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Resumo: Este trabalho propõe uma investigação sobre a sobrevivência da delicadeza na 

contemporaneidade, através da obra poética de Eucanaã Ferraz. A análise parte de uma 

articulação do conceito de sobrevivência em Georges Didi-Huberman e de delicadeza 

no pensamento de Roland Barthes. Em ambos, pode-se dizer que o delicado se relaciona 

à defesa da dimensão mais frágil e precária da vida, necessariamente oposta aos modos 

de compreensão generalizantes. Com base nessa hipótese, busca-se reconhecer a 

presença da delicadeza e de que forma ela é encenada nos discursos poéticos da 

modernidade, entre os séculos XIX e XX, sobretudo em Baudelaire e Pasolini. Com 

Eucanaã Ferraz, ela é retomada como fundamento de sua linguagem poética, ao instituir 

um campo de forças entre a forma artística e o processo histórico. Demonstra-se como 

essa poesia orientada por imagens da pureza, da alvura e da transparência, dobra-se 

sobre si mesma e volta sempre diferida, trazendo à tona a experiência obscura e precária 

da mortalidade. 

 

Palavras-chave: Delicadeza, Eucanaã Ferraz, poesia, contemporaneidade. 
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Resumé: Ce travail propose une recherche sur la survivance de la délicatesse dans le 

monde contemporain à travers l'œuvre poétique d'Eucanaã Ferraz. Le point de départ de 

l'analyse est articulation entre le concept de survivance chez Georges Didi-Huberman et 

le concept de délicatesse dans la pensée de Roland Barthes. Chez ces auteurs on peut 

dire que le délicat est en rapport avec la défense de la dimension la plus fragile et 

précaire de la vie, nécessairement opposée aux modes de compréhension 

généralisateurs. Avec cette hypothèse pour base, on cherche la présence de la 

délicatesse et les formes de sa mise en scène dans les discours poétiques de la 

modernité, entre le 19èmè et 20èmè siècles, surtout chez Baudelaire et chez Pasolini. 

Chez Eucanaã Ferraz elle est reprise en tant que fondement du langage poétique, en 

instituant un champs de force entre la forme artistique et le processus historique. On 

démontre comment cette poésie, orientée par des images de la pureté, de la clarté et de 

la transparence, se plie sur elle-même et réapparaît toujours différente, faisant émerger 

l'expérience obscure et précaire de la mortalité. 

 

Mots-clés: Délicatesse, Eucanaa Ferraz, poésie, contemporanéité   
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Abstract: This work is an investigation about the survival of delicacy in 

contemporaneity, through the poetic work of Eucanaã Ferraz. The analysis starts from 

an articulation of Georges Didi-Huberman's survival concept and Roland Barthes' 

delicacy concept. In both of them, one can say that the delicate relates to the defense of 

the most fragile and precarious dimension of life, which is necessarily opposed to the 

generalizing ways of comprehension. Based on that hypothesis, this study seeks to 

recognize the presence of delicacy and in which manner it is disposed in modern poetry 

discourses, especially in Baudelaire and Pasolini. In Eucanaã Ferraz, delicacy is taken 

as the basis of poetic language, as he institutes a force field between artistic form and 

historical process. It is shown how that purity, whiteness and transparency oriented 

poetry folds over itself and always comes back postponed, bringing forth the obscure 

and precarious experience of mortality. 

 

Keywords: Delicacy, Eucanaã Ferraz, poetry, contemporaneity  
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“Contra a demolição dos territórios da 

subjetividade, da sensibilidade, da inteligência e do 

sonho, opõe uma operação de reconquista (...). A 

morte não decreta o fim, mas, ao contrário, 

possibilita novos arranjos.”. 

 

Eucanaã Ferraz 

 

 

“Não assume a imagem, em sua própria fragilidade, 

em sua intermitência de vaga-lume, a mesma 

potência, cada vez que ela nos mostra sua 

capacidade de reaparecer, de sobreviver?”. 

 

Georges Didi-Huberman 

 

 

“(...) todas as condutas marcadas pelo princípio de 

delicadeza: espécies de declarações ativas ou de 

esquivas inesperadas contra a redução, não do 

indivíduo (não se trata de uma filosofia do 

individualismo) mas da individuação (= momento 

frágil de um indivíduo). 

 

Roland Barthes 
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INTRODUÇÃO 

 

  

DELICADEZA 

(de.li.ca.de.za) [ê] 

sf. 

1. Qualidade, atributo ou característica de quem é delicado; 

AMABILIDADE; CORTESIA; EDUCAÇÃO: Ele me ofereceu o assento 

por delicadeza. [ antôn.: Antôn.: desconsideração, impolidez. ] 

2. Ato, atitude ou dito próprio de pessoa delicada, educada, amável, gentil: 

Fizeram a gentileza de nos consultar antes de antecipar o jantar 

3. Qualidade ou característica do que é muito delicado ou do que está frágil 

ou enfraquecido; DEBILIDADE; FRAQUEZA: Preocupa-nos 

a delicadeza de seu estado. [] [ antôn.: Antôn.: força, robustez. ] 

4. Característica do que é macio ao toque; SUAVIDADE: a delicadeza da 

epiderme dos bebês. [ antôn.: Antôn.: aspereza. ] 

5. Qualidade do que é frágil, quebradiço: a delicadeza da porcelana. [ antôn.: 

Antôn.: resistência, rigidez. ] 

6. Beleza, leveza, suavidade (delicadeza de traços) [ antôn.: Antôn.: fealdade, 

feiura. ] 

7. Esmero, primor, capricho: a delicadeza de um bordado. 

8. Fig. Qualidade do que é difícil ou embaraçoso, complexo: a delicadeza de 

uma situação. 

9. Fig. Demonstração de sutileza: a delicadeza de uma alma bondosa. 

10. Atitude prudente; CAUTELA; PRECAUÇÃO: A abordagem tem que ser 

feita com a maior delicadeza, para evitar melindres. [ antôn.: Antôn.: 

desatenção, imprudência. ] 

11. Característica especial; REQUINTE: A delicadeza de um bom vinho. 

[F.: delicado + -eza.] 

 

(Dicionário Caldas Aulete da Língua Portuguesa) 

 

  

Delicadeza é uma palavra escorregadia, múltipla e muito difícil de definir. No 

antigo império romano, os pueri delicati (meninos delicados) eram os escravos 

preferidos e mais “mimados” pelos seus senhores. Algumas cartas e textos de Cícero, 

Plínio e outros autores latinos, também comprovam seu parentesco com a luxúria, que 

deriva da proximidade entre delicadeza e delícia (deliciae). Já durante o iluminismo, ela 

foi predominantemente associada à sofisticação do gosto e à etiqueta, sendo criticada 

por filósofos como Diderot e Montaigne, que a consideravam uma qualidade oposta 

àquelas que formam um “homem honesto”, franco, direto. Pelo mesmo motivo tornou-

se célebre o desprezo do poeta simbolista Arthur Rimbaud em relação à delicadeza, 

anunciado nos versos de sua “Canção da mais alta torre”: “Por delicadeza / Eu perdi a 

vida” (RIMBAUD, 1995, p.231). David Hume, ao contrário, ressalta o valor inestimável 

da delicadeza da imaginação, que tornaria o homem sensível às emoções mais sutis. 
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Na contemporaneidade, a delicadeza aparece de formas muito diversificadas, 

mas em poucos momentos nota-se um esforço crítico no sentido de ampliar a 

compreensão sobre o seu significado. Para tanto, não nos restringimos a verificar cada 

um dos sinônimos dicionarizados, nem escolhemos uma entre tantas opções. A análise 

se alimenta justamente dessa complexidade semântica, propondo também uma 

aproximação com o conceito de sobrevivência encontrado na obra de Georges Didi-

Huberman, e do princípio de delicadeza desenvolvido por Roland Barthes no livro O 

Neutro.  

Para Barthes, delicado é aquele que não se impõe sobre a fala do outro; que não 

reduz um indivíduo em seu momento de fragilidade. Ao enfatizar a defesa do “momento 

frágil do indivíduo”, ele diferencia a delicadeza tanto de uma estética massificada, um 

pluralismo homogeneizador, quanto de uma filosofia individualista, centrada na 

satisfação narcísica da subjetividade. Exercício permanente de alteridade, o princípio é 

não-fixável, não-paradigmatizável e “consubstancialmente ligado ao poder de 

metaforizar” (BARTHES, 2003, p.75), pois somente cintila ou aparece em clarões, em 

desordem, fugazmente.  

Essas “cintilações da delicadeza” barthesiana também remetem ao conceito de 

sobrevivência desenvolvido por Didi-Huberman em Sobrevivência dos vaga-lumes, 

onde o autor defende o poder de ressurgência e o caráter indestrutível das imagens 

históricas. Para ele, a intermitência das imagens pode ser assemelhada à 

bioluminescência dos coleópteros em razão de sua “luz pulsante, passageira, frágil” 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p.46), assim como pela capacidade de migrar e reaparecer. 

Contrapondo a grande luz paradisíaca (luce) à pequena luz bruxuleante (lucciola) dos 

vaga-lumes, o livro refuta o pensamento crítico da modernidade culpada, que Didi-

Huberman localiza no derradeiro pessimismo de Pier Paolo Pasolini, ao fim da segunda 

guerra mundial. 

 Pode-se dizer que o livro é uma espécie de resposta a um artigo de Pasolini sobre 

a derrota dos vaga-lumes italianos e o suposto triunfo da luz do espetáculo. Sem negar a 

hegemonia da luce, o filósofo defende a presença dos rastros, dos corpos de fuga, dos 

traços luminosos que se destacam em diversos momentos da poesia de Pasolini. E 

averigua inclusive as formas de vida, a constituição biológica e a organização societária 

dos vaga-lumes, comprovando a evidência de que eles ainda continuam vivos, apesar da 

iluminação artificial dos lampadários e dos projetores que perturbam a sua existência 

noturna (cf. idem, p.49).   
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Se Barthes ressalta no princípio da delicadeza as cintilações, os clarões furtivos 

e a candência das palavras, Didi-Huberman também se obstina em defender a ardência 

das imagens e textos que sobrevivem às transformações históricas. Vaga-lumes que 

desaparecem momentaneamente, mas que voltam a se reorganizar e a formar novas 

constelações. Nas palavras do autor: “Ainda que beirando o chão, ainda que emitindo 

uma luz bem fraca, ainda que se deslocando lentamente, não desenham os vaga-lumes, 

rigorosamente falando, uma tal constelação?” (ibid. p.60). São pequenas comunidades 

que oscilam entre a permanência e a errância, sempre se formando e nunca 

completamente formadas. 

 Ainda no primeiro capítulo, estudamos certos aspectos da obra poética de 

Charles Baudelaire, buscando demonstrar que a imaginação do mal e da morte – 

predominante em seus textos – é uma forma de reivindicar a própria sobrevivência da 

poesia moderna. A apresentação da poesia como uma fonte de sangue (cf. 

BAUDELAIRE, 1985, p.401) – que a princípio pode parecer adversa à delicadeza – na 

verdade dramatiza o contato do poeta com o mundo que o cerca. Pois é preciso lembrar 

que o sangue que escorre pela cidade “como entre espessos buxos” (idem) encerra um 

olhar não mais altivo e panorâmico sobre os homens, mas caído em meio à multidão. Se 

esse sangue não iguala, ao menos estabelece uma relação de cumplicidade entre os 

valores individual e coletivo, entre o artista e seu tempo, o inocente e o culpado.  

Neste ponto, seguimos a perspectiva de Marcos Siscar (2007), por entender que 

a estrutura “arqui-sacrificial” da poesia baudelairiana não aspira ao transcendente, ao 

sagrado, nem a um benefício moral pela redenção da culpa. O martírio das suas flores 

constitui um sacrifício irredimível. E a sua principal finalidade, de acordo com Siscar, 

seria dramatizar a “violência simbólica pela qual se instituem os laços culturais que dão 

sentido à poesia” (idem). Em alguma medida, a sobrevivência da poesia moderna se 

deve à constante teatralização da sua crise e à enunciação radical da sua própria morte.  

A delicadeza do projeto baudelairiano se encontra no interstício dessas 

contradições, no espaço oximórico da “morte vivida” da poesia. Porque esse gesto 

autossacrificial é um exercício em direção ao outro, aos outros, que alterna e confunde 

os papéis de inocente e culpado, algoz e vítima. Além disso, o poeta pode aprofundar o 

conhecimento interior ao mesmo tempo em que se dispersa na multidão, como o sangue 

que corre das suas veias para as ruas de Paris. 

No segundo capítulo analisamos alguns aspectos da poesia de Eucanaã Ferraz, 

buscando associar essa ideia de crise ao conceito de delicadeza, para entender de que 
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modo ela escreve e se inscreve na contemporaneidade. Buscamos demonstrar que a 

delicadeza só existe quando inclui a perda, o erro e a morte como pressupostos à própria 

existência da poesia. Nesse sentido, a revalorização da forma e o trato cuidadoso do 

verso mobilizam uma consciência acerca da precariedade da linguagem, como se lê 

nesse poema do livro Desassombro: “O poeta insiste: / brune, lava, escoda. // Mas já 

não sonha / o perfeito. // Verruma / porque o canto é isso mesmo. // Isso: / toda palavra 

é defeito” (FERRAZ, 2002, p.30).  

Em princípio, com base nas análises de Silviano Santiago e Celia Pedrosa, 

tentamos compreender o jogo constante entre clareza / iluminação e sombra / assombro 

na poesia de Ferraz.  Esse contraste remete ao velho entrelaçamento do apolíneo ao 

dionisíaco, desdobrando-se em uma visão corajosa diante da dimensão trágica da vida. 

A alvura, a clareza e a simetria dos versos não servem para dissimular a sujeira e a 

violência do mundo, mas invertem a expectativa convencional de referencialidade, pois 

a luz é convocada para indiciar o abismo; e, inversamente, a escuridão parece apontar 

insuspeitados horizontes (cf. PEDROSA, 2011, p.125).  

Todos os livros de Eucanaã Ferraz são marcados por esses fios de luz ou 

pequenas luzes (lucciole), em muito semelhantes aos vaga-lumes Didi-Huberman. 

Luzinhas esquivas e bruxuleantes, cujo brilho não se afasta nunca da imprecisão e do 

erro. Nas palavras do próprio poeta, são luzes que encerram “tanto um desejo de tornar 

claro quanto um desejo de conhecer o escuro” (FERRAZ, 2002). É o que se lê também 

nesse poema do livro Martelo (1997, p.24), “O poema é ver / com lanternas / que cor é a 

cor / do escuro”.  

Seguindo a mesma proposta, nos aprofundamos um pouco sobre a questão da 

morte e do luto, reconhecendo nos poemas a tensão estabelecida entre presença e 

ausência. Depois, identificamos os elementos e procedimentos híbridos da sua poesia, a 

partir da figura do andrógino, à qual Roland Barthes também relaciona o desejo do 

Neutro (neuter: nem um nem outro).  Tanto a indefinição sexual como a conciliação 

entre prosa e lirismo, concisão e narratividade, sentimentalismo e ceticismo, contribuem 

para desestabilizar as certezas de uma leitura arrogante.  

No terceiro e último capítulo, identificamos a importância da imagem da pedra 

em seus poemas, e de que forma ela contribui a uma compreensão mais ampla de seu 

projeto poético. Em princípio, na remissão à própria natureza da linguagem, feita de 

matéria dura e impenetrável, que o poeta só transforma em sílaba clara “a golpes firmes 

de ferro” (FERRAZ, 1997, p.42). Por outro lado, a linguagem de Ferraz vai se tornando 
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cada vez mais sinuosa e espiralada, na medida em que os versos curtos, precisos e 

simétricos cedem espaço a poemas cada vez mais narrativos e dilatados.  

A imagem da pedra, entretanto, perpassa todos os seus livros e se estabelece a 

partir de um prolífico diálogo com a tradição da poesia moderna. É verdade que outras 

imagens (apenas) aparentemente mais próximas da delicadeza – como a flor – também 

são constantes na obra como um todo. Mas tanto para evitar desgastadas associações, 

como para valorizar a complexidade do conceito, preferimos abordar a delicadeza sob 

um ângulo diferente. Com renovado auxílio de Didi-Huberman, entendemos a dimensão 

háptica ou penetrante do olhar do poeta sobre a pedra, ao desejar tocá-la, abri-la, como 

no poema “Sou eu, me deixa entrar”, de Sentimental. Além disso, as relações entre as 

artes pictórica, escultórica e poética, suscitadas em outros poemas, e que pudemos 

relacionar ao conceito hubermaniano de encarnação. Ao final, argumentamos que a 

delicadeza consiste em perceber, a partir dessa imagem encarnada, vida e morte como 

aspectos da mesma experiência humana. 
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1 – DELICADEZA E VIOLÊNCIA 

 

   

(...) em última análise, estou profundamente convencido de que é indelicado 

falar da delicadeza (infelizmente é o meu caso). 

 

ROLAND BARTHES 

 

 

A semiologia contemporânea fornece uma contribuição preliminar aos estudos 

da delicadeza, pois demonstra que a própria língua é um lugar de servidão e de uma 

violência ao qual estamos todos submetidos. Roland Barthes dizia que falar não é 

comunicar, mas sujeitar e sujeitar-se a uma classificação opressiva (cf. BARTHES, 

1977, p.12). Entretanto, não deixa de perceber na língua algumas formas de acesso a 

uma revolução sutil e permanente, que ele chamará de literatura (cf. p.16). Pensada em 

sua atuação intersticial (idem, p.18), a literatura retificaria a distância entre uma 

linguagem grosseira (grosseira porque arrogante, dogmática) e a sutileza (os detalhes, os 

nuances) da vida (ibid., p.19). Desse modo, na enunciação literária “as palavras não são 

concebidas mais como simples instrumentos, são lançadas como projeções, explosões, 

vibrações, maquinarias, sabores: a escritura faz do saber uma festa” (ibid., p.21). 

Ainda entre as imagens utilizadas para demonstrar o caráter insubordinado da 

literatura, Barthes nos conta sobre a “pedra de Bolonha, que irradia de noite o que 

aprovisionou durante o dia, e, por esse fulgor indireto, ilumina o novo dia que chega” 

(ibid., p.19). Essa imagem é importante porque aproxima a literatura de uma função 

luminosa e intermitente, que irá retornar no livro Sobrevivência dos vaga-lumes, de 

Georges Didi-Huberman (2011). Segundo ele, foi também em Bolonha que Pier Paolo 

Pasolini conheceu a pequena luz dos vaga-lumes italianos (lucciole), cuja marca é 

perceptível em toda sua produção poética. 

Ainda sobre essas imagens, é importante lembrar que a partir da pedra de 

Bolonha extrai-se o elemento químico bário (do grego barys, que significa “pesado”), 

utilizado para a produção de fogos de artifício. Fogos que lembram a luz dos pequenos 

vaga-lumes pasolinianos, embora estes pareçam ostentar uma luzinha mais leve, porque 

formam nuvens de matéria viva, errante, sobrevivente.  

Certamente estamos tratando de autores com projetos distintos, mas a 

importância atribuída por Barthes a esse “fulgor indireto” corresponde, em grande 

medida, ao brilho fugaz e ao “clarão errático” dos vaga-lumes de Didi-Huberman. Em O 
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prazer do texto (1987, p.25), Barthes escreve inclusive que o texto “não é senão a lista 

aberta dos fogos da linguagem (esses fogos vivos, essas luzes intermitentes, esses traços 

vagabundos dispostos no texto como sementes (...))”. E também em O Neutro (2003, 

p.67), onde se refere diretamente às cintilações da delicadeza: “Não traços, ‘elementos’, 

‘componentes’, mas o que brilha por clarões, em desordem, fugazmente, 

sucessivamente (...)”. 

Por isso, quando Barthes nos adverte sobre o fascismo da língua, ao chamar a 

atenção para a sua vocação uniformizadora – para a brutalidade do signo como 

seguidor, como estereótipo – também verifica a possibilidade de “trapacear a língua” 

(idem, p.15) usando os instrumentos da Lei. Uma capacidade de sobreviver à violência 

da tipificação, violando-a. (idem, p.24). E se compreendermos que a língua é “fascista” 

e “sem exterior” (ibid., p.16), entendemos também que a delicadeza não pode ser pura, 

pois seus signos são também os signos do fascismo: “é no interior da língua que a 

língua deve ser combatida” (ibid., p.17). Por esse motivo, invocamos a aparição da 

delicadeza como uma forma de dramatizar, ou deslocar, a violência ubíqua da 

linguagem. Dito de outro modo: a língua é um meio violento pelo qual a delicadeza 

pode vir-a-ser. Assim, ao escrever sobre a brandura como um dos atributos do 

“princípio de delicadeza”, Barthes afirma:  

 

Em todos os nossos exemplos, ou em quase todos, uma constante: todas as 

condutas marcadas pelo princípio de delicadeza: espécies de declarações 

ativas ou de esquivas inesperadas contra a redução, não do indivíduo (não se 

trata de uma filosofia do individualismo) mas da individuação (=momento 

frágil de um indivíduo): toda vez que, em meu prazer, meu desejo ou 

minha tristeza, sou reduzido pela fala de outro (muitas vezes bem-

intencionada, inocente) a um caso que se enquadra normalmente numa 

explicação ou numa classificação geral, sinto que há violação do 

princípio de delicadeza (BARTHES, 2003, p.80).
1
 

 

A violência, portanto, está inserida a priori nos estudos da delicadeza. Não 

obstante, fornece algumas pistas de que a delicadeza não é generalizável, porque é 

acionada na defesa de um momento frágil, particular. Não pode haver uma Estética, mas 

apenas acontecimentos da delicadeza. Ou ainda, a delicadeza só se torna reconhecível 

quando se verifica uma forma de resistência – não ideologizada, nunca exterior àquilo a 

que se resiste – para subverter sutilmente os seus próprios códigos. Uma forma de 

resistência talvez próxima à que defende Jacques Rancière, quando designa a ligação 

                                                           
1
 Negrito nosso. 
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íntima e paradoxal entre uma ideia de arte e uma ideia de política. Principalmente ao 

afirmar que a resistência, para não se esvanecer no seu contrário, “deve permanecer 

tensão irresolvida entre duas resistências” (RANCIÈRE apud LINS, 2007, p.140). 

Também podemos associar a delicadeza a uma noção de neutralidade, ou 

melhor, a esse desejo do neutro descrito por Barthes (2003, pp.18-19): “ne-uter”- nem 

um nem outro, e um e outro; conceito que “não remete a ‘impressões de grisalha, de 

‘neutralidade’, de indiferença. O Neutro – meu Neutro – pode remeter a estados 

intensos, fortes, inauditos. ‘Burlar o paradigma é uma atividade ardente, candente” 

(idem). Ou ainda: “uma reflexão sobre o Neutro, para mim: um modo de procurar – de 

modo livre – meu próprio estilo de presença nas lutas de meu tempo” (ibid.). Desse 

modo, pode-se dizer que a delicadeza é – ao menos se considerada a partir da 

semiologia barthesiana – uma figura do desejo de neutro, como parte dessa paixão pela 

diferença. 

Além disso, convém notar que o fundador do princípio delicadeza (ou autor 

epônimo da categoria), segundo Barthes, é o Marquês de Sade (cf. idem, p.77). Fato que 

nos permite pensar uma aproximação da delicadeza com outros autores que mobilizam a 

violência para perverter uma ordem pré-estabelecida, como é o caso de Charles 

Baudelaire. O fundamento contraditório da sua poesia e as ambiguidades da sua 

personalidade revelam a coincidência entre o desejo de uma “revolução permanente” 

(cf. BARTHES, 1977, p.16) e um olhar meticuloso, ávido por registrar a fragilidade e a 

transitoriedade das imagens no fluxo do presente.  

Não é exatamente essa busca por desrecalcar o que ficou soterrado pelos 

conceitos românticos de “Beleza” e “Amor” que originou um poema tão paradigmático 

da modernidade como O Cisne, onde a beleza clássica se mistura à forma errante, frágil 

e urbana de uma ave de feira? Ou os versos de A uma passante, que deslocam o homem 

moderno do amor à primeira vista ao amor à última vista, como salientado por 

Benjamin
2
? E o que dizer de seu elogio aos traços rápidos de Constantin Guys, em O 

pintor da vida moderna?  

Essas são algumas das questões que nos importam investigar nesse primeiro 

capítulo. Aqui, a constante tensão entre delicadeza e violência é fundamental, na 

medida em que proíbe a redução do problema a um maniqueísmo simplista. Para 

demonstrar a ligação íntima e problemática entre elas, começamos analisando alguns 

                                                           
2
 BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas em Baudelaire. In: Textos Escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 

1983, p. 38. 
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aspectos menos explorados a respeito dos usos da delicadeza, desde sua aparição na 

língua latina até os nossos dias.  

 

1.1 – Delicatus, deliciae 

 

Em uma conferência intitulada Delicadeza, Maria Rita Kehl (2008) se propôs a 

uma breve retrospectiva histórica da palavra, pesquisando algumas fontes recentes e 

antigas. Nessa tarefa, ela não encontrou nenhum autor contemporâneo que se dedicasse 

diretamente ao tema. E entre os antigos e modernos, localizou apenas alguns detratores 

que associavam o seu aparecimento à “minúcia, o ornamento, a firula – formas fáceis, 

às vezes vazias, de arremedo da delicadeza” (idem). Nenhum dos filósofos citados no 

texto defende diretamente a sua relevância, seja do ponto de vista ético ou estético.  

Entre os principais críticos da delicadeza citados por Kehl, está o simbolista 

Arthur Rimbaud, que escreveu os famosos versos: “Juventude ociosa, por tudo iludida / 

Por delicadeza, eu perdi a vida” (RIMBAUD apud KEHL, 2008). Mas quase três 

séculos antes de Rimbaud, o ensaísta Michel de Montaigne já havia escrito que “a 

delicadeza (no sentido da politèsse) era a qualidade oposta àquelas que fazem um 

‘honêtte homme’, que deve em certas circunstâncias ser capaz de se mostrar franco, 

direto, quando não até mesmo rude” (KEHL, 2008). Além deles, o iluminista Denis 

Diderot também se refere a uma “delicadeza insultante dos poderosos”, que corresponde 

à “polidez servil” dos fracos: “Seriam preferíveis o desprezo sem fraseado e a 

obediência sem mesuras.” (DIDEROT apud KEHL, 2008).  

