste caso, o corpo do dia é a cidade, mas é a cidade como 
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espaço impregnado de linguagem, povoada de palavras percorrendo os 

caminhos significantes e entrecruzando-se: cidade de papel pautado, no 

mapa do rascunho, onde as ruas são linhas de passagem da escrita. O 

‘motorista’ que a atravessa é a mão, conduzindo “Somente pena, lápis, 

bic ou tecla/ com seus toques, tentativas/ mais para perto do silêncio” [p. 

8, 24 IV 98]. Dentro desse trânsito, dirigir a escrita da mão faz o dia atra-

vessar a cidade com o tempo e a cidade preencher o dia com o espaço.

A mão que escreve é uma só, percorrendo uma só linha, vivendo 

uma só vida, única e finita. Mas essa finitude e singularidade habita um 

mundo que se estende em vários percursos, alarga a individualidade do 

eu poético (aqui ele é menos protagonista do que agente e reagente do 

mundo da enunciação) em várias facetas e dimensões, nas quais nos 

aventuraremos nesta interpretação.

“Dia de nenhuma vida particular/ mas da existência inteira, retilí-

nea” [p. 13, 28 V 98]. Existe um acento na existência não só do indivíduo, 

mas do mundo, que abriga a vivência do dia como um todo, percorren-

do-o na mão única do tempo, sem retrocesso. O contraste da imensidão 

da mundanidade do dia e da direção única de sua temporalidade está 

remetendo, como não poderia deixar de ser, à própria extensão e fini-

tude da vida. Essa reciprocidade adversa, que está sempre em reunião e 

conflito, tanto torna “difícil de abrir o dia” [p. 9, 11 V 98] como possibilita a 

perspectiva de experimentá-lo como “Dia aberto, com todo céu e chão/ 

parece que não acaba nunca/ perpendicular ao horizonte” [p. 13, 27 V 98]. 

Amplitude e contingência se correspondem e se constituem uma na ou-

tra: a dificuldade de “abrir” o dia oculto pressiona o eu poético a torná-

-lo “desperto” [p. 13, 28 V 98] e assim permanecer aberto no horizonte de 

toda sua extensão, agregando-se à paisagem. Avista-se o panorama das 

possibilidades do porvir, paisagem do mundo presenteando o olhar do 

escritor, que enuncia sua indeterminação.

Mas o tempo do dia consome a vida do dia: “dia/ que se devora, en-

tra por desvios/ do dia-a-dia de cruzamentos” [p. 13, 28 V 98]. Os desvios 

do percurso temporal, perseguidos pela mão inquieta que escreve, são 

relacionados aqui à escolha dos percursos da vida diária, feita de sinuo-

sidades, cruzando com outras vidas e com os vários desejos conflitantes. 

Um desejo pode seguir “desde cedo/ correndo paralelo a sua sombra/ 

que caminha para o encerramento/ na noite que não inicia nada” [p. 13, 
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28 V 98]. Esse desejo visível, ou vontade, que move e percorre o tempo do 

dia, é perseguido por outro, sua sombra inconsciente, que vai levá-lo ao 

fim de sua jornada, onde os elementos ignorados deságuam, voltam (“De 

volta” [p. 13, 28 V 98]) para o lugar de onde vieram: para a noite, momento 

de recolhimento da vigília, momento no qual o dia ‘dorme’, quando to-

das as suas sombras triunfam, acordadas. É a queda mortal da atenção, 

desistindo da prova de realidade que o ato de pensar poderia fornecer: 

“queda/ impassível, no pensamento” [p. 14, 28 V 98].

Descendo até a noite, o dia vai se apagando, “morre”, já com vistas 

ao próximo retorno:

Seu feitio é este, mordente

engatando as luzes da manhã

às da tarde, que as apaga

degrau a degrau, até a noite

até o próximo resgate no céu

da primeira claridade

[p. 11, 16 V 98].

Da inexistência de luz, o dia a resgata no céu e reaparece para a 

terra. Nessa máquina do tempo, cada período diário se encaixa no outro 

com precisão: a manhã resgatando seu brilho e levantando-se da escu-

ridão, a tarde apagando o dia, a noite sequestrando a luz, e cedendo ao 

resgate da próxima manhã – todos os momentos circunscritos na circu-

laridade do relógio. Como a descida da escada de uma catábase, “degrau 

a degrau”, apaga-se uma vela a cada passo, indo de um ponto a outro, 

ritmando o andamento descendente dos versos. 

A dor de viver tal engrenagem dos “dentes dos dias, em cadeia” [p. 

10, 16 V 98], faz parte do desgaste da vida sugada pelo tempo, assim como o 

caminho desgasta o andarilho que vai “a pé, no chão calculado/ da cidade” 

[p. 10, 16 V 98]. Essa mecânica do mundo204, encadeada pelo tempo diário, 

liga as partes do dia como o texto, liga, coordena e costura a imagem das 

etapas do dia, o corpo do andarilho e o espaço da cidade. Nesta circuns-

204 Não vamos desenvolver aqui as múltiplas relações que se podem perceber 
com Drummond nem as referências diretas (Cabral) ou indiretas (Mallarmé e ou-
tros) do rico diálogo com os clássicos presente neste livro.
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tância, o texto expõe o estado de angústia inadiável que calcula o chão an-

dado com cada passo de sua dor, plena da ferida provocada pelos “dentes 

dos dias” na andança da existência, ferida aberta para o vazio inadiável da 

morte, que promete a ruptura decisiva dessa continuidade incessante.

3. Desejo fatal do olhar noturno
Nesse sentido, se o dia resgata a primeira claridade do céu no 

auge da noite e desce a ela de “degrau a degrau”, o amanhecer, no en-

tanto, “não resolve a noite” [p. 20, 1 VII 98], não sobe “o fim da escada”: 

ainda carrega a presença desta anterioridade nas profundezas escuras 

das águas, tão escuras como a noite, “que ainda não largou o mar” [p. 

20, 1 VII 98]. Tanto a intimidade da noite como a do mar se congregam 

numa das figuras mais recorrentes da obra do Armando: o sexo feminino, 

literalmente, fisicamente descrito. “O gosto crespo/ amarfanhado do seu 

cabelo debaixo” [p. 20, 1 VII 98]. Podemos encontrá-lo também nesta pas-

sagem: “n’A origem do mundo/ cheiro de umidade de planta machucada” 

[p. 17, 17 VI 98]. Assim como o dia não se livrou dos restos da noite, o eu 

poético não se livrou das fragrâncias da amada, pois foi marcado pelo 

gosto intenso de seu objeto de desejo, causa de toda uma movimentação 

impulsiva, alvo privilegiado da curiosidade perquiridora de seu olhar. Re-

sumindo, a anábase (a subida ritual deste [anti-]herói à claridade diurna) 

não se completou, ou se completou profundamente transformada pela 

catábase (descida), o que não deixa de fazer parte de uma lógica narrati-

va bem tradicional205.

Aqui se percebe o quanto o dia deste poema-diário contém a 

essência da noite: “Nem fechou tudo o que foi aberto/ e, por natureza, 

é noturno: olhos/ de furiosas joias no cofre, o íntimo/ que sem ser do 

júbilo, não é da lágrima. /É do instinto, que subsiste assim/ e cintila – 

subterrâneo” [p. 20, 1 VII 98]. As ‘portas’ da noite ficaram abertas mesmo 

saindo do espaço de seu tempo, indicando que toda abertura, seja da noi-

te, seja do dia, é sempre noturna: só se abre o que estava velado, oculto, 

205 Penso em todo o motivo simbólico da descida de Ulisses para ver seu próprio 
futuro na Odisséia de Homero, retomado na Eneida com Enéas, sem contar com 
tantas outras referências do mesmo arquétipo não só na mitologia grega. Mas o 
que nos parece aqui especialmente interessante é a relação da noite, catábase e 
erotismo, de um lado, e dia, anábase e vida cotidiana, de outro.
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ignorado. A abertura só pode desvelar a partir do que é velado: a noite, as 

profundezas do mar, o sexo feminino. Só se revela o brilho das joias por 

estarem imersas na escuridão de seu abrigo protetor: o cofre, lugar onde 

se guarda tudo o que é posto à mostra pela garimpagem e polimento que 

o trabalho poético faz dos elementos do mundo.

