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Devo dizer que sempre preferi 

os versos feridos pela prosa 

da vida, os versos turvos 

que tornam mais transparentes 

os negros palcos do tempo, a dor 

de sermos filhos das estações 

e de andarmos por aí, hora após 

hora, entre tudo o que declina 

e piora. Em suma, os versos 

que gritam: Temos as noites 

contadas. E também  

os que replicam: 

Valha-nos isso. 

(PIRES CABRAL, 2015, p. 243, grifos do autor) 



RESUMO 

 

 

O vínculo da poesia com fatores externos, sejam estes ligados a aspectos privados/íntimos 

ou sociais/coletivos, tem sido tema de constante debate ao longo da história crítico-

literária. A partir do século XX, contudo, esse debate se acentuou com o advento, por um 

lado, de uma visão de poesia como objeto autônomo e, por outro, com a publicação de 

obras que se autodeclararam herdeiras dos chamados “versos de circunstância”. Assim, 

mesmo com grande parte da crítica literária delegando a essas manifestações poéticas um 

lugar de desprestígio, poemas que enfatizam sua relação com a vida e com o mundo – se 

autodenominando “de circunstância” ou não – não deixaram de surgir e, mais 

recentemente, nas últimas décadas, a relação entre poesia e circunstância tem ganhado 

cada vez mais espaço. Nesse sentido, considerando-se estudos recentes acerca do tema, 

esta Tese se propõe a demonstrar como as obras de dois poetas contemporâneos, que 

iniciaram suas publicações poéticas a partir dos anos 90 e 2000, respectivamente, o 

brasileiro Carlito Azevedo e o português Manuel de Freitas, desenvolvem as relações 

entre poesia, vida e mundo por meio da exploração do que nomeamos ideia de 

circunstância.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia; circunstância; Carlito Azevedo; Manuel de Freitas; 

poesia contemporânea; teoria e crítica de poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The connection between poetry and external factors linked to private/intimate aspects or 

social/collective ones has been a constant theme for debate throughout the course of 

literary criticism history. Since the 20th century, however, this debate has accentuated 

with the advent of an understanding of poetry as an autonomous object, on one hand, and 

the publication of works that pronounced themselves as heirs of the so-called “occasional 

verses”. Therefore, even with the major part of literary criticism discrediting these 

poetical pieces, poems which emphasize their relations to life and to the world – calling 

themselves “occasional” or not – did not stop emerging and, more recently, in the last 

decades, the connection between poetry and circumstance has increasingly reached more 

space. Following this perspective, considering recent studies about the theme, this Thesis 

intends to demonstrate how the poetical works of two contemporary poets, which started 

to publish in the 90s and in 2000, respectively, the Brazilian Carlito de Azevedo and the 

Portuguese Manuel de Freitas, develop the relations among poetry, life and world by the 

exploration of what we named idea of circumstance.  

 

KEYWORDS: Poetry; circumstance; Carlito Azevedo; Manuel de Freitas; contemporary 

poetry; poetry theory and criticism.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde que iniciei os estudos literários, ainda no curso de Graduação em Letras da 

Universidade Federal Fluminense, eram os textos que de alguma forma se entrelaçavam 

à vida e ao mundo, em prosa ou em versos, que me interessavam mais. Com a Iniciação 

Científica, pude me aprofundar nesse interesse inicial e começar minha pesquisa em 

poesia portuguesa, o que culminou no Mestrado dedicado à investigação da obra de Rui 

Pires Cabral, autor que, não por acaso, nos fornece os versos da epígrafe desta Tese de 

Doutorado. Foi por meio da leitura daqueles pequenos livros, vindos por encomenda de 

Portugal, que comecei a delinear de forma mais clara o que havia de diferente nos seus 

poemas e de outros poetas que me cativavam. Ainda estava longe de esboçar a ideia que 

seria desenvolvida nesta pesquisa, mas já compreendia que, quaisquer que fossem os 

assuntos a serem investigados, o objeto de estudo seriam “versos feridos pela prosa/da 

vida” (PIRES CABRAL, 2015, p. 243).  

 O nome de Manuel de Freitas, já vastamente conhecido das aulas e leituras da Pós-

Graduação, logo surgiu como uma possibilidade, uma vez que desde suas primeiras 

publicações o poeta esboçava sua defesa de uma poesia mais colada à vida e menos presa 

a recursos retóricos de um lirismo mais abstrato. Já o de Carlito Azevedo, sugerido pela 

Professora Orientadora, interessou-me depois das tentativas de esboçar um estudo 

comparativo entre outras obras poéticas – como as dos poetas norte-americanos Michael 

Palmer e Charles Bernstein – e a de Freitas terem se mostrado pouco proveitosas. 

Curiosamente, eu colecionava os livros de Carlito em minha estante desde o primeiro 

contato com sua poesia, nas aulas de Teoria da Literatura, e, após a sugestão de 

orientação, voltando a lê-los, pude vislumbrar pertinentes pontos de contato entre sua 

obra e a de Freitas.  

A poesia é a vida? Pois claro! 

Embora custe caro, muito caro, 

e a morte se meta de permeio. 

(O’NEILL, 1965, p. 249) 
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 A partir dessa observação e da leitura de dois textos sobre poesia e circunstância, 

ambos da autoria da crítica Luciana di Leone, lidos no âmbito do curso de Pós-Graduação 

ministrado pela Prof.ª Dr.ª Celia Pedrosa1, elaboramos nossa primeira proposta de 

investigação: pesquisar circunstância e afeto nas poéticas de Carlito Azevedo e Manuel 

de Freitas. Todavia, após o Exame de Qualificação, compreendemos, com as leituras 

críticas dos professores presentes na Banca Examinadora, que a questão do afeto poderia 

ser desenvolvida a partir da circunstância a qual, por sua vez, poderia ser explorada de 

maneira mais ampla em nossa pesquisa. Foi então que, aprofundando nossa reflexão sobre 

o debate acerca da relação entre poesia e circunstância, nos deparamos com os desafios 

que impulsionariam a construção desta Tese.  

 O primeiro deles diz respeito ao fato de que, após as Vanguardas e os 

Modernismos que ocorreram por todo o mundo ocidental, houve um posicionamento mais 

definido, por parte da crítica literária, de compreender o texto literário como um objeto 

autônomo, o que foi impulsionado por correntes como o Estruturalismo e a Nova Crítica, 

que pregavam uma leitura rente ao texto, afastada de qualquer aspecto extraliterário. Tal 

perspectiva, por conseguinte, acabou disseminando a ideia de que obras nas quais a 

ligação com a vida e com o mundo é mais acentuada (como nos chamados “versos de 

circunstância”) pertencem a um gênero “menor” de literatura. Ainda que nas últimas 

décadas essas tendências analíticas tenham se atenuado, suas demandas ainda podem ser 

observadas atualmente em críticos e poetas ao redor do mundo que se sentem à vontade 

para qualificar um texto como “antiliterário” ou “não-poético”. Não coincidentemente, a 

maior parte dos poemas chamados “não-poéticos” são justamente os que se assumem 

como “versos feridos pela prosa/da vida”, ao procurarem utilizar recursos que reforcem 

seu vínculo com o que está fora do texto levando a vida para dentro dele. Com essa ótica, 

tanto a obra de Carlito quanto a de Freitas já foram acusadas de se afastarem da “alta 

literatura” ao optarem por versos que, segundo esses críticos, se afastariam da retórica 

lírica e abraçariam elementos banais e cotidianos em excesso. Há, é claro, os críticos que 

não compactuam com essa visão, mas a constante polêmica em torno das relações entre 

poesia e fatores externos nos recorda o impaciente questionamento de Edward Said, o 

qual, em 1983, se perguntava: “Não há nenhuma forma de lidar com um texto e suas 

circunstâncias terrenas de maneira justa? ” (SAID, 1983, p. 35). Nosso primeiro desafio 

                                                           

1 Curso “Políticas da Poesia Hoje”, ministrado pela professora no primeiro semestre de 2018 na   

Universidade Federal Fluminense.  
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é, portanto, buscar lidar com as obras poéticas em questão e suas circunstâncias terrenas, 

mundanas, de forma justa: sem contrapor antagonicamente esses poemas a versos mais 

preocupados com elaborações altamente retóricas, mas observando, justamente, como 

ambas utilizam largamente recursos poéticos – mais ou menos retóricos – ao abordarem 

circunstâncias, problematizando as fronteiras entre extra e intertextual.  

 O segundo desafio, por sua vez, foi colocado pela própria noção de “versos de 

circunstância”. À medida que nos debruçávamos sobre esse tipo de elaboração poética, 

percebíamos que, embora os poemas de Carlito e de Freitas se aproximassem de algumas 

questões suscitadas pela poesia de circunstância, seus poemas não poderiam ser lidos 

apenas como “versos de circunstância”. Desenvolveremos essa problemática mais 

detidamente ao longo de nosso primeiro capítulo, mas é importante enfatizar que foi a 

partir da necessidade de se pensar as obras poéticas dos dois não como exemplos de poesia 

de circunstância, mas como uma poesia que questionava alguns elementos presentes 

naquela, que surgiu a elaboração de uma ideia de circunstância.  

 A exploração dessa ideia permite às poéticas de Carlito e Freitas se apropriarem 

de alguns pontos importantes da poesia de circunstância sem, no entanto, se moldarem 

integralmente a essas noções, investindo-os de contradicções e tensões próprias da poesia 

contemporânea. Nesse sentido, por ideia de circunstância entendemos, sobretudo, um 

modo de articulação entre poesia, vida e mundo que problematiza essas fronteiras sem 

qualquer lógica apaziguante e que mobiliza três principais características comumente 

encontradas nos versos de circunstância: a noção de poemas que se constroem por ocasião 

de situações externas; o caráter duplamente individual/íntimo e coletivo/social inerente à 

definição da palavra “circunstância”; e, finalmente, o gesto de envio pressuposto na 

composição da poesia de circunstância.  

 A fim de melhor examinarmos cada um desses aspectos mobilizados pela ideia de 

circunstância, optamos por relacionar cada um deles a uma temática, escolhendo temas 

que são constantemente trabalhados nas duas obras poéticas. Assim, para pensarmos em 

como cada uma delas problematiza a relação entre construção poemática e fatos 

exteriores, exploraremos a escrita; já para demonstrarmos como os poetas desenvolvem 

os dois tipos de circunstâncias em seus poemas, usaremos como plano de fundo poemas 

que exploram a questão da memória; e, a fim de explicitarmos os modos pelos quais o 

gesto de envio é trabalhado pelas duas obras, refletiremos acerca do afeto e do convívio.  
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 Considerando essas temáticas – e diante do fato de que a obra poética de Manuel 

de Freitas excede bastante o número de livros e poemas da de Carlito – decidimos 

selecionar alguns livros para compor nosso corpus de pesquisa. De Carlito, examinamos 

os poemas presentes em Sublunar, Versos de Circunstância, Monodrama e Livro das 

Postagens, excluindo, portanto, os poemas de seus três primeiros livros que não foram 

republicados em Sublunar. Ainda assim, quando julgamos importante fazê-lo, referimos 

esses livros, principalmente no primeiro capítulo, para traçarmos um breve histórico da 

obra. De maneira semelhante, ainda que os textos críticos de Freitas não façam parte do 

corpus principal de nossa investigação, recorremos a alguns deles (principalmente ao 

prefácio “Tempo dos puetas”, reproduzido nos Anexos) quando eles nos ajudam a 

esclarecer certos aspectos explorados nos poemas ou para, novamente em nosso primeiro 

capítulo, demarcarmos o percurso da obra ao longo dos anos. Muitos dos livros de poesia 

de Manuel de Freitas poderiam ser objeto de estudo nesta Tese, porém, levando em conta 

os temas a serem perseguidos, os livros de que dispomos no período de desenvolvimento 

da Tese2 e – confessamos – um pouco de nosso gosto pessoal, selecionamos Sic, Beau 

Séjour, Estádio, Cólofon, Ubi Sunt e Boal para análise.  

 Até poucos meses após nosso Exame de Qualificação, era nossa intenção abarcar 

também a obra ensaísta dos dois poetas e seus trabalhos editoriais, sobretudo por meio do 

estudo das revistas Inimigo Rumor, no caso de Carlito, e Telhados de Vidro e Cão Celeste, 

no de Freitas. Todavia, ponderamos e chegamos à conclusão que tal tarefa necessitaria de 

uma investigação muito mais alargada e não poderia ser desenvolvida apenas em um 

capítulo. Decidimos, então, nos atermos às obras poéticas, ocasionalmente mencionando 

os trabalhos ensaísticos e editoriais dos dois poetas, os quais, todavia, acreditamos 

constituírem um corpus igualmente produtivo de comparação entre as duas obras.  

 Isto posto, dedicamos nosso primeiro capítulo – “Poesia, vida, mundo” – ao 

aprofundamento da questão da poesia de circunstância e suas implicações, dividindo-o 

em três subcapítulos. O primeiro deles explora o debate em torno dos versos de 

circunstância, trazendo as principais contribuições teórico-críticas sobre o assunto, como 

os livros de Predrag Matvejevitch (1971) e Marian Zwerling Sugano (1992) e os textos 

de Paul Eluard [1952] (1985), Jean-Michel Maulpoix (2005) e Luciana di Leone (2014; 

                                                           

2 Composta por cerca de cinquenta livros de poesia editados, em sua maioria, em Portugal e com tiragens 

de poucos exemplares, a obra poética de Manuel de Freitas ainda é de difícil acesso no Brasil e alguns de 

seus livros se encontram esgotados.  
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2015), e a partir delas construímos os argumentos para a construção da ideia de 

circunstância que defendemos neste estudo. Os dois subcapítulos seguintes trazem, 

respectivamente, um breve relato da carreira literária de Carlito Azevedo e Manuel de 

Freitas, demonstrando os contextos histórico-literários de cada um e apontando para 

escolhas editoriais e poéticas que já evidenciavam o caráter circunstancial em suas obras.  

 O segundo capítulo – “O poema como circunstância” – igualmente se desmembra 

em três: o primeiro subcapítulo trata da questão de compor poemas por ocasião de 

circunstâncias externas, principal característica dos versos de circunstância apontada por 

Matvejevitch, mostrando como, por meio de uma construção poemática que transforma o 

próprio poema em circunstância, os dois poetas problematizam a questão da escrita e suas 

(im)possibilidades no mundo contemporâneo; o segundo demonstra as maneiras pelas 

quais as duas obras trabalham com as duas noções de circunstância – individual/íntima e 

coletiva/social – de forma híbrida ao trazerem reflexões que mobilizam a memória e os 

conceitos de arquivo e alegoria; o terceiro, por sua vez, evidencia o trabalho dos dois 

poetas ao recorrerem a recursos como a dedicatória, a referência e a invocação de uma 

segunda pessoa do discurso como expressão de um envio para o outro, gesto esse que 

move as noções de afeto, convívio e endereçamento.  

 Nos Anexos, incluímos uma entrevista com Manuel de Freitas, que nos respondeu 

gentilmente por e-mail em junho de 2020, e o prefácio à antologia Poetas sem Qualidades 

(2002a), “Tempo dos puetas”, cuja reprodução foi cedida por Freitas. Tentamos 

igualmente realizar uma entrevista com Carlito Azevedo, porém não obtivemos resposta 

após algumas tentativas de envio das questões para o poeta.  

 Por motivos organizacionais, ao analisarmos os poemas, tentamos iniciar com os 

de Carlito e, depois, Freitas, traçando diálogos com o anterior. Ao longo do período de 

escrita, porém, a imersão nas duas obras permitiu que os poemas dos dois passassem a 

dialogar de maneira mais forte e, por isso, nas páginas finais a alternância de uma obra 

para a outra se tornou mais intensa. Acreditamos que esse diálogo mais constante entre 

as obras poéticas possibilitou reflexões interessantes e, por isso, optamos por deixá-lo 

transparecer na escrita conforme ele foi se desenvolvendo e se tornando mais 

significativo.   
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 A maioria das obras teórico-críticas consultadas foi lida no idioma em que 

originalmente foram publicadas. Por isso, fizemos a tradução de todas as citações para a 

língua portuguesa e acrescentamos, em nota de rodapé, a citação no idioma original.  

 Com esta Tese, esperamos contribuir para que mais estudos em torno da relação 

entre poesia e circunstância sejam realizados e para que, igualmente, mais leitores 

especializados e não-especializados se interessem pelas obras poéticas de Carlito 

Azevedo e Manuel de Freitas no âmbito dos estudos literários comparados de língua 

portuguesa. 
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2. POESIA, VIDA, MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy se ha perdido la buena costumbre, tan 

conveniente a la higiene mental, de tomar en 

serio – o mejor, en broma – los versos sociales, 

de álbum, de cortesia.  

Desde ahora te digo que quien sólo canta en do 

de pecho no sabe cantar; que quien sólo trata 

en versos para las cosas sublimes no vive la 

verdadeira vida de la poesia y las letras... 

 

Alfonso Reyes  

(apud BANDEIRA, 1955, p. 5) 
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2.1 Sobre poesia e circunstância 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando buscamos pensar sobre a relação entre poesia e circunstância, a afirmação 

acima é, talvez, a que mais facilmente nos vêm a memória. De fato, o comentário 

proferido por Goethe se tornou bastante conhecido no âmbito dos estudos literários e é 

usado frequentemente para refletir sobre as fronteiras entre poesia, vida e mundo. Porém, 

a assertiva generalizante do poeta – “Todos os meus poemas são poemas de circunstância” 

– acaba encobrindo a complexidade do tema que, como veremos, abrange diversas 

nuances de entendimento. A própria afirmação de Goethe, ao ser lida integralmente, já 

aponta algumas das questões que podem ser suscitadas na discussão sobre poesia e 

circunstância: 

 

 

O mundo é tão grande e rico, e a vida tão variada, que nunca lhe faltarão 

motivos para um poema. Mas devem ser sempre poemas de 

circunstância, ou seja, a realidade deve fornecer-lhe a motivação e a 

matéria. Um caso particular se torna universal e poético justamente por 

ser tratado pelo poeta. Todos os meus poemas são poemas de 

circunstância, foram inspirados pela realidade e nela têm seu solo e seu 

fundamento. Não dou valor a poemas apanhados no ar. (GOETHE, 

2016, p. 56) 

 

 

 Logo ao início, o poeta chama a atenção para o fato de que os motivos para um 

poema podem ser encontrados facilmente no mundo (“tão grande e rico”) e na vida (“tão 

variada”), o que já aponta para o caráter duplamente coletivo/social e individual/íntimo 

desse tipo de poesia, que encontra na realidade sua motivação e matéria. Em seguida, 

Goethe acrescenta que é justamente por meio do trato do poeta que uma circunstância 

particular passa a ser universal e poética, o que nos faz concluir que, se por um lado o 

poeta alemão não dá valor a “poemas apanhados no ar”, ele tampouco acredita que um 

acontecimento possa se tornar poema sem que seja realizado um trabalho poético em volta 

Todos os meus poemas são poemas de circunstância, 

foram inspirados pela realidade e nela têm seu solo e 

seu fundamento. Não dou valor a poemas apanhados 

no ar.  

(GOETHE, 2016, p.56) 

 



20 
 

 
 

deste. Em outras palavras, pode-se dizer que, embora haja uma enorme variedade de 

motivações para a escrita de poemas no mundo e na vida, sua transformação em matéria 

poética universal só ocorre pelo trabalho na linguagem feito pelo poeta. 

 As considerações de Goethe ecoam em muitos estudos que se propuseram a pensar 

acerca dos versos de circunstância, embora deva-se atentar para o fato de que enquanto o 

poeta alemão reflete sobre a poesia em sua totalidade (“Todos os meus poemas são 

poemas de circunstância”), a maior parte dos estudos, como veremos, busca historicizar 

e traçar características gerais de um determinado tipo de fazer poético, denominado 

“versos de circunstância”.  

 Dentro desse contexto, o estudo mais longo é o livro La poésie de circonstance – 

étude des formes de l’engagement poétique, publicado em 1971 em edição francesa pelo 

ensaísta eslavo Predrag Matvejevitch3. Dividido em duas partes, o livro se propõe a 

rastrear os versos de circunstância através dos séculos e a fazer algumas considerações 

teóricas sobre esse tipo de verso, ponderando sobre suas características, vantagens e seu 

aspecto engajado. Na introdução, também partindo da afirmação de Goethe, Matvejevitch 

afirma a dificuldade de se encontrar uma definição satisfatória da poesia de circunstância, 

questionando se tal tarefa é mesmo possível. Apesar disso, logo em seguida, o ensaísta 

nos fornece duas acepções de tal poesia: 

 

 

Por um lado, a poesia de circunstância, no sentido estrito do termo, 

designa frequentemente uma poesia feita à ocasião de algum 

acontecimento que se impõe por sua importância ou sua atualidade [...] 

Por outro lado, não é raro, em nossa época, que qualifiquemos de poesia 

de circunstância a poesia dita engajada, particularmente aquela que 

possui um conteúdo político mais pronunciado e toma partido nos 

debates da cidade e do século. – Enfim, toda obra poética que se liga de 

forma mais próxima a algum acontecimento privado e pessoal – como 

nos leva a concluir a citação de Goethe que colocamos em destaque – 

                                                           

3 “Nascido na Bósnia-Herzegovina (Mostar, 1932), filho de pai russo e mãe croata, Predrag Matvejevitch 

foi um dos mais eminentes ensaístas eslavos. Deixou a Jugoslávia após a queda do muro de Berlim, 

assumindo um estatuto «entre o asilo e o exílio». Foi professor universitário em Roma e Paris, e nomeado 

conselheiro para o Mediterrâneo do Grupo de Sábios da União Europeia. Tornou-se um mestre 

incontestável da geopoética através dos seus numerosos escritos sobre o Mediterrâneo, entre os quais o 

Breviário Mediterrânico, publicado pela Quetzal numa edição revista – com tradução do poeta Pedro 

Tamen. Predrag Matvejevitch morreu em Zagreb, na Croácia, em 2017. ” (Texto encontrado no website da 

editora Quetzal. Acesso em janeiro de 2020).  



21 
 

 
 

pode ser dita de circunstância. (MATVEJEVITCH, 1971, p. 7-8, 

tradução nossa)4 

 

 

 Existiria, então, uma concepção mais estrita de versos de circunstância, que se 

refere a versos feitos a partir de um acontecimento exterior e que somente a ele se 

reportam; e outra concepção, mais ampla, que possibilita tanto a expressão de 

acontecimentos coletivos e/ou políticos, podendo ganhar contornos de uma poesia 

engajada, quanto a explicitação de pequenos acidentes íntimos e pessoais, estando ligada 

ao entendimento goetheano sobre poesia.  

 Em busca de um entendimento mais profundo sobre essas concepções que 

parecem à primeira vista contraditórias, Predrag Matvejevitch se debruça sobre a história 

desse tipo de poesia, buscando mapear suas ocorrências ao longo dos séculos. Segundo o 

ensaísta, poesia e circunstância estariam ligadas desde o aparecimento da poesia na 

Antiguidade, já que as circunstâncias foram determinantes na constituição das formas e 

gêneros poéticos: “Pode-se dizer que a maior parte da produção poética da Antiguidade 

é, então, mais ou menos, de circunstância, no sentido que entendemos atualmente esse 

termo: a circunstância dita a forma, a métrica e – por assim dizer – a função do poema” 

(MATVEJEVITCH, 1971, p. 14)5. O mesmo ocorreu durante a Idade Média europeia, 

quando a poesia de circunstância era absolutamente predominante na produção poética 

(MATVEJEVITCH, 1971, p. 20)6. É interessante notar que, embora esse vínculo entre 

forma e circunstância fosse bastante comum nesse período7, podemos encontrar exemplos 

mais atuais em que a escolha da forma do poema depende de causas externas, como 

                                                           

4 No original: “D’une part, la poésie de circonstance, au sens strict du terme, désigne le plus souvent une 

poésie faite à l’occasion de quelque événement qui s’impose par son importance ou son actualité [...] 

D’autre part, il n’est pas rare, à notre époque, que l’on qualifie de poésie de circonstance la poésie dite 

engagée, particulièrement celle qui a um contenu politique plus prononcé et prend parti dans les débats de 

la cité ou du siècle. – Enfin, toute oeuvre poétique qui se rattache de plus près à quelque événement privé 

et personnel – comme le porte à conclure la citation de Goethe que nous avons mise en exergue – peut être 

dite de circonstance”.  
5 No original: “On peut dire que la plus grande partie de la production poétique de l’Antiquité est ainsi, 

plus ou moins, de ciconstance, dans le senso où nous entendons aujourd’hui ce terme: la circonstance dicte 

la forme, le mètre et – pour ainsi dire – la fonction du poème”.  
6 No original: “[...] la poésie de circonstance est absolument prédominante dans la production poétique 

médévale”.  

7 Matvejevitch cita o estudo de Roger Caillois, que relaciona a gênese dos gêneros com suas circunstâncias 

correspondentes, como podemos observar por alguns dos exemplos elencados pelo autor: “epitalâmios para 

o casamento; os ditirambos para os elogios; os hinos para a adoração dos deuses” (CAILLOIS, 1958 apud 

MATVEJEVITCH, 1971, p. 14).  
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evidencia o prefácio de Stéphane Mallarmé para a revista norte-americana The Chap-

Book, que publicou seus quartetos no ano de 1894:  

 

 

Toda esta publicação à honra do Correio. Nenhum dos endereços em 

versos reproduzidos aqui não encontrou seu destinatário. 

O poeta acrescenta que a ideia lhe veio por causa de uma ligação 

evidente entre o formato dos envelopes e a disposição de um quarteto – 

por puro sentimento estético. (MALLARMÉ, 1920, p. 3, tradução 

nossa)8 

 

 

 Os tais quartetos escritos pelo poeta devido à sua “ligação evidente”9 com o 

formato dos envelopes do Correio foram posteriormente recolhidos e publicados, 

juntamente com outros poemas (como os famosos “leques”), no livro Vers de 

Circonstance. Neles, pode-se ouvir a voz do sujeito-poeta a guiar seus poemas – ora 

chamados de “billet”, “écrit” ou “lettre” nos quartetos – a seus respectivos destinatários, 

indicando inclusive seus endereços, como podemos observar no exemplo a seguir: 

 

 

Cet écrit, tu le porteras 

Poste, au journal le Télégraphe, 

C’est pour Monsieur André Terras 

Un nom que la gloire paraphe. 

(MALLARMÉ, 1920, p. 29)10 

 

 

  Os poemas que compõem essa seção, nomeada “Les loisirs de la poste”, trazem 

um outro aspecto abordado por Predrag Matvejevitch em seu estudo: as motivações que 

fazem um poeta escrever versos de circunstância. Segundo o ensaísta, ao nos depararmos 

com a aparente contradição entre um poema como “Um lance de dados” e os versos de 

circunstância de Mallarmé, “[...] nós nos damos conta de que eles (os versos de 

                                                           

8 No original: “Cette publication tout à l’honneur de la Poste. Aucune des adresses em vers reproduites ici 

n’a manqué son destinataire. Le poète ajoute que l’idée lui en vint à cause d’um rapport évident entre le 

format des enveloppes et la disposition d’un quatrain – par pur sentiment esthétique. ” 
9 Os envelopes do século XIX eram pequenos. Os quartetos tinham, então, uma extensão e disposição de 

versos que ocupariam o espaço desses envelopes. 

10 Optamos pela não tradução dos quartetos de Mallarmé por considerarmos que, sobretudo devido à sua 

forma condensada, muito do trabalho poético do poeta seria perdido na tradução.  
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circunstância) têm frequentemente como pretexto os fatos de ordem privada e pessoal, ou 

bem parecem ter sido escritos somente pelo prazer de fazer versos” (MATVEJEVITCH, 

1971, p. 67)11. Tal aspecto é retomado por Manuel Bandeira, que em 1954 publicou seus 

próprios versos de circunstância sob o título Mafuá do malungo, quando o poeta brasileiro 

comenta que, ao publicar esse tipo de verso, Mallarmé “meio como que descansava da 

sua eterna meditação sobre o grande tema único” (BANDEIRA, 1974 apud DI LEONE, 

2015, p. 110). Já Marian Zwerling Sugano, em The Poetics of the Occasion: Mallarmé 

and the Poetry of Circumstance, defende que, embora o aspecto circunstancial da obra do 

poeta francês seja raramente reconhecido ou explorado, Vers de Circonstance, quando 

vista em conjunto com toda a obra poética de Mallarmé, se torna um comentário sobre a 

própria circunstancialidade da literatura, já que, segundo a autora: “Nos poemas de 

“Loisirs”, sobretudo, nós observamos a recusa de Mallarmé em dar um lugar privilegiado 

para a poesia: seu lugar não é mais dentro do envelope, hermeticamente selado dentro de 

um quadro tridimensional, mas, ao contrário, no envelope” (SUGANO, 1992, p. 195)12. 