Uma afirmação posterior e diametralmente oposta à de Diderot pode ser 

encontrada no pensamento de Roland Barthes. Buscando mais uma vez movimentar-se 

em um espaço de diferença, ele enxerga uma espécie particular de arrogância na 

franqueza direta dos homens:  

 

Quantas vezes, na vida, lidamos com gente “franca” (ou seja, que se gaba de 

sê-lo): em geral isso anuncia uma ‘agressãozinha’: reabilita do fato de ser 

indelicado (sem delicadeza); mas o pior da franqueza é que ela é em geral 

uma porta aberta, escancarada, para a burrice. Parece-me difícil acompanhar 

a frase ‘Vou ser franco’ com outra coisa que não seja uma frase burra: Há 

certa relação entre a delicadeza e o implícito, o silêncio do tacere
3
. 

(BARTHES, 2003, pp.55-56). 

 

                                                           
3
 Barthes explica que em música, tacet (“cala-se”, em latim), corresponde ao silêncio de um instrumento 

ou de uma voz como parte de um trecho.  
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 Barthes relativiza até mesmo o aspecto negativo da polidez, afirmando que ela 

pode sim interessar ao princípio de delicadeza. Mas isso só se tornaria possível quando 

a polidez manifestasse “seus traços excessivos (porque senão presa na ganga 

conformista de hábitos: o que se deve fazer); a polidez só é delicada se, pelo excesso, 

chegar a uma inventividade que, conforme o caso, confina com a piração”. (ibid., p.74). 

Portanto, o polido só se aproxima do delicado quando beira a loucura, fazendo 

arder/pirar a norma (o normal, a normalidade). 

 Entretanto, nem Maria Rita Kehl nem Roland Barthes citam o filósofo iluminista 

que mais se dedicou ao valor e as especificidades da delicadeza: David Hume. No seu 

ensaio “Do Padrão do Gosto”, o empirista inglês entende que a delicadeza é uma 

capacidade da imaginação para perceber as emoções mais sutis (cf. HUME, 2004, 

p.339). Para ele a delicadeza de gosto só existe quando os órgãos se tornam tão 

finamente apurados, que distinguem os diversos ingredientes de uma composição. A 

esse propósito, Hume cita uma passagem do Dom Quixote de Cervantes: 

 

É com muita razão, diz Sancho ao escudeiro de nariz comprido, que pretendo 

ser bom apreciador de vinho: é uma qualidade hereditária em nossa família. 

Dois de meus parentes foram chamados uma vez a dar sua opinião sobre um 

barril de vinho que era de esperar que fosse excelente, pois era velho e de boa 

colheita. Um deles prova o vinho, examina-o, e depois de madura reflexão 

declara que ele seria bom, não fosse um ligeiro gosto a couro que nele se 

encontrava. O outro, depois de empregar as mesmas precauções, dá também 

um veredito favorável ao vinho, com a única reserva de um sabor a ferro que 

facilmente podia nele distinguir. Não podes imaginar como ambos foram 

ridicularizados por seu juízo. Mas quem riu por último? Ao esvaziar o barril, 

achou-se no fundo uma velha chave com uma correia de couro amarrada. 

(HUME, 2004, p.339) 

 

Hume concentra seu estudo da delicadeza nas pequenas diferenças entre as 

substâncias, privilegiando a sutilidade da imaginação humana. Ainda que o filósofo se 

adstrinja a pensá-la como causa do gosto refinado, fica claro que ela não se manifesta a 

não ser quando posta diante de certas impurezas, ou da sobreimpressão de traços de 

substâncias diferentes.  

Além disso, á significativo no seu pensamento essa aproximação da delicadeza 

com sabor do vinho e de outros alimentos, pois delícia e delicadeza advêm de uma 

mesma matriz. Desse uso, por exemplo, nasce a palavra francesa délicatesses, que 

significa “conjunto de iguarias finas, petiscos, guloseimas, doces ou salgados” 

(AULETE, 2013), apropriada do substantivo alemão Delikatessen: “estabelecimento 

comercial que vende bebidas, frios, conservas, pães, etc.” (idem). Acepção bem 
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acomodada também na língua inglesa, pois delicacy muitas vezes corresponde a “algo 

especialmente raro ou caro e que seja bom de comer” (something especially rare or 

expensive that is good to eat) (CAMBRIDGE, 2013).  

Entretanto, antes ainda de ser aparentada com a polidez, a etiqueta ou o gosto 

refinado, a palavra já havia se instalado na língua latina com sentidos bem 

diversificados. Em Roma, nos tempos do império, os pueri delicati ou pueri deliciae 

eram conhecidos como os “escravos favoritos” (VEYNE, 1990, p.89) das famílias mais 

ou menos abastadas. Na “História da Vida Privada”, delicatus e deliciae eram nomes 

usados para determinar a forma “mimada” com que esses escravos “engraçadinhos” 

eram tratados pelos seus senhores romanos (idem). Situação que mais tarde reforçará o 

aspecto negativo da associação entre delicado e efeminado, expressa por Barthes como 

uma “condenação viril do delicado” (BARTHES, 2003. p.77).  

Ainda sobre o exemplo romano, a figura dos “pueri delicati” é central nas 

pesquisas sobre casos de abuso sexual e exploração de crianças durante o império,
4
 

registrados em muitos poemas de Catulo, Tibulo e Horácio, além do Satyricon de 

Petrônio, que oferece um quadro particularmente bizarro da degradação moral e dos 

hábitos sexuais difundidos na época. Nesse período, delícia, luxúria, deleite sexual e 

delicadeza possuem um forte parentesco; e delicatus tinha seu significado indiretamente 

atrelado à ideia de pederastia e escravidão.  

Tentando estabelecer uma diferenciação semântica a partir das matrizes 

etimológicas, é possível arriscarmo-nos a dizer que deliciae (voluptas, libido, delectatio, 

oblectatio)
5
 indicava a destinação menos lícita desse escravo favorito, que era a delícia 

ou gozo carnal do seu senhor; e delicatus apontava para o fato de que tal escravo era um 

jovem impúbere e de frágil compleição física – ou melhor – uma criança. Mas, qualquer 

que seja a interpretação desta pouco honrosa aparição da delicadeza na cultura romana, 

pode-se afirmar que ela aproxima a palavra não apenas de uma ideia de predileção 

ligada ao mimo e ao prazer, mas também a uma prática que determina a sujeição moral 

e física de um ser humano a outro.  

Certamente não se trata da única ocorrência problemática na cultura e na 

literatura latinas, sendo que em diversos escritos de Cícero, delicadeza aparece 

                                                           
4
 Sobre o assunto: VERSTRAETE, Beert. Reassessing Roman Pederasty in relation to Roman Slavery: The 

Portrayal of Pueri Delicati in the love-poetry of Catullus, Tibullus and Horace. Artigo disponível em: 
http://www.sosyalarastirmalar.com/ Acesso em 26.08.2013.   
5
 LEWIS, C.T.; SHORT, C. A Latin Dictionary. Versão online disponível em: http://www.perseus.tufts.edu/ 

Acesso em 26.08.2013 
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associada à ideia de volúpia sexual: “odia libidinosae et delicatae juventutis”;
6
 com 

ocorrências semelhantes em textos de outros autores romanos como Suetônio, Plauto e 

Plínio.
7
Além disso, nas inscrições tumulares desse período, delicatus e delicata 

significavam exatamente escravo e escrava favoritos (LEWIS, SHORT, 2013). 

Outra aparição interessante coloca a delicadeza ao lado do mimo. Na tradução 

das escrituras bíblicas, estas seriam qualidades típicas da bondade humana e, portanto, 

vulneráveis ao castigo divino. Lemos no Deuteronômio – provavelmente o livro mais 

violento do Antigo Testamento – que a ira do novo Deus é descrita com todos os 

requintes possíveis de crueldade. Inspirado na cólera dos deuses pagãos, o texto 

obviamente se situa bem longe do fulgor literário dos poemas homéricos; mas por 

conter um valor didático e doutrinário, a ira divina do monoteísmo adquire nesse livro 

uma dimensão ainda mais assombrosa. 

Aquele que não desviar-se, nem à esquerda nem à direita, dos mandamentos 

sagrados, será contemplado com as bendições mais típicas de um tempo de guerra e 

escravidão: “O senhor entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos, que se 

levantarem contra ti; por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da 

tua presença” (DEUTERONÔMIO, 28:13). Por outro lado, quem não der ouvidos ao 

chamado desse Deus, sofrerá as piores consequências: “Maldito serás ao entrares, e 

maldito serás ao saíres” (idem, 28:19) pois “O Senhor te ferirá com a tísica e com a 

febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com crestamento e 

com ferrugem; e te perseguirão até que pereças” (ibid., 28:22).  Assim, na tradução 

latina do texto bíblico, delicatus e delicata aparecem elencadas junto aos terríveis 

castigos divinos:  

 

Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será 

maligno para com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para 

com os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. (ibid., 28:54)  

 

E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e 

delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o 

seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho, e contra sua filha 

(ibid., 28:56)
 8
 

 

                                                           
6
 Cicero, Letters to Atticus, 1.19.8. Todas as cartas de Cícero a Attico estão disponíveis online em inglês 

no site: http://www.gutenberg.org/. 
7
 Os excertos desses autores estão disponíveis em inglês no dicionário de latim de Charlton T. Lewis e 

Charles Short. (cf. nota 10). 
8
 Em algumas edições do Deuteronômio em português, em lugar de delicado o tradutor optou por 

educado.  
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Sem arriscar uma exegese mais profunda, que dependeria de uma articulação 

com aspectos históricos e religiosos do texto bíblico, é notável que os padres da igreja 

tenham escolhido empregar esse vocábulo justamente ali, nas maldições da 

desobediência. Percebe-se que a delicadeza, nos versículos citados, representa uma 

virtude positiva e desejável, oposta ao olhar maligno e à cobiça, mas que se torna estéril 

diante da implacável ira de Deus.  

A “pureza” dessa mulher – “que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta 

do seu pé sobre a terra” – é conspurcada no instante em que os homens cedem à 

tentação do pecado. E se o “puer delicatus” representava a fragilidade efeminada
9
 

daquele escravo da luxúria e do declínio cultural romano, aqui, por outro lado, é um 

atributo positivo (bondade, suavidade) que pode ser suplantado pelo Mal, caso os 

homens se desviem da Lei de Deus.  

Em outra tradução latina, o versículo 54 faz referência direta à luxúria do 

homem (et luxuriosus;)
10

; um pecado capital que, na tradição cristã, serve de porta a 

todos os outros pecados. Depreende-se daí que a delicadeza, no Deuteronômio, só se 

torna acessível aos homens caso as condutas sexuais se mantenham dentro dos rigorosos 

parâmetros da legislação divina. É o contrário, portanto, da delicadeza voluptuosa dos 

romanos, onde ela está confinada nos prazeres carnais. De qualquer modo, delicadeza e 

luxúria nunca estiveram totalmente separadas. A esse respeito, não podemos ignorar o 

fato de que Barthes reconhece como fundador do princípio de delicadeza – ou autor 

epônimo da categoria – ninguém menos que o Marquês de Sade (cf. BARTHES, 2003, 

pp.65-66).  

A partir deste breve levantamento sobre a origem da palavra e de alguns dos 

caminhos que a delicadeza tomou ao chegar até aqui, pode-se ter uma ideia da sua 

complexidade. Além dos muitos significados que os dicionários nos legam, são muitas 

as passagens históricas que complicam e enriquecem a sua constituição. Sem encerrá-la 

em um significado estrito ou ceder ao gregarismo autoritário da língua, nosso trabalho 

se incumbe de mostrar que a sobrevivência da delicadeza só é possível através das suas 

aberturas, suas impurezas, sua diferença. 

 

 

                                                           
9
 No dicionário de Latim de Lewis e Short, há ocorrências da palavra delicadeza relacionadas ao que 

seria um gesto efeminado (effeminate).  
10

 Dicionário de Latim de Charlton T. Lewis e Charles Short. Disponível online em: 
http://www.perseus.tufts.edu/ Acesso em: 22.08.2013. 
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1.2 – Delicadeza, leveza 

 

A delicadeza é foco do interesse de alguns pesquisadores contemporâneos, ainda 

que não ocupe um lugar de grande destaque no âmbito acadêmico. Entre os trabalhos 

recentes e de maior fôlego sobre o assunto, encontra-se o livro Dimensions of Delicacy, 

publicado em 2011 na Inglaterra por Antonella Castelvedere. Nele, são investigadas a 

poética e a política da delicadeza nas obras de John Keats, Rainer Maria Rilke e Pier 

Paolo Pasolini. 

No artigo Nem religião nem filosofia: A linguagem da delicadeza na poesia de 

Rilke
11

 (CASTELVEDERE, 2010, tradução nossa), por exemplo, a autora encontra na 

utilização do termo germânico leise (em português: silencioso, baixo, suave), uma 

brecha para contestar as leituras dogmáticas – tanto místicas como filosóficas – que 

enclausuraram o poeta no reino metafísico. 

 Ao defender a importância subliminar da delicadeza nos poemas, ela discute a 

tônica da violência requerida por esses discursos da transcendência, através dos quais o 

escritor anuncia a crise da modernidade em sua poesia. Começando pela análise do 

tratamento ambíguo dado às entidades abstratas de Deus e do Anjo, Calstelvedere nega 

que a reconciliação entre sensório e conceitual convirja em Rilke numa preocupação 

com o “Dasein” enquanto incorporação ideal da morte. Seu objetivo é provar, ao 

contrário, que os poemas abarcam a experiência complexa da mortalidade como única e 

precária maneira de produzir sentido.  

Em sua argumentação, Rilke defende subliminarmente a experiência da 

incredulidade (disbelieving) e do desconhecimento (unknowing) contra o núcleo rígido 

das narrativas da revelação (revelation) e da iluminação (enlightenment). Segundo a 

autora, a leitura de Rilke solicita o reconhecimento dessa condição de ser delicado 

(delicate being) como um modo de resistência à brutalidade latente das suas irresistíveis 

conceptualizações (compelling conceptualizations). 

 Castelvedere não nega que as narrativas centrais da obra sejam guiadas pelo 

triunfo da morte, nem o seu reconhecimento como acesso a uma fé absoluta. O que ela 

nos aponta são os extratos menores (mas não menos relevantes) de cada poema, onde se 

ressalta a permanência precária dos gestos humanos, com todo seu potencial de 

sobrevivência. Não a crença arrogante em um único Deus, que ela chama de “Outro 

                                                           
11

 Neither religion nor philosophy: The language of delicacy in Rilke’s poetry.   
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conceitualizado” (conceptualized Other), mas a incredulidade estimulada pelo contato 

sensual com os outros. Conclui-se, finalmente, que a delicadeza do poeta estaria ligada 

a uma capacidade de perceber a vida e a morte como aspectos da mesma experiência 

humana.  

Além desse livro, outros trabalhos mais curtos podem ser encontrados em 

diferentes cantos do mundo. Na França, Serge Soupel escreveu um Discours érotique et 

délicatesse (1984), onde comenta a suposta “obscenidade” do escritor John Wilkes em 

oposição à “delicadeza” de John Cleveland. No mesmo país, mais recentemente Anne-

Sophie Jouanneau escreveu o um ensaio chamado La délicatesse ou l'art de toucher, a 

propósito do livro e do filme homônimo La Délicatesse (2011) de David Foenkinos. No 

oriente, consta o trabalho do chinês Wang Hong intitulado On the "Delicacy" in Su 

Dongbo's Poems and Its Influence on the History of Poetry (1997), que analisa a 

manifestação da delicadeza na poesia de Su Dongbo, poeta clássico conhecido também 

como Su Shi.
12

 

No Brasil, além da já mencionada conferência de Maria Rita Kehl na Academia 

Brasileira de Letras, sobre a qual voltaremos a falar, é preciso destacar o livro A 

Delicadeza: Estética, Experiência e Paisagens,
13

 de Denilson Lopes, cuja leitura serviu 

de estímulo inicial à realização desse trabalho.  

O livro aborda principalmente uma recuperação da estética na atualidade através 

da “aproximação da arte a uma vida cotidiana, marcada pelas imagens midiáticas”, ou 

ainda: uma estética da comunicação em que seja possível “radicalizar propostas sobre o 

hibridismo” (LOPES, 2007, p.21) e “afirmar uma cultura pop transnacional (...)”. Para 

Lopes, a delicadeza serve apenas como um fio condutor (idem, p.17) dos exemplos 

analisados no ensaio, onde ele busca “uma sutilidade conceitual para apreender os 

trânsitos entre filmes, romances e músicas de diferentes culturas (...)” (ibid.). Baseado 

em parte da filosofia pragmatista norte-americana, o autor fala da necessidade de 

resgatar as dimensões afetiva e corporal da experiência estética, a partir de uma filosofia 

do homem comum, ou uma “poética do cotidiano” (ibid., p.24).  

No que atine diretamente ao conceito de delicadeza, não é possível encontrar no 

livro uma definição, mas aproximações com outros conceitos. Em algumas passagens o 

                                                           
12

 Ver: STARLING, Jonathan. Poetics of Emptiness: Transformations of East Asian Philosophy and Poetics 
in Twentieth Century American Poetry. USA: Fordham University Press, 2010. 
13

 Depois do lançamento do livro, Denilson Lopes organizou um evento na Universidade de Princeton 
sobre o tema da Delicadeza, com a participação de Silviano Santiago, Rachel Price, Diamela Eltit, 
Ronaldo Lemos, João Almino e Pedro Meira Monteiro. 
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autor afirma que ela está relacionada com o “desejo de discrição em meio à saturação de 

informações” (ibid., p.18); em outros, aparece como um atributo da beleza
14

 (cf. ibid., 

p.42). Mais adiante, o autor se refere a um ensaio de Ítalo Calvino que aproxima os 

conceitos de delicadeza e leveza.  

Essa última aproximação nos parece muito produtiva, porque da mesma forma 

que a delicadeza está consubstancialmente ligada à violência da linguagem, a leveza não 

pode existir sem o peso. Por outro lado, nos parece precipitado associar a leveza de Ítalo 

Calvino aos afetos que emanam dos fluxos midiáticos (ou ao “sublime no banal”), como 

propõe Denilson Lopes. Antes, é necessário reconhecer que o próprio Calvino se 

preocupa em distinguir o seu conceito de leveza – a “leveza do pensamento” – de uma 

“leveza da frivolidade” (CALVINO, 1990, p.22). Porque “se a ideia de um mundo 

constituído de átomos sem peso nos impressiona é porque temos experiência do peso 

das coisas; assim como não podemos admirar a leveza da linguagem se não soubermos 

admirar igualmente a linguagem dotada de peso”. (p.27)  

Desse modo, nota-se que a relação estabelecida entre a leveza e o peso não é 

algo que se possa contornar para melhor fruir os prazeres aéreos, à deriva, no fluxo dos 

conteúdos, dissolvendo-se anonimamente na paisagem. A opção pela leveza, em 

Calvino, talvez esteja mais próxima da alegria reivindicada pelos autores considerados 

trágicos
15

. Porque o mais leve sempre carrega consigo o peso do mundo, como Perseu 

(o herói das sandálias aladas) que sustém em seus braços a cabeça decepada da Medusa. 

Ou de Milan Kundera, que na “Insustentável leveza do ser” faz uma “constatação 

amarga do inelutável peso do viver” (idem, p.19).  

Trata-se aqui de uma potência, de uma afirmação de coragem diante da vida e do 

peso de cada instante, em que a leveza do pensamento nos confere uma capacidade de 

reconhecer beleza e valor nos lugares mais improváveis. Para esclarecer essa ideia, 

revisitemos a imagem extraordinária utilizada por Calvino para explicar a relação entre 

peso e leveza, belo e monstruoso: 

 

Sobre a relação entre Perseu e a Medusa podemos aprender algo mais com 

Ovídio, lendo as Metamorfoses. Perseu vence uma nova batalha, massacra a 

golpes de espada um monstro marinho, liberta Andrômeda. E agora trata de 

fazer o que faria qualquer um de nós, após uma façanha desse porte: vai lavar 

as mãos. Nesse caso, o problema está em onde deixar a cabeça da Medusa. E 

                                                           
14

 “O sublime no banal está no meio do caminho entre o belo e o sublime. Do belo tem a modéstia, a 
luminosidade, a delicadeza; do sublime, tem a não convencionalidade (...)”. 
15

 Ver por exemplo a relação entre a alegria e o trágico na obra de Nietzsche. Cf. ROSSET, Clément. 
Alegria: A Força Maior. Trad. Eloisa Araújo Ribeiro. Rio de Janeiro : Relume Dumará, 1989. 



  

27 
 

aqui Ovídio encontra versos que me parecem extraordinários para expressar a 

delicadeza de alma necessária para ser um Perseu dominador de monstros: 

“para que a areia áspera não melindre a angüícoma cabeça (anguife rumque 

caput dura ne laedat harena), ameniza a dureza do solo com um ninho de 

folhas, recobre-o com algas que cresciam sob as águas, e nele deposita a 

cabeça da Medusa, de face voltada para baixo”. A leveza de que Perseu é o 

herói não poderia ser mais bem representada, segundo penso, do que por esse 

gesto de refrescante cortesia para com um ser monstruoso e tremendo, mas 

mesmo assim de certa forma perecível, frágil. Mas inesperado, contudo, é o 

milagre que se segue: em contato com a Medusa, os râmulos aquáticos se 

transformam em coral, e as ninfas, para se enfeitarem com ele, acorrem com 

râmulos e vergônteas, que aproximam da hórrida cabeça. (idem, p.18) 

 

Mais uma vez, compreendemos por que a ideia de delicadeza é indissociável da 

violência que a constitui, a começar pela própria linguagem. O gesto delicado de Perseu 

não cumpre apenas uma função ornamental, decorativa, porque ele usa a cabeça da 

Górgona como arma (é por isso que precisa da sua cabeça intacta); “uma arma que 

utiliza apenas em casos extremos e só contra quem merece o castigo de ser 

transformado em estátua de si mesmo” (ibid., p.17). 

E se “esse paralelo de imagens, em que da graça sutil do coral aflora o fero 

horror da Górgona” (ibid., p.18) é tão sugestivo que não merece ser arruinado com 

comentários, lembramos que até mesmo as sandálias aladas de Perseu provêm do 

mundo monstruoso, tendo-lhe sido concedidas pelas irmãs da Medusa – as Graias (de 

um só olho). Assim como o maravilhoso Pégaso, o cavalo alado que “faz jorrar no 

monte Hélicon a fonte em que as Musas irão beber” (ibid.), e que nasceu do sangue da 

Medusa. 

Calvino se refere também a um poema de Eugenio Montale, escrito na Itália em 

1953, poucos após o término da segunda guerra mundial. Parece-nos indispensável 

reproduzir aqui essa outra passagem do texto, porque ela demonstra de forma ainda 

mais clara a relação indissociável entre delicadeza e violência: 

 

 (...) no Piccolo testamento, de Eugenio Montale, encontramos a mesma 

oposição entre alguns elementos bastante delicados, que são verdadeiros 

emblemas desse poeta (“trácia madreperlacea di lumaca/ o smeriglio di vetro 

calpestato”: [quais rastros nacarados de moluscos/ ou esmeril de vidro 

pisoteado]), e um terrível monstro infernal, um Lúcifer de asas de betume que 

baixa sobre as capitais do Ocidente. Em nenhum outro escrito como nesse 

poema, de 1953, Montale evocou uma visão tão apocalíptica; mas o que seus 

versos melhor valorizam são os minúsculos traços luminosos, que ele 

contrapõe à escura catástrofe (“Conservane la cipria nello specchietto/ 

quando spenta ogni lampada/ la sardana si fara infernale ...” [Conserva o pó-

de-arroz em sua trusse/ ao apagar das lâmpadas,/ a sardana há de ser 

infernal...]). Mas como podemos esperar salvar-nos naquilo que há de mais 

frágil? O poema de Montale e a profissão de fé na persistência do que há de 

mais aparentemente perecível, e nos valores morais investidos nos traços 
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mais ténues – “il tenue bagliore strofinato/ laggiü non era quello d ’un 

fiammifero” [não era de um fósforo riscado/ o tênue clarão surgido ao longe]. 

(idem, pp.18-19) 

 

A delicadeza não está na pura suavidade das imagens, que muitas vezes 

emprestam apenas um contorno supérfluo a um indivíduo ou a uma narrativa. Ela se 

engendra pelo reconhecimento da interioridade da violência, da presença do inferno e 

das asas betuminosas de Lúcifer. Por outro lado, o fascinante é perceber que somos 

capazes – por uma leveza do pensamento – de tratar nossos monstros com inesperada 

gentileza, reconhecendo no seu hórrido aspecto uma fração da nossa própria fragilidade.  

Se a violência é um meio, como afirma Walter Benjamin (cf. BENJAMIN, 

1999), a delicadeza é – por sua vez – uma finalidade, um telos. Maria Rita Kehl 

assevera que ela “não é causa de nossa humanidade, é efeito dela” (KEHL, 2008). E é 

por isso que às vezes nos deparamos com narrativas ou poemas que se valem de meios 

extremamente violentos, na sua teatralização das relações de poder, sem que deixemos 

de perceber ali uma finalidade sutil.  

 

 

1.3 – O monstro delicado 

 

Tu conheces, leitor, o monstro delicado / – Hipócrita leitor, meu igual, meu irmão!
16

 

 
(Charles Baudelaire) 

 

 Delicadeza, ao que tudo indica, não é uma das palavras prediletas de Baudelaire. 

Nos 166 poemas que integram “As Flores do Mal”, escritos, reescritos e burilados ao 

longo de exaustivos 27 anos, esta palavra não aparece uma única vez. Por outro lado, o 

adjetivo délicat é enfatizado logo no primeiro poema do livro, funcionando ao mesmo 

tempo como contraponto e complemento ao substantivo monstre. O verso “tu conheces, 

leitor, o monstro delicado” nos impele – nós, seus leitores hipócritas – a elaborar um 

sentido para a inusitada antítese entre monstruosidade e delicadeza, este atributo que faz 

do Tédio (l’ Ennui) o mais temível entre os monstros baudelairianos.  

O significado de monstro, no léxico do poeta francês, tem relação com aquilo 

que parece próximo do “estado de natureza”, ou seja: os animais, as feras selvagens – e 

                                                           
16

 Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, / – Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère !  
BAUDELAIRE, Charles. As Flores do Mal. Trad. Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, 6ª 
edição, p.101. 
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até mesmo, a seu modo – as mulheres e as crianças. Como na declaração íntima do 

pintor romântico Delacroix, que Baudelaire reproduz em um de seus textos: “Recordo-

me muito bem que, quando criança, eu era um monstro“ (DELACROIX apud 

BAUDELAIRE, 1998, p.82). Ou no próprio poeta: “A mulher é natural, isto é, 

abominável. / Ela é, pois, sempre vulgar, isto é, o contrário do Dândi” (BAUDELAIRE, 

2009, p.43).  