Assim, a poesia está velada na noite da linguagem, com suas pre-

ciosidades potenciais, mas também se mostra por meio do poema pro-

duzido para os olhos do leitor, que pode se ofuscar com a fúria do brilho 

de tais riquezas. Essas joias não contêm o segredo da felicidade, nem o 

pessimismo do spleen noturno. Trata-se de um estado intermediário que 

não é nem um nem outro. Se há prazer, é o prazer de viver a intimidade 

preciosa como tesouro da experiência poética cavada nos subterrâneos 

da linguagem, levada pelo “instinto” desejante que move a produção. O 

trajeto de tal experiência passa sempre da improdutividade obscura da 

noite à atividade luminosa da manhã, pois a consciência da produção 

só pode dar ao poema preciosidades de sentido se as tira do cofre desco-

nhecido dos subterrâneos da intimidade.

Da passagem do sono noctívago para a vigília, a “madrugada 

crua” [p. 21, 5 VII 98] retém a inconsciência em seu estado elementar, sem 

o devido preparo para ‘digerir’ o dia com o corpo acordado: “Madrugada 

crua que fura/ o que nem o chumaço da manhã cobre” [p. 21, 5 VII 98]. Tal 

furo evidencia o vazio obscuro da noite, que não pode ser preenchido de 

luz, não se permite ser iluminado, assim como o furo do vazio inconscien-

te não pode ser encoberto ou descoberto. Sua negrura é crua, indigerível, 

não há como absorvê-la nem tapá-la. A marca desta falta permanece à 

vista: o vazio, delineado com o furo que a morte faz habitar no interior da 

vida, a ferida que as sombras da madrugada fazem no dia – lembrando 

o momento em que sua luz morrerá, se extinguirá – são inalienáveis. Ao 

longo do poema-diário, a consciência da morte sempre invade a relação 

do dia com a noite. Mas esta pulsão de morte é dirigida aqui pela pulsão 

de vida, pelo que mais rege a vitalidade psíquica: o erotismo, a libido. É 

da ferida mortal que se extrai o sangue vital: morte e vida se implicam, 

pois a salvação da vida é parasitar a morte: “[...] Coração/ flagrante, à flor 

da vida/ cada vez mais mortal” [p. 12, 24 V 98, à noite].

Por isso o vazio da madrugada fere a nudez iluminada do dia, 

mas dessa ambiência íntima e perigosa aparece um palco para a nudez 
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que, contraditoriamente, abriga a mulher: “Vestido de sua nudez, pen-

durado na madrugada” [p. 18, 29 VI 98]. A madrugada serve de habitação 

ao corpo ‘cru’, sem enfeite, e se torna palco de prazeres privados, pois a 

“nudez de lâmpada acesa” [p. 17, 20 VI 98] só ilumina a beleza de um corpo 

observado e explorado pela solidão noturna do olhar do eu poético. No 

interior desse olhar, a nudez da mulher e a da lâmpada desnudam o de-

sejo manifesto na linguagem.

4. Os fantasmas do rascunho
A madrugada é a hora e o ambiente da produção – a noite da es-

crita –, em que o branco do papel se reveste com os riscos e rasgos eróti-

cos do rascunho, repleto de linhas rasuradas que se associam às do cor-

po, o qual, por sua vez, se veste de fios que desenham todo o destino da 

vida. Do papel ao corpo, multiplicam-se fios de ligações associativas com 

os quais a poesia veste a vida de excesso de sentido. Com seu vestido 

gráfico, o poema publicado e registrado na obra cobre a experiência da 

escritura. Mas nele se vê, imaginariamente – através do olhar ardente de 

desejo do escritor, acessível na voz que impregna o dizer poético – o que 

foi ‘desvestido’, o que se passou a limpo, através da mancha de apaga-

mento da borracha, do corte, que oculta com um falso branco o caos do 

papel rascunhado.

Desta forma, o olhar da leitura atravessa a aparência gráfica ven-

do miragens do que ficou para trás, e o poema, mesmo limpo no livro 

publicado, ressoa em sua voz seus ruídos, repletos de frequências sutis: 

[...] O que ficou para trás, no escuro 

do rascunho, cego e rasurado 

não pára de irradiar – segreda

em código de entrelinha, o que só

passa através de frestas:

sussurro, perigo, perfume. 

Embora adiado, insiste 

em inscrever-se, intenso.

Se não com palavras

com as sensações dos sentidos”

 [p. 9, 3 V 98 ].
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O leitor, portanto, não está tão cego na ausência do rascunho, 

pois segue rastros que o levam a esse espaço de prática do processo de 

produção. Ele acha tais pistas quando, por si mesmo, pratica a rasura da 

releitura e se deixa irradiar pelo que foi cortado, retirado da fôrma defini-

tiva do texto. Com este trabalho de detetive do crime efetuado pela pro-

dução, e munido pelo instrumento de investigação da atenção sensível, 

seu olhar e olfato decifrarão o “código na entrelinha” nas “frestas” das li-

nhas, onde a enunciação sussurra, pendida neste espaço tenso e intenso, 

carregada de perfume que permanece como leve indício na vereda in-

terminável do desejo andarilho. Tal crime não é outro senão o assassina-

to da subjetividade, do eu intencional. Ao investigar, a subjetividade do 

leitor também é assassinada, menos pelo autor do que por ele mesmo: o 

leitor/detetive participa do crime em si e para si mesmo quando produz 

sua decifração, pois decifrar o texto é matá-lo; mas, simultaneamente, 

é, acima de tudo, ressuscitar seu assassinato, seu perigo e seu mistério, 

desdobrando o crime.

O rastro do fio de perfume, do fio da rasura, do fio de luz das fres-

tas, do fio de sentido das entrelinhas e do fio sonoro no sussurro da voz 

poética, todo esse emaranhado fibroso leva a um só caminho: a incessan-

te caça desejante a um objetivo indeterminado, ignorado, mas determi-

nante para toda essa trajetória. O secreto perigo de estar pendido na am-

biguidade textual e perdido no vazio infinito da linguagem põe à mostra 

a finitude do homem. Percorrendo a linha do tempo e o espaço intervalar 

entre um significante e outro, em seus cruzamentos, rasgos, furos, man-

chas e buracos do papel enquanto solo do caminhar da escrita – toda 

essa existência arriscada, em suspensão, desafia o perigo de viver poeti-

camente, de habitar poeticamente o mundo. Arrisca-se a própria saúde, 

abandona-se a segurança de habitar num sítio onde a linguagem estaria 

domesticada, domada, murada num espaço em que sempre se encontra 

o já esperado. Portanto, nunca se sabe o que se vai encontrar expondo-

-se ao inesperado, vivendo a intensidade das “palavras de força” [p. 18, 30 

VI 98] desesperado, tendo de lidar com o imprevisto “se amoldando sob 

pressão” [p. 18, 30 VI 98]. Combatendo “o dia incurável” com sua própria 

doença, contaminada pela essência mortal, a mão que escreve luta con-

tra seu próprio aperto quando apanha “o incêndio fora de si” do dia para 

fazer a vida arder no texto.