Habitando o espaço indeterminado entre o remetente e o destinatário, esses poemas-

envelopes estão abertos a peripécias e intervenções variadas, em um contexto no qual as 

funções de escritor, leitor e disseminador13 se misturam na figura do carteiro: 

 

 

Sans t’étendre dans l’herbe verte 

Naïf distributeur, mets-y 

Du tien, cours chez Madame Berthe 

Manet, par Meulan, à Mezy. 

(MALLARMÉ, 1920, p. 16) 

 

 

 O carteiro, “o próprio veículo do movimento literário, é convidado não apenas a 

entregar a carta, mas a colocar um pouco de si dentro dela (‘mets-y du tien’)” (SUGANO, 

                                                           

11 No original: “[...] on se rend compte que ceux-ci ont le plus souvent pour pretexte des faits d’ordre privé 

et personnel, ou bien qu’ils semblent écrits pour le seul plaisir de faire des vers”.  
12 No original: “In the ‘Loisirs’ especially we see Mallarmé’s refusal to give a privileged place to poetry: 

its place is no longer in the envelope, hermetically sealed within a three-dimensional frame, but instead on 

the envelope.” 

13 O termo é empregado por Sugano, a fim de enfatizar o triplo caráter do carteiro na obra de Mallarmé, 

agindo como figura que escreve, lê e espalha os poemas-correspondência. 
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1992, p. 197)14, sendo ao mesmo tempo escritor, leitor e disseminador dos poemas-

envelopes. Assim, para Sugano, em seu movimento de circulação, os Vers de 

Circonstance atestam um gesto de democratização da literatura por meio de uma poesia 

que aponta para si e não para uma significação latente. De maneira semelhante, o poeta e 

ensaísta francês Jean-Michel Maulpoix sintetiza que, nesses poemas: 

 

 

Ela [a poesia] desce de seu pedestal, compra selos e se faz mundana. 

Cansada já há muito tempo de suas fugas desesperadas em direção à 

Riviera, ela cuida do calendário da vida cotidiana. Em direção ao 

absoluto, ela esboça um gesto polido: ela lhe serve o chá, ou medita 

entre as baforadas azuis de seu cigarro. O ideal, aqui em baixo, em 

1898, é um caso de distinção. (MAULPOIX, s/p, tradução nossa)15 

 

 

 O que Sugano e Maulpoix enxergam como um aspecto positivo, entretanto, nem 

sempre foi visto com bons olhos pela crítica literária. Apesar de ter sido predominante 

durante muito tempo e ter começado a ser distinguida por termos próprios – como 

occasional verses, na Inglaterra – nos séculos XVII e XVIII, a poesia de circunstância vai 

perdendo cada vez mais seu prestígio entre o público mais esclarecido, o que não passa 

despercebido por um de seus mais árduos defensores, o supracitado Goethe que, em 

Poésie et Vérité, comenta que “o poema de circunstância, esse primeiro e mais autêntico 

de todos os gêneros poéticos, já perdeu toda estima, ao ponto que a nação não pode mais 

se dar conta de seu alto valor” (GOETHE, 1925 apud MATVEJEVITCH, 1971, p. 42-

43)16.  

 Uma das razões para esse desprestígio17 sofrido pela poesia de circunstância é a 

relação estabelecida entre ela e a poesia de encomenda, relação esta que muitas vezes 

                                                           

14 No original: “the very vehicle of literature’s movement, is invited not only to relay the letter but top ut 

a bit of himself into it (‘mets-y du tien’)”.  

15 No original: “Elle descend de son piedestal, achète des timbres et se fait mondaine. Lassée depuis 

longtemps déjà de ses fuites éperdues vers les ailleurs azuréens, elle prend soin du calendrier de la vie 

quotidienne. En direction de l’absolu, elle esquisse un geste poli: elle lui sert le thé, ou médite dans les 

bouffées bleues de son cigare. L’idéal, ici-bas, en 1898, est une affaire de distinction”. Texto disponível no 

website do poeta (http://www.maulpoix.net). Acesso em janeiro de 2020.  
16 No original: “le poème de circonstance, ce premier et le plus authentique de tous les genres poétiques 

avait déjà perdu toute estime au point que la nation ne peut plus se rendre encore compte de as haute valeur”.  
17 Como comenta Luciana di Leone, a marginalidade tradicionalmente sofrida por esse tipo de poesia “se 

imprime no seu nome mais conhecido, são apenas ‘versos’, poucas vezes atingindo a elevada ‘poesia’” (DI 

LEONE, 2014, p. 67-68). O mesmo ocorre com o termo anglófono “ocasional poetry”, visto com 

desconfiança desde o advento da Nova Crítica e sua defesa do texto como um objeto autossuficiente 

(SUGANO, 1992, p. 4).  

http://www.maulpoix.net/
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acaba por confundir essas duas manifestações, desconsiderando as peculiaridades de cada 

uma delas. Nesse sentido, acreditar-se-ia que todo poema de circunstância seria escrito 

obedecendo a uma encomenda de uma pessoa exterior e, por isso, teceria elogios rimados 

a essas pessoas ou a ocasiões que lhe interessassem. Comentando justamente sobre este 

fato, Jean-Michel Maulpoix, em texto intitulado “Vers de circonstance”, comenta que: 

 

 

[...] o incerto e bastante variado “corpus” da poesia de circunstância 

inclui uma quantidade de textos ditos “de encomenda”, e adota um 

florilégio de peças ligeiras, fugazes, graciosas e virtuosas: brindes, 

ofertas e envios amicais diversos, adornando o calendário da vida 

individual.  (MAULPOIX, 2005, p. 264, tradução nossa)18 

 

 

 Se Maulpoix afirma a relação traçada historicamente entre a poesia de 

circunstância e a “poesia de encomenda”, ele também, em contrapartida, aponta que esta 

última não é a única manifestação poética a compor “o incerto e bastante variado ‘corpus’ 

da poesia de circunstância”. Além disso, ao contrário de encarar tal ligação como algo 

negativo, o ensaísta valoriza os poemas de encomenda: segundo ele, estes se constituiriam 

primeiramente como um desafio, já que, além de ter de aparentar que não sacrifica seu 

talento, sua inspiração, nem sua independência, o autor do poema de encomenda deve 

“alcançar um equilíbrio muito singular entre o convencional e o excepcional [...] Ao 

oferecer seu texto à apreciação de um destinatário, ele deve ao mesmo tempo satisfazer 

sua expectativa e o surpreender” (MAULPOIX, 2005, p. 268-269, tradução nossa)19. 

Predrag Matvejevitch também não deixa de mencionar a prática da encomenda de versos, 

ressaltando inclusive que muito antes de seu sucesso no século XVIII na França, ela já 

era usual durante a Antiguidade e Idade Média: “Para o poeta da Antiguidade ou da Idade 

Média ser engajado equivale, na grande maioria dos casos, a estar sob garantia20, estar 

respaldado por seus protetores e mecenas em vista de defender ou glorificar em seus 

                                                           

18 No original: “[...] l’incertain et três bigarré ‘corpus’ de la poésie de circonstance comprend quantité de 

textes dits ‘de commande’, et embrasse un florilège de pièces légères, fugaces, gracieuses et virtuoses: 

toasts, offrandes et envois amicaux divers, agrémentant le calendrier de la vie individuelle”.  
19 No original: “[...] parvenir à um equilibre très singulier entre le conventionnel et l’exceptionnel [...] 

Offrant son texte à l’appréciation d’un destinataire, il doit à la fois combler son atente et le surprendre.” 
20 No original, “être à gages”.  
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versos – geralmente de circunstância – a causa que convém a seus interesses.” 

(MATVEJEVITCH, 1979 apud MAULPOIX, 2005, p. 267, tradução nossa)21. 

 

 A partir do século XIX, porém, os poetas começaram a conseguir exercer de forma 

mais livre suas escolhas e, desse modo, se livraram da “garantia” que lhes respaldava a 

escrita e passaram a selecionar as circunstâncias que melhor interessavam a seus poemas. 

Fato notório disso foi quando, ao ser nomeado poeta laureate em 1843, o inglês 

Wordsworth declarou que não se sentia na obrigação de cantar circunstâncias que não o 

inspirassem, apesar do título que lhe fora concedido (MATVEJEVITCH, 1971, p. 57). 

Além disso, o Romantismo trouxe, ainda que de maneiras variadas em cada país ou 

região, simultaneamente expressões de circunstâncias íntimas, dando voz a 

acontecimentos pessoais, e de circunstâncias coletivas, dando a ver questões socio-

históricas ou políticas da época. Se pensarmos nos românticos ingleses, por exemplo, 

encontraremos essas duas expressões nas obras de Lord Byron, Shelley e do próprio 

Wordsworth e, em âmbito português, o mesmo pode ser dito da obra de Almeida Garrett, 

que expressou em sua obra lírica tanto versos de circunstâncias relacionados a arroubos 

sentimentais quanto à expressão de sua postura política, ligada ao movimento liberal da 

época. Foi sobretudo a partir desse momento, portanto, que a dupla função da poesia de 

circunstância – íntima/pessoal e coletiva/social –, defendida por Predrag Matvejevitch, 

começou a se tornar mais clara, ao mesmo tempo em que a liberdade dos poetas 

românticos permitiu o afastamento desse tipo de poemas da poesia de encomenda. 

Contudo, o ensaísta nos coloca outra questão controversa em relação ao entendimento 

dos versos de circunstância: o grau de dependência que esses poemas mantêm com o 

referente que evocam. Como sintetiza ainda Luciana di Leone: 

 

 

Tradicionalmente, explica Matvejevitch, o termo [versos de 

circunstância] se refere a uma poesia que se associa de forma 

inextricável e em total dependência com um acontecimento ou 

circunstância, seja da vida pública de uma comunidade – atualizando 

um ritual comunitário, e levando muitas vezes o nome de “poesia civil” 

–, seja do âmbito privado ou familiar, comemorando pequenos eventos, 

festas, aniversários, ocasiões nas quais a dependência de algo externo à 

letra muitas vezes se evidencia pelo fato de esse “poema” ser 

inseparável de um objeto, como por exemplo, nos célebres “leques” de 

                                                           

21 No original: “Pour le poète de l’Antiquité ou du Moyen Age être engagé équivalait, dans la grande 

majorité des cas, à être à gages, être soutenu par ses protecteurs et mécènes en vue de défendre ou glorifier 

dans ses vers – généralement de circonstance – la cause qui convenait à leurs intérêts.” 
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Mallarmé, ou por serem originalmente escritos na folha de rosto de um 

livro como dedicatória. (DI LEONE, 2014, p. 68) 

 

 

 Embora o entendimento da poesia de circunstância como uma manifestação que 

permite ao mesmo tempo o engajamento comunitário e a intimidade privada seja 

interessante para não cairmos em nenhum dos dois extremos ao pensarmos nesse tipo de 

texto, conforme reiteramos acima, a total dependência desses poemas em relação às 

circunstâncias que estes evocam nos parece um ponto discutível. O poeta Paul Eluard, 

por exemplo, apresenta um outro ponto de vista quando comenta, em uma conferência 

pronunciada em 1952, que é necessário que ocorra no poema a passagem do particular ao 

geral para que adquira um “sentido válido, durável, eterno” (ELUARD, 1985, s/p)22, caso 

contrário:  

 

 

[...] a circunstância se perde no momento, no instante; só a vincula à 

duração o fato de ter sido, em certo tempo, mais ou menos bem cantada. 

Pois é preciso distinguir entre as circunstâncias. Existem circunstâncias 

que ficam para sempre encerradas em si mesmas, na anedota e no 

episódio. Mas há outras que levam o acontecimento à altura da história 

e da poesia. (ELUARD, 1985, s/p)  

 

 

 Entendemos, assim como Eluard, que a poesia de circunstância não precisa 

estabelecer uma relação de total dependência com as ocasiões que suscitaram os versos, 

mas, ao trazê-las para o texto, deve utilizar procedimentos que permitam a leitura do 

poema apesar da falta de referentes, fazendo a passagem do particular ao universal. Para 

que isso ocorra, porém, é fundamental que ocorra um trabalho poético cuidadoso com a 

linguagem, que não deixe de aludir às circunstâncias com as quais se relaciona, mas que, 

ao mesmo tempo, possibilite o transporte delas para o leitor, mesmo séculos depois. Desse 

modo, se o envio já constituía uma característica dos poemas de encomenda, como 

salientou Maulpoix, essa característica, a partir da Modernidade, se intensificou por meio 

de outros mecanismos, tais como o uso de dedicatórias, endereçamentos e pela atenção 

com o leitor (teorizada, sobretudo, pela Estética da Recepção): 

 

 

                                                           

22 Tradução brasileira pela revista Princípios, n.10, em abril 1985. 
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Por isso não se deve confundir poesia de circunstâncias com poesia de 

encomenda. A poesia de encomenda só por casualidade pode 

corresponder ao desejo, à convicção profunda, à sensibilidade do poeta. 

A verdadeira poesia de circunstância deve brotar do poeta com a 

precisão de um espelho fiel aos outros homens. Responde então ao que 

Maiakóvski chamava de “encomenda social”, por oposição à 

encomenda casual, sem valor, não transmissível. A circunstância 

exterior deve coincidir com a circunstância interior, como se o próprio 

poeta a houvesse produzido. (ELUARD, 1985, s/p) 

 

 

 Nos versos de circunstância percebe-se, dessa forma, não mais um envio 

encomendado, mas um gesto afetivo ou, nas palavras de Carlos Drummond de Andrade 

no texto “O poeta se diverte”: “a absoluta ausência de pretensão, salvo a de marcar um 

afeto” (DRUMMOND, 1952 apud MORAES, 2011, p. 23). Estamos de acordo com   

Luciana di Leone quando esta afirma que: 

 

 

[...] o que nos resta – que não é pouco – é observar que o comum a todos 

estes poemas é, então, não um conteúdo, nem a dependência da 

circunstância, mas um gesto, um gesto que responde insistentemente, 

ansiosamente a um desejo de ir ao encontro do outro, o seu ser 

primeiramente um gesto de endereçamento, de procura do outro, de 

envio; e observar as suas implicações. (DI LEONE, 2014, p. 72) 

  
  

 Destarte, compartilhamos da posição de Leone quando lemos os Versos de 

Circunstância de poetas como Drummond, Bandeira e Mallarmé, uma vez que, se é 

verdade que este último faz uso contíguo de elogios a determinados nomes, estes parecem 

muito mais obedecer a critérios de afeto do que de encomenda. Ao lermos um dos vários 

quartetos dedicados a Mesdames Mallarmé, por exemplo, observamos o gesto de envio 

acentuado por Luciana di Leone – o que é, indubitavelmente, reafirmado pela supracitada 

coincidência entre a forma do quarteto e a do envelope: 

 

 

Par la bise transi, pauvre homme 

Ou si tu les connais, charme 

Rue, au quatre-vingt-neuf, de Rome 

Va chez Mesdames Mallarmé. 

(MALLARMÉ, 1920, p. 23) 
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 Semelhante é o movimento de Carlos Drummond de Andrade que, embora nunca 

tenha publicado seus poemas de circunstância em vida – salvo quando incorporou alguns 

desses poemas em Viola de Bolso, em 1952 –, nem os tenha integrado a suas antologias, 

preencheu alguns cadernos com esse tipo de verso23. Em artigo dedicado a esse tópico, 

Luciana di Leone argumenta que Viola de Bolso pode ser entendido como: 

 

 

Um conjunto de poemas em que o que conta como matéria poética 

(principalmente na segunda parte do livro, “Meigo tom”) são 

“afinidades”, “aniversários”, “incidentes pessoais” – aqueles elementos 

explicitamente recusados em “A procura da poesia” (1945). Os de Viola 

de bolso são poemas, pois, que poderíamos chamar “de circunstância”, 

pelo seu tom, pelos seus temas, pelo seu modo de enunciação, e que, 

por esses mesmos motivos, não são escalados para formar parte da 

“obra”. A esta ausência das antologias se soma ainda a não publicação 

em vida dos quatro caderninhos achados prontos-para-publicação no 

seu arquivo e intitulados por ele mesmo Versos de circunstância, que, 

como foi dito, só em 2011 veriam a luz, luz de holofotes. (DI LEONE, 

2014, p. 67) 

 

 

 A partir de 2011, então, pudermos ter acesso a esses poemas, nos quais são latentes 

os referentes e os elogios a amigos, feitos em um esquema de rimas que salienta um tom 

amistoso e mais cotidiano: 

 

 

XVI 

Eliéser Magalhães, o bom avô, caduca 

por Francisco, seu neto. Eu sou avô, e entendo. 

De Paris a Bangkok, ou do Polo à Tijuca, 

ser avô é da vida o melhor dividendo. 

(A pedido de José Olympio) 

(ANDRADE, 2011, p. 202) 

 

 

 Nesse curto poema, o verso final – “ (A pedido de José Olympio) ” – nos remete 

à poesia de encomenda, ao afirmar que o poema foi feito a pedido de alguém. A presença 

de nomes próprios de pessoas (José Olympio, Eliéser Magalhães) e lugares (Paris, 

                                                           

23 Como descreve Marcos Antonio de Moraes, no texto de apresentação ao Versos de circunstância de 

Drummond: “Três caderninhos De Luxe, folhas sem pautas, exibem, na etiqueta da capa, em letra de forma, 

a indicação de Carlos Drummond de Andrade: ‘Versos de circunstância’” (MORAES, 2011, p. 13).  
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Bangkok, Polo, Tijuca) também são indicadores de referências para as quais o poema 

aponta, porém, embora essa ligação seja bastante evidente e os versos se mantenham 

atrelados a suas circunstâncias, não se pode esquecer, como comenta Luciana di Leone, 

que nos Versos de circunstância de Drummond “não há um vínculo positivo com o 

referente, não existe um trabalho sobre uma matéria bruta histórica (porém, sim, um 

trabalho técnico, um exercício de perícia, com a linguagem – que nem por isso pode ser 

considerado uma matéria bruta ou virgem, trabalhada pacificamente)” (DI LEONE, 2014, 

p. 70). 

 Em outro poema, a circunstância íntima de ser avô, vivenciada por Drummond, é 

transportada pelos versos – carregados de apelidos, brinquedos e sentimentos ligados a 

seus netos – até o leitor que, ainda que não reconheça as pessoas e objetos referenciados, 

consegue perceber o “um só e quádruplo carinho” do sentimento familiar caracterizado:  

  
 

XVII 

A lição das coisas ao poeta 

é de humilde sabedoria: 

Pondo de lado a busca inquieta, 

amar sua filha Maria. 

E ter para Manolo e Toto 

para Abiça e para Pedrinho 

(três barcos, o mesmo piloto) 

um só e quádruplo carinho. 

(ANDRADE, 2011, p. 202) 

 

 

 Esse transporte é possível pela liberdade criadora da poesia e da literatura como 

um todo, liberdade esta que propicia, segundo Antonio Candido em seu livro Literatura 

e Sociedade: 

  

 

[...] o quinhão da fantasia, que às vezes precisa modificar a ordem do 

mundo justamente para torná-la mais expressiva; de tal maneira que o 

sentimento da verdade se constitui no leitor graças a esta traição 

metódica. Tal paradoxo está no cerne do trabalho literário e garante a 

sua eficácia como representação do mundo. Achar, pois, que basta aferir 

a obra com a realidade exterior para entendê-la é correr o risco de uma 

perigosa simplificação causal. (CANDIDO, 2014, p. 22) 



31 
 

 
 

  

 

 Longe de terem uma orientação documentária, os Versos de Cicunstância até aqui 

enfocados experimentam, justamente, o paradoxo afirmado por Candido, já que, embora 

façam referências constantes a elementos do mundo exterior e “real” e, até mesmo, a 

situações banais do cotidiano, muitas vezes propositalmente aproximando o sujeito 

poético do sujeito-poeta, eles não abrem mão – e, seguindo a lógica de Candido, não o 

poderiam – do “quinhão da fantasia”, do trabalho poético, que distingue a literatura de 

outros textos. Assim, o comentário, assim como o de Lucina di Leone sobre os Versos 

drummondianos, nos ajudam a ratificar que as relações entre poesia e vida, poesia e 

sociedade ou poesia e intimidade aproximam esses polos sem, entretanto, cair em uma 

coincidência apaziguante. Pelo contrário, é como tensão que eles são trabalhados nos 

poemas e é assim que nos interessa lê-los. 

 Outro exemplo que nos interessa a ser estudado é o de Manuel Bandeira que, em 

tom ainda mais alegre que o empregado por Drummond, aproximando-se de uma poética 

irônica e jocosa, publicou Mafuá do malungo (Versos de circunstância) em 1948, com 

edição de João Cabral de Melo Neto. Na época de sua primeira publicação, apenas cento 

e dez exemplares foram impressos e distribuídos para as pessoas próximas ao poeta, fato 

que demonstra a intenção de Bandeira ao escrever o livro: presentear e divertir seus 

amigos, com grande parte dos poemas, inclusive, dedicados a brincar com seus nomes 

(na seção “Jogos Onomásticos”). O título também traz essa ideia, unindo “mafuá” – 

“Parque de diversões com barracas de jogos, prendas e musicatas”, segundo definição do 

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa24 – a “malungo” – “Amigo, companheiro”, 

pelo mesmo dicionário. Contudo, é singular que, em meio a esses jogos de palavras e 

rimas divertidas, surjam alguns apontamentos que, distanciando-se do âmbito amical, se 

dirigem a autoridades políticas, tais como em “Petição ao Prefeito”: 

 

 

Governador desta cidade, 

Excelentíssimo Prefeito, 

General Mendes de Morais, 

Ouça o que digo, e tenho que há de 

Mover-se-lhe o sensível peito 

                                                           

24 Consultado em janeiro de 2020.  
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Dado às coisas municipais! 

 

Há no interior do quarteirão 

Formado pelas avenidas 

Antônio Carlos, Beira-Mar, 

Wilson e Calógeras, tão 

Bem traçadas e bem construídas 

Um pântano que é de amargar! 

 

Não suponha que eu exagero, 

Excelência: é a verdade pura, 

Sem nenhum véu de fantasia. 

Já o pintei uma vez: não quero 

Fabricar mais literatura  

Sobre tamanha porcaria! 

 

Reporters, a quem nada escapa, 

Escreveram sueltos diversos 

Sobre esse foco de infecção. 

Fotógrafos bateram chapa... 

Coisas melhores que os meus versos 

De velho poeta solteirão! 

 

Fiz, por sanear-se esta marema, 

Uma carta desesperada 

Ao seu ilustre antecessor, 

Uma carta em forma de poema: 

O homem saiu sem fazer nada... 

Pelo martírio do Senhor, 

 

Ponha o pátio, insigne Prefeito, 

Limpo como o olhar da inocência, 

Limpo como – feita a ressalva 

Da muita atenção e respeito 
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Devidos a Vossa Excelência –  

Sua excelentíssima calva! 

(BANDEIRA, 1955, p. 90-91) 

 

 

 A leitura completa deste poema, porém, demonstra mais uma vez a prevalência 

do tom jocoso de Bandeira, em versos que, se pelo título parecem indicar um poema 

preocupado com a realidade social de um poeta-cidadão que reclama seus direitos, na 

inteireza de suas seis estrofes deixam claro que ao “Excelentíssimo Prefeito,/General 

Mendes de Morais” não é endereçado nenhum dado de notável importância. O próprio 

assunto da petição (um pântano “de amargar”), quando revelado, quebra com a 

expectativa criada pelo título, ainda mais quando o sujeito-poeta revela que sua 

insatisfação se deve menos aos danos possivelmente ocasionados pela localização do 

“marema” na cidade, e mais pelo fato de este não servir mais como motivo para os versos 

do poeta: “não quero/ Fabricar mais literatura /Sobre tamanha porcaria! ”. Finalmente, o 

fecho do poema resume seu assunto de maneira cômica ao comparar o desejado estado 

do espaço – limpo – com a cabeça calva do prefeito.  

 Dessa forma, Manuel Bandeira consegue habilmente brincar com os dois aspectos 

dos versos de circunstância mencionados anteriormente, elevando ao limite máximo da 

ironia tanto a intimidade quanto o aspecto social suscitados por esse tipo de poesia. Mafuá 

do Malungo, constituindo-se de jogos onomásticos e anedotas como “Petição ao 

Prefeito”, mesmo quando dá espaço a reflexões mais meditativas o faz em ironia, em boa 

tônica manuelina, como quando trata sobre poesia em: 

 

 

Verei fugir todas as minhas amargas queixas de repente, 

Tudo me parecerá de novo exato, sólido, reto, 

A poesia restabelecerá em mim o equilíbrio perdido. 

A poesia cairá em mim como um raio. 

(BANDEIRA, 1955, p. 113) 

 

 

 ou quando fala sobre si próprio em: 

 

 

Provinciano que nunca soube 
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Escolher bem uma gravata; 

Pernambucano a quem repugna 

A faca do pernambucano; 

Poeta ruim que na arte da prosa 

Envelheceu na infância da arte, 

E até mesmo escrevendo crônicas 

Ficou cronista de província; 

Arquiteto falhado, músico 

Falhado (engoliu um dia 

Um piano, mas o teclado 

Ficou de fora); sem família, 

Religião ou filosofia; 

Mal tendo a inquietação de espírito 

Que vem do sobrenatural. 

E em matéria de profissão 

Um tísico profissional. 

(BANDEIRA, 1955, p. 63) 

 

 Por meio da redação de bilhetes a serem enviados por Correio, de pequenas 

homenagens a parentes ou amigos queridos, de ocasiões íntimas como aniversários ou 

inaugurações de espaços ou até mesmo de bem-humoradas petições a figuras públicas ou 

reflexões sobre si e sobre o fazer poético, os versos de circunstância parecem permitir, de 

fato, um extenso e variado corpus. Em sua Estética, o filósofo alemão Hegel toca neste 

tema e, assim como Matvejevitch fará posteriormente, comenta sobre duas concepções 

que podemos ter do termo: 

 

 

[...] alargando o sentido do termo, nós a podemos aplicar à maior parte 

das obras poéticas; mas, se mantivermos seu sentido estrito, não 

devemos aplicá-lo a não ser às obras que são originadas à ocasião de 

um acontecimento atual, ao qual elas têm por missão celebrar, 

glorificar, fazer gravar na memória, etc [...] (HEGEL apud 

MATVEJEVITCH, 1971, p. 49, tradução nossa)25 

                                                           

25 No original: “[...] en élargissant le sens du terme, on pourrait l’appliquer à la plupart des œuvres 

poétiques; mais, en lui maintenant son sens strict, on ne doit l’appliquer qu’aux œuvres qui sont nées à 

l’occasion d’um événement actuel, qu’elles ont pour mission de célébrer, de glorifier, de graver dans la 

mémoire, etc [...]”.  
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 Dito isso, ainda há o problema no que diz respeito a elencar algumas 

características desse tipo de poesia que é feita, como vimos, desde a Antiguidade, 

abarcando diferentes períodos, regiões e escritores. É a essa tarefa que Predrag 

Matvejevitch se dedica na segunda parte de seu livro, obtendo êxito em traçar pontos 

gerais em torno da poesia de circunstância. Todavia, embora reconheçamos o valor dos 

pontos elencados pelo ensaísta, estes não são de valia aqui, na medida em que estamos de 

inteiro acordo com Luciana di Leone quando, em texto sobre o tema, a crítica argumenta 

que a definição de versos de circunstância (ou a falta dela) a interessa menos do que a 

relação entre poesia e mundo que esse tipo de texto questiona:  

 

 

Porém, essa categoria está longe de ser aplicada a objetos de 

características homogêneas e longe de ter uma definição estável – e 

talvez esteja na sua própria constituição não chegar a tê-la –, mas ela 

(me) interessa menos pela problemática que apresenta a sua definição, 

ou pela falta de estudos, e mais pelo fato de tornar incontornável a 

pergunta por uma relação, nela evidente e inegável, entre poesia e 

mundo, entre escrita e história além ou aquém de uma separação 

autonomista. (DI LEONE, 2015, p. 111) 

 

 

 Conforme sinaliza Marian Zwerling Sugano, “apesar de tentativas recentes de ir 

além do formalismo e da interpretação de maneira significativa, uma abordagem crítica 

aproveitável sobre a poesia de circunstância ainda tem de ser feita” (SUGANO, 1992, p. 