No poema “Ao Leitor”, se por um lado Baudelaire escreve que a vida humana se 

passa “em meio às hienas, às serpentes, aos chacais” / aos símios, escorpiões, abutres e 

panteras”, de outro nos leva a reconhecer a existência de um monstro ainda “mais feio, 

mais iníquo, mais imundo” e que – ao contrário de todas as feras ululantes da natureza – 

se infiltra sorrateiramente na vida social “sem grandes gestos ou sequer lançar um 

grito”. Um monstro de bons modos; um monstro educado, portanto, segundo os 

estatutos morais e cívicos da modernidade. 

Ao orientarmo-nos neste universo alegórico de Baudelaire, notamos inclusive 

que esse terrível monstro não é descrito senão como um europeu típico do século XIX, 

perdido em devaneios sórdidos enquanto traga pacientemente seu narguilé (houka),
17

 

mas que “num bocejo imenso engoliria o mundo”. Daí talvez se possa deduzir que na 

implacável ironia baudelairiana, a crítica certamente inclui o autor. Pois a 

monstruosidade que Baudelaire acusa na multidão também o torna, em certa medida, 

um monstro. 

No seu complexo “jogo de termos opostos”, a delicadeza (delicatésse) pode 

representar um passo que separa o homem da bestialidade da natureza, desde sempre e 

“essencialmente corrupta” (idem, p.62) – o que na tradição cristã é representado pela 

imagem da “Queda” e pela ideia de pecado – mas também um passo dado na direção do 

inferno polido da metrópole moderna. A polidez (politésse) não é simplesmente um 

sinônimo usado para expressar um dos aspectos particulares da delicadeza; é também o 

sentido que melhor traduz a perspectiva baudelairiana neste caso. 

Derivada da palavra latina polire: “polir, tornar lustroso, educar”, a polidez é 

identificada com o espírito mesquinho desse novo estrato de comerciantes “fiéis ao 

pecado” (BAUDELAIRE, 1985) que se acotovela nas ruas de Paris. Ainda assim, 

quando na primeira estrofe do poema ele inclui deliberadamente o eu-lírico ao eleger o 

pronome possessivo “nosso”, ou no famoso último verso quando afirma identificar-se 
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 Ivan Junqueira traduz houka por cachimbo. 
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com seu leitor: “– Hipócrita leitor, meu igual, meu irmão!”, escolhe tornar-se cúmplice 

dessa mesma multidão e, consequentemente, de sua polidez.  

Se o poeta caído de seu voo romântico divide agora o mesmo chão que a “turba 

obscura” (cf. BAUDELAIRE, 2009), como já se analisou inúmeras vezes em alguns de 

seus mais célebres poemas (“O Albatroz”, “O Cisne”), existiria ainda alguma estratégia 

para não perder totalmente a individualidade? Como sabemos, Baudelaire responde 

positivamente a essa pergunta. Tornando-se flâneur ele se deixa absorver pelo 

magnetismo brutal da multidão e, misturando-se a ela como uma de suas células, abre 

uma fissura para atacar o seu vazio. É esta a interpretação de Walter Benjamin em 

“Sobre alguns temas em Baudelaire”: 

 

É precisamente esta imagem da multidão das metrópoles que se tornou 

determinante para Baudelaire. Se sucumbia à violência com que ela o atraía 

para si, convertendo-o, enquanto flâneur, em um dos seus, mesmo assim não 

o abandonava a sensação de sua natureza inumana. Ele se faz seu cúmplice 

para, quase no mesmo instante, isolar-se dela. Mistura-se a ela intimamente, 

para, inopinadamente, arremessá-la no vazio com um olhar de desprezo. 

(BENJAMIN, 1989, p.121) 

 

Na mesma proporção em que cresce sua aversão à uniformidade, o poeta é 

atraído para o interior da multidão informe. E é esta aversão que o autoriza a 

permanecer ali dentro, criando, o tempo todo, a distância necessária para “arremessá-la 

no vazio”, conforme a análise de Benjamin. Mas o que exatamente significa dizer que 

essa multidão baudelairiana é informe? Certamente estamos diante de uma noção bem 

menos ressaltada do que a forma, porém não menos importante à compreensão daquele 

momento histórico. Conforme Martin Jay, o modernismo foi escrito quase sempre como 

o triunfo da forma sobre o conteúdo, a apoteose da auto-referência sobre a 

representação, ou expressão de algo externo a essa mesma obra (JAY, 2003, p.273).  

Rompendo com essa visão, Jay explora justamente o impulso anti-formalista da 

arte moderna, apoiando-se na perspectiva de Georges Bataille, que revalorizou o corpo 

grotesco, mutilado e sem cabeça, com limites violentados e porosos (idem, p.283), ou 

seja, o corpo tornado informe. “O adjetivo informe não é uma definição positiva, mas 

um termo ativo que funciona mediante a alteração e a desordem” (ibid.,287). Esse golpe 

violento contra a forma que Martin Jay reconhece em diversos artistas modernos, 

Kristin Ross identifica em Rimbaud, interessando-lhe justamente o fato de que na sua 

poesia a ideia de classe é suplantada pela ideia de multidão (ibid., p.284). Isso quer 



  

31 
 

dizer que as agrupações sociais constituem na poesia de Rimbaud não uma ordem, mas 

um movimento espontâneo e agitador; dito de outro modo, informe.  

Portanto, é possível pensar essa categoria também na poesia de Baudelaire, que 

não obstante foi um dos precursores mais influentes na produção poética de Rimbaud. O 

informe pode ser fecundo, por exemplo, na análise das inúmeras figurações da violência 

n’As Flores do Mal, onde os próprios preceitos poéticos clássicos são ora seguidos, 

rigorosamente, ora mutilados, violentados. Como se sabe, a relação de Baudelaire com a 

tradição foi sempre ambígua e difícil de resolver. Aliás, as ambiguidades e aporias na 

obra talvez favoreçam mais do que prejudiquem, uma releitura da sua obra para além da 

ideia de representação, entendendo a dissolução formal como estratégia de 

sobrevivência. Porque “o informe necessita de seu oposto para que sua magia surta 

efeito” (ibid., p.288)   

De qualquer modo, Baudelaire forma (e deforma) a sua poética sem evadir-se ou 

aspirar um topos privilegiado de observação. Sua crítica mescla-se o tempo todo – em 

virtude da sua condição pedestre (ou decaída) – com uma autocrítica implacável. Neste 

corpo-a-corpo com a multidão é que o poeta performatiza sua luta contraditória contra o 

tédio, que configura a própria atividade poética.
18

 É pensando exatamente essa luta 

contraditória que podemos divisar algumas formas sob as quais se estabelece, a partir de 

Baudelaire, outras tensões entre delicadeza e violência. 

Para tanto, propomo-nos à análise de certas características relativas à 

personalidade e à conduta social do poeta francês, notando como é exemplarmente 

paradoxal a maneira como estão relacionadas a visceralidade da sua crítica e a sutileza 

das suas performances públicas. No Caderno “J” do livro das “Passagens” de Benjamin, 

surgem alguns depoimentos importantes, como por exemplo: “Ele tinha gostos nobres, 

lentos, próximos do corpo. Sua polidez pareceu amaneirada porque era um legado do 

século XVIII, sendo Baudelaire filho de um velho homem familiarizado com a vida dos 

salões” 
19

 (MARSAN apud BENJAMIN, 2006, p.294). Palavras que interessam por 

fornecer um retrato desinteressado do poeta, onde ele aparece não somente como um 

sujeito polido (o que a princípio soa um pouco chocante), mas de uma polidez 

amaneirada; isto é, de modos estudados, afetados, artificiais. Uma aparente 

incongruência que se encaixa muito bem nesta outra descrição: 
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 Jeanne Marie Gagnebin, em seu texto sobre Benjamin e Baudelaire, fala do poeta em sua “luta 
contraditória e esgotante contra o aborrecimento” (GAGNEBIN, 1997, p.134). 
19

 Itálicos nossos. 
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O modo como Baudelaire recitava: Ele reunia os amigos – Antonio Watripon, 

Gabriel Dantrague, Malassis, Delvau – “em algum modesto café da rua 

Dauphine... O poeta começava pedindo um ponche; depois, quando nos via 

dispostos à benevolência..., recitava para nós com uma voz preciosa, doce, 

aguda, melíflua e, ao mesmo tempo, cáustica, uma barbaridade qualquer: “Le 

vin de l’assassin” ou “Une charogne”. O contraste era realmente 

surpreendente entre a violência das imagens e a placidez afetada, a pronúncia 

suave e precisa da dicção”. (LEVALLOIS apud BENJAMIN, 2006, p.286) 

 

Não apenas a sua poesia é construída sobre pólos antitéticos ou contrastivos 

(monstruosidade / delicadeza), que observamos logo no poema-dedicatória d’As Flores 

do Mal, como inclusive a sua persona era eivada de semelhantes contradições, 

demonstradas pela forma doce e afetada com que recitava os poemas mais atrozes. 

Entretanto, se para alguns críticos, como Ivan Junqueira, essas “contradições 

inconciliáveis” (JUNQUEIRA, 1984, p.63) são compreendidas apenas enquanto 

“produto genuíno do romantismo” (idem), para nós esta ausência de síntese integra-se 

de uma forma muito mais complexa e intencional ao projeto baudelairiano, capaz de 

abarcar tanto uma crítica lúcida sobre as contradições e os excessos românticos, quanto 

de instaurar uma crise irresolúvel a respeito da própria condição moderna.  

Advertidos de que as contradições estão no núcleo da sua cosmogonia e 

constituem a base da sua criação poética, seria pouco generoso atribuí-las a uma falta de 

aptidão do poeta em resolvê-las; e mais grave ainda justificar esta suposta inépcia por 

sua ascendência romântica. Se Baudelaire não chega a uma síntese perfeita é porque 

reconhece que, a partir de dado momento histórico, nenhuma síntese – ou melhor, 

nenhuma salvação – será definitiva, e que na “consciência da queda” reside a sua única 

possibilidade de agir no presente.  

Quem tem contribuído muito para endossar uma leitura produtiva a respeito das 

contradições da obra e da persona de Baudelaire é Marcos Siscar. Em seu livro Poesia e 

Crise (SISCAR, 2010) ele mostra como essas contradições não apenas estruturam a 

linguagem de Baudelaire, como também fornecem uma chave para compreendermos a 

crise que se instaura na poesia moderna e adquire uma dimensão ainda mais profunda 

na contemporaneidade. Longe de uma visão negativa ou catastrófica da crise, Siscar 

afirma que a força ou até mesmo o heroísmo do poeta contemporâneo consiste em 

reconhecer-se em crise, abrindo-se às contradições e aos conflitos que constituem o 

lugar histórico da poesia: 
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Justamente pelo fato de acolher a contradição como elemento estruturante do 

discurso, a crise em poesia não apenas produz o qualificativo da situação em 

que vivemos, do lugar desolado em que vivemos, como também, pelos 

mecanismos que explicitam a violência dos acontecimentos, nos oferece a 

experiência material e conflituosa daquilo que significa ter o lugar histórico. 

(idem, p.12) 

 

Para o autor, a crise poética não nos leva a uma aporia estagnante, revelando-se 

como fonte de sentido da experiência moderna. Desta forma, situando-se no redemoinho 

desse novo ordenamento histórico, o poeta estabelece o seu “espaço discursivo próprio” 

(ibid., p.43) ao promover uma “violência autossacrificial” (ibid.). Dito de outro modo, o 

poeta dramatiza a morte da poesia como uma forma de participar dos rituais do seu 

sacrifício, onde representa tanto o carrasco como a vítima, tal qual se verifica no poema 

de Baudelaire “L’Heautontimoroumenós” (o carrasco de si mesmo).  

Siscar considera que esta “morte vivida” (ibid, p.44) na obra do lírico francês 

exemplifica o “gesto duplo, contraditório ou oximórico, pelo qual se constitui a 

subjetividade ou a consciência poética moderna” (ibid. p.43). Um espírito poético que 

sobrevive graças à enunciação incessante do seu fim, onde não se termina nunca de 

morrer. Segundo o autor, a sobrevivência da poesia moderna se dá mais pela integração 

e dramatização desses paradoxos do que pela expressão de uma violência que requer o 

fim, ou uma síntese. A finalidade da poesia não tem fim: é uma tensão permanente entre 

pólos opostos. Portanto, não se trata mais de tentar resolver as contradições da 

literatura, mas de compreender a sua paradoxal sobrevivência: 

 

Não seria despropositada a ideia, a ser demonstrada, de que aquilo que se 

apresenta sob o nome de literatura é justamente o texto cujo projeto é o de 

não resolver o paradoxo, contrariamente ao discurso filosófico, por exemplo, 

marcado explicitamente, desde Platão pelo menos, pela busca de uma lógica 

da não contradição.  

 

A linguagem poética de Baudelaire se estrutura sobre tantas contradições que a 

crítica, ora ou outra, se vê impotente (como Ivan Junqueira, ao invocar uma suposta 

determinação romântica) para lidar com a tensão permanente do seu projeto. No campo 

formal, podemos observar um poeta clássico e tributário da Ars Poética de Boileau; um 

tradicionalista que dedica As Flores do Mal a ninguém menos que Theóphile Gautier; 

por outro lado, um iconoclasta radical avesso a qualquer tipo de norma, que executa 

deliberados desvios formais e sabota a retórica mais elevada do romantismo, fazendo-a 

descer até os cabarés e becos mais sujos de Paris. No campo discursivo, o mais sincero 

dos poetas (JUNQUEIRA, 1985, p.66) e ao mesmo tempo o escritor dos “Rojões” e 
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“Meu Coração Desnudado”, onde Siscar reconhece a maliciosa força da impostura. Mas 

talvez nenhuma outra alegoria represente melhor o projeto contraditório de Baudelaire 

do que a do dândi. Por isso, tratamos agora de algumas relações entre o dandismo e a 

poética baudelairiana, buscando compreender melhor de que modo a delicadeza 

sobrevive ao trazer consigo essas forças opostas, concentradas na figura do dândi.  

 

1.4 – Dandismo 

 
 

(...) não temer colocar-se em contradição é o gesto de um “gosto superior”. O 

amor à contradição é, de alguma forma, um aspecto daquilo que faria a 

superioridade do dandy.
20

 

 

(Marcos Siscar) 

 

Já se disse tanto sobre o dandismo quanto sobre a flânerie de Baudelaire. O que 

nos interessa, basicamente, é entender por que um poeta que condenava em sua poesia a 

polidez, podia nutrir ao mesmo tempo um grande fascínio por esse símbolo anacrônico 

de superficialidade aristocrática. Afinal, por que razão o dândi – muito mais preocupado 

com o nó da gravata do que com o destino da humanidade – não é execrável aos olhos 

de Baudelaire?  

Se, ao contrário, o dandismo se torna o seu exemplo máximo de virtude, é 

porque está dotado de uma potência oculta. Uma força que só se mostra inteiramente na 

ostentação do que nos parece mais frágil: a graça dos seus gestos, o asseio impecável 

dos seus trajes, sua devoção à beleza. E justamente porque o culto à beleza exige um 

perfeccionismo fanático e desinteressado, talvez nada pudesse se integrar de maneira 

mais irônica à multidão parisiense.  

O dândi, afinal, não é muito distinto daquele belo “Cisne” exilado em Paris; é 

ele também este pássaro nobre, prestes a ser levado – entre “ridículo e sublime” 
21

 – 

pela multidão. Ele se dá conta de que o mundo já não é o mesmo, mas não tenta voar 

para longe, observar as coisas do alto. Intempestivo, desterritorializado, o cisne não 

apenas simboliza uma ordem antiga, como ajuda a compor a complexa paisagem 

moderna. Tanto o cisne como o dândi são figuras de um anacronismo indiscutível, mas 

                                                           
20

 SISCAR, Marcos. Poesia e Crise: ensaios sobre a “crise da poesia” como topos da modernidade. 
Campinas: Editora da Unicamp, 2010, p.233. 
21

 “(...) Penso em meu grande cisne, quando em fúria o vi, / Qual exilado, tão ridículo e sublime (...)”. 
BAUDELAIRE, Charles. As Flores do Mal. Trad. Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, 6ª 
edição, p.329. 
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são imagens sobreviventes. Ambos revelam decadência e parecem anunciar o fim de 

uma era, mas o anúncio é prolongado e sua morte é constantemente adiada. Dizê-la é 

uma forma de sobreviver indeterminadamente. A sua fragilidade oculta, nesse caso, uma 

força e um desejo de permanência.  

Tal é a força que Baudelaire reconhece, por exemplo, em Eugène Delacroix: 

“Dir-se-ia uma cratera de um vulcão, ocultada por um buquê de flores” 

(BAUDELAIRE, 1998, p.71). Ou ainda: “Eugène Delacroix era uma curiosa mistura de 

ceticismo, polidez, dandismo, vontade ardente, astúcia, despotismo e, enfim, uma 

espécie de bondade particular e de ternura moderada que acompanha sempre o gênio”.
22

 

Dito de outro modo, o buquê de flores da sua personalidade torna mais visceral a 

erupção do seu gênio artístico.  

Intriga reconhecer como a arte voluptuosa e ardente de Delacroix, assim como a 

de Baudelaire, combina-se em seu caráter com um incalculável apreço pela elegância. 

Se, antes da descrição do poeta, tentássemos imaginar o caos do ateliê de um artista que 

pintasse telas tão viscerais como “A morte de Sardanápalo” e as “Cenas do massacre de 

Chios”, provavelmente pensaríamos em pincéis sangrando no chão e pedaços de tela 

atirados pelos cantos. Mas, “Para dizê-lo de passagem, nunca vi paleta tão minuciosa e 

delicadamente preparada quanto a de Delacroix. Assemelhava-se a um buquê de flores 

sabiamente combinadas” (idem, p.61). 

Não se tratava, para Baudelaire, apenas de um pintor dos mais brilhantes, mas de 

um ser que possuía todos os atributos de um gênio. Porque se de um lado ele se 

constitui por estas pinceladas que “vertem o sangue, a luz e as trevas” (ibidem, p.62) de 

forma selvagem
23

; de outro, porta-se como um perfeito cavalheiro, um excêntrico dândi: 

 

“Pois enfim, devo dizê-lo, posto que vejo nisso um motivo de elogio, E. 

Delacroix, ainda que fosse um homem de gênio, ou porque era um homem de 

gênio completo, participava muito da natureza do dândi. Ele próprio 

confessava que em sua juventude se entregara com prazer às vaidades mais 

materiais do dandismo, e contava rindo, mas não sem certa gloríola, que 

tinha, com o concurso de seu amigo Bonington, trabalhado muito para 

traduzir entre a juventude elegante o gosto pelo corte inglês no calçar e no 

vestir. Esse detalhe, presumo, não lhe parecerá inútil, pois não há recordação 

supérflua quando se deve retratar a natureza de certos homens”. (ibidem, 

p.74) 

 
                                                           
22

 Itálico nosso. 
23

 “Havia em Eugène Delacroix muito do selvagem; esta era a mais preciosa parte de sua alma, a parte 
consagrada integralmente à pintura dos seus sonhos e ao culto de sua arte”. BAUDELAIRE, Charles. A 
vida e a obra de Eugène Delacroix. In: Escritos sobre arte. Trad. Plínio Augusto Coelho. São Paulo: 
Imaginário, 1998, p.72.  
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Vendo nascer a época do descartável, o culto quase místico do dândi à beleza 

engendra – conforme o princípio de delicadeza de Barthes (cf. 2003, p.74) – uma 

piração, um desvario da norma. O anacronismo do dândi expressa a sua diferença, a sua 

candente loucura, porque ele é uma margem dentro do “imitativismo da margem” 

(idem) que é a moda, um “interstício absoluto” (ibid.) que abre “uma espécie de 

obsceno social (o inclassificável)” (ibid.).  

Se para Baudelaire o dândi é “o último rasgo de heroísmo nas decadências” é 

porque lhe parece a encarnação de um heroísmo contraditório; de uma negação do 

vulgar, do igual, mas ao mesmo tempo como símbolo de um fascínio do poeta pela 

transitoriedade do presente, pelos interstícios da moda. É para captar esse presente 

fugidio, por exemplo, que Delacroix precisa manter sua paleta “minuciosa e 

delicadamente preparada”. Pois como escreve Baudelaire: “Se uma execução muito 

clara é necessária, é para que o sonho seja claramente traduzido; que ela seja muito 

rápida, é para que nada se perca da impressão extraordinária que acompanhava a 

concepção” (BAUDELAIRE, 1998, p.61).  

A mesma ideia que aparece em “O Pintor da Vida Moderna”, quando se refere 

ao método de trabalho de Constantin Guys, quando chega ao seu ateliê: “(...) apressado, 

violento, ativo, como se temesse que as imagens lhe escapassem, brigando sozinho, 

esbarrando em si mesmo”. Aos olhos de Baudelaire, Guys só não merece a alcunha de 

dândi porque manifesta um aberto entusiasmo pela vida; coisa que o dândi, pela sua 

índole superior, não poderia transparecer. Mas note-se que “não transparecer” é 

diferente de “não sentir”. O que se nota aqui é a mais uma vez a força da impostura 

baudelairiana, muito longe daquela “franqueza burra” de que fala Barthes (cf. 2003, 

p.55). O dândi também é, em certa medida, um impostor. 

Como afirma Siscar, a superioridade do dândi consiste exatamente em sua 

natureza contraditória; na potência oculta da sua fragilidade. A sutileza do projeto 

baudelairiana provém deste olhar atento ao que está prestes a desaparecer, ao que está 

morrendo. Sua delicadeza consiste em arrancar do iminente desaparecimento de uma 

imagem, a máxima força do presente. “Em outras palavras, a beleza prometida não é 

simplesmente a vinda daquilo que será, mas a descoberta do presente como 

esquecimento e sobrevivência (...)”. (SISCAR, 2010, p.54). 

 

1.5 – Luce, lucciola 
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Retomamos essa ideia da “descoberta do presente como esquecimento e 

sobrevivência” para pensar algumas das questões propostas pelo livro “Sobrevivência 

dos vaga-lumes”, de Georges Didi-Huberman. Um livro que podemos encarar como um 

pequeno tratado sobre a delicadeza. 

O livro começa lembrando a imagem de um dos círculos infernais cantados por 

Dante, na Divina Comédia. Trata-se da passagem em que os “conselheiros pérfidos” – 

os políticos desonestos, corruptos – são condenados a arder como nuvens formadas por 

pequenos pirilampos, contra um fundo negro. Ao contrário da imensa luz do Paraíso que 

se dilata em sublimes e imensos círculos concêntricos, as pequeninas fagulhas 

luminosas do inferno ostentam apenas um brilho esquálido e intermitente. De um lado, 

portanto, vemos a grande luz (ou luce) dos que se salvaram; de outro, somente as 

pequenas luzes (lucciole) dos pecadores que ardem na escuridão eternal.  

O filósofo não se inclina a defender a grande luz celestial, luce da glória em que 

se banham merecidamente os justos, na obra de Dante. A reflexão de Didi-Huberman 

nos mostra de que forma, sobretudo a partir da segunda guerra mundial, o paradigma 

dantesco da luz e das trevas se inverte completamente. Para isso, lembra-nos que a única 

luce a ser vista na Itália, desde os bombardeios do porto de Gênova pelas frotas 

inglesas, era a que chegava dos projetores de propaganda fascista e da artilharia 

antiaérea: 

 

Haveria, então, de um lado, os projetores de propaganda aureolando o ditador 

fascista com uma luz ofuscante. Mas também os projetores da DCA
24

 

perseguindo o inimigo nas trevas do céu, as “perseguições” – como se diz no 

teatro – das sentinelas atrás dos inimigos na escuridão do campo. É um tempo 

em que os “conselheiros pérfidos” estão em plena glória luminosa, enquanto 

os resistentes de todos os tipos, ativos ou “passivos”, se transformam em 

vaga-lumes fugidios tentando se fazer tão discretos quanto possível, 

continuando ao mesmo tempo a emitir seus sinais. O universo dantesco, 

dessa forma, inverteu-se: é o inferno que, a partir de então, é exposto com 

seus políticos desonestos, superexpostos, gloriosos. Quanto aos lucciole, eles 

tentam escapar como podem à ameaça, à condenação que a partir de então 

atinge sua existência. (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.16-17) 

 

No inferno realizado da segunda guerra, a única grande luz é a luz “gloriosa” do 

fascismo. E aos resistentes, aos fugitivos, restava apenas a esperança de se organizar em 

frágeis e informes constelações, migrando constantemente em busca dos espaços de 

recessão, de zonas de apagamento, áreas que ainda não tinham sido totalmente 

defraudadas pelos projetores da Lei. Se Dante condenou os políticos corruptos a vagar 
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 DCA: Défense contre aéronefs [Defesa contra aeronaves]. 
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pela eternidade, sofrendo no próprio corpo dolorosas queimaduras, agora são eles que se 

apropriam da verdade, da luce. 

 É nesse contexto que o autor propõe uma reflexão acerca da vida e da obra de 

Pier Paolo Pasolini, um artista que se sentiu constantemente ameaçado pela grande luz 

do poder, mas igualmente atraído pela faísca revolucionária dos vaga-lumes. Com as 

pequenas luzes teria mantido um relacionamento longo, iniciado ainda na adolescência, 

quando costumava encontrar nos cinemas a lucciola – nome dado em italiano para a 

“lanterninha, que, no escuro, munida de sua pequena lanterna-tocha, guiava o 

espectador entre as fileiras de poltronas” (idem, p.19). Além disso, lucciola era o 

apelido vulgar das prostitutas que se exibiam nos escuros becos de Bolonha, por onde o 

poeta se esgueirava no início da puberdade, tentando entrever os “lampejos moventes do 

desejo” (ibid., p.18). 

A relação de Pasolini com as pequenas luzes é explicitada por ele mesmo em 

diversas oportunidades, nos poemas ou nas cartas que enviava aos amigos. Seu amor 

pelos vaga-lumes coincide com a descoberta do sexo e da amizade, na hora exata em 

que os seres “se procuravam em seus voos amorosos e suas luzes” (PASOLINI apud 

DIDI-HUBERMAN, 2011, p.19), mas também com essa “regra de uma realidade feita 

de culpa, mundo de terror concretizado pelo raio inquisidor de dois projetores e o latido 

assustador de cães de guarda na noite” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.21).  

Tanto o cinema quanto a poesia do italiano são atravessados por essa relação; 

pelo contraste violento entre o brilho dos corpos, eróticos, erráticos – contra o fundo 

negro de uma noite culpada, de onde emerge uma consciência trágica do fim. E se 

grande parte da obra de Pasolini é uma afirmação dos lucciole do desejo contra a luce 

fascista dos “conselheiros pérfidos”, é também ele quem acaba por anunciar o trágico 

desaparecimento dos vaga-lumes.  