193

Na sucessão de “sensações dos sentidos” irrompidas das potên-

cias desconhecidas das próprias palavras, a densidade de prazer da lei-

tura desta escrita tensa só se produz num tempo posterior, via releitura: 

“Embora adiando, insiste/ em inscrever-se, intenso”  [p. 9, 3 V 98 ]. Tais 

preciosidades da linguagem são percebidas só depois que passam, só em 

forma de rastro; mas insistem, no entanto, afetando a sensação, inscre-

vem-se no olhar, na perceptibilidade do dia. Tal adiamento faz parte de 

uma estratégia temporal que encaminha seu desfecho para a intensida-

de da experiência, na densidade que a fragância do perfume noturno da 

poesia deixa no ar aberto do começo do dia: “Começa o dia e o caderno/ 

ainda de dentro, por entre/ as venezianas que listram/ de sol e sombra, a 

folha/ agora pautada, sob a mão”  [p. 9, 3 V 98 ].

O caderno, fechado em si, deixa as impressões do dia passarem 

e amadurecerem para o poeta; assim como as venezianas, semicerradas, 

deixam a luz do sol aparecer desdobrada em sombra, fazendo o cenário 

do apartamento ficar repleto de fiapos recortados de luz, assemelhados 

ao jogo de linha e espaço em branco do papel pautado. Mas é nesse lugar 

do entreaberto que a escrita, a experiência da produção que sombreia a 

experiência do dia iniciado, se torna possível. Dentro do fechamento po-

tencial do caderno, o ainda-nem-obra vai se transformar no despertar do 

ato de escrever, do movimento ainda não acionado da mão, que repousa 

sob a ordem vazia dos traços paralelos da pauta.

É a mão, com seu movimento perturbado, que desemaranha es-

ses fios com habilidade, firmeza e entretece, tumultuando, a regular or-

dem sem obra do papel com o arrebatamento do rascunho, executando 

riscos, manchas, sujeiras, combates entre palavras sobrepostas e senti-

dos brotando desse cultivo caótico: “Forçando a mão, estremunhada/ 

com resto e reflexo de bicho/ sobrevivendo, espichando-se:/ desemara-

nhada voz, figura/ de garatuja, estudo ainda sujo/ que, de repente, arre-

bata”  [p. 6, 14 IV 98 ]. O despertar da mão, acontecendo depois do dia, e 

não paulatino como a aurora, é súbito, surpreende no reflexo. Sua movi-

mentação é animal, instintiva, impetuosa, brutal – por isso seus rabiscos 

ferem, machucam a pele da folha.

Esta animalidade do ato de escrever é tão erótica quanto o “Ro-

damoinho de cabelo e cheiro/ na cama desarrumada”   [p. 19, 30 VI 98 ], 

pois a desordem rascunhada do poema no papel, feita pela mão, deu no 
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mesmo resultado ao que a relação sexual chegou com a cama desarru-

mada. Ambos deixam de fora o já referido fulgor do amanhecer, que per-

manece guardado ao longe. Permanecendo à distância da erotização da 

realização poética, o amanhecer é ignorado para ser contraposto pelo ple-

no prazer caloroso da velocidade que anima o desejo dos corpos e do atrito 

do lápis na folha, produzindo seu próprio fulgor voluptuoso: “E o que ficou 

de fora/ desta velocidade:/ o amanhecer ao longe/ sobre o rescaldo da noi-

te/ e o mar, controlado/ dentro da janela aberta” [p. 19, 30 VI 98].

Nesse caso, não é só o clarão do dia que se afastou: também a 

insondabilidade da noite e as profundezas inatingíveis do mar são aban-

donadas nesse ato íntimo, oculto para o mundo e ocultando o próprio 

mundo no ofuscamento das sensações. Esse afastamento, no entanto, 

se posiciona sobre tais elementos misteriosos, de modo que o mistério 

permanece presente na erotização da escrita, pois ela é feita sob o seu 

fundamento. A escritura repousa, portanto, sob o Ungrund desse desco-

nhecido que, por sua vez, se torna, na demonstração nomeadora da pa-

lavra, um mistério controlado, uma profundidade negada pela aparência 

do dia exposta como “Ser na superfície” [p. 10, 16 V 98 ], dentro da moldura 

delimitadora da janela aberta. A janela, neste trecho, expõe o que ficou de 

fora mantendo a distância, controlando toda aparição das imagens; abrin-

do e restringindo o olhar simultaneamente em sua serventia; conservando 

e escondendo, dentro de si mesma, o que extravasa seus limites.

5. Autofagia do dia
Percorrer o dia à distância com o olhar, através da janela, é tran-

sitar o tempo e o espaço do dia dentro dele mesmo. O dia não se revela 

a não ser a essa visão, que faz nascer a paisagem diante de si. Em outras 

palavras: o dia só existe no dia de quem o vive; seu ser, no poema-diário, 

está contido no tempo vivido e percorrido pelo leitor, que dá existência 

ao poeta e à poesia em sua prática. Consequentemente, ver e vivenciar o 

dia do diário é participar da própria transposição e reflexão que ele faz 

em si mesmo, cruzar a cidade é fazer o dia se entrecruzar em seu próprio 

‘corpo’, constituído de espaço livre.

Deste modo, é no devir do percurso que o dia se consome: “Dia/ 

que se devora, entra por desvios do dia-a-dia de cruzamentos” [p. 13, 28 

V 98 ]. Como se vê, é necessário retomar essa citação com um novo olhar. 
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O desgaste da vida é exteriorizado na autofagia do dia, que entra em si 

mesmo cruzando seu ‘corpo’, que é o próprio espaço da abertura, do ho-

rizonte, e que só permite receber seu movimento em si mesmo por des-

vio, torção.

A finitude do mortal é pega em flagrante no auge do esvaecimen-

to de sua vida, no momento em que o dia-a-dia desce e leva consigo to-

dos os seres para a terra: “Coração/ flagrante, à flor da vida/ cada vez 

mais mortal/ descendo o dia-a-dia/ anestesiado da escada/ até o terraço 

de terra”. No coração da existência, na flor de sua beleza e exalação, mais 

se evidencia que cada passo se dirige para baixo: movimento de retorno, 

de catábase de todo mortal à vala enquanto útero da terra. Depois de 

percorrer o espaço da cidade e vislumbrar seus horizontes, o caminhar 

mortal desce as escadas no mesmo compasso do coração, pois batida e 

passo são uma só e mesma coisa em direção à escuridão da noite, ao fe-

chamento do mundo e à inexistência que, no dia-a-dia, antecipa-se no 

instante em que anestesia toda sensação de viver. A incongruência espa-

cial entre terraço e terra pode ser uma estratégia de equivalência do jogo 

entre superfície terrestre como espaço de trânsito da vida e a altitude do 

céu como lugar de ascensão da alma. A construção aliterada do “terraço 

de terra” desfaz tal oposição produzindo uma elevação da morte a partir 

do rebaixamento do corpo na terra.

E no fim desta grande polifonia de entrecruzamentos de percur-

sos no dia e do dia em si mesmo, nos dias e do dia-a-dia; deste desvio 

constante da enunciação transitando nos diversos momentos e elemen-

tos dos dias, dando a eles a energia de uma densidade de sentidos que 

conduz sua carga como um fio terra conectado ao chão do dia-a-dia con-

duzindo os fios de energia com segurança – no fim deste fio da leitura, 

somos conduzidos a uma síntese de todas as horas que foram cruzadas 

nas referências temporais do poema. Madrugada, manhã, tarde e noite 

são nomeadas nesta ordem para indiretamente convergir em direção ao 

ocaso como momento do acontecimento.