12)26. De fato, muito embora a falta de definição talvez faça parte de sua constituição, 

conforme salientou Leone, ainda são poucos os estudos que se debrucem não só sobre as 

características dos versos de circunstância (como o de Matvejevitch), mas também sobre 

livros que foram nomeados como tal, livros que, como vimos, geralmente são vistos como 

integrantes de uma parte “menor” ou de “menos importância” na obra poética de nomes 

como Mallarmé, Bandeira e Drummond. É também Sugano que afirma, por meio do 

exemplo de Mallarmé, que uma análise mais minuciosa dos versos de circunstância 

possibilitaria, inclusive, um maior reconhecimento do aspecto ocasional27 em toda a obra 

                                                           

26 No original: “in spite of recente attempts to move significantly beyond formalism and beyond 

interpretation, a workable critical approach to ocasional poetry has yet to be elaborated.” (SUGANO, 1992, 

p. 12).  

27 Sugano utiliza o termo anglófono “occasional” e, por isso, optamos pelo equivalente em português 

“ocasional”, ao invés de “circunstancial”, quando estivermos dialogando com a obra da autora.  
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poética do autor enfocado, já que “todos os textos são, em maior ou menor grau, 

ocasionais” (SUGANO, 1992, p. 63)28.  

 Quais seriam as diferenças, então, entre os textos que se denominam “de 

circunstância” e os que não o fazem? Segundo a crítica, “A fundamental diferença entre 

a poesia ocasional e outro tipo de poesia pode estar menos no modo como a primeira se 

relaciona com a ocasião e mais em como as estratégias de leitura devem variar ao lidar 

com cada uma dessas expressões” (SUGANO, 1992, p. 14)29. Em outras palavras, 

poderíamos dizer que, ao nos deparamos com o título (ou subtítulo, como no caso de 

Bandeira) “Versos de Circunstância”, o termo nos suscitaria estratégias de leitura 

específicas, relacionadas à assunção de que os poemas ali contidos estariam ligados a 

acontecimentos públicos ou privados testemunhados pelo escritor. O ato de nomear o 

poema ou o conjunto de poemas “verso(s) de circunstância” seria, então, o que conferiria, 

mais do que qualquer outro elemento empregado nos versos, o status de poesia de 

circunstância a um texto.  

 Baseando-nos nesse entendimento, reafirmamos que não é nosso intuito ler as 

obras poéticas de Carlito Azevedo e Manuel de Freitas como exemplos de poesia de 

circunstância, até porque somente o primeiro intitulou um de seus livros assim. Além 

disso, acreditamos que, por mais abertas que sejam as definições e características 

atreladas ao termo “versos de circunstância”, tentar ler essas obras como tais acabaria 

restringindo suas potencialidades. Preferimos, portanto, demonstrar como essas poéticas 

questionam e problematizam os elos entre poesia, vida e mundo por meio da exploração 

vasta e latente do que chamamos de ideia de circunstância. 

 Por ideia de circunstância entendemos uma noção que, apesar de 

indubitavelmente derivar dos versos de circunstância e das reflexões anteriormente 

mencionadas sobre o tema, não se limita a esse tipo de texto nem propõe qualquer lógica 

classificatória. Ao contrário, essa ideia busca entender a circunstância como um lugar de 

tensão, como um nó gerador e catalisador de sentidos, e que, por isso mesmo, se torna um 

                                                           

28 No original: “all texts are, to a greater or lesser extent, occasional” (SUGANO, 1992, p. 63).  

29 No original: “The fundamental difference between occasional and other poetry may lie less in the way 

it relates to the occasion than in how the reader’s strategies must be varied to deal with it” (SUGANO, 

1992, p. 14).  
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potente topos de discussão sobre a poesia hoje. Nesse sentido, a ideia de circunstância 

mobiliza procedimentos de escrita que enfatizam e problematizam:  

 

a) a construção de poemas que se fazem/ ou ficcionalizam que se fazem a partir 

de acontecimentos exteriores, ecoando o pensamento de Predrag Matvejevitch 

sobre poemas feitos “à ocasião de algum acontecimento que se impõe por sua 

importância ou sua atualidade” (MATVEJEVITCH, 1971, p. 7);  

b) a dupla noção de circunstância (íntima/pessoal e coletiva/social), defendida por 

Matvejevitch e que abarca, portanto, tanto elementos públicos quanto privados, 

trazendo à tona a relação entre poesia e mundo mencionada por Leone; 

c) o gesto de envio, correspondendo “a um desejo de ir ao encontro do outro” (DI 

LEONE, 2014, p. 72) que, inevitavelmente, carrega consigo um aspecto convivial 

e afetivo evidenciado nas relações construídas textualmente com nomes 

referenciados em dedicatórias, com interlocutores nomeados ou escondidos sob 

os pronomes de segunda pessoa, e com os leitores; 

  

 Todos esses pontos elencados para caracterizar a ideia de circunstância que 

buscamos defender podem ser encontrados em diversas manifestações poéticas e, assim, 

parafraseando Goethe, todos os poemas podem ser aproximados dessa ideia na medida 

em que se identificam com uma ou mais de suas características. Todavia, acreditamos que 

a presença de todos esses pontos juntos de maneira frequente em poemas ou livros de 

poesia aponta não só para uma aproximação dessa ideia, mas também – e aí está o aspecto 

diferencial – para a busca da ideia de circunstância que, nesse sentido, se torna algo 

constantemente trabalhado por certas obras, tal como na de Carlito Azevedo e na de 

Manuel de Freitas.  
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2.2 Carlito Azevedo: uma dramatização das circunstâncias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na ocasião em que Manuel Bandeira publicara seus versos de circunstância com 

o título Mafuá do Malungo, ele os dedicou a seu editor, João Cabral de Melo Neto, 

conforme podemos conferir pela nota que, acrescentada às edições posteriores, apresenta 

a dedicatória presente na primeira edição do livro, em formato de poema:  

 

 

A João Cabral de Melo Neto, 

Impressor deste livro e magro 

Poeta, como eu gosto, arquiteto, 

Oferto, dedico e consagro. 

(BANDEIRA, 1955, p. 7) 

 

 

 A relação entre os dois poetas, como demonstra a crítica Flora Süssekind em 

capítulo de seu A voz e a Série, começou bem antes de Cabral se mudar para o Rio de 

Janeiro em 1943, por meio da troca de cartas entre dois parentes pelo lado paterno que 

começam a compartilhar o interesse literário. Segundo a crítica: 

 

 

[...] é sabido o impacto exercido pela leitura de “Não sei dançar”, de 

Libertinagem, na redescoberta por Cabral da poesia, até então “odiada” 

por conta do que estudava nas antologias adotadas no seu tempo de 

ginásio: “Aquilo foi para mim um choque tão grande. Poesia podia dizer 

‘Uns tomam éter, outros cocaína’. Manuel Bandeira me abriu um 

Ninguém é o 

mesmo 

depois de um 

cataclisma 

Menos que 

espasmo, 

Mais do que 

marasmo, 

Fica aquela 

cisma 

(“Cataclisma”, AZEVEDO, 1992) 
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horizonte que era uma coisa fantástica” (Folha de S. Paulo 25/5/1988) 

(SÜSSEKIND, 1998, p. 269) 

 

 

 Juntamente com Drummond, Bandeira se tornaria, assim, um dos motivos que 

levariam Cabral a se tornar poeta. Curiosamente, dois poetas que se dedicaram à feitura 

de versos de circunstância (ainda que, como sabemos, Drummond não os tenha publicado 

integralmente sob esse título em vida) e que, de maneiras diferenciadas, estabeleceram ao 

longo de suas obras aproximações com a ideia de circunstância mesmo quando não 

estavam escrevendo versos de circunstância stricto sensu. Assim, ainda que ao longo de 

sua obra João Cabral de Melo Neto tenha caminhado em direção a uma poética menos 

intimista do que a dos dois, valorizando o distanciamento subjetivo e o objetivismo em 

poesia, ele reconhece e elogia a capacidade de Bandeira de “tirar poesia de um ‘fato’”, 

afirmando, em carta de 17 de fevereiro de 1948 ao poeta, que: 

 

 

Não sei quantos poetas no mundo são capazes de tirar poesia de um 

‘fato’, como você faz. Fato que V. comunica sem qualquer jogo formal, 

sem qualquer palavra especial: antes, pelo contrário: como que 

querendo anular qualquer efeito autônomo dos meios de expressão. E 

isso é tanto mais impressionante, porque ninguém, mais do que V. é 

capaz também de tirar todos os efeitos da atitude oposta, isto é, do puro 

funcionamento desses meios. Você já terá notado que meu ideal é muito 

mais este M. Bandeira do que aquele. Mas diante de poemas como ‘O 

Bicho’, fico satisfeito por verificar que nenhum excesso intelectualista 

me é capaz de tirar a sensibilidade para poemas dessa família. 

(CABRAL apud SÜSSEKIND, 1998, p. 286) 

 

 

 Porém, a existência de duas “famílias” de poesia, como colocou Cabral – grosso 

modo, uma família mais social e intimista, com uma linguagem mais coloquial e 

comunicante e uma outra família mais preocupada com a construção do poema, com uso 

intensivo de recursos formais – já havia aparecido de forma latente muito antes do autor 

de A Educação pela Pedra. A partir da Semana de 22, o próprio Bandeira, juntamente de 

Oswald e Mário de Andrade, se posicionou contra a dicção mais formal dos parnasianos 

e, desde então, o século XX brasileiro abarcou as mais diversas tendências e modos de se 

fazer poesia, permitindo desde uma vertente intimista, com Vinícius de Moraes e Cecília 

Meireles, à vanguarda verbo-voco-visual do Concretismo, protagonizada pelos irmãos 

Campos e Décio Pignarati que, por sua vez, seria contraposta pela poesia marginal, como 

se torna claro no poema “Estilos de época”, de Cacaso: 
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Havia 

os irmãos Concretos 

H. e A. consanguíneos 

e por afinidade D.P., 

um trio bem informado: 

dado é a palavra dado 

E foi assim que a poesia  

deu lugar à tautologia 

(e ao elogio à coisa dada) 

em sutil lance de dados: 

se o triângulo é concreto 

já sabemos: tem 3 lados. 

(CACASO apud SÜSSEKIND, 1985, p. 69) 

 

 

 Como comenta Süssekind, ao contrário do que observávamos na poesia concreta, 

para a poesia dos anos 70 brasileira “Não importa a elaboração literária, composição é 

jogo rápido, pulo, flagra, take, mas sempre a serviço de uma expressividade neo-

romântica, ‘sincera’ e coloquial, esse ego que escreve e que ‘se escreve’ todo o tempo” 

(SÜSSEKIND, 1985, p. 68).  Mais adiante, na década 80, a poesia se defronta com a 

lógica do mercado e com isso “abre-se outra trilha igualmente dupla (...) a da 

profissionalização. Apontando de um lado para a possibilidade de dedicação exclusiva ao 

trabalho literário e de outro para o servilismo diante das leis de venda, para um mergulho 

arriscado no banal” (SÜSSEKIND, 1985, p. 90). 

 É dentro desse contexto que a poesia do carioca Carlito Azevedo entra no cenário 

da literatura brasileira na última década, com a publicação de seu primeiro livro, 

Collapsus Linguae, pela editora LYNX em 1991. Herdeira simultaneamente da tradição 

concretista e marginal, já inserido em uma lógica mercantil que engloba grandes livrarias 

e listas de best sellers, e ao mesmo tempo sem deixar de lado as heranças de Drummond, 

Bandeira e João Cabral, a poesia de Carlito estabelece um diálogo com essas diferentes 

tradições, mais próximo de um movimento de “vampirização”, como salienta o professor 

e crítico Nonato Gurgel: 

 



41 
 

 
 

Esta “vampirização” move. Ela ratifica as relações entre a poesia e a 

memória, a poesia e suas relações com o arquivo de formas da tradição; 

seja essa a tradição clássica ou a tradição dos modernismos brasileiro e 

lusitano. O poeta contemporâneo “consulta” o arquivo de formas 

literárias herdadas da tradição, re-escrevendo a dimensão crítica já 

vislumbrada no poeta moderno nas suas relações com as linguagens da 

história. Nesta releitura ecoa uma multiplicidade de formas e 

linguagens, além de um tom imaginário onde o cotidiano tem voz. 

(GURGEL, 2007, p. 230) 

 

 

 Não há mais uma postura de confronto como a das vanguardas, nem mesmo um 

desdém em relação a qualquer tendência literária: a poesia dos anos 90, incluindo a de 

Carlito, parece, pelo menos nesse primeiro momento, usufruir das mais variadas formas 

de se fazer poesia herdadas sem qualquer projeto de enfrentamento. É interessante, sob 

essa perspectiva, ler o poema “Da inspiração”, presente já no primeiro livro de Carlito, 

em que a voz do poeta parece se aproximar das observações acima:  

 

 

Desconfiar do estalo 

antes de utilizá-lo 

 

mas sendo impossível 

de todo aboli-lo 

 

desconfiar do estalo 

dar ao estalo estilo  

(AZEVEDO, 1991, p. 14) 

 

 

 Ao se colocar em um estado duplamente desconfiado e ao mesmo tempo não 

totalmente afastado do “estalo” ligado à inspiração, os versos acima exemplificam como, 

ao dar “ouvidos” à inspiração que, por sua vez, estabelece relações com a tradição lida 

pelo poeta, os primeiros livros de Carlito demonstram certa preocupação em estabelecer 

seu próprio lugar dentro dessa tradição (dando “ao estalo estilo”), conforme podemos 

observar também na declaração dada pelo próprio poeta em entrevista ao Jornal Brasil: 

 

 

Eu sou absolutamente tradicional. Até os anos 50, com as vanguardas, 

com a ideia da poesia concreta, existia a ideia de que era legal romper 
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com a tradição. Este é o lado do modernismo e das vanguardas com que 

menos me identifico. Acho mais ousado estar dentro da tradição do que 

tentar criar do lado de fora. É mais ousado quem tenta dialogar com 

uma tradição enorme, pois terá que se medir como grandes criadores.  

Quando um autor escreve hoje um soneto, ele terá que se medir com 

Dante, com Camões, com Shakespeare. É essa uma ousadia muito 

maior do que partir para um campo novo em que não há um adversário.  

Gosto muito de saber que tenho uma família no tempo e no espaço, com 

a qual dialogo constantemente.   (AZEVEDO, 1996 apud SILVA, 2011, 

p. 4) 

 
 

 Assim, buscando equilibrar o “estalo” com o “estilo” ao se inserir nessa “família 

no tempo e no espaço” – respondendo ao que Marcos Siscar nomeia como angústia “pelo 

paradoxo inerente à tarefa de se fazer outro dentro do mesmo” (SISCAR, 2010, p. 156) –

, a poesia de Carlito também foi apreciada por seu cuidado formal, tendo a crítica 

compreendido sua poética nesse primeiro momento sob um aspecto extremamente 

mental, constituída por complexos elos intertextuais e interartes.  

 A partir do novo século, contudo, a publicação de Versos de circunstância e da 

antologia Sublunar despertou novas reações críticas que, nem sempre de forma favorável, 

apontavam para um novo rumo na poética do carioca. Exemplo disso é a resenha “As 

ilusões perdidas da poesia”, publicada pelo crítico Silviano Santiago no Jornal do Brasil 

na ocasião de lançamento de Versos de circunstância que, ao lamentar que “A vida 

enquanto conceito e abstração é hoje objeto da nova gramática e sintaxe – o genoma – a 

que chegam os cientistas nos laboratórios de pesquisa. Para que a literatura?” 

(SANTIAGO, 2001 apud SISCAR, 2010, p. 173), chega ao diagnóstico – “terrível”, 

segundo Siscar – de que “Só sobra para o artista o opaco e enigmático dia a dia de sua 

vida [...] recobrir de palavras os eventos insignificantemente significativos do cotidiano” 

(Idem). Como comenta Siscar, a resenha de Santiago se apresenta como: 

 

 

[...] um texto delicado, costurando na ambiguidade da argumentação a 

estima e o desencanto. O texto realiza habilmente a difícil tarefa de 

articular a importância do poeta à falta de ambição da poesia. Assim, o 

poeta se torna “o aguardado poeta pós-cabralino” em um contexto 

paradoxalmente “melancólico”, “finissecular”, de uma poesia que 

agoniza.  (SISCAR, 2010, p. 173) 
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 Mas o que se mostraria tão diferente neste pequeno livro a ponto de suscitar esse 

tipo de reação crítica desapontada com “o aguardado poeta pós-cabralino”? E existiriam, 

de fato, tantas diferenças?  

 Reunindo apenas doze poemas, o livro foi publicado pela editora carioca Moby 

Dick em 2001. Toda a sua apresentação visual, mais artesanal e com desenhos de traços 

humorísticos de Zuca Sardana, ajuda a compor uma atmosfera mais casual e íntima, cara 

aos versos de circunstância, como observamos anteriormente. Se, por um lado, apenas 

três poemas são nomeados “vers de circonstance”, por outro, toda a composição do livro 

aponta para uma leitura que permita o entendimento de todos os poemas dentro da ideia 

de circunstância que nos interessa aqui. Em todos eles, os versos são construídos como 

se partissem de uma situação pontual, aparentemente condizendo com os versos de 

circunstância stricto sensu, porém, uma leitura mais atenta nos permite perceber que, 

longe do que defende Matvejevitch, esses poemas não se prendem às situações que 

prendem de forma dependente e, além disso, não necessariamente se fazem a volta de 

situações que condizem com a realidade. Exemplo disso é “Do livro das viagens”, que 

aponta para o além-circunstância e suas possibilidades, salientando o jogo entre realidade 

e ficção dentro do poema ao colocar em foco o que não teria acontecido em vez do que 

aconteceu: 

 

 

Liliana Ponce não esqueceu o seu casaco no salão de chá 

Liliana Ponce nem estava de casaco 

(No Rio de Janeiro fazia um belíssimo dia de sol e dava gosto olhar 

[cada ferida...........[exposta na pedra) 

Liliana Ponce, conseqüentemente, não teve que voltar às pressas para a 

[casa de chá 

(a garçonete com cara de flautista da Sinfônica de São Petersburgo não 

[veio...........nos alcançar à saída acenando um casaco esquecido) 

Desse modo Liliana Ponce chegou a tempo de pegar o avião 

Partiu para a Argentina 

(AZEVEDO, 2001, p. 8) 

 

 

 Já em “Sobre uma fotonovela de Felipe Nepomuceno”, a primeira estrofe 

ironicamente informa a circunstância que serviria de motivo ao poema, mas depois, ao 
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longo dos versos, outras cenas se sobrepõem à situação inicial, derivadas de “um amor 

fazendo/ tudo doer”: 

  

 

O carro avariado junto à moita de espinheiros  

logo após a derrapagem, eis a circunstância.  

Mas  

             – é claro – 

                                     havia um amor fazendo  

tudo doer. E, no banco de trás, a nuvem de  

conhaque e marijuana de onde emergiam,  

iluminados, sépia, os rostos de K. e  

da jovem índia.  

                   “Estranho a coisa toda não  

parecer um pesadelo”, dizia Aníbal, “com  

tanta lua, a world music dos animais de  

beira de estrada.”  

                  Mas o poema ia crescendo,  

como a ferrugem nas pontas espinhentas da  

lataria, junto à moita de espinheiros,  

logo após a derrapagem. 

(AZEVEDO, 2001, p. 7) 

 

 

 Além da presença de objetos e pessoas – inclusive por meio da menção direta à 

fala de uma delas (“‘Estranho a coisa toda não/ parecer um pesadelo’, dizia Aníbal”) – 

que remontam à atmosfera convivial e, ao mesmo tempo, transportam os leitores para as 

cenas enunciadas nos versos, é interessante notar que, na última estrofe, ocorre um 

deslocamento destas. É nesse ponto que a própria construção do poema é aludida, já que 

o poema cresce conforme “a ferrugem nas pontas espinhentas da/ lataria, junto à moita de 

espinheiros”. O poema, assim como uma fotonovela, se faz a partir da própria 

circunstância por ele escrita: em outras palavras, podemos dizer que, aqui, o poema se 

torna circunstância. Talvez esse poema, assim como outros de Versos de circunstância, 

nos ajude a compreender o comentário do poeta Michel Deguy no número 110 da revista 

Littérature (1998), traduzido por Marcos Siscar na revista brasileira Inimigo Rumor em 
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seu número 11: “O que ela [poesia] é e o que ela pode não se manifesta à parte, mas 

misturado a outras coisas. A poesia pode ser o hóspede do poema; não se sabe quem é o 

hóspede (de quem) ” (DEGUY, 2001, p. 27).  

 Pensando no poema acima e em “São fotos? Serão mentiras”30, a crítica Flora 

Süssekind comenta, em texto sobre a poética de Carlito, que: 

 

 

Mesmo pequenas, e talvez pouco aparentes, essas rachaduras 

enunciativas, presentes nos Versos de circunstância, incidem sobre o 

resto da composição, reforçando certa indecidibilidade quanto ao 

sentido a priorizar no poema. Fotos ou mentiras, derrapagem ou 

pesadelo, mais do que uma resposta trata-se aí da duplicação da voz e 

do tensionamento mútuo dos planos de sentido sugeridos por elas. 

Assim como da tensão entre enredo mínimo, mínimos pedaços de 

história e um esboço de dramatização que se sugere por meio dessas 

intromissões. (SÜSSEKIND, 2008, p. 72) 

 

 

 Assim, os poemas de Versos de circunstância parecem, a todo instante, brincar 

com as percepções ao sobrepor imagens e deslocar sentidos, conforme observamos nos 

dois poemas analisados. Süssekind também aponta “uma espécie de teatralidade relutante, 

mas insistente, que tem se manifestado, de diversas maneiras, na poesia de Carlito 

Azevedo, sobretudo desde Versos de circunstância” (SÜSSEKIND, 2008, p. 63). Longe 

de relacionar essa teatralidade à presença de personagens ou outras características 

inerentes ao gênero teatral, a autora, ao contrário, realça o “acúmulo de imagens-em-

sucessão que se desdobram, por vezes sem maiores analogias, umas das outras” 

(SÜSSEKIND, 2008, p. 64) na obra do poeta. O teatro na poética de Carlito se 

apresentaria como: 

 

 

[...] algo que envolve formas de ver e ouvir, como disse John Cage, 

numa das muitas definições de teatro ensaiadas por ele. Mas não apenas 

visão e escuta. Ou as contradições possíveis entre imagens óticas e 

visuais. Mas algo que demandaria uma “situação de circo”, diria o 

                                                           

30 “Pena que ele não /tenha consigo agora sua /casquette (e/talvez necessitasse de algo bem mais/ 

cortante).// Fome tem e/ - ruiva e raivosa, dentro de casa -/uma mulher sem janelas ou asfixia (mas com/ 

tanta pressa de tudo, de ânsia, de/ decepção).//”- Nesta aqui Carlito dá a mão a Rajeev,/no bairro judeu, se 

é que a isso se pode chamar/ de dar a mão. Nesta outra/ está feliz, ao/ menos sorri, ao lado de Martine. E 

não tenta/ (ó derrisão) se afogar no//Sena. Não sei é porque bati esta do café/ grego: confundo a luz? a 

dispersão das partículas/ supera a da memória?”/ Mas leve-se em conta que ele não/tinha nem (e/ talvez 

fosse bom, pelo mínimo e lã/de sua filatura) sua maldita/ casquette//de 99 ff.” (AZEVEDO, 2001, p. 11-

12).  
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compositor, especificando, em seguida, que se tratava, na verdade, de 

criar uma situação em que se pudesse contar com “uma pluralidade de 

centros” (CAGE apud PERLOFF, 2006, p. 133-148). 

Sua ideia de teatro apontando, segundo comentário de Marjorie Perloff, 

para a criação de “um campo de ação” que evitaria, necessariamente, 

“o movimento unidirecional” (id.: ibid..).  (SÜSSEKIND, 2008, p. 64) 

 

 

 A partir dessa perspectiva, não haveria nos Versos de Circunstância nenhuma 

cena ou ação central a qual se adicionariam outras, mas sim “uma pluralidade de centros”, 

em que imagens-em-sucessão se apresentariam no sentido de dramatizar umas às outras, 

se misturando em um movimento contínuo de acúmulo de imagens, vozes e personagens. 

No primeiro dos três poemas intitulados “Vers de circonstance”, essa dramatização ocorre 

por meio da apresentação de três mulheres que, todavia, se confundem dentro do poema, 

já que seus contornos são formados por margens tênues:  

 

 

Eram três mulheres e a noite descia  

de seus olhos  

                             em ondas  

de aroma  

                   escuro:  

eram três  

sob o lençol 

 

branco 

* 

eram três, entre almofadas,  

três relâmpagos  

de mãos dadas 

* 

três gargalhadas de febre  

afiada contra  

jasmineiros 

* 

fazia frio  

nas vespas e não  
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no ar -  

nos peixes e não  

no mar –  

e nem no corpo  

e nem no desejo 

* 

pois uma ria 

                      como ágata branca 

outra era  

branca  

a terceira era de Sefarad 

(AZEVEDO, 2001, p. 9-10) 

 

 

 Apesar da última parte do poema introduzir alguma diferenciação entre as figuras 

femininas, todas elas, de alguma forma, são relacionadas à cor branca (“como ágata 

branca”; “branca” e “Sefarad”, local referido na Bíblia e posteriormente utilizados por 

judeus para se referir à Península Ibérica) e, ao longo de todos os versos anteriores, são 

tratadas coletivamente, unidas pelo lençol branco, pelas “mãos dadas” e pelas 

“gargalhadas de febre”. Essas três figuras podem ser aproximadas, até mesmo pela 

descrição da posição “sob o lençol branco”, das três Graças, oriundas da mitologia grega, 

retratadas por Carle van Loo em 1765.  

 

 

 

 Fig. 1: LOO, Carle Van. As três Graças. 1765.  
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 A semelhança entre as três Graças representadas por van Loo, que são 

praticamente iguais, se relaciona com a quase completa indiferenciação das personagens 

do poema de Carlito.  Essa indiferenciação, dramatizada pela sobreposição de imagens 

ao longo dos versos, leva essas personagens a um processo na contramão da 

singularização, criando, a partir das três figuras, uma – e, ao mesmo tempo, ainda 

contendo as três personagens no poema –, como se uma se desdobrasse nas outras 

infinitamente, impedindo que se defina onde uma começa e outra acaba:  uma “situação 

de circo”, conforme apontou Flora Süssekind apoiada em John Cage.  

 Essa característica teatral de Versos de Circunstância também afeta a constituição 

da subjetividade nos poemas: se, como vimos, as personagens descritas pelos versos 

sofrem um processo de indiferenciação no qual seus contornos não são estritamente 

delimitados a tal ponto que, por vezes, elas são (con)fundidos com/a outras; a voz que 

apresenta essas personagens e cenas e que, em alguns pontos, refere-se a si mesma em 

primeira pessoa – e por isso pode ser pensada como “sujeito poético” – também passa por 

certa desssubjetivação. Ao tratar da relação entre a destituição do sujeito e a resistência – 

com o suporte teórico de Judith Butler – por meio dos exemplos poéticos de Marcos Siscar 

e do argentino Martín Gambarotta, a crítica Florencia Garramuño sublinha que, em 

determinado poema de O roubo do silêncio, de Siscar: 

 

 

[...] não há um sujeito lírico que se coloque como origem da poesia, mas 

ela parece surgir – ir - romper – do encontro com uma massa de objetos 

que, nesse encontro, rompem o silêncio e se manifestam, ou melhor: se 

impõem ao sujeito lírico. Sem este não haveria poesia, mas ela não 

depende deste nem emana dele, mas se pensa como uma forma que se 

desprende da massa (GARRAMUÑO, 2009, p. 216) 

 

 

 Acreditamos que o comentário de Garramuño também possa ajudar-nos na 

compreensão da poesia de Carlito Azevedo – já que é de poesia contemporânea que se 

trata – e, especificamente neste momento, contribuir na análise do sujeito poético dos 

Versos de circunstância, que, a nosso ver, se aproxima da ideia defendida pela autora. 