Triste e desenganado com a situação política da Europa, o poeta publica em 

1975 um artigo chamado “O vazio do poder na Itália”, que mais tarde seria conhecido 

com o nome lírico de “O artigo dos vaga-lumes”. Nele, o poeta se lamenta pelo 

“momento em que, na Itália, os vaga-lumes desapareceram; esses sinais humanos 

aniquilados pela noite – ou pela luz feroz dos projetores – do fascismo triunfante” 

(idem, p.25-26).  

A derrota dos lucciole não teria acontecido, então, nos anos sombrios da guerra, 

quando os indivíduos ainda podiam encontrar formas radicais de lucidez, na sua 

obstinada resistência ao terror do fascismo fascista. Aos olhos de Pasolini a realidade 
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contemporânea é ainda mais fascista, porque ninguém pode escapar à “ditadura 

industrial e consumista em que cada um acaba se exibindo como se fosse uma 

mercadoria em sua vitrine, uma forma justamente de não aparecer” (ibid., p.37).  

É produtivo recorrer aqui a um poema escrito entre 1955 e 1959, que integra o 

livro “La religione del mio tempo’, em que Pasolini já anunciava toda essa desilusão 

com o passado e a sua infinita tristeza com a Itália do pós-guerra. Contemplando os 

adolescentes embebidos em brancura, que “escolhem o caminho da esperança / no meio 

dos escombros” (PASOLINI, 2005, p.167), o poeta se pergunta: 

 

Por que é que o seu afastamento à luz do dia 

me faz agora estremecer de pranto? 

Porque não havia luz 

no seu futuro. Porque havia esta 

cansada recaída, esta escuridão. 

Agora são adultos: viveram 

o seu pavoroso pós-guerra 

de corrupção banhada em luz, 

e estão à minha volta, pobres homens 

para quem todo o martírio foi inútil, 

escravos do tempo, nestes dias 

em que desperta o doloroso espanto 

de saber que toda aquela luz, 

por que vivemos, foi só um sonho 

injustificado, não objetivo, fonte 

agora de solitárias, vergonhosas lágrimas. 

(PASOLINI, 2005, p.331) 

 

Embora reverbere a perspectiva baudelairiana do estilhaçamento do tempo 

linear, em que “no passado não se apercebe mais do que desilusão e amargura” 

(BAUDELAIRE, 1988, p.49) e no futuro não pode distinguir “nada de novo, nem 

ensinamentos de dor” (idem), a Pasolini é inadmissível esse mesmo sorriso de escárnio, 

ou aquela impostura rebelada que norteia a poesia de Baudelaire. Nas palavras 

desoladas e lamentosas do italiano – escritas cem anos depois de “As Flores do Mal” –

nota-se apenas a triste constatação de que os revolucionários eram os ingênuos, e que os 

mártires – entre eles, o irmão do poeta, Guido – morreram em vão. 

Pior do que se estivesse perdida em uma noite profunda, onde alguns clarões 

eram emitidos timidamente, Pasolini vê a Itália banhada na luz ofuscante desse novo 

controle uniformizador. Aos olhos de alguém que amava a singularidade e a afirmação 

das diferenças, nada pareceu mais terrível do que a rendição das energias 

revolucionárias italianas frente ao entretenimento narcótico da democracia-cristã. Mas 

essa constatação da monstruosidade também se dá aqui de maneira ambígua, 
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contraditória. Por um lado o monstro é o italiano comum, incapaz de resistir 

politicamente à nova ordem econômica. De outro lado é a própria poesia, que precisa 

ser constantemente mutilada e submetida à tortura, tornada informe para dramatizar sua 

inevitável assimilação pelas regras do mercado. De um lado Pasolini fala do povo 

italiano como “um povo degenerado, ridículo, monstruoso, criminoso (un popolo 

degenerato, ridicolo, mostruoso, criminale)” (ibid., p.37).  De outro, retalha seus 

próprios poemas e abjura os filmes manipulados pela indústria, negando-se a assumir 

uma forma única e previsível. 

A monstruosidade, ou a degeneração ridícula e criminosa do povo italiano, se 

deve à constatação de que os antigos vaga-lumes – os resistentes de todas as classes –

acabaram assimilados por uma massa aparentemente satisfeita de telespectadores, 

arrastados pelo poder gregário e “pacífico” da democracia. Por isso é que Pasolini 

declara: “(...) me recuso definitivamente, quer inconsciente, quer conscientemente, a 

todas as formas de pacificação” (PASOLINI, 2005, p.15). A Itália se torna insuportável 

para ele quando já não se consegue perceber os clarões erráticos e singulares que 

constituíam seu espírito, mas apenas corpos superexpostos – e por isso, corpos 

desaparecidos – na “ofuscante claridade dos ‘ferozes’ projetores: projetores dos 

mirantes, dos shows políticos, dos estádios de futebol, dos palcos de televisão” (ibid., 

p.30).  

Por outro lado, em um dos seus Poemas Mundanos o poeta escreve 

hiperbolicamente sobre a sua própria monstruosidade, destacando o seu lugar de 

humilhante solidão e consciência histórica, nessa Itália enterrada em neofascismo: 

“Monstruoso é quem nasceu / das vísceras de uma mulher morta. / E eu, feto adulto, 

mais moderno / do que todos os modernos, ando / em busca de irmãos que já não há” 

(PASOLINI, 2005, p.267).  

 Em outro poema do livro “Poesia in forma di rosa”, de 1964, o monstro volta a 

encarnar a face de um homem comum, um homem de Estado – “pequeno-burguês e 

paterno” – que, destituído de qualquer nobreza, com sua boca mole e aparência patética, 

torna-se o senhor da nova realidade e dos novos valores históricos. Através da sua pele 

descolorida, adivinham-se apenas as horas gastas inutilmente sob uma grande luz 

artificial: 

 

Vi bem de frente essa “classe”, durante um dia inteiro, 

e senti o terror que os antigos sentiram pelos monstros. 

A descoloração histérica da pele (omissis, 
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omissis, omissis), os olhos miúdos 

embainhados em duas pálpebras uterinas, 

a boca mole do napolitano amante 

de comida fétida (omissis, omissis, 

omissis), em cujo sangue quente 

ressuma sangue de vendedores ambulantes. 

E esta efígie, que foi nobre, agora, 

nesta mudança desproporcional dos valores da história, 

é a de um (omissis) homem do Estado: 

do Estado pequeno-burguês e paterno. 

É ele o possuidor desta minha realidade, 

e, ao saber isso, a realidade despoja-se, 

passa a ser coisa repugnante, nua, como nos sonhos. 

Sozinho: eu, e a Baba que o monstro deixa ao passar pelo mundo. (Idem, 

2005, p.331) 

 

Um monstro antropomorfizado, convertido no italiano comum, no napolitano 

“em cujo sangue quente / ressuma sangue de vendedores ambulantes” (idem). Mas 

certamente a força da sua poesia não está em denunciar de fora – com arrogância 

jurídica – esse país rendido aos holofotes da democracia cristã. Sua força está em 

mostrar que a própria poesia se tornou uma monstruosidade, um discurso informe – algo 

parecido com uma legislação retalhada, em que se suprimiram misteriosamente certos 

parágrafos ou caputs (omissis, omissis, omissis).  A monstruosidade dessa nova Itália é 

assumida em seu projeto poético, como estratégia para continuar escrevendo. 

Pasolini percebe o quanto a arte é servilizada por essa nova configuração 

política, sobretudo no momento em que a indústria cinematográfica começa a vender os 

filmes da sua Trilogia da vida como se fossem pornografia barata. Esse episódio 

representou uma humilhação tão devastadora para Pasolini, que ele chegou ao extremo 

de abjurá-los e, como afirma Didi-Huberman, “suicidar seu próprio amor pelo povo em 

algumas linhas extremamente violentas do Artigo dos vaga-lumes” (ibid., p.36).  

Roland Barthes , entretanto, faz um juízo muito diferente desse episódio na vida 

de Pasolini, que ele não considera uma derrota, mas uma prova da sua incansável 

estratégia artística de teimosia e deslocamento. Recorrendo ao léxico do autor para 

entender melhor essas definições, lemos que “teimar quer dizer afirmar o Irredutível da 

literatura: o que nela resiste e sobrevive aos discursos tipificados que a cercam (...)” 

(BARTHES, 1977, p.26) enquanto “deslocar-se pode querer dizer: transportar-se para 

onde não se é esperado, ou ainda e mais radicalmente, abjurar o que se escreveu (mas 

não, forçosamente, o que se pensou), quando o poder gregário o utiliza e serviliza” 

(idem, p.27).  



  

42 
 

Assim, Barthes justifica a conduta de Pasolini como “um método de jogo” (ibid., 

p.28), por entender que o cineasta renega os três filmes para dramatizar sua assimilação 

pela indústria audiovisual, mas não porque se compungia das suas ideias: “Pasolini foi 

assim levado a ‘abjurar’ (a palavra é dele) seus três filmes da Trilogia da vida, porque 

constatou que o poder os utilizava – sem, no entanto, lamentar havê-los escrito” (ibid., 

p.27).  

Se for assim, podemos dizer que a despeito da violência teatralizada no gesto, o 

italiano estava mais uma vez buscando (teimando, se deslocando) o princípio de 

delicadeza. Algo como aquele “gesto duplo, contraditório ou oximórico, pelo qual se 

constitui a subjetividade ou a consciência poética moderna” (ibid. p.43), de que nos 

falava Marcos Siscar. É através desse mesmo gesto que Pasolini encena os rituais do seu 

sacrifício. Pois ao abjurar ele se identifica com a figura do carrasco e, enquanto 

cineasta, ele encarna também a figura da vítima, do supliciado. Antes que a indústria 

“enlatasse” seus filmes com o rótulo de pornográficos, o artista encontra no gesto 

suicida (na abjuração) uma maneira de prolongar seus estertores. 

Estrategicamente ou não, é inegável que o artista se desesperou politicamente 

nos anos que precederam sua morte, a ponto de atestar o desaparecimento dos vaga-

lumes: “Eu daria toda a Montedison por um vaga-lume” 
25

 (PASOLINI apud DIDI-

HUBERMAN, 2011, p.37), além de usar essa imagem como alegoria de um hiperbólico 

genocídio cultural italiano (idem, p.28). A assunção da democracia-cristã, a ausência de 

espaços para o debate político, para a polêmica, a luta, aliada a uma generalização da 

tolerância cultural, configura uma nova e refinada espécie de inferno para Pasolini. 

Entretanto, como escreve Didi-Huberman, trata-se de uma visão catastrófica que não faz 

jus ao o restante da sua obra, pois “uma coisa é designar a máquina totalitária, outra 

coisa é lhe atribuir tão rápido uma vitória definitiva e sem partilha” (DIDI-

HUBERMAN, 2011, p.42). 

Ao discorrer sobre a perspectiva de Walter Benjamin, Didi-Huberman comenta a 

o seu artigo escrito em 1929 sobre o surrealismo, onde o filósofo defende a importância 

do pessimismo como antídoto a uma iminente catástrofe. Benjamin fala em “organizar o 

pessimismo” (idem, p.118), contra um otimismo ingênuo e sem consciência dos 

partidos burgueses e da social democracia. Por mais que essa estratégia de emancipação 

também soe um pouco ingênua aos ouvidos de hoje, não se trata de um pessimismo 

                                                           
25

 A Montedison ou Montecatini Edison S.p.A., é uma multinacional italiana que trabalha, entre outros, 
nos setores energético e químico. 
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fatalista, catastrófico, e sim de um pessimismo ativo e organizado, que nos faça duvidar 

de qualquer resposta definitiva sobre o presente. Cabe ao contemporâneo a organização 

das imagens que chegam até aqui e que habitam o espaço “intersticial, intermitente, 

nômade, situado no improvável das aberturas, dos possíveis, dos lampejos, dos apesar 

de tudo” (ibid., p.42).  

Para concluir, lembramos ainda de um poema escrito em 1949 (e publicado pela 

primeira vez em 1958) por Jorge de Sena, que é certamente um dos poetas mais 

importantes do século XX em Portugal, e somente três anos mais velho do que Pasolini. 

É irresistível e importante reproduzi-lo integralmente aqui, porque de certa forma 

sintetiza tudo o que temos dito. Além disso, parece-nos que Didi-Huberman também 

teria gostado de citá-lo, se o conhecesse. Portanto, fechamos a nossa reflexão sobre a 

lucciola – a pequena luz da delicadeza – com um discreto acento lusitano: 

 

Uma Pequenina Luz 

 

Uma pequenina luz bruxuleante 

não na distância brilhando no extremo da estrada 

aqui no meio de nós e a multidão em volta 

une toute petite lumière 

just a little light 

una picolla... em todas as línguas do mundo 

uma pequena luz bruxuleante 

brilhando incerta mas brilhando 

aqui no meio de nós 

entre o bafo quente da multidão 

a ventania dos cerros e a brisa dos mares 

e o sopro azedo dos que a não vêem 

só a adivinham e raivosamente assopram. 

Uma pequena luz 

que vacila exacta 

que bruxuleia firme 

que não ilumina apenas brilha. 

Chamaram-lhe voz ouviram-na e é muda. 

Muda como a exactidão como a firmeza 

como a justiça. 

Brilhando indeflectível. 

Silenciosa não crepita 

não consome não custa dinheiro. 

Não é ela que custa dinheiro. 

Não aquece também os que de frio se juntam. 

Não ilumina também os rostos que se curvam. 

Apenas brilha bruxuleia ondeia 

indefectível próxima dourada. 

Tudo é incerto ou falso ou violento: brilha. 

Tudo é terror vaidade orgulho teimosia: brilha. 

Tudo é pensamento realidade sensação saber: brilha. 

Tudo é treva ou claridade contra a mesma treva: brilha. 

Desde sempre ou desde nunca para sempre ou não:  

brilha. 

Uma pequenina luz bruxuleante e muda 
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como a exactidão como a firmeza 

como a justiça. 

Apenas como elas. 

Mas brilha. 

Não na distância. Aqui 

no meio de nós. 

Brilha. 

 

(SENA, 1968) 

 

 

 

 

 

2.  POESIA E SOBREVIVÊNCIA 

 

A história da literatura moderna não é marcada apenas pelo autossacrifício e 

pelo descomedimento (hybris) notáveis em Baudelaire, nem nos traumas da guerra que 

caracterizam a obra de Pasolini, mas principalmente por uma suspeita em relação à 

linguagem como representação do mundo. A interioridade, a subjetividade e outros 

supostos corolários românticos teriam cedido espaço a um maior questionamento sobre 

as possibilidades da própria linguagem. O marco inicial desse período é usualmente 

atribuído ao poeta Stéphane Mallarmé, que em fins do século XIX reivindica a 

“desaparição elocutória do eu”. A partir desse momento, acreditava-se que a linguagem 

seria capaz de dobrar-se sobre si mesma, para que pudesse advir em sua forma “pura” e 

exterior. E como anunciaria Wittgenstein, em seu Tractatus Logico-Philosophicus, de 

1921, "Os limites de minha linguagem significam os limites de meu mundo" 

(WITTGENSTEIN, 1968, p.111) 

Entretanto, hoje é possível questionar também essa visão hegemônica da 

modernidade, desconstruindo a sua crença na desmistificação racional das ilusões 

românticas sobre a plenitude do poético. Isso porque a suposta “redescoberta da 

linguagem” não é necessariamente uma evolução e nem se constitui apenas de uma 

oposição frontal ao Romantismo. Paul de Man, que se dedica à releitura da poesia de 

Mallarmé e de seu cânone crítico, vai investir no que ficou recalcado por essas 

simplificações categóricas de cada período. O crítico vai enfatizar justamente a 

importância do lirismo enquanto solo das tensões entre poético e prosaico, assim como 

o valor fecundo – porque problemático – do Eu na obra de Mallarmé. Conforme Celia 

Pedrosa, o crítico explora também “o caráter que considera ao mesmo tempo simbólico 

e alegórico, representativo e autorreflexivo, subjetivo e impessoal dessa poesia” 

(PEDROSA, 2013, p.3). 
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Esse método de leitura nos permite pensar a poesia contemporânea menos como 

uma filiação aos imóveis pressupostos modernos ou românticos, do que como uma 

reativação das tensões estabelecidas na modernidade. Porque já não se trata de escolher 

entre o expressivismo ou a elisão do referente, a interioridade ou a força dos 

significantes. Todas as opções são não apenas possíveis como recombináveis, nesse 

cenário que Haroldo de Campos (1997) nomeia de pós-utópico, em que o poeta não 

aspira mais a uma palavra monológica e definitiva, adquirindo consciência do caráter 

plural e provisório da poesia. Certamente, essa falta de utopia não serve para dirimir o 

sentimento de crise; ao contrário, ela se torna ainda mais aguda com a desierarquização 

entre o artístico e o não-artístico, a heterogeneidade do público e a fragmentação das 

identidades culturais. Por outro lado, tornam-se particularmente interessantes as formas 

com que a poesia contemporânea relaciona (e se relaciona) com o aprofundamento da 

crise.  

Uma das dicções que se destacam nesse momento particular da poesia brasileira 

é certamente Eucanaã Ferraz. Por sua capacidade de associar rigor construtivo e 

densidade emotiva, transitando da musicalidade à plasticidade, entre o fabular e o 

alegórico, a concisão e o poema narrativo. Poeta cujo projeto não estaca em uma opção 

confortável, onde que cada livro propõe a reconcentração dos problemas e a revisão das 

próprias possibilidades da linguagem. Embora seu nome seja reconhecido e valorizado 

por boa parte da crítica, desde que seu nome foi incluído em uma antologia de poetas 

dos anos 90, por Heloisa Buarque de Hollanda, a recepção de seus livros sempre tem 

gerado alguma polêmica. Fenômeno que acaba contribuindo ainda mais para distinguir a 

qualidade dessa poesia em meio à convivência de tão múltiplas dicções.  

Embora tenha participado de uma geração preocupada com a revalorização da 

forma poética, que na década de 1990 funcionou como uma espécie de reação à 

ideologia do desbunde e ao espontaneísmo da poesia marginal, não se trata de um poeta 

puramente formalista. Principalmente porque o próprio projeto do poeta é baseado no 

hibridismo e na instabilidade, tanto formal como temática. Sobre essa questão, Eduardo 

Coelho reconhece a gradativa passagem de uma poética mais exata, clara e afiada, no 

início, para uma acentuação da carga dramática
26

 e um tom mais narrativo em Rua do 

Mundo e Cinemateca (cf. COELHO, 2008). Não obstante, essa é apenas uma entre as 

                                                           
26

 Eduardo Coelho (2008, p.45) afirma que essa “intensa carga dramática deve ser entendida pelo seu 
duplo sentido: tanto o cênico como o sentimental”. 
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diversas formulações e reformulações da sua poesia, que, como afirma o crítico, está 

sempre resistindo a apresentar-se como antes (idem, p.46). 

Por outro lado, certamente há alguns procedimentos ou traços que costuram 

todos os seus livros, a partir de suas orientações criativas. Percebemos de maneira 

transversal o adensamento da questão do visível
27

, por exemplo, que articula poesia e 

artes visuais, assim como a incidência de temas ligados à experiência sensível da morte, 

do desejo pelo outro, e a possibilidade do sublime e da epifania, sem sair de um plano 

da imanência
28

.  

Defendemos que delicadeza dos seus poemas não está somente em certa 

tendência formalista e reativa ao gesto marginal, mas no modo como articula essas 

formas a uma percepção elaborada do presente. Aí é que reside a possibilidade de criar 

– em meio ao pluralismo – alguma diferença. Sem essa contraface, a delicadeza 

provavelmente significa apenas uma experiência vazia ou uma fútil “excrescência 

ornamental”, para usar o divertido sintagma leminskiano
29

. 

Sem dúvida, seria possível discorrer sobre um poeta mais “visceral”, buscando 

reconhecer em seu projeto uma finalidade delicada, para dar continuidade às reflexões 

que fizemos acerca de Baudelaire e Pasolini. Mas é igualmente (ou até mais) produtivo 

entender como e por que um poeta como Eucanaã Ferraz, menos extremista (embora 

talvez não menos radical, como veremos adiante), indica alguns caminhos e novas 

formas para que a delicadeza sobreviva na contemporaneidade. Seguramente, no seu 

caso, é menos por um gesto expansivo do que por uma potência aguda, meticulosa, que 

situa o presente no limiar das suas infinitas possibilidades.  

 

2.1 – “Um fio de luz” 

 

Um fio de luz: 

tesoura que baste 

para tornar nítido 

o que 

 

sobre a cômoda, 

sobre a mesa: 

um lápis, uma pera, 

                                                           
27

 Essa questão é desenvolvida por Celia Pedrosa no ensaio Poéticas do Olhar na Contemporaneidade 
(2011), ao qual voltaremos logo adiante. 
28

 Rosa Maria Martelo (2007, p.113): “(...) mundo em epifania, mas através da intensificação do sentido 
e sem sair de um plano da imanência”.  
29

 Paulo Leminski usa esse termo em uma entrevista em que defende a necessidade da poesia contra um 
suposto caráter decorativo, ornamental. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=0gm8BCMki64 
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um cálice, 

 

que nossos olhos 

podem anotar 

sem complicação, 

sem gula ou fastio. 

 

Mesmo da morte a repentina  

ternura, se vista de tal modo: 

num vaso, haste, pétala 

que cede. 

 

Sobre a cômoda, sobre a mesa, 

belezas que um nosso gesto 

pode anexar ao peito 

sem grande peso. 

 

Ou, ainda, o peso nenhum 

de quando nenhum atavio: 

tábua  

sem nada em cima. 

 

(FERRAZ, 2002, p.23) 

 

A imagem de abertura do livro Desassombro é de um fio de luz que penetra o 

espaço íntimo da casa, recortando sutilmente essa penumbra até evidenciar, sobre a 

mesa, coisas tão comuns como “um lápis, uma pera, / um cálice”. Objetos de uso 

cotidiano, frutas que apodrecem; coisas que qualquer pessoa poderia ter em casa e que 

revelam a medida das nossas necessidades: escrever, comer, embriagar-se. Nesse espaço 

íntimo e assombrado pela consciência da finitude, uma luz tênue traz a possibilidade de 

reencantamento pelas coisas simples, pequenas e belas que foram deixadas sobre a 

mesa. Por outro lado, essa alegria implica simultaneamente no reconhecimento da 

morte, do fundo trágico da existência.  

Ao notar a beleza das coisas que podemos sentir sem grande peso, como esses 

objetos domésticos, o homem toma consciência de que o seu destino é perdê-los. O 

enfrentamento com a morte parte de reconhecer que o peso, afinal, será suprimido por 

uma leveza que não cabe aos vivos. Esse “peso nenhum / de quando nenhum atavio: / 

tábua / sem nada em cima”, que se refere ao fim das tensões entre luz e sombra, alegria 

e penar. É especialmente notável a forma como o poeta consegue atenuar a tragicidade 

da morte ao afirmá-la enquanto ausência de peso, ausência de imagem. Uma leitura 

pouco atenta poderia inclusive confundir o sentido da estrofe final com a anterior, onde 

o que se afirma, ao contrário, é possibilidade da beleza e da alegria – apesar de toda 

precariedade. Os versos curtos e sutilmente recortados – que estabelecem um vínculo 

entre a forma do poema e a imagem do fio de luz – ajudam a suavizar o aspecto trágico 
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que serve de fundo à alegria; a sombra que permite o aparecimento das pequenas 

cintilações. 

No capítulo anterior, havíamos percebido alguns contrastes semelhantes em um 

poema de Eugénio Montale citado por Ítalo Calvino, assim como nos pequenos lucciole 

de origem luciferina descobertos em Bolonha por Pasolini. No entanto, como vimos, 

esses contrastes são agora articulados em um ambiente íntimo, longe da luz abrasadora 

dos postes públicos, nessa zona de apagamento onde o desejo pode se refazer em 

silêncio. No poema, a certeza do fim não é substituída por um otimismo ingênuo, mas 

também não dissipa o presente em pura negatividade. O permanente contato entre luz e 

sombra é não apenas necessário, como concerne apenas ao reino dos vivos, reino da 

imanência. Como afirma Silviano Santiago em seu texto “Um fio de luz: o poema, a 

esperança”, que apresenta o livro: 

 

Entre assombros e desassombros (vale dizer: silêncio e palavra, entre trevas e 

luz, entre temor e coragem, entre descanso e trabalho, entre decadência e 

trabalho, entre o belo e o feio, etc.) se recheia o livro de poemas que estamos 

lendo. 

 

(SANTIAGO, 2002, p.11) 

  

O mundo de que fala Eucanaã Ferraz não é desvinculado de seu entorno, nem da 

necessidade de trabalhar e cumprir os ritos do contemporâneo. O homem que 

experimenta a beleza ínfima dos objetos iluminados é o mesmo que se vê obrigado a 

reconhecer na finitude o fundamento da alegria. Mas “mesmo da morte a repentina / 

ternura, se vista de tal modo: / num vaso, haste, pétala / que cede” (FERRAZ, 2002, 

p.23). A experiência da morte só se torna fundamental na medida em que permite 

perceber os clarões que iluminam nossa precariedade; no peso da nossa condição 

trágica, alguns frágeis atavios. 

Outro poema do mesmo livro deixa claro o reconhecimento da violência anterior 

ao próprio ato da escrita. Entretanto, o poeta é capaz de dizê-la sem recorrer ao 

desespero, à catástrofe. Seu gesto remete à brandura de que fala Barthes, e com a qual 

conclui as suas reflexões sobre o princípio de delicadeza, correspondendo “à recusa 

não-violenta da redução (...) à fuga elegante e discreta diante do dogmatismo” 

(BARTHES, 2003, p.80). Vejamos de que forma o poeta mobiliza a violência das 

palavras, em seu poema: 
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Não eram flores,  

tampouco a aurora.  

As palavras chegaram  

sujas de sangue. 

 (...) flores de sevícia embrulhadas  

no papel ruim dos jornais.  

Ainda palavras.  

Mas nunca tão duras.  

Dei a elas esta folha  

– a mais alva que pude”  

 

(FERRAZ, 2002, p.95).  

 

Esses versos são notáveis porque ensinam que a delicadeza do poeta não está na 

tentativa de purificação das palavras – essas flores da sevícia sujas de sangue – mas na 

forma gentil de oferecer-lhes o branco da página. Como se as próprias palavras 

chegassem alquebradas, violentadas – e o poeta apenas quisesse deitá-las sobre a pele 

das folhas. Mesmo quando ele já não tem mais como se esquivar das expressões de 

brutalidade que achatam a realidade, encontra alguma leveza no branco onde o poema é 

grafado. 