Tal exposição dos tempos, ligando as horas imediatamente ao 

nomeá-las (da madrugada para manhã, da tarde para a noite), abalando 

a lógica da cronologia com sua velocidade, rabisca o dia por inteiro des-

montando sua ordem. Mas o que este final nos ensina é categórico: o dia 

não está fora do corpo, além da existência. Ele é a doença própria do eu 
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poético, é incurável. “Madrugada crua que fura/ o que nem o chumaço 

da manhã cobre./ De passagem, na tarde, antes da noite/ durante a cida-

de, o dia incurável/ e único que me cerca e delineia/ até o limite último e 

justo” [p. 21, 5 VII 98]. A doença diária desta finitude demarcada é a mes-

ma doença da junção da vida com a escrita, como está dito no início do 

capítulo: “Doente de mim/ desde que a escrita/ juntou-se à vida, com as 

linhas/ da mão misturadas às do papel/ sob o peso da batida do pulso 

pegajoso” [p. 3, 5 IV 98.]). Aqui, o início e o fim do poema-diário se encon-

tram, um contaminado pelo outro, unidos pela enfermidade do exces-

so da escritura, da experiência e da consciência limítrofe da morte. Essa 

madrugada que sempre permanece na travessia do dia é a cegueira, edi-

piana ou não, doente de si. Ela provoca o desejo de se perder no labirinto 

da linguagem e, a partir dessa errância, transgride os limites do dia-a-dia 

aproximando-se da sensação de íntima mortalidade contida no funcio-

namento orgânico do pulso (marcado sonoramente com a aliteração das 

bilabiais, ‘p’ e ‘b’) para sentir, grudado na pele, seu ritmo mais forte.

Trata-se da doença do tempo (do) diário em sua dupla face: do 

poema-diário e da sucessão dos dias, que delimita a existência, cerca o 

horizonte de possibilidades, delineia as linhas do destino, inscritas na 

mão, para levar tal aventura cega ao termo. Esse fim só é justo por ser o 

único possível, por ser último, sabido desde sempre enquanto se percor-

re o labirinto citadino. A vida transita de passagem, dentro da doença do 

dia, para tombar no fim temporal da travessia. Neste desenlace, enterra-

-se nos subterrâneos da cidade, onde está ligado o fio terra.
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O crime enquanto ato 
da experiência sublime:
Uma leitura de poemas do livro 3x4206

1. Introdução
A obra de Armando Freitas Filho ocupa um espaço singular na 

poesia brasileira atual. Essa afirmação pode ser suspeita, levando em 

conta que cada poeta contemporâneo, dentro de um panorama cada 

vez mais enriquecido de felizes novidades, faz parte de uma bela cole-

ção de singularidades. Como afirma Luiz Costa Lima na primeira frase 

do prefácio que escreveu para Cabeça de homem intitulado “Poesia da 

hora recente”207, “Na literatura brasileira de agora, o momento da criação 

pertence aos poetas”. Sem dúvida, ela está presa ao contexto em que foi 

enunciada: prefaciando o autor. Portanto, o livro “pertence a um desses 

poetas”208. Não esqueçamos que a contemporaneidade de Armando não 

se dá nem pela idade do autor, nem da produção: o primeiro livro, Pala-

vra, foi publicado em 1963. Na verdade, ela vem da peculiar atualidade 

dos elementos constitutivos da obra.

Nosso propósito nesta análise é reunir alguns elementos para en-

tender por que não só Armando participa deste fecundo momento de 

criação, mas procurar indagar por que sua singularidade se torna pa-

tente, embora difícil de definir. Não faremos comparações com outros 

poetas atuais nem passados, apenas daremos nossa contribuição para 

tal pesquisa fazendo um mergulho nesta singularidade com a leitura de 

alguns poemas do livro 3x4, de 1985, que é um livro determinante no 

conjunto da obra até agora produzida. Há quem o considere o melhor 

do autor; a propósito, foi o que ganhou, em 1986, o prêmio Jabuti de 

poesia. 

206 Primeiramente publicado na revista Sebastião: Novos olhos sobre a poesia 
brasileira, São Paulo: Selo Sebastião Grifo, v. 2, p. 114-123, 2002.
207 FREITAS FILHO, Armando. Cabeça de homem (1987-1990). Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1991, p. 9.
208 Ibid., p. 11.
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Os constituintes que procuraremos reunir partem de um texto que 

– de tudo o que foi escrito sobre o autor até hoje – parece ser importante 

para reconhecer o ponto de convergência de toda a variedade de surpre-

sas que essa obra carrega, aquilo que a faz ocupar um lugar ao mesmo 

tempo muito inusitado atualmente mas participando de uma tendên-

cia bem definida na modernidade em poesia. Podemos chamar, ainda 

de modo meio impreciso, de impulso sublime para o trágico. Se formos 

buscar uma linhagem, o próprio autor nos fornece em suas declarações 

e entrevistas. Ela estaria contida em duas de suas maiores leituras: Rim-

baud, por ter procurado fazer da produção poética um dispositivo de 

potenciação da vitalidade crucial de sua juventude, e Carlos Drummond 

de Andrade, que soube realizar na poesia a tematização transfiguradora 

de sua vida real. Fazer relações comparativas com esses autores, ou ain-

da, seguir rastros de influência, no entanto, não vai nos ajudar. Melhor 

procurar o elemento que define tal tragicidade na própria obra, e daí se 

esclarecerá naturalmente a ligação com esses grandes nomes.

Para isso, o texto que vai nos ajudar de pronto nesse empreendi-

mento é a esclarecedora orelha de Longa Vida escrita por Sebastião Uchoa 

Leite. O poeta e crítico literário compara, de forma aparentemente des-

medida, a poesia de Armando a nada menos do que o universo da teoria 

astrofísica, pois ambos estão em expansão. Dar a ela toda essa extensão 

realmente enaltece a obra num nível cósmico para acentuar a força de 

irradiação que se propaga de um microcosmos básico, de onde todo esse 

big bang poético deriva: poesia e vida enquanto dois signos interligados. 

Essa dimensão cósmica, portanto, não é totalizadora, nem universalista, 

pelo contrário, é aquilo que torna a poética de Armando extremamente 

singular: trata-se de uma “exploração espacial da sua existência”209.

Partindo dessa “astrofísica” da obra, procuraremos traçar a ideia 

de que as relações entre poesia e vida revelam o caráter sublime-trágico 

dessa poesia, concretizado em um ato: o assassinato do eu. A partir desse 

crime, analisaremos como tal tragicidade nos leva a refletir teoricamen-

te sobre as relações entre a noção poética de “crime” com subjetividade, 

escrita e vida.

209 FREITAS FILHO. Armando. Longa vida (1979-1981). Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1982.
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2. Voando com asas do desastre
A onipresença deste microcosmos em sua poesia se dá porque há 

um co-pertencimento indissociável entre a obra e a vida. O autor não 

busca outra coisa para a obra senão o que há de mais poético (adian-

te esclareceremos em que sentido estamos usando essa palavra) na 

vida. Inversamente, ele não busca outra coisa na vida senão o que ser-

ve à obra, se algum dia for objeto de uma pesquisa biográfica. Embora 

um não se reduza ao outro (melhor dizendo, um amplia o outro), nesta 

obra, que é o único objeto de nosso interesse, não há como se ater a uma 

pura existência “literária”, livresca. Cada poema testemunha um infinito 

desejo de vitalidade ou, como diz José Miguel Wisnik no prefácio de De 

cor, mergulha na “tentação de existir”210.

Mas se existe uma galvanização recíproca entre poesia e vida, a 

produção poética não depende da vida biográfica do autor, pois a obra 

operada por cada poema sempre executa o assassinato da identidade au-

toral, como podemos comprovar nestes versos:

Sem espelhos retrovisores

só assim

me visto, somente

com a paisagem

e sem assinar 

meu nome

em nenhuma parte

eu passo

e me assassino:

sol assim.211

Cada passo da produção poética investe contra quem produz. 