Vejamos, para que isso se torne mais claro, o poema “Paisagem com figuras de amigos”: 

 

 

p/ Braulio Fernandes 
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Como diz  

o Carlos Alves  

uma lua muçulmana  

arrancava  

                            da Urca e da  

                            enseada  

uns azuis de genciana  

que o olhar podia ainda  

                               (se quisesse)  

                               reverberar  

sobre a nave do  

Outeiro, entre  

as árvores do Aterro. 

 

(O carro dela seguia tão veloz  

que eu me sentia dentro de  

um lampejo de amor e roxo) 

 

Nessas horas em que  

o acaso me afronta com  

o lixo convulsivo de mais  

um poema, é em você que estou  

pensando, e em seu não  

fazê-los, e em seu não  

querer fazê-los. 

(AZEVEDO, 2001, p. 15-16) 

 

 

 Desde sua abertura, com a dedicatória e o segundo verso, somos apresentados a 

nomes de figuras que se relacionam às imagens e ao sujeito poético que amontoa as cenas 

que se rompem nos versos. O verso inicial, indicando uma fala comum, trivial, de Carlos 

Alves aponta para sua fala sem, porém, indicar seu começo ou fim: não se pode indicar, 

portanto, se a opinião de Carlos é dada somente pelo estado da lua (“lua muçulmana”) ou 

por todas as impressões que se seguem à observação – de Carlos? Do sujeito poético? 

Dos dois? De quem mais? – desta. Posteriormente, entre parênteses, é introduzida uma 
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interrupção que aponta uma outra figura, desta vez feminina, no poema (“O carro dela 

seguia tão veloz”) e, ao final, somos transportados para uma atmosfera mais intimista, em 

que o sujeito aparece – ainda que precariamente – de forma um pouco mais nítida, ao 

confrontar-se com sua experiência de escrita. Ainda assim, no momento em que o acaso 

lhe põe em contato com “o lixo convulsivo de mais/ um poema”, o sujeito poético desvia 

seu pensamento para fora, apontando, desta vez, não diretamente para uma personagem 

do poema, mas para uma figura que tanto pode ser relacionada a todas as anteriormente 

citadas, quanto para uma figura que se situe fora do poema, tal como o leitor: 

 

 

é em você que estou  

pensando, e em seu não  

fazê-los, e em seu não  

querer fazê-los. 

(AZEVEDO, 2001, p.16, grifos nossos) 

 

 

 Não é nossa intenção aqui identificar a figura representada pelo pronome “você” 

aos leitores possíveis desses versos, uma vez que acreditamos, pela própria lógica 

dramatizadora do poema, que sua caracterização lacunar e porosa tenciona e potencializa 

as relações dentro do poema. Além disso, tal caracterização corrobora o processo de 

dessubjetivação sofrido pelo sujeito poético que, como observamos, é a todo momento 

atravessado por outros objetos (personagens, impressões ou imagens) e a partir deles se 

constitui. Assim, mais uma vez concordamos com a crítica Florencia Garramuño quando 

esta comenta, ainda refletindo sobre a poesia de Marcos Siscar, que: 

 

 

Em todos os casos, uma mesma destituição do sujeito suplanta a ideia 

do poema como registro do espetáculo do mundo ou exibição de uma 

vida interior por uma noção de poesia que se propõe ela mesma como 

uma forma porosa e vulnerável ante o mundo que a cerca, e no qual ela 

mesma se acha inserida e se figura, mediante essa vulnerabilidade, 

como parte do mundo (GARRAMUÑO, 2009, p. 217) 

 

 

 Nesse sentido, os Versos de Circunstância estabeleceriam um vínculo entre 

poesia, vida e mundo no qual a primeira, ainda que como “uma forma porosa e 

vulnerável” (e talvez por isso mesmo), consegue, ainda, ter lugar. Embora parta da noção 
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tradicional atribuída aos versos de circunstância, entendidos como um tipo de texto no 

qual os versos se fazem em relação estrita a determinadas situações a que aludem, Carlito 

Azevedo dramatiza essa noção por meio dos processos de teatralização, conforme indicou 

Süssekind e de destituição do sujeito poético, conforme debatido por Garramuño, 

demonstrando que, talvez, a ideia de circunstância seja um dos caminhos que a poesia 

contemporânea pode seguir em um tempo no qual o poeta perdeu sua aura e se aproxima 

da figura que Zuca Sardana ilustrou para a página final do livro de Carlito: 

 

 

 

 

 

 

 

 Nessa direção, em texto publicado com mais de dez anos de distanciamento da 

publicação de Versos de circunstância, Luciana di Leone traça um pequeno percurso da 

obra de Carlito Azevedo, dentro do qual este livro marcaria um ponto de virada: 

 

 

Lembremos que os livros Collapsus linguae (1991), As Banhistas 

(1996) e Sob a noite física (1996) foram muitas vezes considerados 

livros mentais, sem pathos, marcados pela intertextualidade, muitas 

vezes associada à tradição concretista, já o livro seguinte, Versos de 

circunstância, está composto, como diz a citação final de Czeslaw 

Milosz, por “poucos” poemas e escritos “de má-vontade”, ou seja, 

composto por pathos. (DI LEONE, 2015, p. 113) 

 

 

Fig. 2: Ilustração de Sardana na qual, segundo Flora Süssekind, “um poeta em 

forma de sátiro [...] se encontra parado na beira de um penhasco” (SÜSSEKIND, 

2008, p. 70) 
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 Ainda segundo a crítica, Sublunar, publicado no mesmo ano que Versos de 

circunstância, também demonstraria essa mudança na obra de Carlito, uma vez que, 

reorganizando toda a obra anteriormente publicada, o livro evidenciaria “essa vontade de 

outra leitura, através da insistência em levantar e organizar os próprios poemas contra 

essa concepção exclusivamente mental” (Idem). De fato, além de vários poemas serem 

suprimidos e alterados, estes são dispostos seguindo uma divisão temática e não de acordo 

com os livros nos quais eles foram primeiramente publicados, o que reforça, se não um 

silenciamento dos livros anteriores, ao menos um outro modo de ler esses poemas. 

Explica Carlito na nota que abre Sublunar:  

 

 

O que aqui se reúne, dez anos depois, não é uma “obra completa”, nem 

em mim suspeito algo dessa natureza. Muitos foram os poemas 

excluídos [...] Os poemas deste Sublunar podem ser definidos como 

aqueles que melhor me iludem com a impressão de que, durante a 

década de 90, entre o inútil do fazer e o inútil do não-fazer, alguma vez 

escolhi com felicidade o inútil do fazer [...] Sobre a vida não-

simbolizada era isso, e transpareça desde aqui que a organização por 

temas, e não por livro publicado, deve à Antologia poética de Carlos 

Drummond.  (AZEVEDO, 2010, p. 5) 

 

 

 Para termos uma ideia das modificações provocadas, contrastaremos os poemas 

primeiramente publicados em As Banhistas (1993) e os que foram republicados em 

Sublunar (2010). O primeiro livro conta ao todo com trinta e dois poemas, sendo trinta e 

um organizados em cinco partes, todas numeradas e intituladas, e um único poema, “Post-

scriptum sobre um corpo”, a fechar o livro, conforme observamos no índice: 
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 Desses trinta e dois poemas, apenas dezoito são incorporados em Sublunar: 

“Abertura”, “A morte do mandarim”, “Hotel Inglaterra”, “As banhistas”, “Ouro Preto”, 

“Por ela”, “Contra naturam”, “Metamorfose”, “Seixos quentes (baigneuse)”, “Banhista”, 

“O monograma turqui”, “Em tintas de latim”, “Órion”, “Serpente”, “Pirâmide”, “O 

nome”, e “Epílogo”. Destes, somente “Seixos quentes (baigneuse)” tem seu nome 

suprimido para “Seixos quentes” em Sublunar; todos, porém, são reorganizados em 

outras partes (desta vez seis) e, com isso, poemas que n’ As Banhistas ficavam na mesma 

série, são separados e dispostos com poemas de outros livros. Os poemas “Abertura” e 

“A morte do mandarim”, por exemplo, que abrem a primeira parte de As Banhistas, em 

Sublunar passam a ocupar partes diferentes:  

 

 

Fig. 3: Páginas do sumário de As Banhistas 
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 Tais mudanças, todavia, não se limitam ao posicionamento, pois, ao uni-los a 

outros poemas em outras seções que, segundo o próprio autor, seguiram um critério 

temático desta vez, esses poemas, ainda que não alterados em suas formas, ganham novos 

contornos e possibilitam outras leituras. Em As Banhistas, os dois poemas são dispostos 

de forma sequencial, abrindo o livro e a parte homônima da qual fazem parte: 

 

 

ABERTURA 

 

Desta janela 

domou-se o infinito à esquadria: 

desde além, aonde a púrpura sobre a serra 

assoma como fumaça desatando-se da lenha, 

até aqui, nesta flor quieta sobre o 

parapeito – em cujas bordas se lêem 

as primeiras deserções da 

geometria. 

Fig. 4: Mudança na posição dos poemas “Abertura” e “A morte do 

mandarim” em As Banhistas (à esquerda) para Sublunar (à direita). 
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(AZEVEDO, 1993, p. 13) 

 

A MORTE DO MANDARIM 

 

A flor alvacenta do 

damasqueiro, o seu 

fruto aveludado e a  

haste sinuosa que se  

ergue tão frágil e 

tremula sob a brisa 

branda: eis a visão 

só na mente originada. 

 

Sob ela repousa um  

corpo nu ainda mais 

aveludado e alvacento: 

o repouso desse corpo 

é a sombra que se projeta 

desde a luz de um raciocínio 

sobre um sóbrio damasqueiro 

que só na mente germinou. 

 

Para que nada se esgote 

e o fluxo do pensamento 

parado impeça novas 

visões (um mandarim, 

cortejos fúnebres, luz 

penetrando pela fresta 

da cortina, livro aberto 

na página onde dormi 

 

quase morto de cansaço), 

fixo o aveludado nítido 



56 
 

 
 

do fruto do damasqueiro 

e a pele alvacenta 

do corpo que ora repousa 

aveludado entre flores 

alvacentas sob a brisa 

que sopra só para a ideia. 

 

Não passe o tempo, não 

corra o rio, não cintilem 

novos atritos, apenas 

o repouso dessa moça 

e o jogar do damasqueiro 

tornando-se em um veludo 

e alvor, apenas isso 

deve existir, e existe.    

(AZEVEDO, 1993, p. 14-15) 

 

 

 “Abertura”, como o próprio título indica, marca o início do livro trazendo uma 

perspectiva, um modo de olhar que, embora vá do longe (“desde além”) ao perto (“até 

aqui”), é delimitado pela natureza geométrica da janela, que doma “o infinito à 

esquadria”. Se é sugerido que esse modo de olhar pertence a alguém que estaria 

espreitando pela janela, não há menções explícitas a qualquer subjetividade que habite o 

poema, seja por indicações pronominais ou verbais. Pelo contrário, o que percebemos 

nesses versos é um vasto emprego de orações com sujeito indeterminado (“domou-se”, 

“se lêem”) e um esforço de objetificação que enumera substantivos em sequência 

(“janela”, “esquadria”, “púrpura”, “serra”, “fumaça”, “lenha”, “flor”, “parapeito”, 

“bordas”, “geometria”). É um desses objetos, inclusive, que ao final do poema traz um 

elemento que devasta a perspectiva geométrica da janela: a flor, em cujas bordas se 

percebe “as primeiras deserções da/geometria”.  

 É também com uma flor que inicia o próximo poema, “A morte do mandarim”, 

porém, neste, ela se ergue em cena “só na mente imaginada”, em que um corpo nu “ainda 

mais/aveludado e alvacento” do que ela, sob ela surge. Aqui a presença de um sujeito é 

um pouco mais clara, na medida em que é sua intervenção mental o elemento catalisador 
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de todas as imagens do poema, conforme reiterado em vários momentos (“só na mente 

imaginada”, “que só na mente germinou”, “que sopra só para a ideia”). Em meio a essas 

cenas mentais, o sujeito poético busca reter o fluxo do pensamento, impedindo que novas 

visões o assaltem, já que isso “apenas isso/ deve existir, e existe. ”  

 Lidos assim sucessivamente, os dois poemas parecem se complementar não só por 

meio da imagem da flor, mas também, e principalmente, por introduzirem uma chave de 

leitura para os poemas de As Banhistas, criando e ao mesmo tempo demonstrando o 

modus operandi destes. Por um lado, há nos dois a predominância do que Ezra Pound 

chamou de fanopeia31, de maneira que o poema parece funcionar como uma tela em 

branco sendo preenchida pelas imagens “pintadas” nos versos. Por outro, fica clara a 

aporia entre uma tentativa de retenção dessas imagens, por meio da razão e da geometria, 

e a fuga dessa fixação a que inevitavelmente elas são submetidas, seja por meio das 

“deserções da geometria” ou pelas “novas visões” que se impõe. Nesse sentido, o poema-

tela, a poesia-pintura, se faz como uma tentativa de escrever e inscrever essas imagens, 

fixando-as, de modo que “apenas/o repouso dessa moça/e o jogar do damasqueiro” 

existam: “Não passe o tempo, não/corra o rio, não cintilem/novos atritos”.  

 Embora não sejam alterados, quando “Abertura” e “A morte do mandarim” são 

republicados em Sublunar, sete anos depois, novas leituras são suscitadas. O primeiro é 

agora posto como poema de abertura da seção “o lado de fora”, introduzindo uma série 

de poemas feitos a partir de paisagens de variados locais (lagoa, Gávea, um hotel na 

Inglaterra, etc) e, destarte, sua perspectiva de olhar pela janela é reforçada. Já o segundo 

passa a integrar a parte nomeada de “metamorfoses”, ao lado de poemas com fortes 

diálogos intertextuais (“3 variações cabralinas”, “metamorfose”) e nos quais a 

transformação é o elemento central32, em torno do qual os poemas se fazem. Sob essa 

                                                           

31 “Os três modos retóricos que Ezra Pound, em ABC of Reading (1934), definiu para “carregar de energia” 

a linguagem poética. A teoria de Pound, primeiramente apresentada no ensaio “How to Read” (1927, in 

Literary Essays, 1954), visa criar uma espécie de semiótica para os registos possíveis da linguagem poética 

dominada por todas as formas de inspiração. A melopeia é, na sua origem grega melopoiía («composição 

de cantos líricos»), a arte de musicar a poesia, e passou a significar qualquer melodia (recitada ou cantada) 

em ritmo calmo e monótono; remete-nos para o mundo criativo dos sons no texto poético. A fanopeia traduz 

o poder visual da imagem ("throwing the object (fixed or moving) on to the visual imagination", nas 

palavras de Pound); é particularmente significativa na poesia visual chinesa A logopeia deriva do grego 

logopoeía, “criação de palavras”, e traduz a capacidade de combinação da forma e do conteúdo das palavras 

com o objectivo de obter a obra sublimada pela beleza estética. As três categorias são redutoras na análise 

do texto poético, porque ignoram os restantes aspectos da linguagem.” Disponível em 

https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/melopeia-fanopeia-e-logopeia/. Acesso em março de 2020.  
32 Vale a pena ler o poema que empresta seu nome a esta seção do livro, que traz a dedicatória “(Com 

Proust e Paz)”: “Se esta árvore, que roça/ os céus, quando degolada//pelo crepúsculo, torna-se/ um imenso 

https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/melopeia-fanopeia-e-logopeia/
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perspectiva, a passagem da flor para o corpo nu pode ser lida como metamorfose, ainda 

que esta transformação “só na mente germinou”.  

 Dessa maneira, embora não suprima as questões relativas à escritura de poesia 

como tentativa de fixar as imagens, estas ficam menos claras com os dois poemas lidos 

em separado, fazendo parte de seções diferentes. Além disso, tanto em “Abertura” quanto 

em “A morte do mandarim”, o aspecto circunstancial se torna mais presente, na medida 

em que a organização das seções de Sublunar, como o próprio Carlito Azevedo apontou 

em nota, seguiu o critério temático, pensando, portanto, nos acontecimentos encenados 

nos poemas.  

 Em conclusão, e na esteira do pensamento de Luciana di Leone, acreditamos que 

houve sim uma tentativa de mudança na obra poética de Carlito – a partir de Versos de 

circunstância e Sublunar –, buscando afastá-la de uma concepção estritamente mental 

(vastamente mencionada pelos críticos) e trazê-la para uma estética mais próxima da ideia 

de circunstância que buscamos defender. Uma poesia que, ao mesmo tempo, procura ser 

mais relacional e mais atenta aos laços com o mundo do que com as ligações intertextuais, 

embora delas não fuja por completo: “Daqui que Versos de circunstância possa ser 

pensado como um livro que marca um rumo poético com o chamado de atenção para esse 

traço: outro vínculo entre poema e mundo” (DI LEONE, 2015, p. 113).  

 Não queremos, com isso, afirmar que a dimensão circunstancial é nula nos livros 

anteriormente publicados por Carlito: é como crise, no sentido defendido por Siscar33, de 

uma dramatização e de um enervamento dentro do verso, que podemos enxergar o 

processo em direção ao circunstancial traçado pela poética de Carlito de forma, sempre, 

errante. Errante porque não segue uma linha temporal ou qualquer tipo de ordenamento, 

afinal, já na segunda edição de Collapsus linguae, de 1992, os versos de Carlito 

anunciavam, em um gesto irônico em contraposição à crítica da época, que sua poesia era 

menos mental do que alguns supunham:  

 

                                                           

torso (imerso// em vãos de luz tamisada)/ de jeune-fille em fleur,//*// pela manhã, quando praias/se 

desfolhando (em cores// e em cheiros), na inteireza/do branco da claridade,// desveste a mutilação/ e vuelve 

a ser eucalipto.” (AZEVEDO, 2010b, p. 29).  
33 Em Poesia e Crise, Siscar defende que “[...] a crise de verso não designa uma interrupção ou um colapso 

histórico do verso; antes, uma irritação do verso, dentro do verso, e a propósito dele. Uma crise de verso, 

como se pode notar nas referências dadas pelo ensaio, que generaliza a ideia de verso, é a situação na qual 

ele se manifesta irritado, enervado, em estado crítico. ” (SISCAR, 2010, p. 107-108).  
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A SITUAÇÃO ATUAL DA POESIA NO BRASIL 

 

Não é cosa mentale é cosa nostra 

(AZEVEDO, 1992, p. 37) 
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2.3 As circunstâncias sem qualidades de Manuel de Freitas 

 

 

 

 

 

 

 Quanto mais doloroso, mais verdadeiro: assim se apresenta a poesia do português 

Manuel de Freitas por suas próprias palavras ao escrever, a pedido do número da revista 

portuguesa Relâmpago dedicado à “Nova poesia portuguesa”, um texto que de certo modo 

situasse ou pudesse funcionar como uma espécie de arte poética34. Uma poética, portanto, 

que se define em estrita proximidade à dor sofrida, sentida ou vista pelo poeta andante 

que sempre sai à rua de caneta “sem qualquer intenção de a utilizar” e, quando a utiliza, 

é somente para se entregar à simples e difícil tarefa de escrever poesia, seu “ameaçado 

real possível”.  

 Dor esta que nos recorda os célebres versos de Fernando Pessoa35, nos quais o 

também poeta-crítico Manuel Gusmão, em minicurso ministrado na Universidade Federal 

Fluminense durante o mês de maio de 2012, encontrou quatro dores: a dor que o poeta 

deveras sente, a dor fingida, a dor relacionada ao leitor e a dor do fazer poético, que habita 

silenciosamente o poema. Poderíamos dizer, desta última, que habita todo e qualquer 

poema que prefira a experiência penosa da escrita ao viver cauteloso, dentro e fora da 

poesia, afinal, como aprendemos com Charles Bukowski: 

 

 

poesia cautelosa 

e pessoas  

cautelosas 

                                                           

34 Texto publicado na Revista Relâmpago nº 12 em 2003. Disponível em 

http://folhadepoesia.blogspot.com/2015/07/nova-poesia-portuguesa-artes-poeticas.html?m=1. Acesso em 

dezembro de 2018. 
35  “O poeta é um fingidor/Finge tão completamente/Que chega a fingir que é dor/A dor que deveras 

sente.//E os que leem o que escreve,/Na dor lida sentem bem,/Não as duas que ele teve,/Mas só a que eles 

não têm.//E assim nas calhas de roda/Gira, a entreter a razão,/Esse comboio de corda/Que se chama 

coração.” 

Saio à rua de caneta, mas sem qualquer intenção de a utilizar.  

Depois, escrevo ou não escrevo sobre o que vejo, o que sinto, o  

que sofro. Tão simples quanto isso – e tão difícil [...] Outra coisa: 

a poesia não é, para mim, o autêntico real absoluto. Será, quando muito,  

o ameaçado real possível. Quanto mais doloroso, mais verdadeiro. 

(“Glass enclosure”, FREITAS, 2003) 

 

http://folhadepoesia.blogspot.com/2015/07/nova-poesia-portuguesa-artes-poeticas.html?m=1
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duram  

apenas o suficiente 

para 

morrer 

em segurança. 

(BUKOWSKI, 2018)36 

 

 

 Longe de ser cautelosa, a poesia de Freitas se entrega e se faz da dor. Uma dor 

que, por habitar os versos, é inescapavelmente uma dor fingida, mas que também se 

aproxima de uma dor que o poeta ou outro alguém deveras sente. Dor experimentada, 

testemunhada, em um sentido muito mais próximo da poética de Jorge de Sena do que da 

de Pessoa37 e extremamente comprometida com o tempo em que é escrita. Como assinala 

Luis Maffei, em ensaio sobre o poeta para a coleção Ciranda da Poesia: 

 

 

[...] inscreve-se, em grande medida, sobre e a partir da dor a poesia 

freitasiana, e uma dessas dores é a de estar num mundo com 

características como as desta contemporaneidade tão dada a violências 

muito concretas [...] Alguém ponderará que toda época manifesta a 

barbárie à sua maneira; a isso, Freitas poderá redarguir que não pode, 

nem quer, comprometer-se com tempo que não seja o seu, e o seu não 

é especialmente acolhedor.  (MAFFEI, 2014, p. 31-32) 

 

 

 Destarte, escrever a dor está relacionado a escrever o próprio tempo na poética de 

Freitas que, no polêmico prefácio “Tempo dos puetas” à antologia Poetas sem 

qualidades38, publicada em 2002, sintetiza essa relação logo na abertura de seu texto: “A 

um tempo sem qualidades, como aquele em que vivemos, seria no mínimo legítimo exigir 

poetas sem qualidades” (FREITAS, 2002a, p. 9). Partindo do pressuposto, juntamente do 

professor e poeta Luis Maffei, de que o prefácio, em vez de fazer uma recensão crítica 

sobre os poetas ali reunidos, “apresenta a cara, não necessariamente da geração ali 

reunida, mas de quem a reuniu” (MAFFEI, 2014, p. 11), podemos ler o fragmento citado, 

                                                           

36 Encontramos esse poema através de um compartilhamento virtual feito por Luis Maffei em dezembro 

de 2018 e, por isso, não temos referências detalhadas desta recente edição portuguesa de Os Cães Ladram 

Facas, editado pela Alfaguara com tradução de Rosalina Marshall e seleção e prefácio de Valério Romão.  

37 No âmbito dos estudos literários portugueses, ocorre o questionamento sobre a poética do fingimento e 

a poética do testemunho, contraste articulado por Jorge de Sena, ao pensar a escrita pessoana em diferença 

à sua própria concepção de poesia compromissada com a historicidade humana. 

38 O texto completo encontra-se nos anexos desta Tese.  
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assim como outros de “Tempo dos puetas”, como reflexões que indicam caminhos para 

pensarmos não só a crítica, mas também a poesia de Manuel de Freitas. Colocando-se, 

então, como um poeta sem qualidades, Freitas insere sua poesia dentro da ideia defendida 

pelo filósofo italiano Giorgio Agamben de contemporâneo, já que, para o pensador, ser 

contemporâneo se define como: 

 

 

[...] uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao 

mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação 

com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um 

anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, 

que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são 

contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, 

não podem manter fixo o olhar sobre ela  (AGAMBEN, 2009, p. 59) 

 
 

 Na continuação de “Tempo de puetas”, Freitas argumenta que, como constatou 

Benjamin a “qualidade passou a ser, nas sociedades industrializadas, sinônimo de 

quantidade” e que os que “menos confortavelmente enfrentariam esta situação seriam  os  

poetas,  até porque — ao contrário do que parece suceder com os romancistas — não  há 

por aí as máquinas de produzi-los serialmente.” (FREITAS, 2002a, p. 9). Estabelece-se, 

assim, um distanciamento do poeta perante o próprio tempo, já que, se a sociedade passou 

a entender qualidade como quantidade, o poeta – ao não se submeter à lógica produtiva 

da indústria – se dissocia desta e, por isso, consegue enxergá-la, conforme defende 

Agamben. O que Freitas pretende, afirma o crítico Pedro Eiras em livro sobre Poetas sem 

Qualidades39, não é “negar o (seu) tempo, mas assumir consonância com ele” (EIRAS, 

2011, p. 20).  

 Ser um poeta sem qualidades não se limita, porém, a ser contemporâneo do 

próprio tempo. Como nos lembra Maffei, o “sem” também indica uma resistência política: 

“Poetas sem qualidades: sem dinheiro, sem poder” (MAFFEI, 2014, p. 18) dentro de uma 

conjuntura na qual a poesia: “[...] deve assumir o papel que esta sociedade, por assim 

dizer, pós-capitalista lhe reserva: o daquilo que não pode ter tantas “qualidades” porque 

não ocupa um papel central na produção econômica. Não pode nem quer, pois o que 

interessa a uma poesia “sem” não é de ordem qualitativa” (MAFFEI, 2014, p. 19). 

                                                           

39 Um certo pudor tardio – Ensaio sobre os “poetas sem qualidades”, publicado em 2011 pelo Instituto 

de Literatura Comparada Margarida Losa (FLUP) e Edições Afrontamento.  
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 Um dos elementos que interessa a essa poesia “sem”, como o próprio prefácio 

enuncia, é certo modo de tratar a palavra poética distanciado do utilizado por poetas que, 

nas palavras de Freitas, seriam “ourives de bairro, artesãos tardo-mallarmeanos, 

culturalizadores do poema digestivo, parafraseadores de luxo, limadores das arestas que 

a vida deveras tem” (FREITAS, 2002a, p. 14), e mais próxima de uma narratividade e de 

uma ideia de comunicação, que, ressalte-se, pelo próprio fato de ser poesia não nega o 

trabalho retórico: “Não serão [ os poetas presentes na antologia Poetas sem qualidades], 

de facto, poetas muito retóricos (embora à retórica, de todo, se não possa fugir), mas 

manifestam força – ou admirável fraqueza – onde outros apenas conseguem ter forma ou 

uma estrutura anémica. Comunicam, em suma;” (Idem)40. O que está em jogo aqui não é 

a destruição da linguagem poética em favor de uma comunicação direta – como a da 

propaganda – com o leitor, mas, sim, a construção de uma poesia que “exige uma ética 

da leitura” (EIRAS, 2011, p. 18) e que compreende “que a leitura é, precisamente, sem 

estátuas e sem qualidades” (Idem).  

 Intentaremos, nas páginas seguintes, demonstrar os procedimentos e estratégias 

adotados nos poemas de Manuel de Freitas que ajudam na construção dessa poesia sem 

qualidades defendida pelo poeta-crítico. Neste momento, porém, interessa-nos ressaltar 

como o prefácio assinado por Freitas, que marcou seu nome no espaço poético português 

no início deste século, chama a atenção para a “exigência de um outro tipo de fala” 

(MAFFEI, 2014, p. 28-29) ou, mais especificamente, para o que Ida Alves chamou de 

“exigência de um novo lirismo” (ALVES, 2008, p. 126). A própria epígrafe utilizada em 

“Tempo dos puetas”, retirada do romance O Homem sem Qualidades, de Robert Musil, 

proclama: “Des temps nouveaux venaient de commencer (il en commence à chaque 

minute): à temps nouveaux, style nouveau!” (MUSIL apud FREITAS, 2002a, p. 9), 

salientando a necessidade de se criar um novo estilo para os novos tempos.  