Essa cor branca ele colhe da poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen, a 

quem dedica alguns de seus versos, desde Livro Primeiro, assim como da obra de 

Carlos Drummond de Andrade, certamente um dos poetas mais influentes na produção 

lírica de Eucanaã Ferraz. Em um dos poemas de Drummond intitulado As impurezas do 

branco, encontra-se o poema “Papel”, que remete a sua condição de ex-funcionário 

público e aos papéis sem nobreza: “(...) Papel quanto havia em mim / e nos outros, 

papel / de jornal / de parede / de embrulho / papel de papel / papelão”. 

Mas é com João Cabral de Melo Neto que esse poema dialoga mais 

intensamente. De fato, ele é praticamente uma resposta a um poema do livro O 

Engenheiro, onde lemos: “O papel nem sempre / é branco como / a primeira manhã. // É 

muitas vezes / o pardo e pobre / papel de embrulho (...)” (MELLO NETO, 2008, p.52). 

Ferraz recebe esse embrulho de palavras duras e sujas de sangue, oferecendo a elas não 

uma folha branca “como a primeira manhã”, mas esta: “– a mais alva que pude”.  

João Cabral termina o poema se perguntando “Como um ser vivo / pode brotar / 

de um chão mineral?” (idem, p.53), porque para ele as palavras rebentam do próprio 

branco da página; são estranhos monstros “nadando no poço / negro e fecundo” (ibid.) 

de um lápis, assim como os versos são organismos que podem brotar “de germes 

mortos” (ibid). Para Eucanaã Ferraz, por outro lado, a superfície branca da folha é onde 
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o poeta pode recostar o corpo violentado e sanguinolento desses seres vivos: “Ainda 

palavras. / Mas nunca tão duras”.  

Não obstante, retorna em diversos momentos do livro a imagem daquele 

pequeno fio de luz, que entra pela janela ou por uma fresta qualquer, vindo encontrar os 

cantos escuros da casa. O modo com que essa imagem desaparece e ressurge no livro 

permite uma associação analógica ainda mais forte com os vaga-lumes de Didi-

Huberman. No capítulo do livro chamado “Este Fruto”, onde se torna mais presente a 

temática amorosa, o poeta afirma que essa “estrela magnífica / e doméstica, vem, / 

acaso e matemática, / morder no copo / a água que dormiu à mesa”. Aqui Eucanaã 

Ferraz está mais próximo da luminosidade de Manuel Bandeira, que se refere mais ao 

brilho da lâmpada (uma estrela doméstica) do que aos raios do sol: 

 

(...) 

 

pode não ser a morte da morte 

e talvez não mostre a agulha perdida 

na sala ou no tempo, mas 

 

infringe, por ínfimo farol  

que seja, certos escuros: um canto  

do quarto, da dor, do olhar.  

 

Dure apenas um minuto 

a gema de um tal ardor, 

sol tão pequeno, 

 

há que se acender  

em cada mínimo 

a força da minúcia. 

 

Voltamos aqui às relações estabelecidas no poema de abertura, a partir de 

elementos visuais. Este jogo de contrastes é percebido por Celia Pedrosa em um ensaio 

sobre as “Poéticas do olhar na contemporaneidade”, em que discute e propõe paralelos 

entre as obras de Paulo Henriques Britto, Fábio Weintraub e Eucanaã Ferraz, 

principalmente no que tange a predisposição do seu olhar ao instante, situado sempre 

entre o fixo e o móvel.
30

 Desde a ilustração da capa do volume até a problematização do 

título, há um reconhecimento daquele projeto de forças opostas já sugerido por 

Santiago: 

 

                                                           
30

 Sobre isso, ver também: BOSI, Viviana. Prefácio. In: PEDROSA, Celia. Ensaios Sobre Poesia e 
Contemporaneidade. Niterói: Eduff, 2010, p.12. 
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Assim se cria uma imagem que inverte a expectativa convencional de 

referencialidade, na medida em que nela vemos a luz indiciando o abismo, a 

escuridão apontando horizontes. E é nesse jogo de inversão que o título 

atribuído pelo poeta a seu livro – e, por extensão, à gravura que o ilustra – 

também instigantemente confirma. E isso porque a palavra desassombro, 

embora signifique destemor, serenidade, desanuviamento, associados a 

clareza e iluminação, o faz através da força semântica e sonora de radicais 

ligados a sombra e assombro, que entram em jogo de ressonância analógica, 

entretecem sugestões de obscuridade, perturbação, enigma. (PEDROSA, 

2010, p.125) 

 

 

A força do fio luminoso está na sua ambivalência; na sua capacidade de indiciar 

o abismo e de fazer a própria escuridão assinalar um horizonte na paisagem. Desse 

modo, o poeta está longe daquela luz paradisíaca que se dissolve na ingenuidade 

redentora da fé, e também da experiência perdida no niilismo ou na tautologia de uma 

noite absoluta. Vejamos de que forma o raciocínio de Pedrosa se conclui:  

 

Essa inversão nos remete à comparação nietzschiana da filosofia à pintura 

para definir uma visão corajosa, justamente pela capacidade não de vencer, 

mas de encarar o abismo das sombras, o encontro com a imprecisão e a 

precariedade do mundo. (idem, p.126) 

 

Percebe-se a relação sutil entre a delicadeza e o pensamento de Nietzsche, onde 

lemos a necessidade de assumir com coragem a vida como ela se apresenta no instante, 

no encontro com a sombra, sobre a qual não é possível triunfar. Mesmo através da 

sutileza das imagens, a poesia de Ferraz inclui a potência e o trágico nietzscheanos, em 

que luz e sombra são igualmente necessárias. A delicadeza não consiste em evitar o 

enfrentamento com a dimensão trágica da vida, mas na não aceitação da sua presença 

como a única verdade sobre o homem. Na possibilidade de escolher a alegria, a partir do 

reconhecimento da finitude. 

É o próprio Eucanaã Ferraz quem afirma: “(...) há tanto uma vontade de tornar 

claro quanto um desejo de conhecer o escuro. Esta luz de que tanto falam os meus 

poemas é da ordem da razão, sim, mas ela é também a imagem da compreensão de 

nossa dimensão trágica” (FERRAZ apud PEDROSA, 2011, p.126). O que parece ecoar 

uma passagem de Nietzsche (2008, p.162): “perceberás que eu amo a sombra assim 

como a luz. Para que haja beleza no rosto, nitidez na fala, bondade e firmeza no caráter, 

a sombra é tão necessária quanto a luz”. 

Essa lucciola não pode ser encontrada apenas em Desassombro, mas percorre 

todos os livros do poeta, desde seu Livro Primeiro (1990), escrito nessa “Terra pobre, 

onde a felicidade passa / longe, mas daqui eu a vejo / e todo o meu corpo brilha”. Em 
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Martelo (1997, p.46), onde “A sorte / precária / de uma luz / em meio à sombra / que 

tudo amesquinha (...)”.  Em Rua do Mundo (2004, p.9) escrito “(...) no bico / de um 

fósforo que se acende, seta / do dorso da sala escura”. E no mais recente, Sentimental 

(2012, p.22), de “quando uns pontos / claros que se desenham sobre o fundo de seu luto 

(...)”. 

O livro Cinemateca (2008) se torna um caso à parte, porque se divide em três 

seções: 1ª luz, 2ª luz e 3ª luz.  Segundo Eduardo Coelho, essas luzes “representam a 

gradação dos estados de ânimo, até então só revelada de uma obra para outra” 

(COELHO, 2008, p.45). Na primeira, predomina uma luz atonal e a alegria é um 

decreto. Sob essa luz, “o ângulo do edifício da rua Senador Euzébio, nº 29, é cavalheiro 

e cede “lugar à murta, suas flores miúdas, / brincos brancos cujo perfume / desvia a 

igreja, o sol, a rua” (idem, p.47).  

Na segunda, retornam os conflitos dramatizados sobre tudo em Rua do Mundo, 

como a recusa do amor e da morte. Entretanto, como ele nos adverte, “de tais conflitos 

ele parece tirar um caráter lúdico que os supera (...)” (ibid.).  Esse é o caso do poema 

“Móbile”, estudado mais detidamente por Mônica Genelhu Fagundes, que também 

estabelece alguns paralelos entre essa figura e o “Elefante” de Drummond: 

 

 (...) [O móbile] incorpora, à semelhança do elefante clown de Drummond, 

uma alternativa ao mundo moderno, com sua técnica, seu automatismo e sua 

anulação do individual, do único, da diferença. Posto à janela, corpo que se 

transforma, que se pode definir tão-somente por sua inerente mutabilidade, o 

móbile é o outro da cidade – mas, como tal, o outro que a cidade não quer. 

“(...) Ficou lá, inútil, ardendo / sobre o trânsito, // o móbile / gigante que seus 

olhos não viram, // que seus olhos não quiseram, / que seus olhos não e não”. 

 

Na terceira luz, a morte finalmente prevalece. Mas mesmo aqui ela não se abate 

de maneira apocalíptica sobre o homem contemporâneo. Conforme a observação de 

Eduardo Coelho a respeito do último poema de Cinemateca, chamado “Desfotógrafo”, 

mesmo que o livro comece a ser desescrito, resta ao fim uma fotografia em “branco e 

branco”, uma folha livre. “(...) não se trata, portanto, de uma interrupção, mas de uma 

possibilidade de rebobinar o rolo do filme e reescrever os temores com cores ainda mais 

brandas, o que suaviza os perigos da luz tênue da última parte de Cinemateca” 

(COELHO, 2008, p.49). Desse modo, mesmo quando a luz está em vias de desaparecer, 

o poeta perverte a presença acachapante da morte através da brandura, da vida a ser 

reescrita após o fim da última linha. Pois, como afirma Eucanaã Ferraz no ensaio “O 
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Poeta vê a Cidade” (2002): “A morte não decreta o fim, mas, ao contrário, possibilita 

novos arranjos”.  

Essa maneira branda de tratar os temas mais espinhosos, remete também a um 

ensaio de Francisco Bosco a respeito de Desassombro, e que não obstante se relaciona 

fortemente com a questão da luminosidade. Bosco percebe que a radicalidade do projeto 

poético de Eucanaã Ferraz não está propriamente na violação das margens, mas na 

ocupação dos seus vazios. Trata-se, portanto, de uma “radicalidade dos desextremos” 

(BOSCO, 2003). Para ele, o poeta desenvolve “uma poética que, incluindo em si a 

riqueza da fatura textual moderna, esquiva-se entretanto de seu movimento de exclusão” 

(idem, .p.152). Nela, o rigor com a forma não é submissão às normas formais, mas 

difícil trabalho de conciliação entre concisão e narratividade, prosa e lirismo, 

sentimentalismo e ceticismo. Afinal, “(...) a forma é o trabalho poético a fim de fazer 

surgir o outro da forma, é a linguagem mobilizada para fazer falar o que, nela, excede-a: 

o mundo, o real, a sujeira inscrita na linguagem” (ibid.).  

Pelo que foi dito, mesmo uma poesia orientada por imagens da alvura, da 

clareza, da transparência, nos permite reconhecer a opacidade da morte; em sua pureza, 

a sujeira da linguagem. Porque “a clareza faz surgir a outra clareza, isto é, a sujeira – em 

Desassombro o amor, o desejo, os afetos –, que não deixa de ser o outro da clareza, uma 

vez que não se permite experimentar a não ser indiretamente, obliquamente, 

obscuramente” (ibid., p.152).  

Logo, o desassombro da sua poesia não pode ser percebido senão como a 

contraface inevitável do assombro. Clareza e sujeira, presença e ausência, sombra e luz 

só podem ser experimentadas na sua necessária relação. Elementos que Eucanaã Ferraz 

articula sem aspirar ao rompimento com as tradições literárias, na sua maneira particular 

de exercitar essa “radicalidade dos desextremos”, onde as margens são exploradas a 

partir das suas brechas, de suas fissuras. Dito isso, ousamos discordar de Silviano 

Santiago apenas quando afirma que os poemas de Ferraz instauram as palavras “na 

quermesse festiva da esperança” (SANTIAGO, 2002, p.17). Trata-se, antes, de uma 

quermesse da alegria, que só se torna possível graças à incorporação do sentimento 

trágico. Por isso, gostaríamos de terminar essa reflexão com a imagem do poema que 

encerra o seu Livro Primeiro: 

 

Guardem minha esperança 

longe de mim 

que vou apodrecendo 
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dentro dos dias 

 

Como eu dizia 

tomem conta da alegria 

que ficou intacta na partida 

como um quadro 

infinitamente delicado 

 

(FERRAZ, 1990, p.54) 

 

2.2 – Presenças, ausências 

 

Em sua conferência sobre a delicadeza, Maria Rita Kehl (2008) comenta sobre 

um texto escrito por Freud em 1915, intitulado A transitoriedade, onde o psicanalista 

alemão elabora um pequeno elogio da finitude. Com tônus fortemente literário, o autor 

relata um passeio empreendido a pé na companhia de dois amigos seus, durante o verão 

que precedeu a segunda grande guerra. Um deles era naturalmente taciturno e 

pessimista; o outro era um poeta que, embora parecesse inclinado a admirar a beleza da 

paisagem, não conseguia extrair disso qualquer alegria. Porque, como nos explica 

Freud, o amigo não conseguia deixar de pensar no absurdo da morte daquelas 

extraordinárias criaturas da natureza, sentindo, com demasiado pesar, que tudo 

desapareceria em um piscar de olhos como se jamais tivesse existido. 

Essa incapacidade para admirar o transitório, segundo Freud, estaria ligada a 

uma antecipação do luto, que implicava na diminuição da libido do poeta, descrita pelo 

psicanalista como “uma certa capacidade para o amor” (FREUD, 2006). Mas o luto não 

nos leva sempre à entropia, porque quando experimentado sobre uma perda efetiva (a 

morte de alguém que amamos), podemos nos tornar ainda mais aptos a amar a frágil e 

efêmera condição da vida: “A transitoriedade é o valor da escassez do tempo. A 

limitação da possibilidade de uma fruição eleva o valor dessa fruição” (idem). Pode-se 

estar certo de que a beleza e a forma de um rosto desaparecem no decorrer dos anos; 

“sua evanescência, porém, apenas lhe empresta renovado encanto. Uma flor que dura 

apenas uma noite, nem por isso nos parece menos bela” (ibid.).  

 Pierre Fédida (apud DIDI-HUBERMAN, 1998, p.85), observando um jogo entre 

duas irmãs pequeninas que acabaram de perder a mãe, chega à conclusão de que “o luto 

põe o mundo em movimento” e que “o jogo esclarece o luto”. Nesse jogo, um lençol 

que as crianças começam usando como sudário pode rapidamente se transformar “em 

vestido, casa, bandeira içada no alto de uma árvore... antes de acabar por se rasgar em 
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risos de farândola desenfreada, na qual é morto um velho coelho de pelúcia cujo ventre 

é arrebentado (...)” (idem).  

Roland Barthes afirma que “o luto é vivo” (BARTHES, 2003, p.24) assim que 

começa o seu curso sobre O Neutro – enquanto ainda caminhava sobre “o fio cortante 

do luto” (idem, p.31) em virtude da morte recente de sua mãe. Circunstância que 

obviamente pesa sobre “a ironia trágica que reflete bem o espírito do curso” (CLERC, 

2003, XXIV), como observa Thomas Clerc no prefácio ao volume.  

Se por um lado o sofrimento produz um discurso “inevitavelmente banal” 

(BARTHES, 2003, p.155), já que “sofrer (no sentido moral, num luto) = percorrer, 

atravessar os grandes lugares-comuns da humanidade (...)” (ibid.), por outro lado o 

sofrimento é indissociável de uma diaforologia, essa “ciência das sutilezas” que norteia 

o princípio de delicadeza e sua defesa do “momento frágil de um indivíduo” (ibid., 

p.80). Para explicar essa afirmação, Barthes nos conta uma bela passagem de Diógenes 

Laércio sobre Bias (um dos sete sábios): 

 

“Vejam como ele morreu: chegando à extrema velhice, defendia uma causa 

em juízo: interrompeu por um momento o discurso e inclinou a cabeça sobre 

o colo do neto. O adversário apresentou seu arrazoado, os juízes proferiram a 

sentença em favor do acusado defendido por Bias, o tribunal se dissolveu, e 

foi só então que perceberam que Bias estava morto com a cabeça no colo da 

criança”: “Morto no colo da criança”, é esse o título que desejaria dar a essa 

figura [da brandura, da delicadeza], porque essa é, talvez, a morte que se 

poderia desejar. (BARTHES, 2003, p.81)  
  

  Talvez esse exemplo tenha se tornado tão importante para Barthes porque o 

velho Bias, ao morrer no colo de seu neto dá um fim inesperado ao julgamento, ao 

mesmo tempo em que tem sua última velhice acolhida por uma criança. Mais adiante, 

Barthes afirma que uma das formas de arrogância é o julgamento daqueles que estão 

mortos. Segundo ele, “a lembrança e o esquecimento são igualmente arrogantes” 

(BARTHES, 2003, p.324) na medida em que servem para julgar moralmente os 

cadáveres (indefesos por excelência). Não obstante, a literatura pode remover esses 

traços de autoritarismo ao ficcionalizar, ao repor na forma de um discurso o 

desaparecimento dos personagens, que afinal de contas são seres imortais (idem). Mas 

há de se considerar ainda uma outra lembrança, também ela sutil, porque deseja tocar “a 

vida de quem foi amado – memória do amor, a única que existe fora da arrogância” 

(idem, p.327): 
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PAI 

 

No chão tenro do Rio,  

misto de areia e resto de alagadiços,  

 

pus teu corpo 

triturado, 

 

limalha da velha Minas, 

ímã que já não prendia nenhuma alma. 

 

Pus ao pé de uma árvore,  

perto do mar, 

 

teu corpo moído, pesado, que 

parecia um punhado de conchas 

 

que se macerou insistente, 

violentamente. 

 

O chão do Rio ganhou mais peso, 

outra geologia. 

 

(FERRAZ, 2007, p.36) 

 

 A imagem d’ “O chão tenro do Rio” se aproxima bastante daquele “colo da 

criança” onde morreu discretamente o velho Bias, no conto de Diógenes Laércio, assim 

como do arranjo floral onde é depositada a cabeça da górgona, nas Metamorfoses de 

Ovídio. Este pequeno mangue ou “misto de areia e resto de alagadiços” é também uma 

imagem provida de delicadeza, em sua consideração ao frágil, em seu acolhimento 

gentil do corpo inanimado de um homem. Contudo, não se trata apenas de reconhecer a 

matéria dócil do solo onde as cinzas foram esparzidas, mas a dupla dimensão que se 

abre nessa imagem.  

A produtiva ambivalência do poema pode ser colocada da seguinte forma: Se de 

um lado notamos a presença do pai apesar da ausência do corpo, pelo outro 

percebemos a ausência do pai apesar da presença de suas cinzas. No corpo vivo de um 

homem manifesta-se uma espécie de peso leve, onde a matéria sólida pressupõe uma 

alma (como um ímã que separa os metais ferrosos do ouro refinado); mas seu corpo 

morto e lacerado, ao contrário, traduz apenas uma leveza pesada – puro minério em pó 

– “limalha da velha Minas, / ímã que já não prendia nenhuma alma”.  

Além disso, ao esparzir o peso do acontecimento sobre a terra, Ferraz se esquiva 

do desespero melodramático que marca grande parte dos discursos ocidentais sobre a 

morte; pois a substância que faz o chão tenro do Rio ganhar “mais peso, / outra 

geologia” é a carne poética que preenche (ou presentifica) o ser amado no instante de 
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seu fim, à qual se contrapõem os clichês associados ao luto. Percebemos aí um 

deslocamento sutil dos tão desgastados pêsames, que em língua portuguesa servem para 

indicar a relação inextrincável entre morte e peso – o pesar de toda ausência. 

Rosa Maria Martelo, no posfácio à edição portuguesa do livro Rua do Mundo, 

coloca algumas questões que nos permitem refletir melhor sobre o jogo entre presença e 

ausência na poesia de Eucanaã Ferraz. Vamos ver de que maneira os argumentos são 

colocados, para em seguida problematizar a sua insistência a respeito das “formas de 

presentificação do mundo que estão já para além da sua angustiosa apresentação 

enquanto ausência (...)”, onde a proliferação de imagens de setas, elásticos, lanças
31

 

supostamente ilustram “um movimento de presentificação do não-lexicalizado, isto é, 

uma ida através da língua que faz pensar numa forma particular de metáfora: a 

catacrese” (idem, p.107).  

Para exemplificar essas afirmações sobre a presença e o valor da catacrese, Rosa 

Martelo analisa o poema intitulado “Um piano” (FERRAZ, 2007, p.18), em que o 

sentido de tocar com as mãos adquire o duplo sentido de criar sons e, simultaneamente, 

de alcançar um mundo prolongado pela música (MARTELO, 2007, p.107): “/ Ouve: os 

dedos alcançam, como se / árvore, água, como se a casca da água, / a canção (...) /” 

(FERRAZ apud MARTELO, 2007, p.107). 

Essa associação é bastante antiga e remete a Aristóteles, para quem o sentido 

tátil “é aquilo sem o que a visão não pode acontecer e aquilo que constitui o eschaton da 

visão: seu limite – mas também, por essa mesma razão, fantasticamente, seu telos: tocar 

seria como a visée (obsessão ou fobia) da visão” (DIDI-HUBERMAN apud HUCHET, 

1998, p.15). Então, se considerarmos essa antiga familiaridade entre o toque e o olhar, 

podemos concluir que as teclas de um piano realmente não são feitas somente para 

serem tocadas em sentido estrito, musical; pois os sons entrelaçados nos permitem 

formular essas imagens vivas que também podem ser “tocadas”.  

Dito isso, é possível concluir que a catacrese serve de fato para aproximar visão 

e tato; ideia que também se nota no pensamento de Roland Barthes, quando afirma que 

a única abordagem possível para descrever o gozo seria através da catacrese: “metáfora 

‘cambeta’ na qual o termo denotado não existe na língua (os braços da poltrona) (...)” 

(2003, p.122). Mas haveria delicadeza apenas nessa ação relacionante, por onde a poesia 

institui seu próprio mundo? 

                                                           
31

 O texto se intitula exatamente “Setas, elásticos, lanças: modos de usar”.  
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Ao contrário do que afirma Martelo, nenhuma figura de linguagem pode ser 

compreendida enquanto simples presentificação do mundo para além da angustiosa 

ausência. Ao menos se compreendermos que a ausência é “o motor dialético tanto do 

desejo – da própria vida, ousaríamos dizer, a vida da visão – quanto do luto – que não é 

‘a morte mesma’ (isso não teria sentido), mas o trabalho psíquico do que se confronta 

com a morte e move o olhar com esse confronto” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.129).  

Como notamos no poema “O Pai”, toda presença nos deixa também diante de 

uma falta; todo volume remete a um vazio. Por isso, cada nova imagem não tem apenas 

um valor de superfície; ou melhor, a sua superfície – a sua “sintaxe audível” 

(MARTELO, 2007, p.110) – é a própria abertura, o limiar entre um volume e um vazio. 

“A evidenciação de um mundo” (idem) é necessariamente a ocultação de outros 

mundos: 

 

Eis por que o túmulo, quando o vejo, me olha até o âmago – e nesse ponto, 

aliás, ele vem perturbar minha capacidade de vê-lo simplesmente, 

serenamente – na medida mesmo que me mostra que perdi esse corpo que ele 

recolhe em seu fundo. Ele me olha também, é claro, porque impõe a mim a 

imagem impossível de ver daquilo que me fará o igual e o semelhante desse 

corpo em meu próprio destino futuro de corpo que em breve se esvaziará, 

jazerá e desaparecerá num volume mais ou menos parecido. Assim, diante da 

tumba, eu mesmo tombo, caio na angústia (...). (DIDI-HUBERMAN, 1998, 

p.38) 
 

Cabe aqui voltar ao texto em que Celia Pedrosa (2011) discute as relações entre 

a experiência do olhar e poesia contemporânea, mostrando como a temática e os 

procedimentos relacionados à visualidade fertilizaram o solo da cultura moderna; 

período em que se engendra a “hegemonia das formas de comunicação visual” (idem, 

p.119), marcada pelo que Martin Jay chama de “ocularcentrismo” (JAY, p.221).  

A contemporaneidade convive e recombina as encenações do olhar tipicamente 

modernas, que compreendem o elogio baudelairiano da arte cotidiana e pedestre de 

Constantin Guys na multidão parisiense; a dialetização do olhar proposta por Walter 

Benjamin; o “instantâneo onírico do surrealismo” (ibid.); a recriação impressionista do 

pontilhismo, além de outras inúmeras “práticas de produção e reprodução visual que 

confirmam sua importância para a instauração e a avaliação das transformações e 

tensões modernas” (PEDROSA, 2011, p.120). 

Quanto ao panorama nacional, Pedrosa não ignora a importância do ensaísmo 

crítico de Antonio Candido, que detectou as manifestações da visualidade na produção 

lírica dos poetas modernistas, inspirados pelo lema “ver com olhos livres”, de Oswald 
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de Andrade, cunhado no Manifesto da poesia pau-brasil. Além disso, os procedimentos 

ligados à visão na poesia de Manuel Bandeira, percebida por Candido como uma 

“composição por imagens simples, em que a aproximação arbitrária de objetos e temas é 

comparada à da técnica pictórica das naturezas-mortas” (idem, p.122). Uma técnica que 

também influencia a poesia de Eucanaã Ferraz, como bem lembra Silviano Santiago 

(2009, p.9). A recuperação histórica dessa tradição enriquece a leitura da poesia 

brasileira contemporânea, orientando, nesse caso, um interesse em desestabilizar a 

“crença no reino do visível e enraizar criticamente a palavra nesse reino” (PEDROSA, 

2011, p.123). 

 

Por essa via, podemos compreender como, através da linguagem do poema, o 

poeta vê e convida o leitor a fazer o mesmo, como então ambos veem e são 

vistos por si e por outrem, se veem vendo através da ficção subjetiva do eu 

poético. Ver, mas ao mesmo tempo ver-se, ver-se vendo – experiência de 

abismamento na linguagem e na própria subjetividade, experiência de 

abismamento da visão, da própria linguagem e do saber que nela se cristaliza; 

mas nesse momento também se abre em dúvida, em fenda, em falta, 

transformando-se em prazer e ao mesmo tempo inquietação e problema. 