O poeta, conduzindo um corpo anônimo, não olha para trás, não pos-

sui nada que possa lembrar a ele mesmo o que fez nos passos anterio-

res, nada que possa dar-lhe consciência de si enquanto escreve, pois a 

210 FREITAS FILHO, Armando. De cor (1983-1987). Rio de Janeiro: Nova Frontei-
ra, 1988, p. 9.
211 FREITAS FILHO, Armando. 3x4. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p.38. 
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escritura poética destrói a consciência do eu, provoca sua dispersão na 

paisagem construída pela imaginação212.

Para Kant, a imaginação une entre si dois estados de coisas dife-

rentes, absorvendo fenômenos que se sucedem de um estado a outro. 

Ela reúne duas percepções do tempo determinando seu sentido interno, 

aquele que retém a ordem causal necessária possibilitando o conheci-

mento empírico dos objetos da experiência213. Dentro dessa orientação 

temporal da imaginação, poderíamos dizer que o poema, numa perspec-

tiva já pós-nietzschiana, usa suas capacidades imaginativas não para or-

denar a experiência subjetiva, mas para desvesti-la de toda regra, onde a 

construção da paisagem, na qual se habita como se veste uma roupa, in-

troduz um tempo sem memória (“sem espelhos retrovisores”), um tempo 

que aniquila sua estrutura reconhecível e lógica no esquecimento.

No entanto, a imaginação kantiana da analítica do sublime ainda 

possui muitos serviços a prestar nesse contexto. Remodelar a paisagem 

para sair de uma vivência trivial dada pela natureza efetiva e criar uma 

espécie de outra natureza, ultrapassando as limitações coercitivas do en-

tendimento que determina objetivamente os objetos, é a tarefa produtiva 

por excelência da imaginação operada pelo gênio artístico. Ele põe em 

movimento as forças do ânimo vivificando a experiência com a apresen-

tação de ideias estéticas criadas pela faculdade do espírito. Tais ideias 

não possuem nenhum pensamento determinado, nenhum conceito, 

pois aspiram se situar acima dos limites da experiência, e só o fazem 

quando se mostram em sua inteira medida na poesia214. 

No poema, a vestimenta do eu é uma paisagem recriada por ele 

para que ela mesma o recrie215. Tal paisagem é uma roupa que apaga 

212 CASTORIADIS, Cornelius. Feito e a ser feito: as encruzilhadas do labirinto V. 
Rio de Janeiro: DPA Editora, 1999, p. 255.
213 KANT, Immanuel. “Analogias da experiência”. In: Crítica da razão pura. São 
Paulo: Brasil Editora, 1965, p. 195.
214 KANT, Immanuel. “§ 49. Das faculdades do ânimo que constituem o gênio”. 
In: Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993, p. 
158-164.
215 FREITAS FILHO, Armando. 3x4. P. 66: “No sofácama (sem hífen) [...] não sobra 
espaço nem/ para que eu vista meu corpo/ que já não me cabe”. Transferindo-se 
do espaço aberto para o espaço doméstico, o corpo parece ficar pressionado em 
ocupar lugares já preestabelecidos, e ele próprio não serve mais para vestir o ‘es-
pírito’, seus sentidos não se renovam.
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o corpo do eu autoral e imprime no seu lugar uma experiência que ul-

trapassa todo limite definido do que se entende por “vida” e faz de seu 

panorama um espaço de livre jogo das representações que a imaginação 

produz na linguagem, onde não há coerção de um nome para limitar as 

apostas, com direito a assassínios sacrificiais, de uma vida sem identidade.

Assim, o eu traja um horizonte que ele mesmo delineou, e só assim 

aparece a luz de uma experiência calorosa, só assim a difusão da luz do 

sol, substituindo o isolamento do “só”, brilha para uma cegueira narcísi-

ca, adquirida por ofuscamento, por uma iluminação que anula a visão, a 

mesma que deixa no escuro a própria intenção que a acendeu.

É importante frisar que tal inconsciência e cegueira não sinalizam 

falta de trabalho ou esforço, muito menos falta de vontade. O excesso 

de desejo que assassina o eu e transpõe os limites de sua identidade ul-

trapassa a ordem consciente a cada passo, esforça-se por estar à frente de 

si mesmo. O esforço deste assassínio fere a consciência mas é totalmente 

consciente e, portanto, criminoso. A consciência do poeta persiste até ao 

apagar a identidade do criminoso e encarnar por completo o crime: a obra.

Se “A céu aberto/ a paisagem não se apoia/ em nada” [p. 34], é por-

que ela faz tropeçar o sujeito, solto no horizonte de uma imaginação li-

vre, na continuação do poema:

não vou em nenhum voo

nuvem, nunca

   nem

sou o que sei

   solto

diante de tanto horizonte. 

O eu não acompanha o voo da poesia. As negações que repetem a 

nasal alveolar dissipam, como uma nuvem, diminuindo o tamanho dos 

versos, até chegar ao verso “nem”, que filtra um paralelismo de nasais 

numa única palavra, refletindo os opostos sonoramente paralelos, do 

verso acima, entre a aliteração fricativa de “vou” e “voo”, que se destaca 

entre as nasais e, cuja vogal “u” parece já recusar, enquanto parte final de 

um ditongo decrescente, a continuidade etérea que paira nas duas vogais 

“o”. Isto é: o eu nega o salto sonoro da poesia e sente-se, nele, solto, perdi-



202

do. Ele pode ser essa nuvem dissoluta no horizonte, ocupando uma posi-

ção insegura. A negação do saber deste eu errante o dispersa de tal modo 

que faz com que ele “nunca” exista de forma definida, seu ser não é iden-

tificável por nenhuma espécie de conhecimento: flutua na imensidão do 

mundo ignorado. Ele não pode “ser o que se é”, refletindo, por sua vez, na 

negação do saber de si figurado pela aliteração da alveolar surda (“sou” 

e “sei”, dos diferentes verbos “ser” e “saber”), o paralelismo da aliteração 

fricativa do verso anterior, onde o “u” se imbui do mesmo caráter de ne-

gação. Sem apoio, a identidade da subjetividade cai por terra, e a poesia 

só pode levá-la “Ao azar”, provocando um acidente em que só “sobram 

as asas de um desastre” [p. 49]. Em todos esses momentos, a reiteração 

dos sons serve para conter um conflito opositivo entre elevação positiva 

e queda negativa, em que a resultante dele se torna um estado de pairar, 

solto, em perdição e desconhecimento. 

3. Do acidente ao crime
Os estados poéticos propostos por Valéry que acabavam em poe-

mas produziam-se sem causa aparente, a partir de um acidente qual-

quer216. Mas, segundo o poeta-pensador, há uma grande diferença entre 

a produção espontânea do espírito e a “fabricação” das obras. Essa con-

cepção é profundamente influenciada por Mallarmé, e chega a citá-lo 

ao dizer que versos não se fazem com ideias e arroubamentos, mas com 

palavras. O poema, já fabricado, passa a servir como uma máquina de 

produzir estado poético e transforma o leitor em inspirado217. Assim, a 

identidade do autor, sua experiência e até sua inspiração são elementos 

ou “méritos transcendentes das forças e das graças que se desenvolvem 

nele”218 (no leitor). É o leitor que imagina e empresta ao autor uma inspi-

ração que só existe mesmo atualizada na leitura do poema. Não há rastro 

de uma inspiração originária na obra, mas apenas impressões a serem 

experimentadas a partir dela.

Temos nessa teorização um claro apagamento da figura do autor 

na “máquina” espiritual poética. Mas aquilo que vem ao acaso em Valéry 

se torna um crime voluntário, perigoso, mortal, em Armando. No poeta 

216  VALÉRY, Paul. Variedades. São Paulo: Iluminuras, 1991, p. 204.
217 Ibid., p. 217.
218 Ibid., p. 206.
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carioca, tudo vem por acidente porque mesmo que a autoridade do au-

tor não domine a produção, não deixa de intencionalmente produzir seu 

próprio acidente e, portanto, tornar o dano um crime.