 Porém, qual seria o caráter dessa nova fala? Para melhor compreendermos o gesto 

de Freitas, precisamos voltar algumas décadas na poesia portuguesa e, sobretudo, não 

perder de vista o que o poeta-crítico Joaquim Manuel Magalhães comenta sobre dois 

movimentos em relação à tradição: um em que ocorre um processo “de assimilação 

regressiva pelo qual obras posteriores acabam por ‘influenciar’ obras anteriores, pelo qual 

                                                           

40 Fato também observado por Pedro Eiras no ensaio supracitado: “Nunca esteve em questão um abandono 

do trabalho formal, estilístico, retórico; pelo contrário, o que está em causa é uma reformulação do conceito 

de retórica, à luz de –pelo menos –uma ética e uma política. ” (EIRAS, 2011, p.47).  
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o passado é instituído uma tradição diferente da que para si próprio assumira” 

(MAGALHÃES, 1982, p. 30) e outro, sempre a par do primeiro, em que ocorre 

justamente o inverso: 

 

 

[...] o enfraquecimento ou obscurecimento contínuos, a superação. 

Quando esses sentidos já poetizados são retomados numa outra direção 

diferente daquela que inicialmente era a sua, quando surgem pura e 

simplesmente como lugares verbais rasurados pelo uso. Contudo, 

mesmo a partir deste esquecimento se podem tornar motores de 

renovação um dia, de tal forma deste vai-vem se constrói a própria 

poesia, na sua história e na sua vocação. (MAGALHÃES, 1982, p. 31) 

  

 

 Desse modo, assim como no Brasil várias correntes literárias se contrapuseram ao 

longo do século XX, o mesmo ocorreu em Portugal, construindo um “vai-vem” de 

tendências mais ou menos “estetizantes” e mais ou menos ligadas aos acontecimentos 

exteriores sobretudo a partir dos anos 60, quando dois movimentos se colocaram em 

oposição à literatura ideológica do Neo-realismo. Embora bastante divergentes entre si 

tanto em propostas quanto em manifestações poéticas, os grupos em torno do que ficou 

conhecido como Poesia-6141 e Poesia Experimental42 dividiam o papel de movimentos 

antagônicos a uma poesia mais comprometida com os fatos socio-históricos: 

 

 

Poema como artefacto na página e alteração sintáctica como dominante 

do discurso foram os dois lados diferentes de uma mesma busca de 

boicotar o confessional, o prosodicamente usual, enfim, aquilo a que 

chamavam o discursivo [...] Umas e outras [Poesia-61 e PO.EXl] 

organizaram uma estratégia, por vezes antagónica, mas alvejando 

ambas o dessoramento processual da poesia de compromisso ou do 

lirismo tradicionalista que viera a ocupar posições dominantes ao longo 

dos anos 50. (MAGALHÃES, 1981a, p. 255) 

 

 

 Com isso, houve uma renovação na poesia portuguesa por meio dessas propostas 

que, segundo o próprio Magalhães, trouxeram um marco crítico importantíssimo para a 

literatura: “A possibilidade de uma intenção materialista textual idêntica a uma vocação 

                                                           

41 O nome é homônimo de um conjunto de plaquetes editado em 1961 pelos poetas Casimiro de Brito, 

Luiza Neto Jorge, Gastão Cruz, Fiama Hasse Pais Brandão e Maria Teresa Horta.  
42 Grupo também conhecido como PO.EX, originado nos dois números do Caderno antológico da Poesia 

Experimental, publicados em 1964 e 1966, em que figuram poetas como E. M. de Melo e Castro e Ana 

Hatherly.  
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materialista ideológica” (MAGALHÃES, 1981a, p. 258). Foi munida desse aprendizado 

que a geração seguinte, comumente denominada geração de 70, conseguiu aliar o rigor 

estético ao traço circunstancial, trazendo “um ímpeto renovado de se contar, de assumir, 

por máscara ou directamente, um discurso cuja tensão é menos verbal do que 

explicitamente emocional” (MAGALHÃES, 1981a, p. 258). Ou, nas palavras de outro 

poeta que surgiria no final desta mesma década, Luís Miguel Nava, nos anos 70 os poetas 

herdaram da década anterior uma linguagem “depurada e apta a suportar a declaração 

sentimental e quotidiana sem que tal significasse um retrocesso” (NAVA, 1989, p. 157 

apud AMARAL, 1991, p. 49).  

 Visto dessa forma, entende-se o percurso histórico que permeou as décadas de 50 

a 70 sem controvérsias, porém, acreditamos ser válido traçar alguns comentários acerca 

da maior das polêmicas que atravessou esse período: o do suposto “regresso ao real” que 

a geração de 70 teria estabelecido, em detrimento da geração anterior que teria estado 

“fora” ou “afastada” do “real” (o uso excessivo das aspas aqui se faz necessário). O 

desenrolar do “regresso ao real” começou a partir de dois textos, que dialogam entre si: 

uma resenha a dois livros do poeta António Osório43, publicada em Os Dois Crepúsculos 

(1981) e um poema, chamado “Princípio”, que abre um livro do mesmo ano, Os dias, 

pequenos charcos e praticamente rescreve o primeiro texto em forma poética. Vamos a 

este: 

 

 

No meio de frases destruídas, 

de cortes de sentidos e de falsas 

imagens do mundo organizadas 

por agressão ou por delírio 

como vou saber se a diferença 

não há-de ser um pacto novo, 

um regresso às histórias e às 

                                                           

43 No qual se lê o seguinte fragmento sobre o tema: “Depois dos efeitos da recusa, se quisermos dizer não, 

a que diremos não? Que cânones são hoje dominantes contra que se tem de reerguer a triunfante inovação? 

Voltar a contar de si, voltar ao coração, voltar à ordem das mágoas por uma linguagem limpa, um equilíbrio 

do que se diz ao que se sente, um respeito pela tradição da língua e dizer a catástrofe pela articulada 

afirmação das palavras comuns, o abismo pela sujeição às formas directas do murmúrio, o terror pela 

construída sintaxe dos compêndios. Voltar ao real, a esse desencanto que deixou de cantar, vê-lo na figura 

sem espelho, na perspectiva quase de ninguém, de um corpo pronto a dizer até às manchas a exacta 

superfície por que vai, onde se perde. No fundo. ” (MAGALHÃES, 1981a, p. 168).  
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árduas gramáticas da preservação. 

Depois dos efeitos de recusa 

se dissermos não, a que diremos 

não? 

Que cânones são hoje dominantes 

contra que tem de refazer-se 

a triunfante inovação? 

Voltar junto dos outros, voltar 

ao coração, voltar à ordem 

das mágoas por uma linguagem 

limpa, um equilíbrio do que se diz 

ao que se sente, um ímpeto 

ao ritmo da língua e dizer 

a catástrofe pela articulada 

afirmação das palavras comuns, 

o abismo pela sujeição às formas 

directas do murmúrio, o terror 

pela construída sintaxe sem compêndios. 

Voltar ao real, a esse desencanto 

que deixou de cantar, vê-lo 

na figura sem espelho, na perspectiva 

quase de ninguém, de um corpo 

pronto a dizer até às manchas 

a exacta superfície por que vai 

onde se perde. Em perigo. 

(MAGALHÃES, 1981b, p.13) 

 

 Anos depois, quando publica a reunião de poemas Alta Noite em Alta Fraga 

(2001), Magalhães retoma o poema acrescentando-lhe um breve comentário, gesto que 

reafirma de forma irônica o que fora escrito dantes44: 

 

                                                           

44 Para mais informações sobre o trabalho de reescrita de Joaquim Manuel Magalhães, indicamos o artigo 

“Da repetição à rasura: Joaquim Manuel Magalhães com Carlos de Oliveira”, do Prof. Dr. Leonardo 

Gandolfi. Disponível em http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cesp/article/view/6924/5921.  

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cesp/article/view/6924/5921
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Voltar ao real, sim. Como o disse 

quando outros se refugiavam 

na linguagem da linguagem. 

     Nessa altura 

mudaram quase todos de registo. 

Mas sempre se esqueceram de que lhe chamei 

desencanto. 

(MAGALHÃES, 2001, p.69) 

 

 

 Entendendo-se, assim, o real como desencanto, talvez consigamos perceber 

melhor o argumento de Magalhães: não houve em nenhum momento alguma ausência de 

“real” da poesia anterior à de 7045, mas em algumas manifestações desta – e aqui 

acreditamos que Magalhães pense sobretudo em Poesia-61- esse desencanto é menos 

evidente devido a um excesso de trabalho linguístico que, importa observar, ocorria 

também devido à necessidade de certo ciframento do real que respondia ao silenciamento 

imposto pela ditadura salazarista. Destarte, estamos de acordo com o pensamento do 

crítico Fernando Pinto do Amaral quando este comenta que: 

 

 

Esse humilde e paciente “resgate da linguagem” – seja “em termos de 

gramática”, seja “em termos de capacidade referenciadora” (cfr. 

Magalhães, 1989, p. 120) – é de onde teremos de partir se desejarmos 

estudar o que de mais significativo se revelou na década de 70. E 

resgatar a linguagem não consiste apenas em ordená-la numa estrutura 

sintáctica mais perceptível ou em expandi-la numa discursividade mais 

ou menos rica de metaforizações; resgatar a linguagem é também 

resgatar-lhe o sentido. É claro que essa dimensão semântica não 

costuma ter já a ingenuidade de se supor carregada de verdades pré-

estabelecidas ou de “grandes mensagens” [...] Mas também creio ser 

nítido isso que a que noutro lugar chamei “regresso ao sentido” (cfr. 

Pinto do Amaral, 1989a, p. 161) e tentei definir por um predomínio do 

significado sobre o significante, além de relacionar esse sentido com a 

tendência para exprimir sensações ou mesmo sentimentos. 
(AMARAL, 1991, p. 50-51) 

 

 

                                                           

45 O próprio Gastão Cruz comenta, anos depois: “Penso que não a poesia surrealista, mas toda a poesia 

moderna, pode ser lida como ‘denúncia da realidade’, no sentido em que é no luminoso abismo aberto entre 

o real e a linguagem que a evidência da poesia se produz e revela” (CRUZ, 2008, p. 364).  
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 Se não houve um “regresso do real”, podemos afirmar que, ao menos, houve um 

aflorar mais evidente das emoções, do tom confessional ou intimista, de uma 

subjetividade mais nítida e daquilo que Amaral chamou de “valor expressivo”: “uma 

impossível mas sempre recomeçada tentativa de comunicar com alguém, dizer alguma 

coisa, fazer ressoar o timbre de uma voz” (AMARAL, 1991, p. 50). Em suma: uma maior 

apropriação da ideia de circunstância conforme a entendemos.  

 Embora não haja nenhum caráter de novidade nessa apropriação, o que se pode 

perceber – e que talvez possa se aproximar de algo “novo” – é que, apropriando-se do 

trabalho linguístico que tanto os poetas de Poesia-61 quanto os da Poesia Experimental 

tornaram público, os poetas de 70 puderam tratar do circunstancial sem que com isso 

caíssem em uma representação simples e linear dos acontecimentos, pessoas e lugares 

que os cercavam, assumindo o circunstancial como uma forma política diante do que a 

sociedade fascista lhes impunha. Posicionamento que a poesia das décadas seguintes 

também considerou importante, sem, todavia, se desvencilhar das polêmicas e do vai-vem 

de tendências que se contrapõem uma a outra.  

 É dentro desse contexto que devemos ler o prefácio de Manuel de Freitas a Poetas 

sem Qualidades, texto em que, como vimos, fica muito mais clara a intenção do poeta de 

se colocar diante do contexto literário português – deixando claro as tradições que procura 

seguir e/ou admira e as que despreza – do que uma própria apresentação dos nove autores 

dos poemas que compõem a antologia. Nesse sentido, por mais que diga “...não é minha 

intenção pronunciar-me sobre poetas com qualidades, até porque prefiro os outros” 

(FREITAS, 2002a, p. 14), o poeta não se intimida a citar as qualidades que os “poetas 

com qualidades” teriam, e nem mesmo de dar exemplos destes no círculo literário 

português: “Que existe de comum entre um Manuel Alegre e um António José Forte ou 

entre um Nuno Júdice e um Joaquim Manuel Magalhães? São todos poetas? Talvez. Mas 

desconfiemos como convém, das evidências. ” (FREITAS, 2002a, p. 12). Enquanto 

enxerga o prestígio (mediático no caso de Alegre46 ou editorial no caso de Júdice47) e o 

                                                           

46 “Quanto ao outro [Manuel Alegre], para o ver vivo e altissonante, basta ligar a televisão ou assistir a 

um jogo do Benfica, ladeado (se o espectador tiver sorte) pelos ombros pós-estruturalistas de Eduardo Prado 

Coelho. ” (FREITAS, 2002a, p. 12) 
47 Freitas se refere à publicação do livro Um canto na espessura do tempo na Collection Poésie da famosa 

editora francesa Gallimard, no ano de 1996.  
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anacronismo48 como características próprias de poetas “cheios de qualidades”, Freitas as 

contrasta com o silenciamento e a capacidade de ser contemporâneo, encontradas em 

Forte e em Magalhães: 

 

 

Joaquim Manuel Magalhães, que não poucas vezes encontrou na rima 

uma tradição para o novo, terá de esperar mais uns tempos pelas honras 

da Gallimard. É natural: um homem que escreve “poemas que não têm 

caspa/nem engordam com os anos” assustaria fatalmente o asséptico 

gosto francês vigente. Porém, se quisermos a cicatriz pungente de um 

tempo que é o nosso e das cidades e perfídias que nos matam, é à poesia 

de Joaquim Manuel Magalhães que teremos de recorrer. Não como um 

bálsamo ou enquanto filosofia de salão; antes como uma ferida que 

sentimos próxima. (FREITAS, 2002a, p. 13) 

 

 

 Ressonantes da poética de Magalhães, Forte e outros que compartilham dessa 

concepção, os poetas sem qualidades – aos quais Freitas se reúne, mesmo sem ter poema 

publicado na antologia49 – seriam caracterizados justamente por essa ausência de 

qualidades: 

 

 

O que, de alguma maneira, aproxima estes nomes (e legitimará, 

porventura, reuni-los num mesmo livro) são, precisamente, as várias 

“qualidades” que notoriamente não possuem. Estes poetas não são 

muita coisa. Não são, por exemplo, ourives de bairro, artesãos tardo-

mallarmeanos, culturalizadores do poema digestivo, parafraseadores de 

luxo, limadores de arestas que a vida deveras tem. Podemos, pelo 

contrário, encontrar em todos eles um sentido agónico (discretíssimo, 

por vezes) e sinais evidentes de perplexidade, inquietação ou escárnio 

perante o tempo e o mundo em que escrevem. Não serão, de facto, 

poetas muito retóricos (embora à retórica, de todo, se não possa fugir), 

mas manifestam força – ou admirável fraqueza – onde outros apenas 

conseguem ter forma ou uma estrutura anémica. Comunicam, em suma; 

não pretendem agradar ou ser poeticamente correctos. Só é possível 

falar destes poetas negativamente (e ainda bem): aproxima-os a falta de 

todas essas qualidades em que os seus contemporâneos se têm revelado 

pródigos. Por isso estão aqui, a desabrigo, a dizer o que dizem. 

(FREITAS, 2002a, p. 14-15) 

 

                                                           

48 Compreendido aqui como uma tentativa falha de ser contemporâneo: “É um desses poetas que, quando 

quer parecer ‘contemporâneo’ de alguma coisa, quase torna palpável o esforço com que o faz, pensando 

certamente num público alargável ao seu génio. ” (FREITAS, 2002a, p. 13).  
49 Há, porém, poemas publicados por um “anônimo”, que poderiam ter sido escritos por Freitas.  
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  Em “desabrigo”: esse é o estado dos poetas que, segundo Freitas, revelam 

“perplexidade, inquietação ou escárnio” em seus poemas perante o tempo e o mundo em 

que estão inseridos. De maneira semelhante, Magalhães enxergava o real como 

“desencanto” e, não à toa, são seus versos que mostram “a cicatriz pungente” desse tempo 

e desse mundo. O crítico João Barrento, ao comentar sobre a geração de 70, salienta a 

“vocação elegíaca” desse grupo que, a nosso ver, ainda se faz presente na poesia de Freitas 

e o círculo de poetas ao redor de Poetas sem Qualidades: 

 

 

Esta nova consciência, mais do mundo que de si – paradoxalmente 

vista, quer como um “novo realismo” (mas desideologizado), quer 

como um “novo romantismo” (mas desprovido de absoluto) –, este 

“estranho estado de alma” da poesia portuguesa em tempo de mal estar, 

terá aberto o caminho a essa forte presença da melancolia como 

disposição e dispositivo poético, a uma “vocação elegíaca” que marca 

a sensibilidade dominante da actual “geração da ausência”. 

(BARRENTO, 2006, p. 66) 

  
 

 

 Entretanto, se a poesia sem qualidades dialoga tanto com a poesia da geração de 

70, o que ela proporia de diferente? A esse respeito, acreditamos que o que talvez sirva 

de maior ponto de distinção entre essa poesia e poesia das décadas anteriores seja o que 

o crítico António Guerreiro observou ao afirmar que, agora: “o real está aí, como uma 

presença inescapável, é dele que se parte e não a ele que se regressa” (GUERREIRO, 

2003a, p. 18). O estado “desabrigado” dos poemas de Freitas, então, derivaria justamente 

dessa presença massiva e intimidadora das mazelas do tempo e do mundo em que os 

poemas estão inseridos. Sabendo ser impossível a tarefa de escapar-lhe – e sem se propor 

a resistências heroicas que, segundo Freitas seriam “cheias de qualidades” –, a poesia 

acolhe o real, partindo dele para se fazer poesia e, assim, circunstâncias corriqueiras de 

uma taberna ou bairro qualquer habitam versos como os seguintes, carregando o modo 

“inútil” com o qual um poeta atento a seu tempo consegue, ainda, escrever poesia: 

 

 

Resisto ao poema (o calor, escusado 

dizer, ajuda) e ponho-me 

a pensar: a quem poderá 

interessar uma elegia desastrada  

em que se fala, por exemplo, 
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dos ovos cozidos da Dona Maria, 

ao Rego? Taberna escondida 

onde tantas vezes me esqueci dos 

estudos, folheando poetas e cervejas. 

(FREITAS, 2002b, p. 65) 

 

 

 Nesse fragmento, o sujeito poético resiste à escrita poética e questiona quem 

poderá se interessar por seu poema, “uma elegia desastrada” em que se fala de coisas 

banais como os “ovos cozidos de Dona Maria,/ao Rego”, terminando por dizer que aquele 

lugar, aquela taberna escondida, foi onde muitas vezes esteve, “folheando poetas e 

cervejas”, esquecido dos estudos. Assim, o sujeito poético, encenando-se como poeta, 

interroga-se sobre utilidade prática de seu trabalho, questionando sobre qual público – se 

é que o há – se interessaria por tais versos. Mais adiante, em outro fragmento do mesmo 

poema, acrescenta: 

 

 

Peço outro ovo cozido. 

O poema que espere, se quiser, 

pois <<o pobre tem aquilo que pode ter, 

e o resto é conversa>> - acrescenta  

a Dona Maria ao sal e à pimenta 

com que volto a distrair a fome. 

Agradeço, claro, mesmo não sabendo 

o sentido do mundo, do poema 

ou dos passos a que chamo meus. 

(FREITAS, 2002b, p. 66) 

 

 

 O sujeito poético reconhece que não sabe o sentido do mundo, nem do poema ou 

dos próprios passos. O poema, esperando, se quiser, a ingestão dos ovos cozidos, é 

misturado a pormenores do dia a dia, sendo novamente reafirmado como algo que fala de 

coisas banais e que, por não saber se agrada a algum público leitor, se sabe fadado à 

inutilidade. Poemas que, vagando por tabernas e outros locais da cidade, falam da própria 

inutilidade e que, talvez justamente por se saberem inúteis, são escritos: assim se constrói 

a relação entre poesia e circunstância na poética de Manuel de Freitas que, apesar da 
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insistente presença da dor, consegue articular o que o crítico português António Guerreiro 

chamou de “uma maneira de ‘organizar o pessimismo’ que reencanta o desencanto e eleva 

o que parecia apenas tender para baixo (GUERREIRO, 2009, p. 28 apud MAFFEI, 2014, 

p. 80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

3. O POEMA COMO CIRCUNSTÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se escreve, o mundo fica suspenso. 

Mesmo quando é do próprio mundo que se 

fala, esse mundo é, no acto de escrever, um 

mundo nas palavras, um mundo na memória, 

um mundo nas emoções. 

(MAGALHÃES, 1982, p. 39)  
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3.1 Um mundo nas palavras 

 

 

 

 

  

 A poesia de circunstância, como vimos, se constitui até hoje como um tipo de 

texto de difícil caracterização devido aos múltiplos contornos que tanto os poemas quanto 

o próprio termo “versos de circunstância” assumiram ao longo da historiografia literária. 

Ainda assim, no mais extenso estudo dedicado ao assunto até o momento, Predrag 

Matvejevitch afirma que é possível observar em todos os exemplos de poesia de 

circunstância a indicação suficientemente nítida de um à ocasião de (MATVEJEVITCH, 

1971, p. 89), de uma circunstância que, se impondo por sua importância ou sua atualidade, 

se torna o mote detonador do poema. Semelhantemente, Marian Zwerling Sugano, em 

seu livro sobre occasional poetry em Mallarmé, declara que: 

 

 

Em sua forma mais simples a literatura ocasional pressupõe dois 

elementos: uma ocasião e sua inscrição textual. Tradicionalmente, a 

ocasião é concebida de acordo com uma hierarquia filosófica que a 

coloca, como origem extratextual, temporalmente anterior e 

logicamente causal da poesia que ela inspira. O poema ocasional é, 

então, visto como um efeito subsequente, uma imitação ou 

representação da ocasião original. Em seu gesto mais típico, a literatura 

ocasional busca recapturar o mundo dentro de seus limites textuais. 

(SUGANO, 1992, p. 20)50 

 

 

 Entretanto, enquanto a autora demonstra que os versos do próprio Mallarmé 

problematizam essa noção de mímesis, trabalhando com objetos que habitam “um limbo, 

                                                           

50 No original: “In its simplest form occasional literature presupposes two elements: an occasion and its 

textual inscription. Traditionally, the occasion is conceived of according to a philosophical hierarchy that 

places it, as an extratextual origin, temporally prior to and logically causal of the poetry it inspires. The 

occasional poem is then viewed as an aftereffect, an imitation or representation of the original occasion. In 

its most typical gesture, occasional literature seeks to recapture the world within its textual confines.” 

(SUGANO, 1992, p. 20).  

The poem is the cry of its occasion, 

Part of the res itself and not about it. 

(Wallace Stevens, “An Ordinary Evening in New Haven”1954) 
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sendo materializações do espaço entre mundo e texto” (SUGANO, 1992, p. 22)51, 

Matvjevitch, por sua vez, alega que a relação estabelecida entre circunstância e poema 

diverge, uma vez que “O grau de relatividade ou de dependência que esse à ocasião de 

implica varia de um caso a outro” (MATVEJEVITCH, 1971, p. 89)52. Essa variação, por 

si só, seria responsável pela possibilidade de criação de poemas bastante divergentes entre 

si, sobretudo se levarmos em conta a discussão de Paul Eluard sobre particular e universal. 

Nesse sentido, se existem versos de circunstância com um grau de dependência maior em 

relação à circunstância que evocam, constituindo-se como mais particulares e, 

consequentemente, de sentido mais obscuro para os leitores que não têm acesso aos 

acontecimentos ali expostos;  há igualmente versos de circunstância que conseguem fazer 

a passagem do particular ao universal, tendo um menor grau de dependência das 

circunstâncias a que aludem e adquirindo, nas palavras de Eluard, um “sentido válido, 

durável, eterno” (ELUARD, 1985, s/p). É importante ressaltar, porém, que a ideia de 

universalidade defendida por Eluard nos interessa aqui, quando passa a ser compreendida 

menos como uma tentativa de monumentalização de uma obra poética, buscando eternizá-

la, e mais como uma possibilidade de transformar o trivial e particular em matéria poética 

partilhável, levando-a para a esfera do comum. 

 Ainda segundo o francês é função do poeta “descobrir em um tema trivial algum 

aspecto interessante” (Ibidem) e transformá-lo em poesia, de forma que “a realidade deve 

brindar o motivo, o ponto de partida, o núcleo propriamente dito, mas é tarefa do poeta 

formar com isso um todo que seja belo, animado” (Ibidem). Tarefa que, segundo os 

apontamentos de Sugano, é tomada e ultrapassada por Mallarmé, o qual, trabalhando 

referências extratextuais e intertextuais em conjunto, cria uma zona de interatividade 

entre mundo e texto (SUGANO, 1992, p. 31). Nessa direção, a leitura de poemas como 

“L'après-midi d'un faune”, por exemplo, poderiam sugerir que 

 

 

[...] a ocasião não está nem completamente fora do texto nem 

inteiramente dentro dele, e que nós devemos mudar nosso foco de 

atenção de uma visão de arte como mímesis para uma visão de arte 

como performance a fim de nos aproximarmos de uma compreensão da 

ocasião literária. (SUGANO, 1992, p. 43) 

                                                           

51 No original: “[...] a limbo, materializations of the space in between world and text” (SUGANO, 1992, 

p. 22).  

52 No original: “Le degré de relativité ou de dépendance qu’implique ce à occasion de varie lui aussi d’un 

cas à l’autre” (MATVEJEVITCH, 1971, p. 89).  
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 Indicando que as relações entre texto e circunstância são mais complexas do que 

podem parecer à primeira vista, a crítica traz a questão da performance para fomentar sua 

argumentação, mostrando que muitos poemas mallarmenianos vão além da mera 

descrição ou representação de uma ocasião ao efetuarem um ato na linguagem, 

constituindo-se como ocasiões “nas (e de) palavras” (SUGANO, 1992, p. 44)53. É o que 

defende Silvina Rodrigues Lopes ao pensar na literatura como experiência: 

 

 

Como inscrição das circunstâncias numa “ficção suprema”, a literatura 

resulta de uma imensa passibilidade, a capacidade de se deixar afetar 

por todas as coisas vivas do mundo e de lhes responder. É nesse sentido 

que podemos dizer que ela é experiência. Não um acontecimento vivido 

no presente da presença, mas algo que, sem se eximir ao perigo da 

experiência, a transporta para as palavras como significância, um 

sentido ausente, uma inquietação, além de todo o cálculo. (LOPES, 

2003, p. 167) 
 

 

 Apesar de não intentarmos adentrar nos desdobramentos da questão, a ideia de 

poesia como experiência, para Silvina, e como performance, para Sugano, aqui nos 

interessa por dois motivos: primeiramente, porque elas evidenciam a coparticipação entre 

mundo e texto na construção da circunstância que, entendida sob esse viés, não é tida 

como algo anterior ou fora do texto; e, em segundo lugar, porque, se compreendemos que 

a circunstância se constrói com o texto, chegamos ao entendimento do texto como um 

acontecimento. O poeta Michel Deguy declara que “O poema pega as coisas no ato, na 

circunstância, e testemunha sobre o que nos fazem.” (DEGUY, 2004, s/p)54, enquanto o 

crítico Edward Said defende que “os textos são terrenos, até certo ponto eles são eventos, 

e, mesmo quando aparentam negar, eles são, porém, uma parte do mundo social, da vida 

humana, e, é claro, dos momentos históricos nos quais estão localizados e interpretados. 

” (SAID, 1983, p. 4)55.  

                                                           

53 No original: “in (ando f) words” (SUGANO, 1992, p. 44).  

54 Tradução de Marcos Siscar. em “A rosa das línguas”. [organização e tradução de Paula Glenadel e 

Marcos Siscar]. São Paulo: Cosac & Naify; Rio de Janeiro, 7 Letras; 2004. Disponível em < 
https://www.revistaprosaversoearte.com/michel-deguy-poemas/>. Acesso em agosto de 2020.  

55 No original: “[…] texts are worldly, to some degree they are events, and, even when they appear to deny 

it, they are nevertheless a part of the social world, human life, and of course the historical moments in which 

they are located and interpreted” (SAID, 1983, p. 4).  

https://www.revistaprosaversoearte.com/michel-deguy-poemas/


77 
 

 
 

 Assim, seja como evento, experiência ou como uma instância que surge ao pegar 

“as coisas no ato”, o poema é, por si só, um acontecimento, uma circunstância. 