(ibid., p.124) 

 

 

Na obra de Eucanaã Ferraz – e mais especialmente em Rua do Mundo – o 

discurso se forma a partir de uma “acção relacionante” (MARTELO, 2007, p.114) e 

interdisciplinar, onde a translação sêmica muitas vezes aproxima o texto da pintura e da 

arquitetura, permitindo-lhe “construir, edificar, produzir sentidos, ruas por onde passar” 

(idem, p.115). Mas esse modo de produzir sentidos e de passagens não se resolve tão 

facilmente enquanto “grau de precisão e uma evidência de presença em si mesmo (...)” 

(ibid., p.114).  

O que se torna mais crítico nessa análise é o argumento de que Eucanaã de fato 

procede a um esvaziamento lexical ou um “acto radical de deslexicalização, do qual as 

palavras emergem esvaziadas” (idem, p.104). Já no primeiro poema do livro, que se 

chama “um mundo” (FERRAZ, 2007, p.7), usado por Rosa Martelo para exemplificar 

sua tese, ao invés de notarmos um esvaziamento concretizado, tomamos consciência da 

impossibilidade de se atingir um vazio lexical.  

Ao descrever um mundo “onde montanhas não são levantamentos / íngremes de 

terra. Onde rios não são cursos / de água que se vão lançar no mar, nos lagos, noutros 

rios. As casas // não têm paredes ou tetos, ruas / não são vias de acesso (...)” (FERRAZ 

apud MARTELO, 2007, p.103), o poeta nos leva a imaginar todas essas coisas que elas 
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“não são”. Se temos alguma possibilidade de compreender uma montanha de qualquer 

outro modo – que não como um levantamento íngreme de terra – ela é frustrada quando 

o poeta nega que ela seja assim, por reversão analógica. O que se põe em jogo aqui são 

as possibilidades de ampliar o conhecimento sobre as coisas que existem, percebendo 

que todas coisas que olhamos se colocam também enquanto ausência.  

Eucanaã Ferraz não esvazia o léxico para criar um mundo puramente poético, 

presente apenas no reino significante. A sua singularidade está nas formas de perverter, 

tanto pela negação quanto pela afirmação, os sentidos cristalizados da língua. Essa 

maneira de fazer vibrar o discurso, pela tensão que une significante e significado, 

também não se fecha em uma espécie de reciprocidade absoluta e “considerada por si 

mesma”, conforme a leitura de Martelo (2007, p.114). Se tais articulações 

desestabilizam os signos a partir de sua minuciosa reconfiguração sonora, sintática e 

semântica, não há um fechamento substancialista da presença em uma forma específica, 

mas um processo formativo e inconcluso (cf. DIDI-HUBERMAN, 1998, p.209).  

Por isso, a delicadeza se torna mais problemática em um poema como “Sul”, 

anteriormente analisado por Armando Gens, em que a palavra Leblon funciona como 

significante guia da palavra poética, e onde a materialidade é atingida “pela prolação do 

vocábulo que investe no movimento da língua – elevação, enrolamento, explosão – para 

se apresentar como a própria onda que não é mais onda” (GENS, 2008, p.150): 

 

SUL 

 

Deixo que o táxi me leve. Mais que o lugar,  

deixo que o som me leve, 

 

bom de ouvir e dizer: Leblon. 

A primeira sílaba se eleva, anel breve, 

 

e desaparece 

logo que a outra em onda lenta e dilatada se desabotoa. 

 

A resina translúcida e viscosa 

do que nelas é água e sal fica na boca. 

 

(FERRAZ, 2007, p.45) 

 

 

Por mais imaginativo que seja o procedimento de articulação entre significante e 

significado – é preciso insistir – não se trata de uma presentificação pura, ainda que 

nesse caso específico pareça ter sido o propósito do autor. Porque quando lemos a 

palavra Leblon – principalmente se o leitor conhece razoavelmente a configuração 

social e urbana da cidade do Rio de Janeiro – não há como apenas corroê-la até o 
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esvaziamento, para dar lugar a essa imagem sonora de uma onda que deixa na boca um 

gosto salgado.  

A poesia não tem uma realidade absolutamente própria; os mundos que ela 

constrói não são autônomos e distensos em relação aos discursos sociais. Nesse sentido, 

por mais agradável que seja a prolação vocabular em que a palavra se materializa na 

coisa – nesse caso, em uma onda – é possível que aqui ela esteja apenas sacramentando 

um clichê incansavelmente repetido pelo propagandismo político: no Leblon se anda de 

táxi, admira-se o mar e ouvem-se as ondas rebentando na praia, como o seu próprio 

nome rebenta na boca. 

Gens reconhece em Rua do Mundo as fronteiras da linguagem de Ferraz com o 

neoconcretismo, principalmente com as estruturas dobráveis de Lygia Clark e os 

parangolés e penetráveis de Hélio Oiticica. É possível, certamente, e seria muito bem-

vinda uma investigação mais atenta aos vínculos estabelecidos entre sua poesia e a arte 

neoconcreta, para avaliar de que forma a escrita encarna situações arquiteturais, 

complicando as fronteiras entre corpo, casa, roupa, rua e mundo. Pois são fartas as 

imagens do livro que reúnem esses elementos, como no poema “Issey Miyake”, onde 

“(...) vestir essa casa / será sempre desvestir-se do / um, será estar nu: varandas / tudo” 

(FERRAZ apud GENS, 2008, p.153); ou em “Comme des maisons”, poema construído 

em blocos, que “comporta uma pesquisa acerca de situações arquiteturais – ‘casa 

cúbica’, ‘casa canudo’, ‘(casulo)’, ‘casabuco’, ‘Casa bico’, ‘caramujo’, ‘caverna’ – que 

permutam com o sobrenome da estilista – Kawabuco” (GENS, 2008, p.153). 

Todavia, pensar a relação da poesia com o estético do movimento neoconcreto, 

implica pensar inevitavelmente o ético. Se para Oiticica, por exemplo, essas 

intersecções ambientais criavam possibilidades de experiências comportamentais, sua 

importância não encerra um mero esteticismo, mas vivências de ordem ético-social. Por 

isso ele afirma que no Brasil “uma posição crítica universal permanente e o 

experimental são elementos construtivos” (OITICICA, 1996, p.20). E sobre a relação da 

arte com esse “Rio, cidade maravilhosa” – que mais do que nunca é um dos slogans 

oficiais da propaganda turística – Oiticica já havia chamado a atenção aos perigos do 

“(...) balnearismo carioquista da terra da diluição” (idem, p.28). 

A linha é tênue, porém fundamental, entre a delicadeza assumida como 

“diferença” em defesa do momento frágil de um indivíduo, e a “presença” do 

decorativismo que serve apenas para sublimar um prazer distendido. Neste caso, os 
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vocábulos que se propõem a “esvaziar as palavras” para criar um mundo, talvez estejam 

apenas ratificando perspectivas saturadas de um discurso arrogante.  

Certamente a poesia não deve se converter em discurso político e, 

consequentemente, dissolver-se na política; nem tampouco buscar um lugar privilegiado 

e totalmente exterior a ela. O fato de essas formas generalizantes de resistência artística 

(do romantismo ao parnasianismo, do realismo ao simbolismo) terem se demonstrado 

insuficientes, talvez se explique pelo fato de que a resistência da poesia está, sobretudo, 

em resistir ao irresistível de si mesma, como se lê em Marcos Siscar (apud PEDROSA, 

2013, p.16-17). Há no mundo, sem dúvida, uma política da arte e uma poética da 

política; a tarefa mais árdua é conseguir manter a tensão entre elas, sem a supressão 

autoritária de uma pela outra. Neste ponto concordamos com Jacques Rancière, quando 

afirma: “Para que a resistência da arte não esvaneça no seu contrário, ela deve 

permanecer a tensão irresolvida entre duas resistências” (RANCIÈRE apud LINS, 2007, 

p.140). 

Conclui-se, então, que a presença da poesia não é pura presença, mas uma 

“presença sempre diferida”, como ensina Jacques Derrida (apud DIDI-HUBERMAN, 

1998, p.204); é aparecimento que não se deixa compreender pela oposição exclusiva 

entre visível e invisível, mas pelo que o filósofo chama de “traço”: o intervalo temporal 

que separa o elemento (dito presente) do que ele não é, “para que ele seja ele mesmo” 

(idem, p.205).  

“O Pai” do poema não são apenas cinzas – ossos triturados – porque o peso de 

sua ausência diz algo sobre o nosso próprio presente, nos interroga sobre a 

transitoriedade e a fragilidade constitutiva do nosso ser, de estarmos sendo. Sem dúvida 

“a delicadeza está consubstancialmente ligada ao poder de metaforizar” (BARTHES, 

2003, p.76). A metáfora é a forma pela qual a poesia exercita (sem antecipar) a 

experiência do luto. Pois como disse Barthes (idem, p.24): “O luto é vivo”. 

 

2.3 – Hibridismo, androginia 

 

Outra figura importante para avançarmos nossa investigação acerca da 

delicadeza, a partir de uma leitura crítica dos poemas de Eucanaã Ferraz, é o andrógino 

(do grego andros = homem + gynos = mulher), a respeito do qual Roland Barthes 

também dedica algumas linhas em seu estudo sobre o Neutro. Essa figura o interessa 

porque quando o Neutro é “estendido ao discurso (dos textos, das condutas, das 
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moções), não é Nem... Nem, é ‘ao mesmo tempo’, ‘simultaneamente’ ou que entra em 

alternância” (BARTHES, 2003, p.391), que se apresenta como “o complexo 

inextrincável, insimplificável: ‘sobreposição amorosa’ (Nietzsche) das nuances, dos 

contrários, das oscilações (...)” (idem). Em suma, “o neutro não é o que anula os sexos, 

mas o que os combina, os presentifica no sujeito, simultaneamente, alternadamente etc.” 

(ibid., p.392).  

Delicadeza, entretanto, é uma palavra feminina; até porque o português não 

admite esse terceiro gênero – o neutro – possível em línguas como o latim, o grego, 

além dos idiomas eslavos e germânicos. E delicado (delicatus) também se liga ao 

efeminado – o menino (puer) romano cuja virilidade é sequestrada, de onde a 

condenação humana “do precioso, do ‘deliquescente’, do ‘decadente’” (ibid.), que se 

cruza com “uma imagem viril do empírico: o que é inútil, fútil, é feminino” (ibid.). 

Por outro lado, sabemos que a delicadeza é uma figura percebida por Barthes 

como um desejo do neutro (nem um, nem outro) – a diferença – o gesto que só se 

satisfaz com a sobreimpressão de traços de substâncias diferentes (ibid.). Assim, 

entende-se que a manifestação da delicadeza também não deve assumir uma forma 

sexual predominante, mas “uma mistura, uma dosagem, uma dialética, não do homem e 

da mulher (genitalidade), mas do masculino e do feminino. Ou, melhor ainda: o homem 

em que há feminino, a mulher em que há masculino” (ibid., p.397). Um texto de 

Baudelaire nos ajuda a esclarecer essa questão: 

 

De Quincey <...> agradeceu a Providência <...> por terem seus primeiros 

sentimentos sido modelados pelas irmãs mais doces, e não por irmãos 

horríveis sempre dispostos a esmurrar, horrid pugilistic brothers. De fato, os 

homens que foram criados por mulheres não se parecem com os outros 

homens. <...> O acalanto das aias, os afagos maternos, as meiguices das 

irmãs, sobretudo das irmãs mais velhas, espécies de mães no diminutivo, 

transformam, por assim dizer, modelando a massa masculina. O homem que, 

desde o começo, se banha muito tempo na branda atmosfera da mulher, no 

odor de suas mãos, de seus seios, de seus joelhos, de seus cabelos, de suas 

roupas leves e soltas <...> contrai uma delicadeza de epiderme e uma 

distinção de inflexão, uma espécie de androginia, sem as quais, em relação à 

perfeição na arte, o gênio mais áspero e viril permanece um ser incompleto. 

Enfim, quero dizer que o gosto precoce do mundo feminino, mundi mulieribis 

<...> faz os gênios superiores. (BAUDELAIRE apud BARTHES, 2003, 

p.398) 

 

Esse trecho comprova, até certo ponto, como a provocadora misoginia de 

Baudelaire, explicitada sobretudo em Meu coração desnudado, é um artifício irônico. 

Baudelaire não apenas admira o feminino, como não acredita que um homem de gênio 
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possa ser completo sem uma boa dose de doçura, de blandície. Além disso, não se pode 

esquecer o quanto era intensa a ligação do poeta com sua mãe, a quem, embora nunca 

tenha perdoado a rápida superação do luto pela morte de seu pai (quando Baudelaire era 

ainda criança), dirigiu inúmeras cartas amorosas ao longo da vida. 

Não obstante, se o desejo do neutro está ligado a esse “homem em que há 

feminino” (BARTHES, 2003, p.398), é preciso reconhecer a existência de vários 

femininos e “não confundir obrigatoriamente mãe e mulher” (idem, p.399). No caso da 

androginia, pode-se inclusive pensar em um “(...) sujeito em que há algo de materno. 

Pode-se ainda dar precisões, derivar, sonhar, suscitar a figura do pai-mãe, do pai 

maternal, do pai provido de seios: do pai terno: figura ausente de nossa mitologia 

ocidental” (ibid.).
32

 

No que concerne ao ocidente, a androginia remete diretamente ao mito da 

androginia esférica descrita por Platão no Banquete, em que a superioridade dos seres 

proto-humanos se associa a uma sexualidade plena, unificada e autossuficiente. Por 

competirem com os deuses, os andróginos acabaram mutilados pelo raio implacável de 

Zeus e tiveram seus rostos voltados para o lado do umbigo (o sinal da mutilação divina), 

de modo que jamais pudessem esquecer o castigo. Assim, “(...) ansiava cada um por sua 

metade e a ela se unia, e envolvendo-se com as mãos e enlaçando-se um ao outro, no 

ardor de confundirem-se, morriam de fome e inércia em geral, por nada quererem fazer 

longe um do outro” (PLATÃO, 1972, p.29).  

A importância desse mito e seus desdobramentos históricos obviamente excede 

as possibilidades desse trabalho. Nem mesmo os estudos dedicados exclusivamente ao 

tema esgotam a riqueza da questão, que tem suas origens na complexa mitologia 

oriental, posteriormente levada para a Grécia, onde é recriada por Platão, no Banquete e 

por Hesíodo, na Teogonia, depois em Roma, com as Metamorfoses de Ovídio. E é 

possível mencionar também o diabo hermafrodito da baixa Idade Média; as 

interpretações rabínicas do século XIII sobre o Adam Kadmon (Adão primeiro, ao 

mesmo tempo masculino e feminino);
33

 e as releituras de Freud, entre os séculos XIX e 

XX, que recupera o mito da androginia original para os estudos de psicanálise. 

                                                           
32

 Barthes também desenvolve uma extensa reflexão sobre a androginia ao analisar a Sarrasine de 
Balzac, no livro S/Z. Entretanto, esse livro traz reflexões que não interessam diretamente (ao menos por 
hora) os nossos estudos sobre a delicadeza. 
33

 Sobre esse assunto, ver: MIGUET, Marie. Andróginos. In: BRUNEL, Pierre. (org.) Dicionário de mitos 
literários. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005. 
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Na literatura, o ideal andrógino foi defendido no livro Specimens of the Table 

Talk pelo escritor Samuel Taylor Coleridge (1835), ao afirmar que “uma mente maior 

deve ser andrógena” (A great mind must be androgynous). Ainda entre os britânicos, a 

androginia é retomada e revalorizada por Virginia Woolf
34

, especialmente em um ensaio 

publicado em 1929, A Room of One’s Own, assim como pela neozelandesa Katherine 

Mansfield, sobretudo nos contos de Blisss & other stories, onde Leticia de Souza 

Gonçalves (2010, p.8) reconhece que os “papéis sociais tradicionais são desfeitos à 

medida que a noção de gênero é desconstruída, sugerindo o ideal andrógino de Virginia 

Woolf”. E os exemplos não se esgotariam com muita facilidade, pois passando em 

revista apenas alguns dos principais nomes da literatura moderna e romântica, 

encontraremos a presença do andrógeno no Fausto de Goethe, na Sarrasine de Balzac 

(analisada por Barthes em S/Z), em Morte em Veneza de Thomas Mann, além, é claro, 

do Diadorim (Diadorina), personagem do Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. 

E outros estudos investigam a androginia da escrita de Clarice Lispector, como Gabriela 

Santa Arciniegas (2012, p.258): “Clarice penetra tão profundamente em seu 

personagem, que transcende um pensamento ‘de mulher’ e consegue atingir uma 

androginia do pensamento
35

”. 

Essa breve introdução à androginia, em que se buscou priorizar a relação da 

figura com o desejo do neutro barthesiano, permite-nos enriquecer a análise das 

imagens de hibridismo sexual que surgem em diversos poemas de Eucanaã Ferraz. E 

através dessa questão pouco (ou nada) explorada pela crítica a respeito da sua obra, 

notamos não apenas o naufrágio de uma masculinidade/feminilidade típicas, mas 

também de que forma a linguagem andrógina determina a estrutura sempre tensa e 

ambivalente dos poemas. 

Começamos por um exemplo bastante significativo porque integra a primeira 

recolha do autor (a única publicada de forma independente), demonstrando que a 

questão o acompanha desde o início. Mais uma vez, percebe-se o forte vínculo da sua 

poesia com a figura do pai, que aqui adquire uma coloração diferente: 

 

Pai, quando eu morrer, 

ficarei rosa como uma menina 

(você não deve ralhar ou querer que eu minta 

                                                           
34

 Sobre a androginia na obra de Virginia Woolf, ver: BAZIN, Nancy Topping. Virginia Woolf and the 
Androgynous Vision. New York: Rutger’s University Press, 1973. 
35

 Tradução nossa. “Clarice se mete tan hondo en su personaje que trasciende el pensamiento ‘de la 
mujer’, y logra llegar a una androginia del pensamiento”.  
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porque tudo será exato, sem mesmo carecer de ensaio). 

 

Quando eu morrer sou tranquilo 

como um príncipe que beijasse 

a boca do nada (você vai achar bonito 

esse quadro de tintas longínquas). 

 

Pensarão que sou uma menina, um barco, 

um pombo. Todo o meu doce virá à tona. 

Veja pai, sou um mineral, 

Intacto e sem passado. 

 

(FERRAZ, 1990, p. X) 

 

 O tom do poema talvez lembre mais um diálogo entre mãe e filha, mas é a um 

pai viril e agastado com a feminilidade do filho que essa voz se dirige: “você não deve 

ralhar ou querer que eu minta”; a imagem de seu cadáver rosado acusa o autoritarismo 

da moral masculina. Invocando uma famosa cena do conto d’ A bela adormecida, o 

filho mostra a seu pai que na hora da morte não será como um príncipe beijando a boca 

da princesa – nem tampouco a boca de outro príncipe –, mas apenas “a boca do nada”, 

como um “(...) mineral, / intacto e sem passado”. E o verso “todo o meu doce virá à 

tona” parece corresponder à liberação da feminilidade latente; à dissipação inelutável 

dos estereótipos heteronormativos. 

A imagem desse corpo morto convertido em uma “menina” é importante para a 

compreensão do poema, pois além de sugerida logo no segundo verso, ainda se repete 

na terceira e última estrofe: “Pensarão que sou uma menina, / um barco, um pombo 

(...)”. Associações um tanto inusitadas, mas não absurdas. Em primeiro lugar porque o 

“barco” e o “pombo” transtornam a expectativa em relação à sexualidade do eu-lírico, já 

que os substantivos masculinos são listados após a palavra “menina”. E se um barco 

não tem propriamente um sexo (apesar do formato fálico), o pombo é mais 

constantemente aludido em português em sua forma feminina: pomba. Na tradição 

Cristã, a partir do Concílio de Nicéia, esse animal passa a simbolizar o Espírito Santo, 

que é a terceira prosopon (ou pessoa) da Divina Trindade, formada igualmente pelo Pai 

e pelo Filho. E embora a terminologia teísta masculina predomine nas Escrituras, a 

palavra grega para espírito (pneuma) é neutra, enquanto a mesma palavra em hebraico 

(ruach) é feminina. Além disso, é no corpo da Virgem Maria que esse Espírito se 

encarna (Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine).  
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Quanto à imagem de “um barco”, pode ser mais produtivo compreendê-la a 

partir da leitura de outros poemas de Eucanaã Ferraz, onde o hibridismo se manifesta de 

forma ainda mais acentuada: 

 

Explico-te  

o que é um eclipse: 

 

dois navios, maralto, 

miram-se no rosto 

 

um do outro, de um modo que 

já não sabem, ao certo, o que são: 

 

se dois homens, 

se duas mulheres, 

 

se dois sóis ou duas conchas 

que se abrissem 

 

para tecer com a saliva  

uma da outra 

 

a árvore rara do instante, 

que não vive mais que 

 

o tempo estreito de um laço 

perfeito entre dois 

 

touros ou duas flores, 

entre dois lugares 

 

retornados ao um. 

 

(FERRAZ, 2002, p.64) 

 

 As imagens se multiplicam nesse encontro entre dois navios, que poderia ser 

entre dois homens ou duas mulheres, dois sóis ou duas conchas, dois touros ou duas 

flores. Há uma forte carga homoerótica na construção do eclipse, retratado como o 

momento do encontro entre duas figuras igualmente côncavas ou convexas, que já não 

tem como saber ao certo o que são. Mas o que se torna evidente é o instante quase 

inapreensível do encontro; a árvore rara “que não vive mais / que o tempo estreito de 

um laço / perfeito (...)”, em que duas metades retornam ao um. Essa unidade perdida, 

como vimos, remete diretamente ao mito da androginia original narrado por 

Aristófanes, no Banquete.  

 Quanto aos “barcos” ou “navios”, são imagens fundamentais na tradição literária 

ocidental. Barcos e navegações que permeiam também a melhor poesia portuguesa do 

século XX, de Fernando Pessoa a Sophia de Mello Breyner Andresen, passando por 
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Eugénio de Andrade, a quem Ferraz dedica esse pequeno “Conto” (FERRAZ, 1997, 

p.31): 

 

Ainda não era menino 

ou menina. 

Tudo o que sabia 

era o nome das cores. 

Tudo o que sentia era 

sede e fome. 

Mas houve o verão em que  

os barcos não regressaram. Foi quando, 

apontando a linha do horizonte, a mãe 

disse ao seu ouvido: 

– és um homem. 

 

Nos quatorze poemas do livro As palavras interditas, de Eugénio de Andrade 

(1966), as palavras “navio” ou “barco” estão grafadas em oito; mas mesmo 

indiretamente, elas aparecem sugeridas nos outros por algumas palavras do mesmo 

campo semântico: “singrar”, “mar”, “flutuar” e “adeus”. Além disso, como nos mostra 

Joana Araújo (2013, p.120): 

 
O “navio” a flutuar pela cidade, em alguns poemas, “barco perto, distante, 

perdido”, associa-se, por um lado, à errância urbana e à experiência do não-

lugar em As palavras interditas, mas também sugere, por outro, um espaço 

de resistência, em que é possível navegar, ainda que sem destino. 

 

O barco como experiência da errância e da desterritorialização, agravada pela 

violência do regime político português, onde o amor e as paixões eram coibidos e 

administrados por uma sociedade conservadora. Então, é através da errância que esses 

barcos (esses corpos) tentam resistir ao regime político, lançados ao vazio do pós-guerra 

como os vaga-lumes de Pasolini ou uma pequenina luz, de Jorge de Sena. Cenário em 

ruínas, que em Eugénio “concorrem com as marcas da ausência de um ‘personagem’ 

que partira recentemente e a quem ainda se procura, obsessivamente” (idem, p.115). 

No poema de Ferraz, também são os semas da ausência que determinam o sexo, 

como algo vindo de fora. É esse barco que não regressa; é esse horizonte desconhecido 

– de onde o pai deveria ter voltado – que o torna menino. Apontando a linha do 

horizonte, a mãe lhe mostra esta linha que divide o mundo visível dos mundos 

possíveis, associado no tempo das navegações ao universo temível dos monstros, de 

onde os barcos não regressavam.  

Além disso, o poema faz lembrar as superstições e parlendas antigas, onde os 

bebês eram considerados andróginos que podiam desenvolver características masculinas 
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ou femininas no útero da mãe: “Ainda não era menino / ou menina. / Tudo o que sabia / 

era o nome das cores”. Mas o ser esférico foi mutilado pelo raio divino; e o cordão 

umbilical finalmente cortado: “– és um homem”. 

Em outro poema, mais próximo do discurso amoroso, o hibridismo se transforma 

em dispersão da subjetividade: “(...) Éramos / um homem e uma mulher? // Éramos dois 

bichos? / Dois amigos ou // acabaram de se conhecer? / Alguém que fosse morrer // e 

seu assassino? Um velho / e um menino? (...)” (FERRAZ, 2002, p.83). Interrogações 

que substituem e perturbam o rosário de adjetivos geralmente usado para predicar o 

sujeito amoroso. Como afirma Barthes (2003, p.123): “(...) sentindo a carência 

dilacerante de que sofre a predicação, ele acaba por buscar na língua um meio para 

indicar que o conjunto dos predicados imagináveis não pode atingir ou esgotar a 

especificidade absoluta do objeto de seu desejo (...)”.  

Desloca-se o topos afirmativo e arquetípico do discurso amoroso, provocando 

uma desidentificação não apenas do amado, como também do amante. Confundindo-se, 

tornam-se apenas parte da paisagem, como se encarnassem as pessoas e até mesmo os 

bichos que passam, na total incapacidade de determinar o que são. E “Como havia um 

gosto fundo / de sal, éramos dois barcos e // em nossos corpos / era praia o que 

bebíamos?” (FERRAZ, 2002, p.83). Versos que participam da piração e do 

inclassificável do sentimento amoroso (BARTHES, 2003, p.78). É preciso considerar 

que esse encontro entre amante e amado implica na impossibilidade de classificar o 

híbrido, a terceira margem, fusão e confusão entre ser amante e amado:  

 

CRASE 

 

Quando o caminhar 

encontra o corpo – um corpo 

ali – feminino, e 

o encontro, mais que físico, 

é química – a química terrível 

do Um. Forma terceira. 

Sob o sol a pino: 

quando A 

e A. 

 

O poeta joga aqui com o desejo amoroso a partir do significado de crase, que é 

tanto a fusão de duas vogais idênticas, como nesse caso “A” e “A”, remetendo ao ser 

“amante” e ser “amado”, quanto a contração da preposição (a) com o artigo (a), acento 

grave que indica um movimento, “Quando o caminhar / encontra o corpo (...)”. O amor 
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é a crase, a “forma terceira”, como já havia escrito Drummond em “o amor bate na 

aorta”. 