Isso não significa que para a fabricação rigorosa de poemas, a lei-

tura do poeta francês não seja necessária: “[...] e tomo a overdose/ a re-

ceita de rigor: Valéry-Cabral/ na veia [...]”. Só assim o acidente não chega 

a “despentear o cabelo”, possibilitando que o criminoso, “[...] dopado/ 

composto, com missa/ de corpo presente”, possa concluir o crime sagra-

do, que é sua “causa mortis” [p. 97].

Assim, a obra enquanto crime apaga toda a visibilidade do autor, 

mesmo que não apague seu ato de criminalidade, ao contrário, ilumina-

-o até o ofuscamento para apagar o criminoso: “o espectro que nenhum/ 

espelho capta/ que pega a pista e larga/ mas não deixa marca/ impres-

são digital” [p. 125]. Para o autor produzir a obra-crime é preciso que ele 

não deixe nenhuma pista de seu ato, nenhuma impressão digital de sua 

existência fora do texto, fora do crime, é preciso que saiba desaparecer. 

Para que a obra seja vital, e para que a vida seja poética, é preciso que a 

consecução da obra assassine uma vida (a do mero cotidiano do autor e 

do leitor), e que outra sem nome ressuscite na obra como aquilo que, na 

obra, ultrapassa a si mesma.

a lâmpada acesa do local

do crime

onde não volto nem para pisar

o que morde até morrer.

E lavo minhas mãos furadas

que não seguram mais

o seu próprio sangue.

[p. 89]

O crime da obra permanece exposto, iluminado, em evidência, 

mas o foco textual mostra o eu poético se ausentando, saindo de cena. Se 

permanecer neste lugar, ele próprio será a vítima: digo ele, o eu poético, 

assassino do autor e duplo do mesmo, ou seja, deixará de ser o duplo ou-

tro para ser o mesmo assassinado. O crime é selvagem: morde por instin-

to tudo o que diz “eu”. Este “eu” lava as mãos cheias de sangue do crime, 
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do seu próprio sangue, sua vida, que não se permite segurar219. Este su-

jeito nada apreende, suas mãos furadas deixam passar o tempo perdido 

instaurado a partir da gênese do crime. O assassínio mata o autor e cria 

poeticamente uma vida perdida, ato genésico que faz nascer o mundo 

impessoal do crime na experiência mais íntima.

Uma vida poética só pode ser aquela de um autor assassinado. 

Trata-se de uma espécie de suicídio? Pode ser, mas nós sustentamos, em 

nosso posicionamento crítico, que não. Senão não seria um crime, enten-

dendo esse conceito, para defini-lo provisoriamente dentro desta poética 

e sem problematizá-lo juridicamente, como a violação de um bem alheio.

Tal crime só existe porque – fora da realidade cotidiana da subje-

tividade do autor, aproximando-se do real da poesia – a criminalidade, 

aquilo que comete o crime, o outro real, não é o mesmo que a vítima, o 

mesmo imaginário, o autor. A criminalidade da produção é aquilo que, 

no autor, é inconsciente, é inumano, é a essência de sua existência que o 

faz ficar fora de si. Assim, o criminoso se veste com o próprio crime, com 

a paisagem construída no imaginário da obra; e o autor se desnuda com 

a morte, ou antes, a experiência da morte, que está no âmago da expe-

riência poética.

Portanto, o crime da obra viola a identidade do autor. No entanto, 

o curioso em toda esta especulação é que o autor do crime não é o autor 

da obra, porque, a esta altura da análise, o crime – ser da obra – não é a 

obra (o ser é aquilo que não está presente), mas sim a negação da obra na 

obra, justamente o que incrimina a obra. O crime mata o autor e nega a 

obra na obra. O ser da obra é sua própria negação, sua crise, aquilo que a 

vitaliza por contaminá-la ontologicamente, é sua “vida”: vida mais vivifi-

cada por estar, ou melhor, ser doente. A poesia é ‘a doença da vida’? Sim, 

se constatarmos que o ser da obra é tal doença, a doença da vida que 

vivifica a obra220.

219 p. 60: “[...] e só paro quando meu sangue/ calar a boca de todo”. Aqui a tensão 
da vida com a morte também está inscrita na imagem do sangue que “cala” a res-
piração. Tomando conta da boca, ele leva à morte da fala, da voz vital que habita 
na linguagem. Tanto no sangue lavado como no sangue que afoga, a vida está em 
movimento de fuga.
220 A relação da produção da escrita com a vida onde uma contamina a outra 
aparece de forma mais clara em FREITAS FILHO, Armando. Fio terra. Rio de Ja-
neiro: Nova Fronteira, 2000, p. 3.
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A obra é o crime perfeito da vida do autor que se assassina sem se 

suicidar assim como, agora o sabemos, o crime é a vida da obra justa-

mente por tomar o lugar de seu autor. O autor do crime, evidentemente, 

é o próprio crime, pois tal crime perfeito não possui autor por já ter apa-

gado suas “impressões” de tal forma que faça do autor da obra “O anti-

-retrato/ zero à esquerda/ longe do papel da estátua/ o pré-fantasma 

que a luz velou/ e perdeu a memória/ além do seu próprio negativo:/ 

não” [p. 125]. O crime “contém”, nessa ausência de autor, nada mais do 

que a pura negação de um criador. Ele nega seu Deus, nega ser criatura, 

nega vir do mesmo, pois só pode ser pura diferença, alteridade, vazio de 

paisagem, sem nenhum indício de origem. Esse vazio sem passado do 

crime é a negação do subconsciente que retém e coordena a memória 

do consciente.

Por isso a criminalidade do crime está na sua pura presença: luz 

que velou todo fantasma, toda sombra de passado. Como instauração de 

uma solitária orfandade, a criminalidade é a presença da morte em sua 

paisagem, no local do assassinato, negação da memória da vida para vi-

talizar o instante. Não se trata de uma negação da vida, pelo contrário, é a 

afirmação radical da vida na obra que leva à morte do autor em vida. Essa 

(não-)presença espectral da morte é o ser do crime enquanto ausência 

de autor, de criador, a ausência de qualquer rastro produtivo do autor na 

obra, ausência da obra na obra que faz aparecer a morte, dando vida ao 

crime.

Se o autor do crime é o próprio crime, então como o crime possui 

esse caráter ativo e passivo? Para tentar responder um dos vários parado-

xos desta interpretação que só o texto de Armando pode provocar, pode-

mos insistir, numa aparente circularidade, que a atividade do crime poé-

tico em si mesma é a ação de incessantemente assassinar a autoralidade 

do autor levando-o à experiência poética, quero dizer, a ficar fora de si221 

em plena instantaneidade. Assim, o espaço do crime é o lugar mais peri-

goso para o poeta, que se desapropria de si mesmo para ser apropriado 

pela atividade de um mal que ele mesmo deflagrou.

221 LACOUE-LABARTHE, Philippe. La poésie comme expérience. Paris: Christian 
Bourgois, 1986, p. 89.
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4. Estranho esquecimento
Mas, segundo Lacoue-Labarthe, é justamente no coração da 

desapropriação que advém, surpreendentemente, a apropriação singu-

lar. A singularidade do poeta só alcança a si mesma por fora, fora do aqui 

e agora, mas, acrescentamos, dentro do crime: o lugar sem lugar, aconte-

cimento sem agente, feito num instante sem tempo. O crime incriminou 

o poeta para dar a ele singularidade. O poeta veio ao encontro deste mal 

para nele se desencontrar de si mesmo, encontrar a ex-periência fora de 

si, isto é, não no que ele é “perito” (latim ex-periri, que vem de peritus), 

não em sua ciência, mas fora do que sabe, correndo riscos (raiz ‘per-‘, 

tentar, correr riscos) fora do que está preparado.