Comentando a partir do ponto de vista de Said, Sugano reitera que “Se nós observamos o 

texto em si como um evento, não sobre um evento [...] aí a ocasião estará, pelo menos 

parcialmente, na produção do texto, simultaneamente ou posteriormente a ele” 

(SUGANO, 1992, p. 58-59)56. Ao poeta cabe a possibilidade de escolher entre se abrir à 

mobilidade da ocasião, permitindo que ela surja no espaço entre texto e mundo, ou a 

imobilizá-la, transformando-a apenas em mote para a escritura de seus versos.  

 É à primeira tarefa que se dedicam Carlito Azevedo e Manuel de Freitas quando 

escolhem construir seus poemas à ocasião de algum acontecimento. Ao invés de somente 

apontarem a ligação entre seus poemas e as referências que estes evocam, os dois poetas 

vão além, salientando a relação entre poesia, vida e mundo e, ao mesmo tempo, 

problematizando-a no espaço poemático. Assim, se por um lado suas obras ecoam a ideia 

de construção do poema em relação com algum acontecimento exterior, característica da 

poesia de circunstância defendida por Matvejevitch, por meio do uso extenso de 

referências temporais, espaciais e nominais nos poemas; por outro, elas destroem 

qualquer grau de dependência de acontecimentos e referências “reais” ao enfatizarem que, 

no momento da escrita, as circunstâncias se reconstroem no acontecimento do poema.  

 Esse processo fica bastante visível quando, em ambas as obras, encontramos 

poemas que trazem a escrita como topos de reflexão e questionamentos, seja por meio de 

cenas de escrita – que, como lembra Rosa Maria Martelo, “nunca são inocentes [...] 

indiciam sempre uma poética e também uma ética da escrita” (MARTELO, 2010, p. 323) 

– ou por metapoemas, em versos que pensam e interrogam o próprio caráter da poesia. 

Dessa forma, encontramos diversos exemplos de poemas nas duas obras que, em meio a 

sequências que narram acontecimentos vividos ou observados pelo sujeito poético, 

colocam, em desvio, a questão da escrita. É quando, nas palavras de Sugano, “Escrita e 

ocasião se tornam um” (SUGANO, 1992, p. 209)57, obrigando-nos a um deslocamento na 

leitura que, ao invés de continuar seguindo os acontecimentos narrados, tem seu olhar 

desviado, retirando os poemas do nível da imanência e nos recordando que tudo o que 

                                                           

56 No original: “If we regard the text itself as an event, not about an event […] then the occasion lies, at 

least partially, in the production of the text, simultaneous with or posterior to it.” (SUGANO, 1992, p. 58-

59).  

57 No original: “Writing and occasion instead become collapsed into one” (SUGANO, 1992, p. 209).  
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está ali escrito pertence ao domínio das palavras. Conforme Joaquim Manuel Magalhães 

observou em seu livro dedicado à poesia de Dylan Thomas: “Uma situação do vivido é 

sempre uma situação revivida para e quando conduzir a poema” (MAGALHÃES, 1982, 

p. 24).   

 Em suas primeiras publicações, Carlito Azevedo trazia reflexões sobre a escrita 

sobretudo por meio de poemas que buscassem questionar a própria natureza da poesia, 

contando com um extenso uso de diálogos intertextuais e de aproximações com o 

pensamento filosófico. O poema “Agulhas de amianto”, de As Banhistas e também 

presente em Sublunar, demonstra bem essas aproximações tanto com a filosofia quanto 

com a própria literatura ao traçar afinidades e diferenças entre o poema e o nome em duas 

de suas seções. Vamos a “Serpente”, a primeira: 

 

 

Serpente 

 

              depois de Sebastião U Leite 

 

O nome 

como veneno 

e o poema como 

antídoto 

extraído ao  

próprio 

nome 

(AZEVEDO, 2010, p. 71) 

 

 

 O próprio poema indica, em seu título e dedicatória, duas ligações intertextuais: 

com o poema “Esboço de uma serpente” de Paul Valéry58 e “Esboço” de Sebastião Uchoa 

Leite59 que, por sua vez, dialoga com “Serpente”, apropriando-se do tom sarcástico e 

                                                           

58 O longo poema pode ser lido, em tradução de Renato Suttana, em 

http://www.arquivors.com/valery2.htm. Acesso em abril de 2020.  

59 “A serpente semântica disse:/não adianta querer significar-me/neste silvo./Meu único modo de ser é a 

in/sinuosidade e a in/sinuação./Não é possível pensar a verdade/Exceto como veneno.”. Disponível em < 

http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/pernambuco/sebastiao_uchoa_leite.html>. Acesso em 

abril de 2020.  

http://www.arquivors.com/valery2.htm
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/pernambuco/sebastiao_uchoa_leite.html
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desafiador explorado pelo poeta francês, reaproveitando o uso das aliterações em [s] e 

retomando o tema da impossibilidade da significação. Carlito, relacionando os dois 

poemas, retoma a imagem da serpente, que carrega consigo as ideias de veneno e antídoto, 

mas também de um elemento que não pode ser decifrado, e que inunda a forma do poema, 

cuja mancha gráfica, devido a uma série de enjambements, se assemelha ao movimento 

ondulante do animal. Além disso, os dois elementos que derivam da serpente – o veneno 

e seu antídoto – são comparados, respectivamente, ao nome e ao poema. Ou seja: o poema 

surgiria como antídoto ao nome, veneno de dentro do qual ele se origina. Esse jogo é 

continuado na próxima seção de “Agulhas de amianto”, na qual lê-se: 

 

 

O nome 

 

O poema como 

uma serpente de bronze 

que só não obedece ao próprio 

nome (se entre tantos possíveis 

dissermos o seu verdadeiro nome 

– et qui dit amour, dit pistolet –  

será o fim, o escuro, a  

desintegração) 

(AZEVEDO, 2010, p. 72) 

 

 

 Novamente o poema é comparado a uma serpente, desta vez a “uma serpente de 

bronze”60, que reforça duplamente sua natureza de cura, de antídoto ao “próprio nome” 

que, caso revelado, desintegraria todo seu ser. Se retomarmos o verso final de Uchoa Leite 

– “Não é possível pensar a verdade/ Exceto como veneno” –, poderíamos associar “o 

                                                           

60 Imagem bíblica: “4 Partiram eles do monte Hor pelo caminho do mar Vermelho, para contornarem a 

terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho/ 5 e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: 

"Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão! Não há água! E nós 

detestamos esta comida miserável!"/6 Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, 

e muitos morreram./7 O povo foi a Moisés e disse: "Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra 

você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós". E Moisés orou pelo povo./8 O Senhor 

disse a Moisés: "Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste; quem for mordido e olhar para ela 

viverá"./9 Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido 

por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo” (Versículos de Números 21 do livro 

de Números da Bíblia, disponíveis em https://www.bibliaon.com/numeros_21/. Acesso em abril de 2020.  

https://www.bibliaon.com/numeros_21/
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nome” à noção de “verdade” e, nesse sentido, tanto os poemas de Carlito quanto o de 

Uchoa Leite enunciariam que acreditar na verdade/ no nome é perigoso (daí o estatuto de 

“veneno”), mas, através do poema (“antídoto”), esse veneno pode ser desestruturado, já 

que o poema coloca seu próprio nome em tensão.  

 Essa reflexão nos leva ao texto “Che cos’ è la poesia?”, de Jacques Derrida, cuja 

tradução por Tatiana Rios e Marcos Siscar foi publicada no número 10 da revista Inimigo 

Rumor no ano de 2001. Nesse texto, o filósofo tenta responder o que seria poesia, mas, 

diante da impossibilidade de cumprir tal incumbência, delineia alguns aspectos dessa 

impossibilidade, comparando-a ao movimento de um ouriço: 

 

 

[...] em uma palavra, o porte, a retração do ouriço, como na estrada um 

animal enrolado em bola. Gostaríamos de pegá-lo nas mãos, aprendê-

lo e compreendê-lo, guardá-lo para nós, junto de nós. 

Você ama - guardar isso em sua forma singular, digamos na 

insubstituível literalidade do vocábulo, se falássemos da poesia e não 

somente do poético em geral. Mas nosso poema não se acomoda em 

meio aos nomes, nem mesmo em meio às palavras. (DERRIDA, 2001, 

p. 114, grifos nossos) 

  

 

 O poema se apresenta como algo inapreensível: por mais que gostássemos de 

pegá-lo nas mãos, aprendê-lo e compreendê-lo – assim como um ouriço, para Derrida; ou 

como uma serpente, para Valéry, Uchoa Leite e Carlito –, ele se retrai, desafia nossa 

compreensão, e não se acomoda nem mesmo ao nome do qual deriva – o veneno do nome 

“poesia”. Por isso, mais adiante, Derrida afirma que: 

 

 

[...] terá sido necessário a você desamparar a memória, desarmar a 

cultura, saber esquecer o saber, incendiar a biblioteca das poéticas. A 

unicidade do poema tem essa condição. Você precisa celebrar, deve 

comemorar a amnésia, a selvageria, até mesmo a burrice do "de cor": o 

ouriço. Ele se cega. Enrolado em bola, eriçado de espinhos, vulnerável 

e perigoso, calculista e inadaptado (pondo-se em bola, sentindo o perigo 

na estrada, ele expõe-se ao acidente). Não há poema sem acidente, não 

há poema que não se abra como uma ferida, mas que não abra ferida 

também. (DERRIDA, 2001, p. 115) 
 

 

 Se ao tentar-se apreender o poema, deve-se esquecer o saber, o mesmo pode ser 

dito, na poética de Carlito Azevedo, quando se busca apreender as circunstâncias e 

transmutá-las em poema. Se o poema congela a vida, fixando as circunstâncias que 
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procura incorporar, ele também traz um novo movimento a essas circunstâncias, por meio 

do convívio estabelecido entre paralisia e mobilidade, como é posto pela terceira parte do 

poema “Ao rés do chão”, de Sob a Noite Física (1996): 

 

 

A ideia é não ceder à tentação 

de escrever o poema desse não- 

 

lugar, desse círculo congelado, 

sem vasos comunicantes, fechado 

 

em si, em sua pose, sua espera 

a ideia é alcançar a outra esfera. 

 

Não aquela onde tudo flui tão lento, 

nem a outra, comum no movimento, 

 

mas a última, a roda da vertigem 

(esteja ela no fim ou na origem), 

 

a ideia é pôr as duas mãos no centro 

nervoso do delírio (aquele vento 

 

na praça), para que a palavra ativa 

congele a vida, enfim, mas a conviva, 

 

mesmo ferida de paralisia, 

mobilidade fixa, a poesia. 

(AZEVEDO, 2010, p. 19) 

 
 

 Entretanto, como apontamos no capítulo anterior, a partir de Versos de 

Circunstância e de Sublunar, os poemas de Carlito Azevedo passaram a demonstrar 

menos interesse pela móvel e fixa natureza da poesia para, em contrapartida, se 

questionarem mais sobre como a poesia funciona no mundo, incluindo-a cada vez mais 
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em meio a situações e conversas corriqueiras, como na primeira parte do poema “O tubo”, 

de Monodrama (2009)61: 

 

 

PARTE I: PARAÍSO 

 

Foi quando a luz 

voltou e vimos 

o rosto da jovem 

que se picava junto 

à mureta do Aterro, 

a camiseta salpicada,  

a seringa suja.  

“Nenhum poema  

é mais difícil  

do que sua época”, 

você disse  

em meu ouvido 

sem que eu soubesse  

se era a ela que se 

referia ou se ao livro 

que passava das mãos 

para o bolso 

da jaqueta.  

Distinguimos  

lá longe  

a Ilha Rasa, 

calçamos  

os tênis  

e seguimos 

                                                           

61 Em texto sobre o livro, o crítico Osvaldo Silvestre afirma que “num primeiro momento podemos 

reconhecer no livro cinco serial poems estruturantes: ‘Emblemas’, ‘O tubo’, ‘Monodrama’, ‘Margens’ e 

‘H.’.” (p. 462). Seguindo o entendimento de Silvestre, trataremos esses cinco “poemas em série” como 

poemas divididos em partes que, por sua vez, podem ou não se dividir em subpartes.  
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sem atropelo 

sentido enseada.  

(AZEVEDO, 2009, p. 33)  

 

 

 Juntamente das outras partes que compõem esse poema em série, os versos acima 

aludem à Divina Comédia de Dante. Entretanto, sendo “Parte 1: PARAÍSO” precedido 

por “Parte 2: PURGATÓRIO” e “Parte 3: INFERNO”, percebemos que o poema segue a 

ordem inversa da obra medieval na qual o protagonista Dante percorre, respectivamente, 

Inferno,  Purgatório e  Paraíso. Desse modo, se o caminho realizado por Dante o conduz 

da perdição à salvação, o percurso escolhido por Carlito aponta justamente para o 

contrário. Logo ao início do poema, a luz, ao invés de introduzir uma imagem divina, 

deixa ver uma jovem utilizando drogas no Aterro por meio de espécies de close-ups que 

focalizam seu rosto, sua “camiseta salpicada” e sua “seringa suja”. É dentro desse 

contexto que um comentário sobre poema é inserido – “Nenhum poema /é mais difícil 

/do que sua época” –, dito por um interlocutor ao ouvido do sujeito poético que, por sua 

vez, explicita a ambiguidade da frase nos versos seguintes – “sem que eu soubesse/se era 

a ela que se/referia ou se ao livro/que passava das mãos/para o bolso/da jaqueta”. A 

irresolução dessa ambiguidade – já que os dois calçam os tênis e seguem “sentido 

enseada” sem discutir o assunto – reforça a aproximação das duas esferas: a da jovem 

entorpecida e a do livro, sugerindo que ambas as “realidades” se encontram no mesmo 

caminho antidantesco rumo ao inferno.  

 Nesse sentido, o poema não somente se abeira às circunstâncias mundanas da 

realidade carioca, mas ele passa a fazer parte dessas circunstâncias, é apenas mais uma 

delas, como, por exemplo, mais um assunto a ser debatido em conversações cotidianas: 

 

 

eu disse: 

acho que você tinha 

que pensar bem 

naquilo dos escritos, 

eu gostei dos seus 

escritos desde sempre, 

você sabia? 

(AZEVEDO, 2009, p. 44) 
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 A perspectiva que se apresenta pode parecer, de início, um tanto assustadora, 

porém, é justamente por meio dela que o poeta, munido do seu fazer – a escrita –, 

consegue transformar a realidade hostil na qual o poema se insere em outra coisa. 

Comparando a frase “Nenhum poema/ é mais difícil/ do que sua época” com o texto do 

escritor e cineasta Pier Paolo Pasolini cujos onze parágrafos iniciam-se com a assertiva 

“Eu sei”62, o poeta-crítico Eduardo Sterzi comenta que: 

 

 

O desafio que se coloca para ele, tanto quanto para qualquer um que se 

disponha a encarar e dizer seu próprio tempo, é o de conseguir 

transformar essa realidade hostil (essa vida que se dá a perceber como 

uma guerra, e que, precisamente por ser hostil, é atravessada 

dialeticamente pelo desejo, pelo sonho e pela utopia) em experiência: 

isto é, em matéria genuinamente vivida e potencialmente transmissível. 

Não por acaso, a mesma interlocutora que esclareceu o poeta sobre a 

relação entre a poesia e a sua época dirá, pouco adiante, «qualquer / 

coisa assim»: «como não tenho / mais questão alguma / com a 

metafísica, eu / não fico esperando por / alguma presença para / 

experimentar o que / experimento, experimento / todos os dias» 

(AZEVEDO, «O tubo», in 2009, pp. 33 e 42).  (STERZI, 2012, p. 135) 

 

 

 Dessa maneira, para criar experiências genuinamente vividas e potencialmente 

transmissíveis, os poemas de Carlito buscam situar a poesia no mesmo nível que os 

acontecimentos da realidade. Ao rés do chão, os poemas se constroem em estreita relação 

com as circunstâncias, como se fossem feitos “à ocasião d’elas”, mas essa relação é 

mobilizada dentro dos poemas que, para forjarem experiências genuinamente 

vivenciadas, não se desligam de uma das maiores ferramentas da escrita literária: a 

invenção.  

 

 

Você vai ver se consegue escrever aqui alguma coisa de que acabe 

saindo um poema, mas é duro como esfregar gravetos em busca de algo 

mais do que mãos lanhadas e gravetos esfiapados. Você acha que seu 

livro precisa de um pouco de humor, você adoraria escrever alguns 

poemas bem humorados, mas reconhece que agora, com mãe morta, 

amor no exílio e sua melhor amiga dizendo que não pode mais lhe ver 

                                                           

62 Segundo Sterzi, trata-se “de um artigo publicado no Corriere della Sera em 14 de novembro de 1974, 

um ano antes de Pasolini ser assassinado. Neste texto, que se intitulou originalmente «O que é este golpe?» 

(«Che cos’è questo golpe?») e hoje é conhecido pelo título que ganhou nos Escritos corsários, «O romance 

das matanças» («Il romanzo delle stragi»), Pasolini, em tom profético, dizia saber «os nomes dos 

responsáveis» pela violenta instabilidade política na Itália daqueles últimos anos, a começar pelos atentados 

cometidos em 1969 e em 1974, por meio dos quais se buscava gerar medo na população e justificar a adoção 

de medidas de exceção” (STERZI, 2012, p. 131).  
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e chorando porque acha que não presta para você, vai ser meio difícil 

encontrar alguma graça. A sua tríade pifou [...] Você já pensou certa 

vez em desenvolver uma série chamada “Berkeley on my mind”, uma 

série poética com as suas lembranças daqueles seis meses vividos em 

Berkeley, mas agora já não acha que seja o caso. Aliás, está muito além 

das suas forças. E para falar a verdade, você não se recorda de nada ou 

de quase nada daqueles dias entre as colinas de Berkeley e o cheiro de 

flores e pizza de Berkeley. Mas é claro que aí vem a imagem de Ted em 

sua cabeça dizendo: “Não se lembra de nada? Que sorte a sua, isso é 

melhor ainda, pois então você pode simplesmente inventar tudo”.  E a 

prova de que você pode simplesmente inventar tudo – parece prosseguir 

o velho Ted – é a própria garota com xilofone e flores na Telegraph Av. 

que não passa de uma pura e simples invenção sua [...] Uma invenção 

sim, Ted, apesar de tudo ali ter existido de verdade, a Telegraph Av., a 

garota, os poemas, o que os poemas diziam, os olhos verde-rã, a bolsa, 

os pins antifascistas 

(AZEVEDO, 2009, p. 86-87) 

 

 

 É o recurso da invenção, catalisador das tensões entre poema e circunstância, que 

possibilita a genuína vivência de experiências por meio da linguagem poética. 

Experiências estas que, longe de qualquer aspecto documental ou confessional, 

transformam e criam novas circunstâncias dentro do poema: não mera tentativa de 

repetição da realidade, mas transformação por meio da criação de uma experiência que 

funde – sem apaziguar ou resolver – os elos entre poesia e circunstância, poema e 

realidade.  

 É dentro dessa perspectiva que buscamos ler até mesmo os poemas que mais 

traçam semelhanças com acontecimentos externos, inclusive quando esses 

acontecimentos são de ordem privada e íntima, como no poema “H.” de Monodrama, tido 

como “o livro mais relacional de Carlito Azevedo” (DI LEONE, 2015, p. 113). Toda o 

poema em série gira em torno das circunstâncias que antecedem e precedem a morte de 

Hilda, personagem que permeia toda a seção como figura maternal em relação ao sujeito 

poético, o que, sem dúvida, estabelece ligação com o fato externo e real da morte de Hilda, 

mãe do poeta Carlito Azevedo. Desse modo, assim como a personagem Hilda é uma 

versão, dentro do poema, da mãe de Carlito Azevedo; o sujeito poético também pode ser 

entendido como uma versão poemática do sujeito empírico, real, Carlito Azevedo. Se a 

primeira transfiguração – da Hilda empírica em Hilda personagem dos poemas de “H.” – 

é uma passagem de mais fácil entendimento devido ao seu uso extenso pelas obras 
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narrativas, o mesmo não pode ser dito da segunda, que traz à superfície uma antiga 

problemática envolvendo o sujeito poético63.  

 Se, nos versos de circunstância stricto sensu ocorre uma aproximação radical entre 

sujeito empírico e sujeito poético64, podemos dizer que, nos poemas de Carlito – 

sobretudo os publicados a partir de Versos de Circunstância – há um jogo de alternância 

que ora aproxima as duas instâncias, ora as desloca, conforme demonstra o estudo “A 

referência desdobrada: o sujeito lírico entre a ficção e a autobiografia” do crítico 

Dominique Combe65: 

 

 

Mais do que inscrever as obras em categorias genéricas “fixas” como 

“autobiografia” e “ficção” – e assim opor sub specie aeternitatis um “eu 

lírico” a um “eu ficcional” ou “autobiográfico”, melhor seria abordar o 

problema de um ponto de vista dinâmico, como um processo, uma 

transformação ou, melhor ainda, um “jogo”. Assim, o sujeito lírico 

apareceria como sujeito autobiográfico “ficcionalizado”, ou, ao menos, 

em vias de “ficcionalização” – e, reciprocamente, um sujeito “fictício” 

reinscrito na realidade empírica segundo um movimento pendular que 

dê conta da ambivalência que desafia toda definição crítica até a aporia. 

(COMBE, 2010, p. 124) 

 

                                                           

63 Segundo a crítica Dominique Combe, enquanto não há confusão entre a distinção entre narrador e autor, 

no âmbito da narrativa, o mesmo não ocorre no âmbito da poesia, no qual sujeito lírico e autor são até hoje 

espontaneamente identificados pelos leitores. Essa diferença, chamada de “ilusão referencial” pela autora, 

“deve-se provavelmente ao pertencimento oficial e irrefutável do romance aos gêneros de ‘ficção’, 

enquanto a poesia, ao contrário, em função da persistência do modelo romântico, é percebida como um 

discurso de ‘dicção’, quer dizer, de enunciação efetiva. ” (COMBE, 2010, p. 122), de acordo com a oposição 

colocada por Gerard Genette em Ficção e Dicção.  

64 Ainda segundo Combe, “É nos gêneros da poesia explicitamente reconhecida como ‘de circunstância’, 

estreitamente ligados aos gêneros autobiográficos, que o ‘eu’ é mais próximo do ‘eu empírico’ do discurso 

referencial. Com efeito, pode-se dizer que é neles que ele atinge a sua subjetividade máxima, definida 

inteiramente pela situação histórica e pelo quadro espacial, isto é, geográfico – ‘o que mantém relação com 

a pessoa, a coisa, o lugar, os meios, os motivos, a maneira e o tempo’, segundo a definição que Éluard 

propõe de circunstância” (COMBE, 2010, p. 121).  

65 O ensaio foi inicialmente publicado no livro Figures du Sujet Lyrique (Paris, PUF, 1996), organizado 

por Dominique Rabaté. Utilizamos a tradução brasileira do texto, por Iside Mesquita e Vagner Camilo, 

publicada na Revista USP no ano de 2010.  
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 Por meio desse movimento pendular constante, o sujeito empírico é “redescrito” 

retoricamente pelo sujeito poético66, e, assim, funcionando como um desvio67 do sujeito 

empírico/biográfico Carlito Azevedo, o sujeito poético de “H.” se aproxima das 

circunstâncias mais íntimas daquele para fazer delas poesia, como observamos no 

exemplo a seguir: 

 

 

A ideia apavorante da morte de minha mãe, pelo que vejo, ultrapassou 

a superfície gelada, deixando-a intacta e está fazendo sutis estragos em 

regiões que desconheço, não alcanço. E contudo estou aparentemente 

tão calmo. Venho escrever por medo de perder a razão, não pelo 

estardalhaço dos nervos, que não há, mas pelo seu contrário sinuoso, a 

idiotia. Sinto que se conseguir escrever agora o que se passa comigo 

estarei salvo, repito isso a mim mesmo algumas vezes, como repito 

mentalmente o refrão de que onde há obra não há loucura e onde há 

loucura não há obra e venho escrever. A ideia absurda de um obsessor 

que se aproveitaria desse momento de pane em minha mente me passa 

pela cabeça quando uma voz em mim diz que devo queimar todos os 

meus cadernos no quintal de casa, numa grande fogueira, um rito de 

passagem. Agem em mim um medo (irreal) de não sobreviver à sua 

morte e de que eles, cadernos, sobrevivam a mim, com todo o mal (real) 

que podem causar a pessoas que amo. Rio dessa ideia e começo a ver 

nisso um sinal de melhora. De todo modo, apago do computador muitos 

arquivos antes de começar a escrever. 

(AZEVEDO, 2009, p. 139) 

 

 

 Nesta primeira parte, escrita como poema em prosa, a narratividade, somada ao 

jogo subjetivo entre sujeito biográfico e sujeito poético, cria uma espécie de texto próxima 

ao registro diarístico, que permite a confissão de uma série de sentimentos desencadeados 

pelo falecimento da mãe: medo (“Venho escrever por medo de perder a razão”, paranoia 

                                                           

66 “O debate, que se converte amiúde em polêmica, entre os partidários da hipótese ‘biografista’ e os 

defensores do ‘sujeito lírico’ parece insolúvel, mas a ideia de uma ‘redescrição’ retórica, figural, do sujeito 

empírico pelo sujeito lírico, que lhe serviria de ‘modelo’ epistemológico, poderia, sem dúvida, contribuir 
para suprimir tal aporia. Assim, a “máscara” de ficção atrás da qual se dissimula o sujeito lírico, de acordo 

com a tradição crítica, poderia ser assimilada a um ‘desvio figural’ em relação ao sujeito autobiográfico. ” 

(COMBE, 2010, p. 124).  

67 Essa ideia também é explorada na linguística quando é feita uma distinção entre sujeito do enunciado e 

sujeito da enunciação. Como resume Michel Collot, “Benveniste mostrou bem que os pronomes ditos 

‘pessoais’ não são propriedade de ninguém: ‘eles não remetem nem a um conceito, nem a um indivíduo’, 

porque eles não têm sentido senão em função de uma situação de enunciação. O pronome da primeira 

pessoa, em particular, não designa senão o locutor, que é bem um sujeito singular, mas cuja identidade 

muda a cada ato de enunciação, e que se define em relação recíproca a um outro, interlocutor, sempre 

suscetível de dizer Eu, por sua vez. Essa permutabilidade dos pronomes e dos papéis discursivos impede 

de encerrar o sujeito da enunciação em uma interioridade e uma identidade estáveis e o abre para a 

alteridade.” (COLLOT, 2013, p. 226).  
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(“A ideia absurda de um obsessor que se aproveitaria desse momento de pane em minha 

mente me passa pela cabeça”), alívio (“Rio dessa ideia e começo a ver nisso um sinal de 

melhora”) e remorso (“De todo modo, apago do computador muitos arquivos antes de 

começar a escrever”). De fato, ainda que o sujeito poético pertença exclusivamente à 

esfera textual, isso não o impede de transmitir emoções, como bem observa Dominique 

Combe: 

 

 

O fato de estar descolado da esfera da psicologia individual não implica, 

entretanto, que ele ignore o sentimento, entendido como 

afeição/afecção (affection), como ethos ou como pathos, muito pelo 

contrário. O sujeito lírico é um sujeito sensível – simplesmente, o 

sentimento nele assume um valor universal. A melancolia que afeta o 

sujeito elegíaco, por exemplo, não é o sentimento experimentado por 

Lamartine, Musset ou Baudelaire enquanto indivíduos, mas um “estado 

patemático” (état pathématique) a priori partilhado com o leitor. 

(COMBE, 2010, p.126) 
 

 

 Assim, justamente por não pertencer a nenhuma entidade particular é que a 

experiência de dor – desdobrada em medo, paranoia, alívio e remorso – pode abrir-se ao 

universal: “A redescrição lírica extrai o “sentimento” da esfera psicológica individual, da 

biografia, para elevá-la ao patamar de categorias a priori da sensibilidade” (COMBE, 

2010, p.127).  