O lirismo amoroso presente em seus poemas tem lugar na figura do híbrido, do 

andrógino, (con)fundindo amante e amado. O amor pode ser o indefinido, o 

inclassificável, o “nem um nem outro” do Neutro barthesiano. Amor em que se 

manifesta a beleza revalorizada na poesia de Ferraz, contra a corrente de alguns dos 

discursos contemporâneos que buscam a “despoetização da poesia”. O delicado só se 

reduz ao preciosismo quando as palavras reivindicam uma pura presentificação, como 

vimos no subcapítulo anterior, ou quando mobilizadas para esvaziar a beleza da sua 

potência transformadora. Entre um e outro extremo, é possível criar uma radicalidade 

mais branda, mais sutil e menos autoritária. 
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3 – IMAGENS DA PEDRA 

 

As pedras certamente ocupam um lugar privilegiado na imaginação humana e, 

consequentemente, na história da literatura ocidental. No diálogo do Íon, Platão escreve 

que o poder da poesia sobre o povo grego é equivalente à influência das musas sobre os 

poetas e, para comprovar seu argumento, utiliza a metáfora da pedra de magnésia. 

Segundo o filósofo, essa pedra atrai os anéis de ferro formando uma cadeia 

interdependente, da mesma forma como acontecia aos inspirados ou entusiasmados pela 

poesia. Como sabemos, o que Platão desejava, em última instância, era negar a natureza 

epistêmica da inspiração poética; por isso argumentava que a força magnética que forma 

a cadeia de inspirados é de natureza divina (theía dýnamis), alheia à capacidade de 

deliberação do homem. E nas palavras de Sócrates (PLATÃO, 1973): “(...) todos tiram 

a força dessa pedra”. 

 Desse modo, a pedra de magnésia (ou pedra de Hércules) se tornou fundamental 

não apenas na história da filosofia, como nos estudos de literatura. Em certa medida, 

pode-se dizer que até hoje as discussões sobre a importância da inspiração e da técnica 

servem como comentário ou resposta à perspectiva platônica sobre o tema. No Brasil, 

um dos poetas que mais se dedicaram a pensar sobre essa relação foi João Cabral de 

Melo Neto. Sem pormenorizar todos os aspectos dessa contenda irresolvível, podemos 

perceber na sua réplica indireta ao platonismo, um desejo de reparação estratégica dos 

sentidos da poesia.  

 

Você vê os gregos: o Pégaso, o cavalo que voa, é o símbolo da poesia. Nós 

deveríamos botar antes, como símbolo da poesia, a galinha ou o peru — que 

não voam. Ora, para o poeta, o difícil é não voar, e o esforço que ele deve 

fazer é esse. O poeta é como o pássaro que tem de andar um quilómetro pelo 

chão. (MELO NETO, 2000) 

 

 

 Essa afirmação tem evidentes ressonâncias baudelairianas. Mas enquanto o 

francês lamenta o rebaixamento do albatroz e do cisne, que são as mais nobres entre as 

aves, João Cabral se refere aos animais mais comuns, ridículos e comestíveis. Não há 

qualquer tentativa de associar a poesia – nem mesmo a do passado – a uma altura 

panorâmica, porque para ele o pressuposto platônico está invertido. Os poetas não são 

os inspirados, os magnetizados pela pedra de Hércules; são homens comuns, seres mais 

ou menos práticos capazes de se apoderar conscientemente do seu método de trabalho. 

Não os que se deixam seduzir pelo sopro das musas, desfrutando o eflúvio das palavras, 
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mas o que se apropriam do peso do que escrevem. Por isso, a pedra que atrai o poeta 

não é a pedra magnética do mito, mas a pedra sertaneja e áspera do nordeste, com seus 

ensinamentos “severinos”.  

Embora Cabral tenha feito sua estreia com uma onírica Pedra do Sono (1940-

1941), onde a palavra se restringe ao título, não demora a fundar uma pedagogia mais 

telúrica n’ A Educação pela Pedra (1962-1965), ministrada em três lições: “A lição de 

moral, sua resistência fria / ao que flui e a fluir, a ser maleada; / a de poética, sua 

carnadura concreta; / a de economia, seu adensar-se compacta (...)” (MELO NETO, 

2008, p.312).  

Neste mesmo livro encontramos o emblemático “Catar Feijão”, onde o afazer 

cotidiano e culinário se compara ao ofício poético. Pois se os grãos doentes do feijão 

devem ser depostos pelo cozinheiro, o poeta também deve se livrar das palavras mais 

leves, que ficam boiando no papel. E nesse ofício perigoso “(...) entra um risco: / que 

entre os grãos pesados entre / um grão qualquer, pedra ou indigesto, / um grão 

imastigável, de quebrar dente (...)” (idem, p.321). Esse grão mais duro e imastigável 

desprezado pelo lirismo fácil é justamente o que torna a poesia mais viva, na 

interpretação cabralina. Pois “obstrui a leitura fluviante, flutual, / açula a atenção, isca-a 

com o risco” (ibid.). 

A pedra é a matéria-prima usada para sua meticulosa construção poética desde a 

“Pequena Ode Mineral” d’O Engenheiro (ibid., p.59): “Procura a ordem / que vês na 

pedra: / nada se gasta / mas permanece (...)” e depois, na Psicologia da Composição 

(ibid., p.72): “É mineral o papel / onde escrever / o verso; o verso / que é possível não 

fazer. // São minerais / as flores e as plantas / as frutas, os bichos / quando em estado de 

palavra”. Mas João Cabral, que não cabe no estereótipo equivocado de poeta frio e 

matemático
36

, também reconhece uma dupla dimensão na presença desse corpo sólido. 

Uma leitura atenta do poema “Escritos com o Corpo”, permite estabelecer algumas 

relações entre o que é corpo e o que é pedra, ou o quanto a pedra pode ser também uma 

espécie de corpo, significando um volume ao mesmo tempo maciço e oco: 

 

(...) presença, coisa, volume,  

imediata ao corpo, sólida,  

 

                                                           
36

 No ensaio “O sim contra o sim”, escrito nos anos 1980, Silviano Santiago já havia mostrado a face mais 
lírica de João Cabral, relacionando-a com a memória da infância n’ A Escola das Facas. Mário Chamie 
também escreveu sobre o lirismo cabralino em um ensaio mais recente, incluído no livro A Palavra 
Inscrita. 
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e que ora é volume maciço,  

entre os braços, neles envolta,  

e que ora é volume vazio,  

que envolve o corpo, ou o acoita:  

  

como o de uma coisa maciça 

que ao mesmo tempo fosse oca, 

que o corpo teve, onde já esteve, 

e onde o ter e o estar igual fora. 

 

(MELLO NETO, 2008, pp.272-273) 

 

Esse corpo só pode ser imaginado a partir de sua superfície sólida, assim como a 

pedra. É através de sua presença sólida que ele se abre ao próprio vazio, de coisa ao 

mesmo tempo convexa e oca. Porque a sua pele – a sua superfície – é tanto um limite, 

uma divisão, quanto um ponto de contato com as coisas. É o que guarda (acoita) o 

corpo, mas é o que permite o contato com os outros corpos. A pele que envelopa o 

mundo é a mesma que nos abre a ele. Como escreve Didi-Huberman (2009, p.20): “Pele 

– limite ou pele – próxima, pele – divisão ou pele – imersão, pele cega ou pele 

decifradora de formas – todos esses motivos recorrem incessantemente ao trabalho do 

artista”. Ou então, como escreve n’ A Pintura Encarnada (2012, p.43): “(...) nem 

mesmo a pele é uma superfície. Seu conceito não para de hesitar entre o tegumento (o 

que recobre) e a derme (o que descobre ou despoja, segundo a etimologia da palavra)”. 

A pele é uma camada intersticial, é um entre. 

Mesmo o olho, escreve o filósofo (2012, p.43), possui uma pele que age como 

“superfície e princípio de separação”, interposto “entre o sensível e o sentir” (idem). 

Segundo Didi-Huberman, o único privilégio do olho é que “sua ‘pele’ é ‘bastante clara e 

transparente’, assim como os humores que o constituem” (ibid). A este propósito, 

lembramos que João Cabral dizia fazer poemas com os olhos, não com a mente: “O 

poema é escrito pelo olho crítico (...)”. (MELO NETO, 2008, p.713). Inclusive, depois 

de ficar cego afirmou que não poderia mais escrever poemas: “Escrever poesia era para 

mim um ato visual, de trabalho quase manual com a palavra. Sem isto não consigo fazer 

poemas. Nunca os fiz na mente, a não ser uma ou outra ideia, que em seguida guardava 

no papel” (idem, 1999). 

Mas mesmo que decidíssemos ler o seu poema usando a chave da “poesia 

euclidiana”, poderíamos recorrer às nas formas de demonstrar os diferentes termos de 

uma equação matemática, que permitem um acesso plural ao objeto. Ou então, como 

propõe Didi-Huberman, “pensemos no desenvolvimento geométrico que permite 

visualizar sobre um plano as diversas faces de um mesmo volume” (idem, p.22). Pois 
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João Cabral procura olhar os objetos de todos os ângulos, sem retorcê-los 

arbitrariamente para criar uma falsa harmonia
37

.  

 A pedra cabralina não se resume à geometria, e obviamente não se rende à 

metafísica.  Se admitirmos que ela esteja relacionada ao mesmo problema suscitado 

pelo corpo, podemos compreender que ela também reivindica uma dialética entre 

presença e ausência, vida e morte, na interseção entre a evidência e o mistério. Desse 

modo, talvez possamos aproximá-la dos cubos de Tony Smith e Robert Morris, 

analisados por Didi-Huberman em O que vemos, o que nos olha. Considerando 

obviamente as diferenças que separam a arte minimalista do poeta pernambucano, é 

possível pensar também algumas similitudes. Podemos afirmar, por exemplo, que 

aqueles objetos (caixas, caixões, paralelepípedos) convidam o olhante a uma 

experiência análoga à que João Cabral propõe aos seus leitores, no poema “Escritos com 

o Corpo”.  

Tanto os paralelepípedos minimalistas quanto esse corpo – ao mesmo tempo 

maciço e oco – não se restringem a uma concavidade unidimensional, ou a uma 

superfície meramente tautológica (onde paralelepípedos são apenas paralelepípedos, 

pedras são apenas pedras). O olhar tautológico é rejeitado porque a solidez do objeto 

remete a um vazio – o oco “que o corpo teve, onde já esteve”. A imagem não é coisa 

separada, mas “imediata ao corpo”, ou seja, ela diz ao corpo o que ele pode ser: um 

volume ao mesmo tempo maciço, côncavo (que se deixa abraçar), e também vazio, 

convexo (que o abriga, o acoita). 

De igual modo, a pedra se recusa ao olhar fantasioso da crença, através da qual a 

matéria deixaria de ser uma presença para indicar alguma coisa além da coisa: “Nada 

ver, para crer em tudo” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.42). A pedra é uma imagem da 

imanência, “onde ter e estar igual fora”. Não é a porta de entrada a outro mundo que não 

o mundo físico, precário, das coisas e dos seres. Pode ser a imagem noturna da morte, a 

ameaça do eterno não ser mineral, mas também a imagem viva (Shesep-ankh) que se 

põe a conservar o enigma.  

Nem presença pura (quando o olhante ignora a cisão e as latências do objeto), 

nem pura ausência (de onde emerge a verdade etérea e autoritária da crença). Talvez aí, 

entre a crença e a tautologia, esteja uma forma menos reducionista de olhar as pedras 

cabralinas, pois como adverte Didi-Huberman: 

                                                           
37

 Seria possível investigar nesse ponto a relação entre a poesia de João Cabral e o cubismo de Pablo 
Picasso, de quem o poeta era um grande e notório admirador. 
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Por mais que representem uma ordem de evidência visível, a saber, uma certa 

clareza geométrica, elas rapidamente se tornam objetos de inevidência, 

objetos capazes de apresentar sua convexidade como a suspeita de um vazio e 

de uma concavidade em obra. (idem, pp.105-106) 

 

 O contorno reivindicado por Cabral, ao afirmar que não há um dentro nem um 

fora, é uma forma de driblar as interpretações simbólicas, mas também rejeita uma 

leitura tautológica da pedra. Porque é possível intuir na figura da pedra o seu avesso 

côncavo – a abertura do volume ao vazio do corpo, diante do volume maciço e ao 

mesmo tempo oco “que o corpo teve, onde já esteve, e onde o ter e o estar igual fora”. 

(MELO NETO, 2008, p.272). 

No poema “O ovo de Galinha”, essa mesma dialética é reivindicada para 

explicar o objeto: “Sem possuir um dentro e um fora, / tal como as pedras, sem miolo: / 

e só miolo: o dentro e o fora / integralmente no contorno.
38

” (MELLO NETO, 2008, 

p.278). Não há interior nem exterior.  A pedra se insinua ao olhar como uma presença 

dura, concreta, e ao mesmo tempo como a memória de um vazio (o oco do ovo), um 

corpo desocupado. 

Além disso, seguindo a perspectiva que vimos adotando até aqui, João Cabral foi 

certamente delicado ao recusar que a poesia brasileira se curvasse à languidez do 

“lirismo primaveril”, refém das imagens da flor e do coração
39

. Mas a Lei sevicia 

rapidamente qualquer perversão, e as melhores críticas tendem a se transformar 

rapidamente em norma. Por isso, do mesmo modo que hoje é perniciosa a sujeição às 

imposições de um “lirismo namorador”, seria prejudicial uma adesão monológica à 

“Educação pela Pedra”. Porque a poesia parece sobreviver justamente na medida em 

que as “pedagogias” são deslocadas, não na quantidade de discípulos que se filiam a 

uma proposta.  

 

No contexto da modernidade brasileira, além de Cabral, o exemplo mais 

significativo dessa relação entre a linguagem poética e a imagem da pedra é encontrado 

no poema “no meio do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade: “No meio do 

caminho tinha uma pedra / tinha uma pedra no meio do caminho / tinha uma pedra / no 

meio do caminho tinha uma pedra. (...)”. De tão simples, repetitivo e desprovido de 

                                                           
38

 Itálicos nossos. 
39

 É notável o caso em que João Cabral pergunta a Vinícius de Morais, que escreveu inúmeras músicas e 
poemas sobre o amor e o coração, se não seria possível mudar um pouco de víscera.  
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ornamento, não é difícil entender por que o poema se transformou num controverso 

marco da nossa literatura.  

As críticas, aliás, foram tantas e tão pesadas, que Drummond decide publicar em 

1967 uma biografia do poema com a extensa e meticulosa compilação de tudo o quanto 

se escreveu (a favor ou contra) os polêmicos versinhos. Recentemente, esse mesmo 

livro foi republicado em edição ampliada pelo Instituto Moreira Salles, sob a 

responsabilidade de Eucanaã Ferraz, que acrescentou novas interpretações do poema e 

também uma “biografia da biografia”, contendo a fortuna crítica sobre o livro desde seu 

lançamento.  

 Nas páginas iniciais do novo volume encontramos uma Nota para um livro 

divertidíssimo, onde Ferraz nos conta sobre o surgimento e a recepção do livro de 

Drummond, lembrando que “A disseminação insultuosa do poema acabou por lhe 

emprestar um raro isomorfismo: transformou o próprio texto em obstáculo, como a 

pedra criada pelos versos” (FERRAZ, 2010, p.12), que o poeta (arquivista, nesse caso) 

usou para superar e eternizar o trauma. 

Ao analisar a capa da edição original, que reproduzia a Esfinge de Gizé
40

, Ferraz 

reconhece uma intenção de evidenciar o enigma, o caráter indecifrável daquela pedra 

aparentemente tão simples, que apesar dos inúmeros comentários nunca foi 

completamente elucidada. E também chama a atenção para o nariz desfigurado da 

esfinge: 

 

Ou melhor, para a ausência dele, para esse possível resultado de um 

vandalismo, e ainda para as escoriações e os desgastes no tempo, pequenos 

esfacelamentos que emprestam ao monumento o aspecto de uma ruína. 

Também o poema, biografado, exibe sua natureza traumática, a ruína de sua 

significação. O poema se confunde com sua biografia, feita de pedaços, 

fracionária, necessariamente incompleta, ainda que exaustiva. Assim, de 

um lado, vê-se a solidez e o valor irrefutável do monumento, enquanto, de 

outro, deparamo-nos com sua precariedade. (FERRAZ, 2010, pp.20-21) 

 

 

Mais uma vez, o que se sobressai na perspectiva de Eucanaã Ferraz sobre a 

pedra de Drummond é a valorização da precariedade, da capacidade de resistir 

discretamente à violência. Mesmo em se tratando de um monumento, o que ele destaca 

é seu aspecto de ruína, a sobrevivência da imagem apesar de tudo. O poema de 

Drummond invoca a imagem da esfinge não apenas por conta da sua presença 

ameaçadora (pois a figura mitológica aniquila todos os que não conseguem decifrar seus 

                                                           
40

 Esfinge que guarda a pirâmide de Quéfren, situada nos arredores do Cairo. 
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enigmas), mas também pelo que hoje é ausência na estátua de pedra: seu nariz 

decepado, as escoriações, os inevitáveis desgastes e esfacelamentos do tempo. Morte e 

vida estão entrelaçadas na história da estátua; e a palavra esfinge (proveniente do 

egípcio Shesep-ankh), que significa “imagem viva”, era cultuada no mundo antigo como 

a guardiã do mundo dos mortos. Por isso elas foram construídas estrategicamente diante 

das necrópoles (as pirâmides) onde os faraós e seus familiares jaziam embalsamados
41

. 

A Esfinge de Gizé é uma pedra gigantesca, esculpida quase três mil anos antes de Cristo 

para guardar e proteger a sonhada eternidade dos homens. 

 

Fora do nosso contexto linguístico, uma outra poeta do século XX que nunca 

procurou resistir aos enigmas da pedra – imaginando-lhe portas e grandes salas vazias – 

foi a polonesa Wislawa Szymborska. Mas também ela esbarrou na superfície hostil do 

corpo mineral: “– Sai – diz a pedra. / Sou hermeticamente fechada. / Mesmo quebradas 

em pedaços / vamos ficar hermeticamente fechadas. / Mesmo trituradas em grãos / não 

vamos deixar ninguém entrar.” (SZYMBORSKA apud FERRAZ, 2012).  

Sobre Szymborska, Eucanaã Ferraz não chegou a organizar um dossiê, como no 

caso de Drummond, mas publicou um ensaio na revista Piauí intitulado exatamente “A 

Poeta e a Pedra”. Nesse texto, Ferraz aponta para a importância da imagem da pedra na 

sua poética: 

 

O poema “Conversa com a pedra”, traduzido por Regina Przybycien, pode 

ser lido como súmula da poesia de Szymborska. Nele, uma voz, em primeira 

pessoa, pede a uma pedra insistentemente: “Sou eu, me deixa entrar.” A 

resposta é sempre negativa: “Sou hermeticamente fechada”, diz a pedra, num 

diálogo improvável e perturbador. A linguagem nada tem de excepcional e, 

antes, busca a normalidade da conversa no encontro absurdo entre o humano 

e o mineral, resultando daí o insólito característico da obra de Szymborska. O 

poema faz-se numa série de variações que encenam uma mesma procura 

obsessiva, ou ainda, o desejo permanente de compreender aquilo que desafia 

os sentidos e a razão. A “pedra” ocupa, portanto, o lugar que cabe a Deus, à 

morte, ao universo, ao medo, ao desejo, a certas memórias, a tudo que 

tentamos investigar sem sucesso, a tudo que não sabemos e que, a despeito de 

nossos esforços, devolve-nos à plena ignorância: “Não tenho porta – diz a 

pedra.” (FERRAZ, 2012) 

 

 Essa conversa com a pedra torna-se tão importante para Ferraz, que no livro 

Sentimental escreve uma espécie de réplica ao poema de Szymborska. Em “Sou eu, me 
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 Sobre esse assunto, consultar: THOMAS, Angela P. Egyptian gods and myths. Buckinghamshire: Shire 
Publications, 2001. 
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deixa entrar” a voz em primeira pessoa é substituída por um narrador que nos descreve a 

cena: “Chama-se Wislawa Szymborska. / Exausta, a cabeça na pedra recosta. / Parece, 

então, ouvir um cochicho; / aproxima um pouco mais o ouvido.” (FERRAZ, 2012, 

p.56). E assim, com a cabeça encostada na pedra, a poeta ouve o mineral despertar, 

abrindo-se finalmente para ela: 

 

 Não mais o sono em que, pedra, permaneço há milênios; 

desabotoo em portas e janelas; brunindo-me, 

faço em corredores claros o que outrora compacta 

indiferença; sem os fáceis da matéria lassa, invento 

paredes menos ferozes; contorço, sem avesso, oco 

 

que me tornasse mais leve, como acontece aos fetos, 

como deve ser sair de um ovo; dói, 

porque não há desabrochar suave, em pétalas, quando 

se ignora totalmente a primavera e tudo o que se sabe, 

não podes imaginar, é o cavo escuro do chão; 

 

porque não se pode ir às apalpadelas, ao vento,  

quando se é uma coisa contra a qual o vento se quebra, 

águas se quebram; mesmo sem poder-me abrir às cegas, 

pois o risco seria quebrar-me, não há senão prosseguir 

em trevas, sem ouvidos, sem cheiro, só o peso, 

 

o letargo sem tréguas que só cabem aos que dormem 

inorgânicos, aos que são o caroço e em tudo essa noite 

que não se arranca, mesmo se, pedras, translúcidas; 

ainda assim, persevero; não conte, senhora: assaltei 

as chaves com que os minerais se trancam; transudo 

 

os grãos adversos que me vendavam salas varandas 

venezianas e a duras penas avanço contra a brutalidade 

empedernida; arquiteto-me, revessa, por querer ser 

um “ele”, casa aberta a poder dizer como lhe digo agora: 

 

entra! 

 

(FERRAZ, 2012, pp.56-57) 

  

 Se a pedra de Szymborska lhe diz “Não tenho porta”, a pedra de Eucanaã 

desabotoa justamente em portas e janelas. Mas já tendo aprendido, principalmente a 

partir da leitura de João Cabral, que o poeta precisa se livrar das palavras mais leves, 

levanta suas “paredes menos ferozes” com os grãos mais duros, “sem os fáceis da 

matéria lassa”. A pedra se abre, mas não sem dificuldade, pois o reino das pedras não é 

leve, aéreo. A indiferença mineral guarda “corredores claros”, mas vedados às palavras. 

Por isso foi preciso que a pedra assaltasse, ela mesma, “as chaves com que os minerais 

se trancam”. 
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 Nesse poema também há uma correspondência e uma distância entre a pedra e o 

ovo, como já havíamos notado no poema de Cabral “O Ovo de Galinha”. Mas se para 

Cabral a linguagem poética se constrói dialeticamente a partir da pele, posto que o 

dentro e o fora estão integralmente “no contorno”, Eucanaã Ferraz prefere imaginar o 

momento em que essa pedra eroticamente se abre, ressaltando a dimensão aderente e 

háptica do olhar. Antropomorfizado, o mineral é fendido da mesma forma que o corpo 

de uma mulher se abre ao dar à luz a seus filhos; e “como acontece aos fetos, / como 

deve ser sair de um ovo; dói, / porque não há desabrochar suave, em pétalas, quando / se 

ignora totalmente a primavera e tudo o que se sabe, / não podes imaginar, é o cavo 

escuro do chão; (...)”. (FERRAZ, 2012, p.56).  

 Portanto, imagem encarnada, já que a pedra deixa de ser apenas um peso morto 

– e desperta – convidando-nos a conhecer outros mundos, mesmo que difíceis e 

obscuros. Voltando a Didi-Huberman (2009, p.20): “É preciso escolher como se deseja 

conhecer: ou bem se elege um ponto de vista (‘objetivo’), e então há que se afastar, não 

tocar: ou bem se deseja o contato (carnal), e então o objeto de conhecimento se converte 

em uma matéria que nos envolve, nos descentra, não nos entrega nenhuma certeza”.  

Nesse sentido, o gesto delicado de Eucanaã Ferraz está em ajudar a partir a pedra 

onde se enclausurou, dogmaticamente, a poesia cabralina. Como escreve Antonio 

Carlos Secchin, Ferraz ostenta “uma plasticidade e um rigor mais dúcteis, mais sinuosos 

do que a versão retilínea e angulosa de João Cabral” (SECCHIN, 2003). Recombinando 

as possibilidades formais do poema, ele não recusa nem adere inconsciente ao projeto 

cabralino, mas acessa de um modo diferente as mesmas imagens. Mesmo que o minério 

de João Cabral seja (e pode ser, como vimos) a imagem de uma dialética entre presença 

e ausência, vazio e volume, também é certo que a sua dureza tem servido para 

representar equivocadamente a suposta frieza matemática do autor. Com raras exceções, 

a pedra de João Cabral se transformou em arma contra qualquer tentativa de arroubo 

sentimental na poesia brasileira.  

O cruzamento de referências sobre a mesma imagem (Drummond-Cabral-

Szymborska) é no poema “Sou eu, me deixa entrar” uma estratégia para fugir da 

tipificação; uma forma de defendê-la do claustro dos estereótipos. Eis aí a delicadeza: 

no lugar de corrigir arrogantemente o outro, fazer multiplicar os sentidos possíveis da 

imagem. Por isso a poesia de Eucanaã Ferraz persevera e sua pedra transuda (do verbo 

transudar = transpirar) os grãos que lhe “vedavam salas varandas / venezianas e a duras 

penas avanço contra a brutalidade / empedernida (...)”.  
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Mas o poeta deve ter cuidado ao buscar a carnalidade dos objetos, sob o risco de 

perdê-los. Pois como nos alerta Didi-Huberman: “Por ter procurado em demasia a 

eficácia dos fundos nas superfícies, ele não terá encontrado mais que o caos dos fundos 

como arrombamentos das superfícies
42

.” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.142). Talvez por 

isso, no poema de Ferraz não é Szymborska quem força a pedra a se abrir, mas a própria 

pedra é quem procura abrir-se para ela, num esforço desmedido e ilícito. A poeta – no 

poema de Ferraz – não violenta o minério em busca de um sentido oculto; apenas 

aproxima o ouvido e escuta quieta o seu estranho cochicho.  

Esse gesto de escuta dialoga também com a “Procura da Poesia” de Drummond, 

onde estão elencadas algumas recomendações poéticas: “Penetra surdamente no reino 

das palavras. / Lá estão os poemas que esperam ser escritos. / Estão paralisados, mas 

não há desespero, / há calma e frescura na superfície intata. / Ei-los sós e mudos, em 

estado de dicionário.” (DRUMMOND, 2012, p.306). No poema de Ferraz, a 

recalcitrante “personagem” busca o reino das palavras com os ouvidos abertos, atentos 

ao que as coisas eventualmente tenham a dizer sobre si. 