Singular, o poeta é estrangeiro a si mesmo, pois está próximo do 

que há de mais estranho: o mal do crime. Impetuoso, o mal destrói suas 

obrigações morais, familiares, tudo o que se espera de um bom homem, 

leva-lo ao imprevisto, apagar suas responsabilidades com o mundo e dar 

a ele uma vida em excesso, sem prazo, sem projeto, irresponsável, dar 

voz à singularidade de sua revolta. Só através do mal o poeta descobre o 

“novo”, substrato venenoso de destruição dos restos de vivência do pas-

sado que dão segurança, proteção, abrigo.

Sem nenhum artefato protetor, a violência do inesperado vem para 

ferir. A novidade da poesia da modernidade choca, mas sempre choca de 

novo, pois o novo aqui é esse passado estranho que perturba e transfor-

ma o presente, infunde na consciência aquilo que ela não sabia conter: 

núcleo de sua ignorância, que a confunde. Tal passado não precisa ter 

uma origem “real”, pois Freud, mesmo que tenha por vezes se preocupa-

do com o acontecimento empírico que resultou num trauma presente, 

acabou concluindo que são certos fantasmas primitivos, construídos por 

um “real” inconsciente tornado puramente imaginário, que determinam 

as experiências vividas do sujeito. Assim, a onipotência mágica do pen-

samento tem efeito real, por constituir a realidade psíquica. Inclusive, 

tais pensamentos são, antes de tudo, involuntários, produzidos fora do 

controle intencional222. Portanto, trata-se não de uma onipotência domi-

nadora da realidade, mas de uma potência que transforma o olhar para a 

realidade mesma na qual o sujeito está inserido.

222 CASTORIADIS, Cornelius. Feito e a ser feito, p. 255.
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Essa leitura que Castoriadis faz de Freud se conjuga com um tema 

analisado pelo psicanalista vienense, o qual o pensador francês não 

abordou no texto citado: o estranho (unheimlich). Freud diz que o es-

tranho é uma impressão de algo ignorado, nunca antes visto, mas que 

inconscientemente é bastante familiar. Devido a um recalque, esse traço 

é apagado da memória e, quando retorna no real, é repudiado. Lacoue-

-Labarthe, lendo Celan, afirma que é essa impressão que fundamenta o 

ser da arte moderna, pois ela sempre leva à experiência do inquietante223. 

Essa relação com o que está excessivamente perto, interior, relação a um 

próximo e a um próprio, faz a arte se distanciar mais radicalmente de 

tudo o que está medianamente distante; e ele a define, por isso mesmo, 

como a estrangeiridade estranha a si mesma, pura alteridade, sem lugar, 

sem “casa”. A arte produz uma nova relação da percepção com as coisas 

porque ela introduz a produção ativa e artificial da imaginação, que pro-

voca estranhamento por tender sempre a se diferenciar do que está mais 

próximo, do mesmo, e ser o outro, tornando uma coisa estrangeira da 

outra e levando tudo a uma estrangeiridade generalizada224.

Assim, a percepção não passa mais pelas coisas reconhecendo-as 

nas palavras, mas é atravessada pela passagem de um mundo desconhe-

cido: “a passagem do dia/ além de toda a linguagem” [p. 123]. Mas como 

se apaga o aparente reconhecimento da memória para a experiência 

mergulhar radicalmente no desconhecimento do puro instante, exis-

te uma ‘técnica’ para tal? Armando nos responde com um poema bem 

apropriado:

Passar a limpo os cinco sentidos.

Apagar com sono e borracha

para usar – todos –

novos em folha

de novo:

sem luvas, óculos, fones

223 LACOUE-LABARTHE, Philippe. La poésie comme expérience, p. 66. A fonte 
das reflexões de Labarthe sobre o estranho estão mais próximas do deinon de An-
tígona de Sófocles analisado por HEIDEGGER, Martin. Introdução à metafísica. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1969, p. 172-173, mas articulamos com Freud 
devido a nossas necessidades interpretativas.
224 Ibid., p. 69.
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perfumes de meio ambiente

e com a boca livre de lembranças.

[p. 110]

A renovação desses ‘aparelhos’ de recepção do mundo fenomênico 

é mais eficiente do que esperar a ajuda de qualquer utensílio. Os cinco 

sentidos são, consequentemente, os instrumentos do inesperado que 

prescindem dos instrumentos cotidianos. Mas para usá-los renovados é 

preciso apagá-los com a borracha do sono: o esquecimento de si225, dei-

xando o pensamento livre de lembranças, dessas manchas que embaçam 

o presente. A confusão entre o ato de dormir, para o corpo, e o de apagar, 

para a escrita à mão, serve para mostrar como o exercício da escrita é 

capaz de mudar o olhar, purificar os sentidos. 

A ânsia da agoridade é de sentir sem que o pensamento desvie 

a presentificação da sensação para uma lembrança passada ou para o 

desejo de um estado futuro, endereçado ao porvir: só interessam “Sen-

sações sem endereço” [p. 111]. Sentir já, imediatamente, é, de certa for-

ma, assassinar toda promessa do futuro, o projeto combatido por Ba-

taille226, que sempre nos obriga a deixar a aposta incondicional da vida 

para depois. O ato de assassínio do porvir é a única experiência da morte 

possível, o máximo de morte ao alcance da vida. ‘Vencer na vida’, para 

nos servirmos dessa expressão no seu cunho liberal, não seria outra coisa 

aqui que encontrar a proximidade máxima da morte sem ser vencido por 

ela, de modo que a linha da vitória seja ultrapassada antes que a corrida 

do tempo acabe, sendo essa a derradeira justificativa da existência:

A linha da vitória

é a do horizonte.

Com princípio e fim

e o que conta

não é a duração da pista

da pegada: é a do desejo

para acabar cruzando

antes do tempo

225 LACOUE-LABARTHE, Philippe. La poésie comme expérience, p. 46.
226 BATAILLE, Georges. A experiência interior. São Paulo: Ática, 1992, p. 53.
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e com a corda toda

um instante depois

o espelho vazio da chegada.

[p. 114]

A morte é esse “instante depois” que se procura cruzar “antes do 

tempo”. É o espelho vazio da vida, que só pode ser alcançado na afirma-

ção total do desejo no presente, para que se deseje somente o presente, o 

que ainda não se viveu no que sempre se vive. O vazio aqui esvazia toda 

promessa do sujeito narcísico de ser o que não se é, projetando tudo na 

duração incerta do eu, no impróprio, em vez de assumir por a nu o pró-

prio tempo. Não há tempo para esperar ser algo diferente, pois todo o ser 

se perde nessa espera.

A angústia da antecipação radical da morte, que coloca em jogo 

todas as suas forças “com a corda toda”, experiencia o limite de sua mor-

talidade antes do tempo para que o tempo mesmo se esvazie de desloca-

mentos impróprios do imaginário, levando o ser próprio da existência a 

habitar o vazio de sua abertura. A abertura abre, no limite, para o nada, 

e o nada abre para a abertura. Assim, o princípio aberto já contém seu 

fim, seu precipício, fim no nada. Só se jogando do precipício do nada 

que advém o princípio. A aglutinação deixa clara a indissociabilidade dos 

momentos, falsamente separados no tempo cronológico.