 Há, porém, outros elementos utilizados em “H.” que reforçam as ideias de 

invenção e fingimento na escrita poética. Após uma sequência de poemas em prosa em 

volta das circunstâncias dolorosas que envolvem desde a descoberta da doença maternal 

até os movimentos do filho após o funeral, é na última parte – tanto de “H.” quanto do 

livro Monodrama – que a instância imaginativa se propaga de maneira mais clara, dando 

voz à personagem que até então seguira em silêncio, para que ela responda à indagação 

feita pelo sujeito poético sobre se teria sido sua morte boa ou má68: 

 

Hilda: 

 

                                                           

68 Indagação feita no poema imediatamente anterior, que inicia “Assustadora simultaneidade: no exato 

instante em que dou início a meu processo de mastigação da insossa massa branca de uma esfiha me dou 
conta de que não procurei me informar sobre aquilo que, no futuro, talvez me será, obscenamente, 

questionado, ou seja, se no girar dos dados imaginários, à minha mãe lhe coube a morte boa ou a morte 

má.” (AZEVEDO, 2009, p. 151).  
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–  Comparada com a larga eternidade de nada sentir, nada provar, nada 

tocar ver e ouvir que nos espera, a morte no sono, como dizem que 

coube a Chaplin, vale o que valem as dez costelas partidas, as orelhas 

arrancadas, os dedos decepados, a laceração horrível entre o pescoço e 

a nuca, a equimose larga e profunda nos testículos, o fígado lacerado, o 

coração lacerado, o rosto inchado irreconhecível, os hematomas, última 

forma física assumida por Pasolini nesse louco planeta que agora, para 

você, gira também sem mim. 

(AZEVEDO, 2009, p. 152) 

 

 

 Todo o texto é fruto, portanto, não de uma experiência criada a partir de 

circunstâncias reais e concretas (como muitas das exploradas nos poemas de 

Monodrama), mas de um fulgor imaginativo assumido pelo sujeito poético, no final da 

parte que lhe é anterior: “[...] Se bem a conheci, minha mãe não reclamou muito nem 

esboçou qualquer gesto, o que quer que estivesse sentindo. De todo modo, e também 

orgulhoso, imagino-a, em minha fantasia, me dizendo: ” (AZEVEDO, 2009, p. 151, 

grifos nossos). Para Eduardo Sterzi, a resposta oferecida pela imaginação ao sujeito 

poético, presente nos versos acima, “não é exatamente reconfortante, mas tampouco 

desesperadora” (STERZI, 2012, p. 133), uma vez que, para além de uma simples 

afirmação desencantada sobre todas as modalidades de morte: 

 

 

É preciso notar, sobretudo, numa segunda leitura, que aqui estamos 

perante uma voz que, pelo menos na imaginação, desgarra-se da morte 

para dirigir-se a um vivo (aquele «você» enfatizado pela melodia e pela 

sintaxe, próximo ao final da longa frase), cobrando-lhe tacitamente, 

antes de tudo, o reconhecimento dessa sobrevivência espectral. Só 

assim se pode apreender o significado da invocação de Pasolini neste 

texto. Do ponto de vista estabelecido por Carlito, Pasolini parece ser – 

mais que uma vítima da «morte má», a qual, enfim, pelo menos do 

ponto de vista dos mortos, termina por equivaler à «morte boa» – o 

nome de uma forma de potência que não apenas consegue vencer a 

própria impotência, mas que, na memória e na imaginação dos vivos, 

resiste mesmo à mais dolorosa destruição. Afinal, como sugere a 

comparação proposta no poema, mesmo a morte (boa ou má, tranquila 

ou dolorosa) é uma forma – extrema, é certo – de experiência: isto é, 

uma forma de ainda (mesmo que pela última vez) sentir, provar, tocar, 

ver, ouvir. (STERZI, 2012, p. 134) 

 

 

 Há, mais uma vez, então, a afirmação da experiência transmissível pelo jogo entre 

realidade e ficção do poema. Experiência essa que, conforme apontado por Sterzi, é 

também uma forma de potência, que consegue vencer a própria impotência e, por meio 

de sua sobrevivência na memória e na imaginação dos vivos, ainda consegue resistir até 
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mesmo à morte: potência que, nesse e em outros poemas69, encontra o nome de Pier Paolo 

Pasolini.  

 Se em sua vasta obra escrita e cinematográfica Pasolini valorizava a experiência, 

oriunda do povo, como um dispositivo contra o poder maioritário, no final de sua vida, 

porém, em tom pessimista e apocalíptico, ele decreta o fim dessa resistência por meio da 

imagem dos vaga-lumes70. Trata-se do texto “O artigo dos vaga-lumes”, de 1975, ao qual 

Georges Didi-Huberman caracteriza como “um lamento fúnebre sobre o momento em 

que, na Itália, os vaga-lumes desapareceram, esses sinais humanos da inocência 

aniquilados pela noite – ou pela luz ‘feroz’ dos projetores – do fascismo triunfante” 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 26). O filósofo francês, em Sobrevivência dos Vaga-

lumes, responde à tese defendida por Pasolini argumentando que, se acreditarmos que os 

vaga-lumes desapareceram por completo estaremos agindo como vencidos, sem sequer 

darmos espaços para alguma resistência. Pelo contrário, o que Didi-Huberman demonstra, 

por meio de uma série de análises e exemplos, é que há sim, ainda, vaga-lumes, se 

soubermos onde procurá-los: 

 

 

Mas no que se tornaram hoje os sinais luminosos evocados por Pasolini, 

em 1941, e, em seguida, tristemente revogados em 1975? Quais são as 

chances de aparição ou as zonas de apagamento, as potências ou as 

fragilidades? A que parte da realidade a imagem dos vaga-lumes pode 

hoje se dirigir?  (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.43) 
 

 

 Não estamos mais inseridos na realidade socio-histórica do fascismo como estava 

Pasolini, mas, como o próprio cineasta proclamou71 e estudos como A Sociedade do 

Espetáculo, de Guy Debord, evidenciam, vivemos em uma sociedade na qual a imagem, 

                                                           

69 Além do nome de Pasolini aparecer em outro poema de Monodrama – “A foto do santuário de Delfos / 

no Édipo de Pasolini / colada no painel do seu carro / no espelho do banheiro / e na caixa de remédios / me 

repete / que você não é mais triste / do que qualquer pessoa / que eu conheça / nesta cidade / de imigrantes 

/ fantasmas / à sombra / do obsessor” (AZEVEDO, 2009, p. 99) –, é ele o autor da epígrafe de Livro das 

Postagens (2016).  

70 “No início dos anos de 1960, devido à poluição da atmosfera e, sobretudo, do campo, por causa da 

poluição da água (rios azuis e canais límpidos), os vaga-lumes começaram a desaparecer. Foi um fenômeno 

fulminante e fulgurante. Após alguns anos, não havia mais vaga-lumes. Hoje, essa é uma lembrança um 

tanto pungente do passado” (PASOLINI apud DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 27-28).  
71 “O fascismo propunha um modelo, reacionário e monumental, mas que permanecia letra morta. As 

diferentes culturas particulares (camponeses, subproletariados, operários) continuavam 

imperturbavelmente identificando-se com seus modelos, uma vez que a repressão se limitava a obter sua 

adesão por palavras. Hoje em dia, ao contrário, a adesão aos modelos impostos pelo centro é total e 

incondicional. Renegam-se os verdadeiros modelos culturais. A abjuração foi cumprida. ” (PASOLINI 

apud DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 29).  
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como uma grande projeção de luz, por meio da mídia, ofusca nosso entendimento e 

diminui nossa capacidade de enxergar os vaga-lumes, as pequenas luzes: 

 

 

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 às lucciole72, elas tentam escapar 

como podem à ameaça, à condenação que a partir de então atinge sua 

existência.  (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 17) 

 

 

 

 Acreditamos, seguindo o pensamento de Didi-Huberman, que a escrita, na obra 

de Carlito Azevedo, pode ser entendida como uma lucciole, como uma luz, pequena sim, 

que se mistura aos mais banais pormenores do nosso cotidiano, mas que procura, ainda, 

resistir em sua natureza sobrevivente e por vezes, como no caso da última parte de 

Monodrama, espectral73. Estamos, indubitavelmente, também dentro da lógica de uma 

literatura menor, na qual, se a poesia pode ser tida como uma luz menor, pequena, a voz 

do sujeito poético também adquire essa menoridade. Já em Sob a Noite Física, temos um 

indicativo da exploração desse tom menor no poema “Leopoldo María Panero”:  

 

 

I 

Gritar é mais do que posso, 

Leopoldo María Panero, 

pois minha voz é destroço 

 

do intelecto, sem ser festa 

da loucura. Mas invejo 

                                                           

72 “Bem antes de fazer resplandecer, em sua escatológica glória, a grande luz (luce) do Paraíso, Dante quis 

reservar, no vigésimo sexto canto do Inferno, um destino discreto, embora significativo, à “pequena luz” 

(lucciola) dos pirilampos, dos vaga-lumes. ” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 11).  

73 É interessante que o próprio Didi-Huberman comenta sobre esse aspecto ao analisar os pirilampos do 

Inferno de Dante: “Assim, a vida dos vaga-lumes parecerá estranha e inquietante, como se fosse feita da 

matéria sobrevivente – luminescente, mas pálida e fraca, muitas vezes esverdeada – dos fantasmas. Fogos 

enfraquecidos ou almas errantes. Não nos espantemos de que o voo incerto dos vaga-lumes, à noite, faça 

suspeitar de algo como uma reunião de espectros em miniatura, seres bizarros com mais, ou menos, boas 

intenções. ” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 13-14).  



92 
 

 
 

quem ao verso o uivo empresta. 

 

II 

 

Como invejo quem à vida, 

Leopoldo María Panero, 

acrescenta a luz contida 

 

sob a pele, abrindo as veias 

dessa fogueira de sangue 

que libertada incendeia 

 

e ilumina, na loucura  

de vísceras explodidas, 

da alma negra a noite escura. 

(AZEVEDO, 2010, p. 59) 

 

 

 Nas duas partes do poema, o sujeito poético expressa sua inveja por quem, no 

âmbito da escrita, “ao verso o uivo empresta” com uma voz que seria “festa da loucura”, 

e que, no âmbito da vivência, “acrescenta a luz contida/ sob a pele” à vida, libertando a 

“fogueira de sangue” que incendeia e ilumina “da alma negra a noite escura”. Estamos 

diante, portanto, de um poema que coloca vida e escrita em paralelo, mostrando que um 

comportamento louco e libertador na vida respinga em uma poesia que grita e uiva, como 

no caso do espanhol Leopoldo María Panero74. Segundo a lógica estabelecida no poema, 

essa postura na vida e na escrita se contraporia àquela exercida pelo sujeito poético – que 

aqui e em outros poemas, como vimos, se encena como poeta –, cuja voz é “destroço/ do 

                                                           

74 “Poeta maldito das letras espanholas, tradutor e ensaísta, Leopoldo María Panero (1948-2014) cedo se 

rebelou contra o poeta oficial do franquismo – o seu pai, Leopoldo Panero –, o meio familiar burguês que 

o encurralava e o obscurantismo do seu país. Membro do clã Panero (que viria a inspirar, em 1976, um dos 

últimos filmes censurados em Espanha, El Desencanto, de Jaime Chávarri), irmão de Juan Panero e filho 

da contista Felicidad Blanc, estudou Filosofia e Letras em Madrid e Barcelona. Alcoólatra e heroinómano, 

abriu as portas aos seus demónios interiores, conheceu a prisão, o ar quente de Tânger, a clandestinidade, 

a depressão e o apelo do suicídio. Viveu décadas em instituições psiquiátricas, mas, sobretudo, nas livrarias 

e nos bares de Las Palmas. Vencedor dos Prémios Estaño e Quijote de Poesia, é autor de Así se fundó 

Carnaby Street (1970) e de Last river together (1980), e legou-nos uma obra sublimemente lúcida e 

transgressora.” Disponível em https://www.wook.pt/autor/leopoldo-maria-panero/917543. Acesso em abril 

de 2020.  

https://www.wook.pt/autor/leopoldo-maria-panero/917543
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intelecto, sem ser festa/da loucura”. Assim, apesar de admirar o uivo de Panero e de outros 

poetas75, o sujeito poético atesta sua impotência de gritar – “Gritar é mais do que posso, 

” – na vida e na escrita. Essa impotência, porém, não é sinônimo de uma poética que não 

responda às hostilidades do mundo, mas sim de uma poética que faça dessa mesma 

impotência um outro modo de responder ao mundo, trazendo uma outra forma de 

potência: não grita, mas fala por meio de silêncios; não uiva, mas late.  

 Nesse sentido, não é de estranhar que, anos depois de publicar “Leopoldo María 

Panero”, Carlito Azevedo tenha escrito um longo poema no qual ouvimos a voz de um 

cão em Livro das Postagens (2016). Assim como Monodrama, também temos a presença 

de Pasolini – dessa vez na epígrafe, composta de dois versos finais do poema “Aos 

escritores contemporâneos”76 – e, se na última parte de “H.” os versos dão voz àquela que 

até então estava em silêncio, agora enveredamos por uma espécie de fluxo de consciência 

que permite que se escute e compreenda os latidos de um cão: 

 

 

 Prólogo canino-operístico 

 

O cão: 

 

Eu não deveria nem estar aqui. 

Outro deveria estar em meu lugar. 

Eu não fui treinado para isso. 

É como se estivesse no menor daqueles cubos 

Que se encaixam vinte vezes uns dentro dos outros. 

O autor deveria estar aqui. 

Assuma o que tem ou não tem a dizer. 

O que posso enunciar além disso? 

                                                           

75 Além da referência à obra de Panero, há também ao poema “Uivo”, escrito pelo poeta norte-americano 

Allen Ginsberg, publicado em 1956 na coleção Howl and Other Poems, no qual os versos pregam, em tom 

altissonante, a liberdade individual, sexual, política e poética.   

76 “Vejo: vocês existem, continuamos sendo amigos,/felizes de nos vermos e cumprimentarmos em algum 

café,/nas casas das irônicas senhoras romanas.../Mas nossos cumprimentos, os sorrisos, as paixões 

comuns/são atos de uma terra de ninguém: uma... waste lande,/para vocês: para mim, uma margem entre 

uma história e outra./Já não podemos realmente estar de acordo: estremeço,/mas é em nós que o mundo é 

inimigo do mundo.” Tradução de Maurício Santana Dias, disponível em 

http://osmarti.blogspot.com/2019/01/pasolini.html. Acesso em abril de 2020.  

http://osmarti.blogspot.com/2019/01/pasolini.html
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Mas ele não se move 

nem no espaço no qual se encontra, 

Nem naquele no qual não se encontra. 

Me obrigam a improvisar. 

(AZEVEDO, 2016, p. 13) 

 

 

 Já por estes versos iniciais, podemos perceber a tônica que se segue por todo o 

poema em movimentos de vai-e-vem, de abandono e retomada de assuntos, pelos quais o 

sujeito poético-cão vagueia em torno das mesmas questões, a saber: o fato de que ele não 

deveria estar naquele lugar e sim o autor (“O autor nem aparece e no entanto/deveria estar 

aqui, qualquer um percebe meu desamparo”); a sensação de acossamento (“o respirável é 

o mundo/fora do cubo/aqui dentro só o irrespirável”); e suas improvisações, que ora 

passeiam por memórias ligadas a artistas estrangeiros (“Marina Tsvetaeva me conhece”, 

“Godard me conhece”), ora por indagações sobre a situação na qual ele se encontra.  

  

 

Para que não se note meu desamparo 

às vezes executo a dança macabra 

dentro deste cubo vibracional 

terra incógnita 

paralelepípedo de luz. 

(AZEVEDO, 2016, p. 22-23) 

 

 

 Dentre os muitos aspectos que podem ser notados nesse longo poema, gostaríamos 

de destacar, primeiramente, o fato de que a escolha por uma voz canina parece indicar 

mais uma vez a opção pelo tom menor, pela lucciole, para escrever poesia. Se escritores 

que fazem uso de um tom mais altissonante – como, por exemplo, os supracitados 

Leopoldo María Panero e Allen Ginsberg, e o antecessor deste último, Walt Whitman – 

utilizaram esse grito poético para reivindicarem mudanças sociais e políticas, não se pode 

ignorar, porém, que eles carregavam uma crença na palavra poética como potência 

transformadora do mundo. Nesse sentido, ainda que inveje essa crença, os versos de 

Carlito Azevedo, inseridos em um contexto pós-modernista, não conseguem se apropriar 

dela, renunciando à tarefa de trazer consigo grandes revelações: 
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Parece sempre 

enquanto nela me contorço 

que ao final 

farei o grande anúncio. 

Não existe grande anúncio. 

Só minha vontade 

de estabelecer distância 

será nova e digna de consideração. 

Dada me conhece. 

(AZEVEDO, 2016, p. 22-23) 

 

 

 Os movimentos de distância e de destruição – acima figurada pela referência a 

Dada – aqui também atingem outras instâncias, como a de autoria: a todo tempo o poema 

se escreve por meio da voz de um cão que, por sua vez, não cessa de apontar a ausência 

do autor. Se não há autor, mas há um cão que escreve, seria possível sugerir que o poeta 

se descola do lugar de autor, problematizando-o, para assumir o de cão?  

 

 

e o que fica suspenso 

no fim 

sou eu 

sem palavras 

e não aparece ninguém 

(AZEVEDO, 2016, p. 25) 

 

 

 Seja como for, mesmo dentro desse cenário destrutivo, tensionador e até mesmo 

violento, como vários pontos do poema apontam, há, ainda, poema: canino, sem rosto, 

sem nome, sem voz, mas que ainda teima em ser poema e em dizer a própria impotência: 

 

 

e ainda assim 

no palco 

na tela 

em 3-D 
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saltando para  

dentro dos seus  

olhos e ouvidos 

lambendo seus 

olhos e ouvidos 

minha língua 

um pedaço dela 

mil pedaços dela 

falando 

falando 

falando 

sem voz 

sem palavras 

sem fala 

(AZEVEDO, 2016, p. 36-37)77 

 

 

 Ainda que de forma diferente da obra de Carlito78, o pensamento em torno da 

escrita estabelecido por Manuel de Freitas também passa pela questão da impotência da 

poesia. Mais do que isso, talvez possamos argumentar que esta é uma obra poética que se 

faz justamente no dizer essa impotência, insistindo na inutilidade do fazer poético e, 

portanto, fazendo do ato de escrita e do pensar sobre ele uma constante em seus poemas. 

Se, logo em suas primeiras publicações, Freitas já deixara marcada sua defesa de uma 

poética sem qualidades, conforme analisamos anteriormente, o estudo de seus livros 

posteriores demonstra que essa ideia continuou a ser abraçada em sua poesia. Se um poeta 

sem qualidades não é muita coisa79, não é diferente o tratamento que este dá ao seu ofício, 

a poesia. Desse modo, assim como nos livros de Carlito Azevedo a partir de Versos de 

                                                           

77 Outro poema com imagem semelhante é a última parte de “Agulhas de amianto”, de As Banhistas, 

nomeada “Epílogo”: “’De onde sai o que sei?’/perguntei à cabeça caída/’Daqui’/lábios sem rosto 

responderam” (AZEVEDO, 2010, p. 73).  

78 Sobretudo se pensarmos nas construções sintáticas dos poemas, já que, embora Carlito tenha investido 

cada vez mais em poemas mais carregados de narratividade e até mesmo poemas em prosa, quando 

contraposta com a obra poética de Freitas, os livros de Carlito ainda carregam os cortes e as inversões de 
suas primeiras publicações. Freitas, em contrapartida, tem construído uma linguagem bastante narrativa e 

com sintaxe próxima da fala coloquial.  

79 “Estes poetas não são muita coisa.” (FREITAS, 2002, p. 14). 
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Circunstância, o ato de escrita é figurado como uma atividade comum do cotidiano, sendo 

misturada a outros afazeres, como no poema “Monte”, de Boal (2019): 

 

 

                                                  para Glória de Freitas 

 

No limite da raiva e da impaciência, 

perdíamos autocarros atrás de autocarros 

(o que já vai sendo costume, nos meus poemas). 

A tia entrou naquele em que não entrámos. 

Só nos voltaríamos a encontrar no Funchal, 

pouco antes do regresso a casa. 

 

Em vez da raiva, o sorriso da tia virou-se 

para mim, dizendo: <<isto ainda vai dar escrita, 

Manuel António>>. Não se enganava, enquanto 

atrás de nós se apagavam ou acendiam as luzes do Monte 

e esqueletos de vaca pediam a voracidade comum. 

 

Mas prefiro lembrar a dança inútil 

de um acordeão, a boneca de farinha 

comprada pelo meu pai no Caminho das Babosas, 

essas impronunciáveis coisas que da morte apenas 

nos tornam para sempre cúmplices, vagas testemunhas, 

 

embora te ficaste bem o colar de funcho. 

(FREITAS, 2019a, p. 18)   

 

 

 Poesia e vida são aproximados de maneira tensa, já que, ao mesmo tempo em que 

são colocadas no mesmo patamar, se misturando, são deslocadas na transformação das 

circunstâncias em poema. Assim, se a perda dos autocarros está presente tanto na cena 

narrada quanto textualmente nos poemas, nos quais o ato já configura, inclusive, um 

“costume”, não se deve deixar de notar que a inclusão do terceiro verso entre parênteses 

interrompe a sequência de acontecimentos introduzindo um comentário que, 
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semelhantemente ao que ocorre nos poemas de Carlito Azevedo, traz à tona o âmbito 

textual, o processo de escrita. Aqui, a inclusão desse verso entre parênteses sugere um 

caráter de comentário feito à parte, como quando, no teatro, o ator se distancia da cena e 

vai até a ponta do palco para se dirigir ao público: é como se o sujeito poético, de forma 

performática, se justificasse a seu público leitor, explicando a recorrência da perda de 

autocarros em seus poemas80. 

 Tal procedimento não é incomum na obra freitasiana, na qual o sujeito poético, 

figurando-se como um sujeito-poeta próximo ao sujeito empírico Manuel de Freitas, 

fornece explicações que, por vezes, demonstram a dificuldade em transpor os 

acontecimentos em poesia, elucidando a impotência do ato de escrita:  

 

 

Da esplanada do café via-se a igreja, 

mas não era isso nem encontro já palavras 

que possam dizer, nessa tarde, a melhor cerveja 

da minha e da tua vida. 

(FREITAS, 2019a, p. 15, grifos nossos) 

 

É aqui que as palavras faltam, 

irremediavelmente.  

(FREITAS, 2003, p. 31, grifos nossos) 

  

 

<<Não consigo fazer disto um poema>>, pensei 

eu, enquanto seguíamos para Grijó. 

Vinho tinto, melão com presunto, a sombra 

amena e obviamente felina do Miote 

–  talvez isso já pudesse ser um poema, 

tão concreto e impremeditado como os bancos 

onde nos sentámos, e fomos, por distracção, felizes. 

(FREITAS, 2012, p. 22-23, grifos nossos) 

 

                                                           

80 A recorrência está presente sobretudo no livro no qual o poema se insere, Boal, em cuja primeira parte 

– “Boa Morte” –, além do supracitado, mais dois poemas (“Madalena do mar” e “Boa Morte”) fazem uso 

dessa circunstância.  



99 
 

 
 

 

 Essa mesma impotência é retomada em “Monte”, poema no qual, se a relação 

entre poesia e circunstância é novamente estreitada por meio da inserção da fala da tia – 

“o sorriso da tia virou-se/para mim, dizendo: <<isto ainda vai dar escrita,/Manuel 

António>>” – o sujeito poético, embora confirme a suspeita da tia, afirma preferir lembrar 

de outras coisas, “essas impronunciáveis coisas”, que não conseguem, então, ser 

totalmente apropriadas pelo poema, que pode apenas as sugerir por meio de imagens 

poéticas: “a dança inútil/de um acordeão, a boneca de farinha/comprada pelo meu pai no 

Caminho das Babosas”. Nesse sentido, não é surpreendente que essa obra ratifique tanto 

a inutilidade da poesia: característica que ela assume por sua impotência em dizer as 

“impronunciáveis coisas” vividas – já que, ao tentar fazê-lo, o processo de escrita poética 

as altera irremediavelmente –, mas também por não conseguir oferecer, em relação a essas 

vivências empíricas, nenhum tipo de redenção: “Vou buscar mais lenha, cerveja e whisky. 

Já não espero, da poesia, qualquer tipo de redenção. E as mães – vem nos livros, mas lê-

se fora deles – são, como nós, imensamente mortais.” (FREITAS, 2019b, p. 62, grifos 

nossos) 

 

 

Porque a poesia, meu amigo, 

apesar de todas as opiniões contrárias, 

continua a ser uma tara higiénica 

que nunca nos libertará da morte: 

 

rudefrauta, malsofrida e  desalegre. 

(FREITAS, 2008, p. 11, grifos nossos) 

 

 

 Assim, como nos ensina a epígrafe de Walkman (2007), de autoria de Jorge de 

Sena, “Nada nos salva desta porra triste”, nem mesmo a poesia. Se a poesia é incapaz de 

colocar em palavras as circunstâncias experimentadas, ela é igualmente impotente em 

resgatar o sujeito dessas circunstâncias que, como salientamos em nosso primeiro 

capítulo, na obra de Freitas são majoritariamente dolorosas: não há escape da dor, nem 

mesmo por meio da poesia. Contudo, por mais que declare essa impotência, os poemas 

também demonstram a impossibilidade de se afastar dessa tarefa, mesmo sendo ela inútil, 

como podemos observar no poema “Quando sós à boleia do crepúsculo”, de Sic (2002b):  
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                                    [para o Fernando Guerreiro] 

 

Não mais a literatura, os seus 

fúteis e imperiosos desígnios 

– julgamos dizer, insistindo 

numa ourivesaria do terror 

e em gestos que sabem o quanto 

chegam tarde. Quando sós, 

à boleia do crepúsculo, dizemos 

coisas assim, mentimos com 

os dentes todos que não temos. 

 

E a mentira (a literatura) 

é ainda a improvável derrota 

de que não nos salvaremos 

nunca. Tão igual a vida, portanto: 

pouso o copo, recupero o fôlego, 

fumo uma silepse. Sei que vou morrer. 

 

E isso que – talvez – nos diz 

é uma evidência que escurece 

(tivemos por amigo o desconforto). 

 

Quanto ao mais, vamos andando. 

Casados ou sozinhos. Mortos.  

(FREITAS, 2002b, 12).  

 

 

 Ainda que diga que não almeja mais a literatura, o sujeito poético sabe que mente 

com “os dentes todos que não temos”, já que à literatura não se consegue salvar – “é ainda 

a improvável derrota/de que não nos salvaremos/nunca. ” – e, por isso, ela é tão igual a 

vida: ambas ocupam o âmbito da mentira, da derrota e do que, ainda assim, não se pode 

escapar. Mais uma vez confundido à vida – inclusive ironicamente no verso “fumo uma 

silepse” –, o poema, “isso que – talvez – nos diz”, é “uma evidência que escurece” e que, 



101 
 

 
 

em vez de salvar ou ao menos reconfortar, só traz “por amigo o desconforto”. A 

inevitabilidade, da vida e da poesia, é sintetizada na estrofe final, uma vez que, se por um 

lado se continua em frente – “vamos andando” –, por outro, o estado dessa continuidade 

é posto sob o signo espectral da morte, cujo caráter inescapável é novamente enfatizado, 

dessa vez graficamente, pela inclusão da palavra “mortos” entre dois pontos finais: 

“Casados ou sozinhos. Mortos. ” 

 Esse verso final salienta um outro procedimento bastante utilizado na poética de 

Freitas: a passagem da primeira pessoa do singular à primeira pessoa do plural na escrita 

da subjetividade. É possível lermos essa passagem do “eu” para o “nós” por meio da 

incorporação de um outro sujeito ao sujeito poético que, no caso desse poema, seria ligado 

ao nome presente na dedicatória, Fernando Guerreiro81. Lembrando, porém, que, 

conforme discutido anteriormente, entendemos a construção do sujeito poético como um 

desvio do sujeito empírico, seguindo o estudo de Dominique Combe, podemos ampliar 

essa leitura. Ainda em seu texto “A referência desdobrada: o sujeito lírico entre a ficção 

e a autobiografia”, Combe, baseando-se em figuras retóricas, pensa esse desvio como um 

processo metonímico, já que “Parece difícil, sem dúvida, definir esse ‘desvio’ pela 

metáfora, pois se trata antes de metonímia ou de sinédoque: a significação do sujeito lírico 

encontra a do sujeito empírico sem se confundir com ela” (COMBE, 2010, p. 124), para 

depois comentar que esse desvio permite a passagem do singular ao universal: 

 

 

Como já mostrava Margarete Susman em 1912, a significação do 

sujeito “lírico” tem uma extensão lógica maior do que a do sujeito 

“empírico” – ao mesmo tempo mais “geral” e menos enraizada na 

temporalidade. Em termos de figura retórica, essa inclusão do particular 

no geral, do singular no universal, parece dizer respeito ao mecanismo 

lógico-retórico da sinédoque generalizante: o “eu” de As Flores do Mal 

marca um desvio em relação ao “eu” autobiográfico de Charles 

Baudelaire sob a forma de uma sinédoque generalizante que tipifica o 

indivíduo elevando o singular à potência do geral (o poeta) e mesmo do 

universal (o homem). É assim que o “eu” lírico se amplia até significar 

um grande e inclusivo “nós”. (COMBE, 2010, p. 124) 

 
 

   

                                                           

81 “Fernando Guerreiro, Docente na Faculdade de Letras de Lisboa, do Departamento de Literaturas 

Românicas e da Licenciatura em Estudos Artísticos – Artes do Espetáculo, onde tem lecionado cadeiras de 

cinema. Para lá de textos sobre Literatura e Cultura francesas dos séculos XVII a XIX (do Classicismo às 

Luzes e ao Romantismo), trabalha sobre a problemática da representação em pintura, fotografia e cinema. ”. 