Ali, as palavras “são o caroço e em tudo essa noite / que não se arranca, mesmo 

se, pedras, translúcidas (...)”, que ressoam os seguintes versos drummondianos: 

“Repara: / ermas de melodia e conceito / elas se refugiaram na noite, as palavras” 

(idem). Mas se em Drummond a palavra “tem mil faces secretas sob a face neutra / e te 

pergunta, sem interesse pela resposta, / pobre ou terrível, que lhe deres: / Trouxeste a 

chave?”, em Ferraz a pedra é quem anuncia: “(...) assaltei / as chaves com que os 

minerais se trancam”, e conclui no imperativo: “Entra!”. 

Essas camadas de significação formam uma espécie de poética em abismo, onde 

a verdade da poesia não se fixa, não se afirma senão no movimento da palavra em 

direção à coisa e da coisa em direção às palavras. Ao fim, tudo não passou de um sonho. 

Mas nem mesmo isso é certo, pois não há garantias de que Szymborska tenha realmente 

despertado: “A poeta desperta / ou pensa / que desperta. // Lembra: uma pedra / abrindo-

se / a ela. // Está confusa: que sonho! / Acende um cigarro, / emocionada” (FERRAZ, 

2012, p.57).  

O momento sublime – do encontro de Szymborska com a verdade da pedra – é 

sucedido pela dessublimação do momento tão corriqueiro em que ela desperta e, por um 

instante, não distingue o sonho da realidade. Ainda com Drummond, esse desfecho nos 
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 Esta afirmação é feita a propósito de um personagem de Balzac, o pintor Frenhofer. 
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remete ao inesgotável e exaustivamente estudado poema “A Máquina do Mundo”, 

quando a Máquina se entreabre para mostrar ao poeta a suprema verdade do universo, 

que ele finalmente recusa, preferindo seguir pela estrada pedregosa de Minas: 

 

(...) 

 

baixei os olhos, incurioso, lasso, 

desdenhando colher a coisa oferta 

que se abria gratuita a meu engenho. 

 

A treva mais estrita já pousara 

sobre a estrada de Minas, pedregosa, 

e a máquina do mundo, repelida, 

 

se foi miudamente recompondo, 

enquanto eu, avaliando o que perdera, 

seguia vagaroso, de mãos pensas. 

 

Szymborska, no poema de Ferraz, também deixa de lado o plano transcendente 

do encontro sublime com a pedra, e de certa forma também “avalia o que perdeu” 

enquanto acende o cigarro, nesse gesto característico de quem acaba de passar por uma 

experiência erótica ou extática. Há certa equivalência entre o encontro do poeta 

itabirano com a Máquina do Mundo e o da poeta polonesa com a pedra, ambos postos 

diante de uma verdade absoluta que não puderam (ou não quiseram) acessar. Dito de 

outro modo, a única verdade que parece interessar aos poetas, nos dois casos, é a que se 

vivencia precária e cotidianamente. Ao fim, um homem de mãos vazias segue pela 

estrada pedregosa da sua infância; uma mulher acende um cigarro ao despertar de um 

sonho. E ao referir-se à perene solidez da pedra, o poeta diz também a fragilidade da 

vida. Como nesse outro poema do livro Desassombro: 

 

Passando em frente 

ao antigo e imponente 

prédio: 

 

o leão, velho, para 

e repara, atento, 

naquele seu estranho parente. 

 

Repara nas patas 

bem postas,  

pesadas, afiadas, 

 

nos pelos, nos olhos, 

em tudo que, granítico, 

jamais apodrece. 

 

O leão velho vê 

a si mesmo 
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e inveja o irmão de pedra. 

 

Pensa, por exemplo, que  

não poderia guardar  

entradas de edifícios 

 

como faz o pétreo 

leão de guarda, 

impávido, perfeito. 

 

Enquanto medita, moscas 

fazem festa em volta de sua juba, 

um tanto suja, 

 

não há como negar, e 

todo ele, desse jeito, mostra  

uma ternura engraçada, 

 

de palhaço, 

de palhaço velho, 

mais doce por isso. 

 

O leão de pedra, 

ao contrário, é, 

depois de um século, 

 

todo empáfia, 

um rei  

que não morresse, 

 

que não morre, 

que permanece, e 

mais rei por isso. 

 

O leão de pedra, imóvel, 

guarda a entrada do templo, 

enquanto o outro 

 

procura por nós, igual 

a nós, dentro 

do tempo. 

 

 

(FERRAZ, 2002, p.42) 

 

 

 Aqui parece necessário discorrer primeiramente sobre alguns aspectos sintáticos 

do poema. Não há como desviar a leitura das aliterações construídas a partir da 

consoante plosiva ou oclusiva bilabial sonora “p” e da linguodental “t”, que reforçam o 

aspecto concreto e perene do leão de pedra. Quando esse leão velho “pára” e reconhece 

o “estranho parente” na estátua que guarda o “antigo, imponente / prédio”, ele também 

“repara nas patas / bem postas, pesadas (...)”, “nos pelos, nos olhos, / em tudo que, 

granítico, / jamais apodrece”. E o “p” articula também as principais diferenças entre o 

invejado irmão de pedra e a capacidade de pensar do velho leão. Pois se o “pétreo leão 
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de guarda” é “impávido, perfeito”, o leão vivo “pensa, por exemplo, que / não poderia 

guardar / entradas de edifícios”.  

O leão de pedra é “depois de um século, todo empáfia”, como um rei que “não 

morre / que permanece”, ao contrário do leão de carne, que, “enquanto medita, moscas / 

fazem festa em volta de sua juba, / um tanto suja”; “e todo ele, desse jeito, mostra uma / 

ternura engraçada, // de palhaço, / de palhaço velho, / mais doce por isso”. Ao final, o 

poeta mostra a diferença entre o leão perfeito, transcendente, e o leão precário, 

imanente, investindo no contraste sutil entre os substantivos templo e tempo.  

O templo é o lugar do sagrado, do enigma que guarda o “leão de pedra, imóvel”, 

como uma Esfinge
43

. Por outro lado, o que vive só existe quando lançado à precariedade 

e à finitude – dentro do tempo – palavra em que elisão do encontro consonantal “pl” 

sugere uma falta, uma falha. E se a expiração da palavra templo se prolonga mais 

líquida, a palavra tempo acaba seca, com o “p” mais curto soprado entre os dentes. Por 

isso, o leão feito de carne sabe que não poderia guardar o templo e “procura por nós, 

igual / a nós, dentro / do tempo”.  

 O leão de pedra é talvez mais rei, porém de um mundo que já não concerne aos 

vivos. Seu patético parente mortal o inveja, mas a perfeição da estátua é fria, enquanto a 

precariedade do velho leão “mostra / uma ternura engraçada, // de palhaço, / de palhaço 

velho, / mais doce por isso”.  

 Essa ternura engraçada lembra-nos também de um poema chamado “O doido”, 

de Cinemateca. Nesse poema, um homem supostamente rico acaba ficando 

“endividado, torto, falido” (FERRAZ, 2008, p.127), depois insano e miserável. 

Certamente um dos incontáveis mendigos solitários que perambulam todos os dias pela 

orla do Rio de Janeiro: “(...) era comum / vê-lo penteando com seus dedos / encardidos 

a água das praias / como se província sua / como sua líquida mulher ou filha.” (idem).  

Ao final, o doido também se encontra com a pedra, que corresponde aqui à 

inércia e ao noturno silêncio da morte: “Viveu assim, entre feridas e piolhos, // até que 

desceu a noite / e uma pedra veio buscá-lo.” (ibid.). Se o velho leão carrega uma juba 

suja e rodeada por moscas, o doido também ostenta cabelos desgrenhados e piolhentos. 

Ambos são doces e miseráveis palhaços. Dois seres decadentes à beira da morte e, 

exatamente por isso, mais próximos da delicadeza.  

                                                           
43

 A cabeça da Esfinge de Gizé é humana, mas o corpo é de um leão. 
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 A esse propósito podemos relembrar o relato de Diógenes Laércio sobre a morte 

silenciosa do sábio Bias no colo de seu neto, durante um julgamento. “Morto no colo da 

criança”: imagem-ápice da delicadeza para Roland Barthes (cf. BARTHES, 2003, p.81). 

E igualmente relevante é o ensaio em que Antonella Castelvedere enfatiza na obra de 

Rainer Maria Rilke uma “capacidade de perceber morte e vida como aspectos da mesma 

experiência humana
44

” (CASTELVEDERE, 2010, p.140, trad. nossa). Desfiando essa 

linha, a autora encontra a suprema delicadeza da sua poesia, em oposição às leituras 

místicas ou puramente filosóficas que se enovelaram ao nome do autor.  

Não é preciso estabelecer aqui uma comparação entre a poesia de Rilke e a de 

Eucanaã Ferraz, mas é possível notar como em todos os casos a delicadeza está ligada a 

certa “experiência da mortalidade
45

” (idem, p.137, trad. nossa). Obviamente, não se 

trata da morte experienciada pelas seitas místicas, a partir da fé religiosa ou qualquer 

crença arrogante (dogmática) em um poder definitivo, que empanam justamente a 

outridade. O conceito de delicadeza que vimos desenvolvendo só pode subsistir na 

relação difusa e precária do homem com os outros. Em se tratando da poesia, no contato 

revelador do leão com seu parente de pedra; ou no doido que, ao correr os dedos na 

água do mar, (mesmo em delírio) toca o corpo das mulheres da sua vida. Em nenhum 

dos casos é a relação das criaturas com o poder divino ou com uma intangível que está 

em jogo, mas a linha tênue que ata esses seres ao mundo imanente, ao mundo dos vivos.  

Por outro lado, mesmo que a descrença no Outro se faça necessária para que a 

delicadeza possa subsistir, ela não deve ser compreendida como uma simples “rejeição 

mental da crença, mas como a condição do questionamento e da incerteza que sobrevive 

à violência das conceptualizações
46

” (ibid., p.138, trad. nossa). Dito de outro modo: “a 

delicadeza da experiência limiar da morte contribui à preservação do senso de 

fragilidade e sofisticação
47

 desse instante interminável da condição humana
48

” (ibid., 

trad. nossa).  

Lembremos que no poema de Eucanaã Ferraz, o velho leão está longe de 

desprezar a perfeição eternal da estátua, pois é diante da pedra que ele reconhece o elo 
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 “Capacity to perceive life and death as aspects of the same human experience”. 
45

 “The delicacy of experience of mortality”. 
46

 “Disbelief not understood as the mind’s rejection of belief, but of the condition of wonder and the 
uncertainty that survives the violence of the conceptualizations”.  
47

 A palavra “sophistication” é repetidamente usada por Antonella Castelvedere para ressaltar a 
dimensão cultural, impura e imanente da condição humana. 
48

 “The delicacy of the liminal experience of dying, contributes to preserve the sense of fragility and 
sophistication of this interminable moment of the human condition”. 
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entre a precariedade da vida e o seu inescapável destino mineral. Mas aqui uma possível 

visão nostálgica do Paraíso cede lugar a uma perspectiva delicada da Queda. Porque a 

iminência da morte (o momento de maior fragilidade do indivíduo) é também o que 

permite considerar o valor das experiências mais ínfimas; como a festa das moscas em 

torno de sua juba, ou a necessidade de movimento (a impossibilidade de permanecer 

estático) e a simples consciência de não ser uma estátua. A delicadeza do poema não 

consiste em reconhecer a majestade do leão, mas em tratar com respeito a sua frágil-

idade, a sua patética doçura.  

 Em outro poema, intitulado “A mulher”, fica claro que o poeta não aspira à 

perfeição quieta nem à sacrossanta simbologia da pedra, desejando apenas tocar 

levemente os seus sonhos emudecidos, as suas memórias extintas, a tristeza dessa Pietà 

marmórea que nunca terá onde depositar seu filho: 

 

A MULHER 

 

Madona entre pedras, 

a noite esfria,  

o corpo dói, o leite seca, 

os instantes pesam, caem 

 

do teto  

numa cova larga, 

funda, que represa a hora,  

o silêncio rói. 

 

Madona entre pedras,  

onde pôr seu filho? 

Onde repousar pele, cabelo 

e cólica, suavidades 

 

que as rochas,  

absurdas, repelem? 

Onde pôr os olhos? 

Onde pôr a memória 

 

da casa, da mesa, da palmeira 

alta como a torre? 

Onde (aviões, um disparo súbito) pôr 

o último retalho de um céu calado? 

 

Mulher, soubera sempre  

não lhe caber o solícito e fácil,  

azuis, grãos 

por si mesmos lavradios. 

 

Mas como supor 

tal espinho: não ter 

onde pousar,  

onde pousar seu filho? 
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Entre pedras, não sonha. Acesa 

e sólida, vigia, vela pelo menino, 

vela com seus olhos de pano enxuto, 

à espera de, à espera. 

 

 

 Além das aliterações em p, nesse poema se repetem as vibrantes sonoras r e rr, 

que ajudam a dizer o repouso da rocha, onde apenas o silêncio rói. Não obstante, os 

versos curtos e cravejados de vírgulas ajudam a imprimir a sensação de clausura da 

estátua: uma mulher sem memória, cingida por um corpo imóvel. Embora o poema seja 

recortado por alguns enjambements (geralmente muito explorados pelo autor), nesse 

poema o abuso de vírgulas evoca a perturbadora percepção dos instantes que “pesam, 

caem // do teto / numa cova larga / funda / que represa a hora”. Um tempo que em 

verdade não flui; tempo extinto – e que, no entanto, vibra – quando dessa mãe imóvel 

emergem as suavidades de uma mãe qualquer, feita de carne e osso.  

A madona, por sua condição feminina, “soubera sempre / não lhe caber o solícito 

e fácil”, acostumada com uma vida cheia de pedras, que são esses “grãos / por si 

mesmos lavradios”. Mas ao petrificar-se eternamente no corpo da estátua, ela não tinha 

como “supor tal espinho: não ter / onde pousar / onde pousar seu filho?”. Na 

imobilidade do mármore, Ferraz encontra a eterna negação de um repouso, pois a Pietà 

é feita refém de um ato que nunca se consuma. Ao repelir toda suavidade, que seria a 

capacidade humana de repousar “pele, cabelo / e cólica”, esta mãe só pode velar pelo 

seu menino, “à espera de, à espera”. 

O tema não é novo e dialoga com toda a história da arte no ocidente. Este 

encontro entre sujeito (desejo) e objeto (marmóreo, morto), já era muito explorado ao 

menos desde os tempos de Ovídio, Plínio e Clemente de Alexandria. Como ensina mais 

uma vez Didi-Huberman (2012, p.125): 

 

O mármore é, pois, a matéria de uma semelhança, o que toma o lugar de um 

corpo junto ao qual um desejo enlouqueceu, malogrou. Mas o mármore seria 

igualmente a matéria de um advento desse desejo como tal. Assim como a 

matéria de sua imobilização, de sua petrificação medusada. Portanto, de sua 

anulação; entre desaparecimento histérico do objeto (um fulgor que passa e 

se esvai, um corpo que não é mais o mesmo) e desaparecimento melancólico 

do sujeito (um desejo que se enluta para sempre). Esse topos antigo atravessa 

toda a nossa história.  

 

Entre as muitas estátuas mulheres a história nos lega, o autor destaca a Vitória 

da Samotrácia, referida por Césanne e Gasquet, assim como a Gradiva do romance de 

Wilhelm Jensen, posteriormente referida por Freud. E podemos acrescentar a esta lista o 
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antigo mito de Pigmalião e Galateia, em que o escultor se apaixona pela sua Vênus de 

pedra, assim como a estátua grega conhecida como Juno Ludovisi, que aparece nas 

considerações estéticas de Schiller e, contemporaneamente, nos textos críticos de 

Jacques Rancière (2005).  

É significativo notar que a Vitória da Samotrácia é uma representação da deusa 

Nice sem a cabeça, enquanto a Juno se resume a uma cabeça da deusa Hera, descolada 

do corpo. E se na primeira as asas e o busto inflado mostram “o movimento de toda 

mulher, como seu eterno (petrificado) desaparecimento” (DIDI-HUBERMAN, 2012, 

p.126), a imagem da cabeça estática da Juno apenas inverte o mesmo enunciado. Porque 

seu semblante austero convida-nos a imaginar o movimento ondular, erótico, do corpo 

desaparecido. Em ambos os casos, “Quando a cabeça despregou-se, convenhamos, o 

mármore sangrou...” (ibid.). 

A mesma carnadura e o mesmo jogo entre presença e desaparecimento se dá 

com a Gradiva de Jensen, a estátua que “resplandece ao andar” (ibid.). Pois feita de um 

“mármore fascinante, de admirável alvura, fascinante até ganhar vida: vida 

empalidecendo até o mármore (...)” (ibid.). Substância de um entremeio: “Entre sema-

sepultura e soma-desejo”.  

O que Didi-Huberman deseja mostrar a partir dessas pedras “encarnadas” é que 

o trabalho artístico consiste em retirar o poder “(fascinação), beleza, exclusividade” 

(ibid., p.128) da precariedade significante que elas sustentam, “entre o corpo verdadeiro 

e a anulação total” (ibid.). Pois “dando a ver que há uma mulher ali embaixo, ele mostra 

um corpo já sepultado, encriptado, desaparecido” (ibid.). E a partir desse estatuto 

paradoxal da visibilidade, nós entendemos que a delicadeza radical do artista, do 

escultor, do poeta, é consagrar seu trabalho a uma sobrevivência. Não ao fixar ou 

estancar o momento de um desaparecimento, mas por fazer com que ele se prolongue: 

 

Mas trata-se igualmente de impedir in extremis que aquele ‘inacreditável, 

lento e progressivo desaparecimento’ (...) seja ele próprio destruído, tornado 

invisível. É, pois, a visibilidade violenta de uma aphanisis que se produz – 

uma intensidade contraditória. Entre o pudor mortal e a exibição daquela 

fuga, nos debaixos, de um corpo de mulher (...). O prazer diante da beleza 

não determina somente o “juízo de gosto”, como diz Kant, ele determina 

igualmente “o enigma da relação enlutada” – trabalho do luto 

antecipadamente iniciado – com a beleza. 

 

  

  Para compreender esse trecho, lembremos por um instante do relato de Freud 

Sobre a transitoriedade, referido no capítulo anterior, onde o autor conclui sobre a 
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impossibilidade de obter prazer com a beleza, quando antecipamos o luto. Naquele 

texto, o amigo poeta de Freud vivencia apenas a morte de tudo que vê, sem conseguir 

admirar com entusiasmo a efemeridade da vida. Neste outro caso, ao contrário, Didi-

Huberman mostra como o artista é justamente aquele que procura situar-se no espaço 

intersticial do luto, impedindo que o processo de desaparecimento de uma imagem se 

conclua.  

Não o luto niilista e entrópico que transforma a alegria em míseras cinzas, mas o 

“enigma da relação enlutada” que o artista pode encontrar na carnadura do mármore ou 

na “pele” de um quadro: a substância de um entremeio.  No mistério mantido (como a 

pele) entre o tegumento e a derme: o que recobre e o que despoja um corpo. 

No poema de Eucanaã Ferraz a constatação de que a estátua é feita de matéria 

fria, inorgânica, apenas serve de fundo ao seu preenchimento carnal. O que ele escreve 

não é a imagem-clichê do sofrimento de Maria, a mãe de Jesus, levada aos altares dos 

templos. Ao contrário, são as suavidades humanas, as cólicas menstruais, a feminilidade 

(pele, cabelo) de uma mãe como outra qualquer. Desviando-se mais uma vez da 

autoridade arrogante da tradição, o poeta perverte a dimensão metafísica impregnada na 

obra. Tanto é assim que o título do poema é “A mulher”, não Pietà ou Santa Maria. 

  Outra característica notável da mulher petrificada do poema é que (embora não 

se mova, não volte a ser humana, como nos contos sobre a Galateia e a Gradiva) ela está 

“acesa”. Em Quando as imagens tocam o real, Didi-Huberman destaca exatamente a 

importância da natureza ardente das imagens: “Não se pode falar do contato de uma 

imagem com o real sem falar de uma espécie de incêndio” (DIDI-HUBERMAN, 2012b, 

p.208). No poema, a natureza incandescente (viva) da estátua é ressaltada ainda pelo 

contraste entre os verbos “arder” e “velar”. Pois enquanto vela o seu filho, a madona de 

pedra não apenas vigia (guarda, protege, escruta) a sua morte, como o ilumina: dá-lhe 

novamente à luz. A imagem sobrevive quando exposta ao fogo, enquanto arde 

submetida à constante ressignificação do olhar. 

  No poema “Gioventù”, do livro Martelo, notamos uma perspectiva análoga. Em 

provável referência à pintura homônima de Eliseu Visconti, que se encontra exposta no 

Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, o poeta diz o que há de mais 

fascinante na jovem retratada pelo artista: 

 

GIOVENTÙ 

 

Um modo de olhar 

– de frente – o sol. 
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A palavra desembainhada, sempre. 

E esta beleza, a mais aguda: 

não saber que  

nasceu anteontem 

e morrerá menina – a pressa 

dos incêndios, 

a insônia das estátuas. 

 

(FERRAZ, 1997, p.50) 

 

 A juventude consumida pela “pressa dos incêndios” se prolonga no olhar da 

estátua, voltado de frente para o sol. A sua beleza não é a eternidade fria de um retrato, 

mas de que modo ele mostra os seus olhos incandescentes, a sua juventude dissipada, 

feita cinzas. Além disso, vemos que existe uma correspondência entre pintura, escultura 

e poesia, pois o poema se refere à “palavra desembainhada” e à “insônia das estátuas”, 

ou seja, a matéria-prima viva e incandescente com que cada artista trabalha. O rosto da 

Gioventù sobrevive não porque foi retratado, mas porque está encarnado; porque as 

cores e a espessura das pinceladas nos permite entrever os sonhos que palpitavam nos 

olhos da modelo. 

 O poema, assim como a escultura e a pintura, dizem o que está sempre morrendo 

(pegando fogo, voltando às cinzas), e que apenas por isso sobrevivem. Ele nos mostra 

como as imagens e as palavras estão sempre correndo um perigo, à beira do 

desaparecimento: 

 

Nisto, pois, a imagem arde. Arde com o real do que, em um dado momento, 

se acercou (como se costuma dizer, nos jogos de adivinhações, “quente” 

quando “alguém se acerca do objeto escondido). Arde pelo desejo que a 

anima, pela intencionalidade que a estrutura, pela enunciação, inclusive a 

urgência que manifesta (como se costuma dizer “ardo de amor por você” ou 

“me consome a impaciência”). Arde pela destruição, pelo incêndio que quase 

a pulveriza, do qual escapou e cujo arquivo e possível imaginação é, por 

conseguinte, capaz de oferecer hoje. Arde pelo resplendor, isto é, pela 

possibilidade visual aberta por sua própria consumação: verdade valiosa mas 

passageira, posto que está destinada a apagar-se (como uma vela que nos 

ilumina mas que ao arder destrói a si mesma). Arde por seu intempestivo 

movimento, incapaz como é de deter-se no caminho (como se costuma dizer 

“queimar etapas”), capaz como é de bifurcar sempre, de ir bruscamente a 

outra parte (como se costuma dizer “queimar a cortesia”; despedir-se à 

francesa). Arde por sua audácia, quando faz com que todo retrocesso, toda 

retirada sejam impossíveis (como se costuma dizer “queimar os navios”). 

Arde pela dor da qual provém e que procura todo aquele que dedica tempo 

para que se importe. Finalmente, a imagem arde pela memória, quer dizer 

que de todo modo arde , quando já não é mais que cinza: uma forma de dizer 

sua essencial vocação para a sobrevivência, apesar de tudo. 

 

 Concluímos com a ideia de que a delicadeza da poesia é precisamente a sua 

capacidade de mostrar que as imagens não cessam de morrer (como ela própria) graças 
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ao fogo que as consome. Desde as primeiras pinturas humanas na superfície das pedras, 

até essas pedras recentes da poesia, o que notamos é a capacidade humana de se 

reencantar pelo imanente, apesar da precariedade da vida. Como a poesia de Baudelaire 

quando encontra o belo cadáver – ou “a carniça” – de uma mulher atirada aos 

pedregulhos
49

 (BAUDELAIRE, 1985, p.173). Ou Pasolini, quando percebe os vaga-

lumes incinerados contra a luz inebriante dos projetores do fascismo, mas que ao 

mesmo tempo ouve a voz dos jovens perguntando: “Irás pedir-me tu, morto austero, / 

para renunciar a esta desesperada / paixão de estar no mundo?” (PASOLINI, 2005, 

p.41). 

 A pedra é uma figura da delicadeza porque sobrevive na imaginação humana 

enquanto enigma. Por isso é possível dizer que as palavras estão para o poeta como um 

bloco de pedra está para o escultor, ou a tela em branco para o colorista. Todas exigem a 

escuta de uma língua estranha, difícil. Concluindo a nossa reflexão sobre a pedra e a 

delicadeza, propomos a leitura de outro pequeno poema de Eucanaã Ferraz (2012, p.47): 

 

 GAKU TADA 

 

Há quem, secretamente e manso, 

das pedras e das flores ouça a voz, 

na mesma língua em branco 

 

respondendo; pensei nisso quando  

olhei nos olhos do menino, ator 

de uma pequena trupe de kabuki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 “Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, / Ce beau matin d'été si doux: / Au détour d'un 
sentier une charogne infâme / Sur un lit semé de cailloux (...)”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esperamos ter aberto um caminho importante, ainda que embrionário, para uma 

inclusão da delicadeza nas pesquisas sobre poesia e contemporaneidade. Ela se 

apresenta aqui como uma das formas possíveis de leitura do presente, tanto quanto as 

teorias que levam em consideração a importância dos discursos relacionados à 

violência. Como as fontes são escassas e propõem abordagens muito diferentes entre si, 

o levantamento bibliográfico e o início de escavação etimológica também podem ser 

úteis às pesquisas futuras sobre o assunto. A aproximação ao conceito certamente não se 

esgota por aqui e reivindica desdobramentos que excedem o escopo dessa pesquisa. 

 No que diz respeito a Eucanaã Ferraz, demonstramos que a delicadeza da sua 

poesia não está propriamente no tratamento formal dos versos, mas no modo como ele 

tensiona e articula essas formas a uma percepção elaborada do presente. Como vimos, 

predomina na obra do autor um reconhecimento da dimensão trágica da vida, que não se 

converte em fatalismo ou lamentação da contemporaneidade, mas em reencantamento a 

partir do precário. E se por um lado a sua linguagem é límpida, clara, por outro nos 

remete ao fundo negro onde pulsam os fogos abertos da linguagem. 
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