O papel do tempo na precipitação da experiência é central em 3x4, 

e em grande parte da obra de Armando. O nada é, portanto, o limite da 

experiência, onde o início e o fim do tempo e do espaço são indistinguí-

veis levando tais “formas da intuição”, segundo a terminologia kantiana, 

a um colapso. A experiência sublime leva tais formas a priori a uma tal 

torção interna que a reflexão de cada uma e de uma na outra provocam 

um curto-circuito tão grave que ambas se anulam, impossibilitando a or-

denação da vivência sensível costumeira. O tempo e o espaço do nada, 

tempo sem momento num espaço sem lugar, é o estado de desapareci-

mento do eu e do mundo no crime precipitado pelas ânsias incontrolá-

veis do desejo trágico de se abandonar no fundo infinito da experiência 

sublime, fora da possibilidade de registro mas aberta, estendida ao máxi-

mo até o inapresentável, o inesperado.
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Preposições: antes, até, após

por quanto tempo

este crime ficará perfeito

fora de foco entre dois fogos

depois dos disparos

no espaço durante

onde

      tiro no escuro

retratos ou a vida do que

num instante escapa do registro

do desejo,

e queima o filme, a confissão

no estúdio nu, still, então

vira vã estátua

contra o fundo infinito

sem assinatura?

[p. 129]

Esse é o crime do sublime que assassina a imaginação e aniquila 

sua capacidade sintética: habitando o espaço de tempo do ato do cri-

me – único momento em que ele fulgura sua perfeição absoluta – tal ser 

criminoso se desvia e se desloca da memória através do movimento das 

preposições. Entre dois instantes claros como fogos; depois dos dispa-

ros dos estímulos sensíveis; durante o ato de atirar no escuro da cegueira 

edípica e de se atirar na ignorância mortal de seu próprio destino, de seu 

porvir: toda essa astúcia da criminalidade se serve de todos os recursos 

que a língua reflete das formas transcendentais só para confundi-las e le-

vá-las ao seu próprio limite, a sua impossibilidade mesma. O ser da obra 

assassina as formas do tempo e do espaço e da faculdade da imaginação 

para desvelar o ser do tempo, nu, na pura potência de sentir e pensar, 

fora de toda ocorrência e de toda identificação subjetiva e objetiva. Para 

experimentar a potência doadora (es gibt) é preciso sacrificar a mobili-

dade ordenada da vida para alcançar a vazia e absoluta imobilidade (“vã 

estátua”) da morte em vida, arrebatando-a no êxtase. Mas isso não se dá 

sem conflitos: há um constante impasse entre a vida protegida na autora-

lidade da obra e sua perdição no ser da obra, “sem assinatura”.
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5. Tesouro de ruínas
Não há como ‘fotografar’ a experiência, como registrá-la e, no en-

tanto, a liberdade infiel da poesia não é outra coisa senão seu documento 

mais fiel, mas que também não deixa de evidenciar, com isso, sua inalie-

nável miséria. Bataille nos esclarece sobre essa impossibilidade da expe-

riência na poesia:

Entre os diversos sacrifícios, a poesia é o único do qual pos-

samos conservar, renovar o fogo. Mas sua miséria é mais 

sensível ainda do que a de outros sacrifícios [...] O essencial 

é que o desejo da poesia somente ele já torna intolerável a 

nossa miséria: certos da incapacidade que têm os sacrifícios 

dos objetos de nos liberar de verdade, frequentemente expe-

rimentamos a necessidade de ir mais longe, até o sacrifício 

do sujeito. O que pode não ter consequências, mas ele su-

cumbe, o sujeito suprime o peso da avidez, sua vida escapa 

da avareza. O sacrificador, o poeta, tendo sem folga de levar 

a ruína para o mundo inapreensível das palavras, cansa-se 

depressa de enriquecer um tesouro literário [...] Contu-

do, visto que ele [o gênio poético] é instinto de destruições 

exigidas, se a exploração que os mais pobres fazem de seu 

gênio quer ser “expiada”, um sentimento obscuro guia de re-

pente o mais inspirado em direção à morte. Um outro, não 

sabendo, não podendo morrer, em vez de se destruir inteira-

mente, ao menos destrói em si a poesia227.

Temos um exemplo claro deste “outro” em Armando. O poeta pre-

cisa de muito cálculo e cautela para enriquecer o patrimônio literário 

de poemas impecáveis, mas ele só o faz ao preço de aumentar o irre-

sistível (e poeticamente inconfessável) desejo de sacrificar a si mesmo 

perdendo-se. Mas como o abandono absoluto do eu é impossível, ele é 

feito imaginariamente, no brilho alimentado pela iminência do sentido 

poético em se arruinar no não-sentido. Assim, a poesia de Armando só 

alimenta e conserva seu fogo sacrificando quase todas as economias do 

227 BATAILLE, Georges. A experiência interior, p. 158-159.
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poeta, até que o brilho desse fogo também o retenha, petrificando-se em 

tesouro, em obra: é a gloria miserável de toda literatura.

O que impressiona em Armando Freitas Filho é estar sempre neste 

ponto de iminência: não poupa esforços de aperfeiçoamento do ofício 

mas também não disfarça a miséria de suas conquistas, forçando a poe-

sia ao sacrifício de si mesma para o excesso de vida sem escrita. Assim, 

ele não deixa de manter e renovar a chama dos esforços trágicos mais 

extremos da modernidade literária no questionamento da essência e da 

possibilidade da poesia e da arte em geral, firmando-se com rara singu-

laridade, numa época em que este tipo de angústia aparentava ter desa-

parecido para muitos entusiastas da imagem mais estanque do ‘pós-mo-

derno’.

6. Mistério do mal
Ao partirmos do co-pertencimento tenso entre vida e poesia, o 

poeta “vestiu” sua obra com uma nova paisagem costurada a partir do 

jogo livre de sua imaginação produtiva. Sacrificando o corpo da auto-

ridade autoral, o excesso de desejo da atividade imaginativa leva o eu à 

morte ao realizar o crime que é a obra. Assim como o eu assassina a si 

próprio no imaginário da obra sem realmente se suicidar, o crime cria 

em si próprio, é seu próprio autor, sem se revelar, retraindo seu mistério.

No âmago deste ato de desapropriação de si mesmo, o poeta se 

apropria do que há de mais próprio, de singular. Essa experiência de ha-

bitar a estrangeiridade de si mesmo apaga os traços de identidade re-

colhidos do passado e endereçados ao futuro, por isso, ela se desnuda 

no vazio puro do presente: lugar privilegiado de sacrifício da sucessão 

cotidiana imprópria na temporalidade ritual do eu poético.

Antes de finalizar essa retomada de todo o caminho percorrido até 

aqui, cabe perguntar: onde está a tragicidade sublime tão prometida na 

introdução, que seria o elemento singularizador por excelência da poesia 

de Armando? Sem dúvida, ela está presente em toda análise, em todos 

os seus momentos, mas podemos evidenciá-la especificamente neste sa-

crifício agora exposto: é no assassínio do porvir, no abandono de todo 

projeto, e na assunção radical da agoridade que tal poesia se torna uma 

máquina ritual de produzir experiências possíveis da morte. Essa obra 

encontra o máximo de sentido ao se aproximar do não-sentido sem nau-
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fragar no irracionalismo assim como experiencia o máximo de vida ao se 

aproximar da morte sem chegar ao suicídio.

Esse tempo singular da instantaneidade foi analisado nos dois úl-

timos poemas. Neles, foi localizada a existência de um desejo de perdi-

ção que não se torna totalmente consciente por ser suficientemente forte 

para levar o mesmo à perdição. Esse conflito do desejo de não conseguir 

se apropriar da experiência do estranho na memória, por ser mesmo o 

próprio desejo de desapropriação, faz do tempo trágico uma habitação 

insegura, indecisa, mas também sendo, paradoxalmente, o mais decidi-

do e não menos irresponsável salto do eu no mundo do crime, no misté-

rio do mal.