Disponível em < https://www.wook.pt/autor/fernando-guerreiro/25717>. Acesso em abril de 2020.  

https://www.wook.pt/autor/fernando-guerreiro/25717
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 Já comentamos sobre a figuração do sujeito poético como um sujeito-poeta na 

obra de Freitas, o que confirmaria essa elevação do indivíduo (sujeito empírico Manuel 

de Freitas) à potência do geral (sujeito poético-poeta). Consideramos, porém, que essa 

elevação também acontece para a potência do universal, o que levaria a um entendimento 

desse sujeito poético-poeta como homem, como membro dessa rede compartilhada a que 

chamamos mundo contemporâneo. E seria aí que se encaixaria a passagem da primeira 

pessoa do singular à do plural: o “eu” se amplia até “um grande e inclusivo ‘nós’” de 

modo a enfatizar sua condição humana e, ao mesmo tempo, transportar todo o seu 

conjunto de pensamentos e sentimentos para um âmbito universal. É como se, ao dizer 

“Casados ou sozinhos. Mortos”, o sujeito poético freitasiano mostrasse que estamos todos 

– sujeito empírico, sujeito poético, sujeitos leitores – imersos em um mesmo cenário 

hostil, “sem qualidades”, no qual só é possível uma existência espectral, a aguardar a 

morte.  

 

 Por isso, na poética de Freitas, se a poesia é confundida com a vida, esta, por sua 

vez, é unida à morte. O poema “Quando sós à boleia do crepúsculo” encena essa morte 

inclusive formalmente, já que parece ir perecendo, diminuindo em versos a cada estrofe 

– com nove, seis e três versos respectivamente – até o dístico que o encerra declarando o 

estado em que todos vivemos: “. Mortos.” Outro poema que nos ajuda a entender essa 

relação entre vida e morte é “São Vicente”, da primeira parte de Boal: 

 

 

                                          para a Inês 

 

Sentada junto ao rochedo 

onde mandaram erigir a capela, 

com a dor aos pés e o amor diante, 

 

que mais, senão a morte, 

podes pretender da vida? 

 

As ondas do mar 

de Agosto 

nada respondiam. 

(FREITAS, 2019a, p. 9) 
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 Como nos ensina Luis Maffei, os versos acima compõem uma espécie de cantiga 

medieval82 na qual a mulher é aqui tema e dedicatória. Constituído na relação entre sujeito 

poético e interlocutora – eu e tu –, o poema traz uma mulher sem voz – ao contrário do 

que acontecia na cantiga a qual remete – a qual se soma as ondas do mar igualmente em 

silêncio ao nada responderem à questão colocada na estrofe central. Tal como ocorre no 

soneto camoniano que inicia “O céu, a terra, o vento sossegado...”83, a natureza, aqui, 

também não responde. A questão colocada no centro do poema de Freitas paira sem 

resposta, ecoando a morte como única pretensão possível da vida.  

 Por isso, ao falarmos de vida na poesia de Manuel de Freitas estamos ao mesmo 

tempo a falar de morte, já que esta se impõe na existência espectral de um sujeito poético 

que não percebe em si ou em seu redor senão ausências. Em posfácio à edição brasileira 

de Ubi Sunt, Mariano Marovatto traça um comentário sobre o livro que, porém, nos ajuda 

a compreender este aspecto em toda a obra de Freitas, “Ubi Sunt é um livro atravessado 

pela ausência. Insuflado por esta presença impossível de locais de fulgurosa qualidade de 

onde sobrou apenas a carcaça; de entes queridos já mortos que resistem na memória 

refletida dos que permanecem vivos;” (MAROVATTO, 2019, p. 81), vivos estes que, 

vale salientar, habitam um espaço lacunar entre o estar vivo e o aguardar a morte: 

 

 

                                                           

82 Em sua apresentação no livro dedicado a Freitas da coleção Ciranda da Poesia, Maffei recorda a cantiga 

“Sedia-m’eu na ermida de Sam Simion”, de Meendinho.Disponível em < 
https://cantigas.fcsh.unl.pt/cantigasautor.asp?cdaut=103&cdaut=103>. Acesso em abril de 2020.  

83  

“O céu, a terra, o vento sossegado... 

As ondas, que se estendem pela areia... 

Os peixes, que no mar o sono enfreia... 

O nocturno silêncio repousado... 

 

O pescador Aónio, que, deitado 

onde co vento a água se meneia, 

chorando, o nome amado em vão nomeia, 

que não pode ser mais que nomeado: 

 

Ondas (dezia), antes que Amor me mate, 

torna-me a minha Ninfa, que tão cedo 

me fizestes à morte estar sujeita. 

 

Ninguém lhe fala; o mar de longe bate; 

move-se brandamente o arvoredo; 

leva-lhe o vento a voz, que ao vento deita.” 

(Disponível no website do Domínio Público, consultado em novembro de 2020).  

https://cantigas.fcsh.unl.pt/cantigasautor.asp?cdaut=103&cdaut=103
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Logo a seguir o jantar, 

ainda naquela rua imensa: 

bife com ananás, vinho tinto, 

gelado de café com whisky. 

Enquanto a morte, a boa morte, 

limpava os talheres e sorria 

muito melhor do que nós. 

(FREITAS, 2019a, p. 49) 

 

 

 Dentro desse espaço lacunar, a poesia, como vimos, não oferece redenção, mas 

pode, ao menos, se aproximar dessa existência espectral se tornando um meio de tentar 

dizê-la, ainda que sempre falhando em fazê-lo, sempre sob o signo da inutilidade: 

 

 

Percorri os desertos, na sua infinita pequenez. Das drogas e outros 

desamores, já só a música sobrevive. Não me tenho, enfim, em grande 

conta, até porque me conheço. Façam, como eu, tábua rasa dos livros 

que publiquei. Embora inúteis, foram-me necessários para chegar 

aqui, a este último deserto. 

(FREITAS, 2019b, p.63, grifos nossos) 

 

 

  Não é, entretanto, toda e qualquer tipo de poesia que se aproxima dessa vida-

morte, segundo o ponto de vista freitasiano. E é nesse ponto que a obra poética de Freitas 

mais se aproxima de sua obra ensaística e, consequentemente, o sujeito poético – 

constantemente próximo ao sujeito empírico poeta – do ensaísta Manuel de Freitas. 

Muitos poemas, nesse sentido, se apropriam de parte do viés crítico do autor e diferenciam 

tipos de poetas e/ou formas de se fazer poemas, de maneira bastante semelhante ao quadro 

estabelecido no texto “Tempo dos puetas” e em outros textos críticos do autor. Um 

exemplo é “Alone together”, de Cólofon (2012), do qual reproduzo as duas últimas 

estrofes: 

 Não houve, repito, tempos melhores. Mas seria outra coisa, 

fatalmente preferível, encontrar num desses cafés o Manuel de Castro, 

o António José Forte, o Mário Cesariny, o Ernesto Sampaio – ou o 

Mário Alberto, claro. Hoje temos a pouca sorte de assistir à <<criação 

ao vivo>>, como se a literatura fosse uma matança do porco, em directo. 

Temos, enfim, poetas muito mediáticos, gente deveras talentosa e os 

cagalhões ampliados da Joana Vasconcelos. Uma colorida tristeza, se 

virmos bem. 
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                                                                   * 

E é aí, se me dão licença, que eu elogio sem hesitações a grande 

desrazão do Luiz Pacheco, o solene manguito do João César Monteiro 

ou o destravamento imparável do Mário Alberto. Falíveis, como todos 

nós, tinham porém a enorme saúde de chamar putas às putas, cretinos 

aos cretinos, imbecis aos imbecis, Fernando Namora ao Fernando 

Namora. Agora a telenovela é outra, meu saudoso quantos-Césares-fui, 

e vai de certeza acabar mal. Todo e qualquer Parque Mayer ficou 

ofuscado pelos Circos Chen da literatura em tournée, tão linda que até 

faz chorar. Seja. Mas guardem, nos vossos bolsos encardidos, uma ou 

duas lágrimas para quem preferiu a canga jovial da liberdade, o 

sacrossanto direito de vos poder mandar à merda sem atalhos.  

(FREITAS, 2012, p. 43-44) 

 

 

 Embora sem saudosismo (“Não houve, repito, tempos melhores”), o sujeito 

poético declara sua preferência por ter sido contemporâneo de alguns poetas em 

detrimento dos poetas que lhe são, de fato, contemporâneos. Estes, divididos entre os 

muito mediáticos, os talentosos e “os cagalhões ampliados da Joana Vasconcelos84”, 

compõem juntos uma “colorida tristeza” e compartilham os “Circos Chen da literatura 

em tournée”; enquanto aqueles, com comportamento subversivo e extravagante, 

dispunham de uma liberdade – de comportamento e de palavras – hoje quase perdida: 

“Agora a telenovela é outra”. A liberdade é, assim, um dos pressupostos de poemas que 

tentam dizer a morte, de poemas “sem qualidades”. Como diz Luis Maffei: 

 

 

A um poeta sem qualidades, seria no mínimo legítimo exigir poemas 

em liberdade. Liberdade, para mortais com reduzida transcendência e 

nula metafísica, é quimera. Por isso, liberdade, em relação a muitas 

opressões, se escreve, se inventa, se poetiza. Com palavras, não tem 

outro jeito. (MAFFEI, 2014, p. 85-86) 

 

 

Poetizar sem qualidades, com liberdade: ao buscar se aproximar disso a que 

chamamos de existência espectral, a poesia fulgura não somente para dizer essa 

existência, mas para, dizendo-a, mobilizá-la:  

 

 

                                                           

84 “Joana Vasconcelos nasceu em 1971. Vive e trabalha em Lisboa. Expõe regularmente desde meados da 

década de 1990. O reconhecimento internacional do seu trabalho deu-se com a participação na 51.ª Bienal 

de Veneza, em 2005, com a obra A Noiva (2001-05). Foi a primeira mulher e a mais jovem artista a expor 

no Palácio de Versalhes, em 2012.” Disponível em <http://www.joanavasconcelos.com/biografia.aspx>. 

Acesso em abril de 2020.  

http://www.joanavasconcelos.com/biografia.aspx
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A poesia, tal como a entendo, é um encontro firme e inaugural – 

connosco, mas também com o mundo. Pouco importa, no fundo, se esse 

encontro único e irrepetível assenta num grito, num murmúrio ou numa 

exclamação aparentemente despropositada. Serena ou agressiva, na 

forma como chega até nós, a poesia só me interessa se causa 

desconforto, se consegue interromper ou questionar o processo de 

morte e apagamento a que nos fomos acomodando. Sim, ela fulgura – 

no terror do meio-dia ou no escuro mais escuro da noite. Não importa 

assim tanto como, ou com que palavras – desde que fulgure, sozinha. 

Talvez a poesia, em rigor, não sirva para nada; mas já me salvou muitas 

vezes a vida. Isto que vou perder.  

(FREITAS, 2012, p. 37-38) 

 

 

O fragmento acima começa pela definição de poesia, segundo o ponto de vista 

freitasano: um encontro “firme e inaugural”, “único e irrepetível”, simultaneamente com 

nós mesmos e com o mundo. Entende-se, então, a poesia como um meio de encontrar, de 

estar junto, conosco e com o mundo, o que nos lembra a dupla noção de circunstância 

com a qual estamos trabalhando aqui, que engloba tanto circunstâncias íntimas, de nós 

para conosco, quanto sociais, de nós com o mundo e deste conosco.  

Além disso, segue o poema, não importa tanto se esse encontro “assenta num grito, 

num murmúrio ou numa exclamação aparentemente despropositada”, podendo ser 

“Serena ou agressiva”, a poesia só importa “se causa desconforto, se consegue 

interromper ou questionar o processo de morte e apagamento a que nos fomos 

acomodando”. Essa possibilidade da poesia assentar em grito, murmúrio ou exclamação, 

sendo agressiva ou serena, nos lembra a reflexão estabelecida em alguns poemas de 

Carlito Azevedo que estudamos anteriormente, na qual o sujeito poético, embora teça 

elogios aos poemas que uivam, declara não conseguir fazê-lo, contendo-se em versos de 

destroços (murmúrios) ou latidos (exclamação aparentemente despropositada). O poema 

de Freitas, por sua vez, não demonstra nenhum tipo de preferência e não diz a qual dessas 

modalidades sua voz poética assenta: o que lhe importa é que, seja como for, a poesia 

cause desconforto, trazendo e ao mesmo tempo colocando em tensão a existência 

espectral a que fomos nos sujeitando. Assim, “Não importa assim tanto como, ou com 

que palavras – desde que fulgure, sozinha.”: para que esse encontro desconfortante 

aconteça, é preciso que a poesia fulgure sozinha – sem pirotecnias mediáticas ou Circos 

Chen da literatura em tournée, como nos ensinaram os versos de “Alone together”. Ainda 

que esse encontro, quando acontece, talvez “em rigor, não sirva para nada”, o sujeito 
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poético afirma que a poesia já lhe salvou muitas vezes a vida, mesmo que se saiba que a 

vida e tudo que ela carrega estão fadados à morte: “Isto que vou perder”. 

Pode parecer contraditório, dentro de um discurso sobre inutilidade e impotência 

da poesia tecido em vários poemas, a declaração de que a poesia “mas já me salvou muitas 

vezes a vida. ” Todavia, talvez consigamos compreender melhor essa afirmação, sem 

pretensão de resolver a contradição que ela inevitavelmente contém, se pensarmos não 

somente na poesia sozinha, mas justamente nos encontros que ela pode trazer. Encontros 

consigo e com o mundo, que se não oferecem salvação, ao menos carregam elementos 

que ajudam na caminhada até a morte que nos espera. Assim, às vezes não é preciso uma 

grande razão para continuar, somente um final diferente, que nos desloque da existência 

a que estamos acostumados: 

 

 

Não era preciso uma grande razão. 

Não era preciso uma razão. 

Apenas, de vez em quando, um final diferente: 

 

voltaremos, amanhã, a não ser felizes.  

(FREITAS, 2008, p. 14) 

 

 

 Apesar de saber que “voltaremos, amanhã, a não ser felizes”, de vez em quando, 

a poesia, por ser encontro, nos traz um final diferente quando somos “por distracção, 

felizes” (FREITAS, 2012, p. 23). E esse final se dá, na poesia de Freitas, muitas vezes 

por meio da amizade, possibilitada pela poesia: 

 

 

Refiro-me, pois à utilidade da poesia; não necessariamente num sentido 

político ou social (aspectos em que ela se revela, quase sempre, uma 

arma inoperante) – e muito menos num plano estético, uma vez que a 

beleza não é para o poeta uma conquista, mas sim uma exigência prévia, 

um compromisso tenso e inadiável. A utilidade fundamental da poesia 

consiste, para mim, na sua vocação de aproximar pessoas e de diluir 

falsas fronteiras. O resto – não me levem a mal – é apenas história da 

literatura. 

(FREITAS, 2019b, p. 37, grifos nossos) 

 

 

Também havia andorinhas 



108 
 

 
 

na rua que me levava à escola, 

quando não podia adivinhar que 

um café, em Lisboa, se chamava Estádio 

e que nele, um dia, nos encontraríamos. 

 

Para provarmos, afinal, que <<a poesia 

é a distância mais curta entre duas pessoas>>; 

consegue ir do Vale de Santarém a Vimioso 

 

em menos de vinte anos, ajuda-nos, 

como nem sempre o amor, a tolerar 

a morte, este rosto inescapavelmente nosso. 

 

O resto, sabemo-lo demasiado bem, 

é literatura, vale menos do que um abraço.  

(FREITAS, 2012, p. 29-30, grifos nossos) 

 

 

Encontro que aproxima pessoas, que é a distância mais curta entre duas pessoas: 

a poesia, em contraponto ao resto – literatura ou história da literatura – que “vale menos 

do que um abraço”, pode assim se constituir naquela pequena luz sobre a qual refletiu 

Didi-Huberman: não salva, mas ilumina, ainda, rostos que se aproximam refletidos pela 

única luz: 

 

 

Iluminar o mundo – com palavras,  

velas, algum vinho. 

Dito assim, quase parece simples.  

 

Mas chovia muito e resguardou-se 

cada um na sua tão pequena chama 

ou numa cómoda e fria indiferença. 

 

Talvez fosse de esperar. As velas, 

porém, continuaram a arder. 
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Enquanto cinco rostos se reflectiam na parede 

 

e a poesia era, de novo, a única luz. 

(FREITAS, 2019b, p. 35)85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

85 O último verso recorda o poema “Uma pequenina luz”, de Jorge de Sena, que pode ser lido em < 
http://www.lerjorgedesena.letras.ufrj.br/antologias/poesia/o-futuro-a-luz-a-eternidade/#luz>. Acesso em 

novembro de 2020.  

 

http://www.lerjorgedesena.letras.ufrj.br/antologias/poesia/o-futuro-a-luz-a-eternidade/#luz
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3.2 Um mundo na memória 

 

 

  

  

 

 

 

Como observamos no capítulo anterior, a poesia de circunstância, por ter sido 

amplamente explorada ao longo da história literária, engloba diversas manifestações 

poéticas e, por isso, permite uma série de definições possíveis. Diante desse contexto, ao 

invés de tentar delimitar as fronteiras da poesia de circunstância, o ensaísta Predrag 

Matvejevitch prefere pensar algumas características mais ou menos gerais que poderiam 

qualificar uma obra poética como “de circunstância” e, ao fazê-lo, distingue, a grosso 

modo86, três categorias da poesia de circunstância: 

 

 

1. a poesia de circunstância que acompanha diversas 

cerimônias (que são geralmente de caráter coletivo, mas às vezes 

também privado); 

2. a poesia de circunstância denominada engajada (mais 

frequentemente a respeito de fatos socio-históricos); 

3. a poesia de circunstância que canta os acontecimentos da 

vida privada ou subjetiva (no sentido que Goethe deu ao termo 

Gelegenheitsgedicht)  (MATVEJEVITCH, 1971, p. 85-86, tradução 

nossa87) 

 

 

Segundo o autor, essas categorias, embora bastante imprecisas, nos ajudam a 

dissociar mais facilmente entre os traços comuns a todas elas e as características 

particulares de cada uma. Além disso, elas esclarecem a amplitude do termo poesia de 

                                                           

86 O termo é empregado pelo próprio Matvejeitch (MATVEJEVITCH, 1971, p. 85).  

87 No original:  

“1. la poésie de circonstance accompagnant diverses cérémonies (qui sont généralement de caractere 

collectif, mais parfois aussi privé); 

  2. la poésie de circonstance appelée engagée (ayant le plus souvent trait aux faits socio-historiques); 

  3. la poésie de circonstance chantant les événements de la vie privée ou subjective (dans le sens que 

Ggoethe donnait au terme Gelegenheitsgedicht; ” 

“Nenhum poema 

é mais difícil 

do que sua época” 

(AZEVEDO, 2009, p. 33) 
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circunstância, que pode, então, ser aplicado a obras poéticas que se relacionam a 

circunstâncias bastante diversas: a cerimônias, como nos poemas que cantam rituais 

religiosos, mas também em alguns versos de circunstância de Drummond, ligados a 

aniversários de amigos, por exemplo; a fatos socio-históricos, como no livro Les 

Châtiments88, de Victor Hugo, cujos poemas atacam o governo de Napoleão III; ou a 

acontecimentos da vida subjetiva, como o próprio Goethe o fez na elegia “Die 

Marienbader Elegie”, inspirada em eventos vivenciados pelo próprio autor no verão de 

1821 na região de Marienbad.  

Assim, como já havia feito ao dissertar sobre as contribuições do Romantismo 

para a poesia de circunstância, Matvejevitch reforça que a circunstância que dá motivo 

ao poema pode ser tanto de caráter privado/subjetivo quanto coletivo/engajado. Luciana 

di Leone, comentando sobre essa parte do estudo do ensaísta, reforça que: 

 

 

Dessa forma, a poesia de circunstância é tradicionalmente aproximada 

tanto de uma poesia engajada, dependente de uma situação histórica e 

política pública, quanto de uma poesia considerada “alienada” que 

declara a sua dependência do convivial, cotidiano, do doméstico, do 

íntimo. Antes que uma contradição, esse fato deveria ser útil para 

desativar a dicotomia que polariza de um lado o engajamento político e 

do outro a citação do cotidiano, vendo nas diferentes nuances do termo 

“circunstância” a sua junção e não as suas desavenças, tal como o 

próprio Matvejevitch aponta nas conclusões de seu estudo. (DI 

LEONE, 2015, p. 111) 

 

 

A aparente contradição contida no duplo entendimento do termo “circunstância” 

nos ajuda, portanto, a destruir a polarização entre uma poesia “engajada” e uma poesia 

ligadas a situações cotidianas. Tal consciência, inclusive, está presente em obras como 

Mafuá do Malungo, no qual esses dois polos se interceptam por meio da magistral costura 

de pormenores íntimos a críticas sociais feita por Bandeira. De maneira similar, em suas 

obras, Carlito Azevedo e Manuel de Freitas incorporam circunstâncias as mais diversas, 

desde acontecimentos privados a críticas ou fatos sociais, entrelaçando esses dois polos 

                                                           

88 Les Châtiments, coleção de poemas de Victor Hugo, publicada em 1853 e expandida em 1870. O livro 

é dividido em três seções contend mais de cem odes, canções populares, poemas narrativos, e hinos nos 

quais Hugo denuncia injustiça e tirania por parte de Louis-Napoleon (Napoleão III) e os abusos do Segundo 

Império. O livro foi composto em Bruxelas e Jersey durante o primeiro ano de exílio voluntário do poeta. 

(Tradução nossa. Informação disponível em <https://www.britannica.com/topic/Les-Chatiments>. Acesso 

em junho de 2020).   

https://www.britannica.com/biography/Victor-Hugo
https://www.britannica.com/topic/Les-Chatiments
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de forma a criar uma espécie de po-ética. Por po-ética entendemos, de acordo com o 

pensamento do crítico Michel Jarrety89, a expressão em poesia de uma ética que é, antes 

de mais nada, “uma maneira de estar no mundo – o ethos, precisamente, de um sujeito 

que impõe a si mesmo, segundo o que lhe parece preferível ou nocivo, o exercício de leis 

singulares” (JARRETY, 2005, p. 128, tradução nossa90).  

A construção dessa po-ética mobiliza as relações entre poesia, subjetividade e 

mundo e, por conseguinte, desloca o entendimento da dupla noção de circunstância 

(íntima/pessoal e coletiva/social) defendida por Matvejevitch em direção a novos 

sentidos. Dessa forma, essa construção também se faz como um importante mecanismo 

catalisador da ideia de circunstância que, como observado anteriormente, potencializa 

questões colocadas pelos versos de circunstância. Longe de se encaixarem em alguma das 

três categorias propostas em La Poésie de Circonstance, os livros de Carlito e Freitas 

trabalham no sentido de desativar a polarização apontada por Leone, trazendo, às vezes 

dentro de um mesmo poema, um tom simultaneamente subjetivo e social. Podemos 

perceber bem a exploração desse duplo caráter nos poemas em torno da memória, uma 

vez que as recordações levantadas nos poemas suscitam ora questões íntimas, 

relacionadas inclusive a vivências do sujeito empírico que as escreve, ora questões ligadas 

a contextos sócio-políticos.  

Em Versos de Circunstância, de Carlito, por exemplo, o poema “Vaca negra sobre 

fundo rosa” traz uma reflexão sobre a passagem do tempo, associando-a com a memória: 

 

 

Até os cinco anos de idade jamais havia visto um trem de carga;  

e até os oito anos jamais um meteorologista.  

                                                                A garota com sombrinha 

chinesa] 

foi um dia a minha garota com sombrinha chinesa, e a este  

que brinca na areia da praia chamamos nosso filho, pois 

é o que é, como a bola azul em suas mãos é a bola azul  

em suas mãos e o verão é outra bola azul em suas mãos.  

As coisas são o que são e sei que antes de precisar  

outra vez barbear-me já terão voltado para o frio  

de seu novo país. E talvez em meus sonhos  

voltem a fazer falta as três dimensões  

desse mundo espesso como uma  

                                                           

89 Em seu texto “Sujet éthique, sujet lyrique” presente no supracitado livro Figures du sujet lyrique.  

90 No original: “[...] ce sera d’abord mettre em relief une manière d’être au monde – l’êthos, précisément, 

d’un sujet qui s’impose à soi-même, selon ce qui lui paraît préférable ou nuisible, l’exercice de lois 

singulières”.  
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vaca negra sobre fundo rosa. 

(AZEVEDO, 2001, p. 5) 
 

 

O poema encena uma forma cíclica em que passado, presente e futuro se 

desdobram e se misturam infinitamente, conforme sua própria construção – com a 

retomada do título no último verso – parece indicar. Assim, se o presente “é o que é”, 

com a “garota com sombrinha chinesa” (que, por sua vez, carrega uma memória do que 

ela já foi para o sujeito poético: “foi um dia a minha garota com sombrinha chinesa”) e 

com a presença de um filho, ao mesmo tempo esse presente não furta ao sujeito a 

sabedoria de que, inevitavelmente, tudo isto caminha para seu fim: “As coisas são o que 

são e sei que antes de precisar/outra vez barbear-me já terão voltado para o frio/de seu 

novo país”. Munido desse saber, o sujeito observa a ausência do que está em seu redor, 

mas também do que já foi um dia marcado pelo signo da ausência – “Até os cinco anos 

de idade jamais havia visto um trem de carga;/ e até os oito jamais um meteorologista” – 

e do que possivelmente o será no futuro: “E talvez em meus sonhos/voltem a fazer falta 

as três dimensões/ desse mundo espesso como uma/vaca negra sobre fundo rosa”. O 

último verso, ecoando o título do poema, faz referência ao quadro “Quadrado preto sobre 

fundo branco”, do pintor russo Kazimir Malevich. Como explica a crítica Maria Adélia 

Menegazzo em seu texto “Quando a arte se torna poesia”: 

 

 

Uma vez que o título do poema se repete no último verso, podemos 

compreender que há uma circunscrição da poética suprematista 

perpassando todos eles, resumida por Malevich como sendo “a 

supremacia do sentimento puro na arte plástica (1988, p. 345)”. O 

quadrado preto sobre fundo branco teria sido, segundo o artista, a 

primeira forma de expressão do sentimento não objetivo: “o quadrado 

sendo o sentimento e o fundo branco o ‘Nada’ exterior a esse 

sentimento” (MALEVICH, 1988, p. 347). O que o artista havia exposto, 

então, não era o “quadrado vazio”, mas o sentimento da não 

objetividade. O quadrado preto está cheio da ausência do objeto. É 

pintura pura e não abstração de algo. (MENEGAZZO, 2011, p. 8) 
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Kasimir Malevich, “Quadrado preto sobre fundo branco”, 1915, óleo s/ tela. 79,5 x 79, 

 

 

Assim, enquanto o quadrado preto no quadro de Malevich configura o excesso de 

ausência, o poema de Carlito, como observamos, também traz esse excesso, sendo 

construído por várias e sucessivas imagens de ausência que o sujeito poético tenta deter 

como seu filho segura a bola azul – outra imagem cíclica – em suas mãos: “como a bola 

azul em suas mãos é a bola azul/ em suas mãos e o verão é outra bola azul em suas mãos”. 

Imagens da infância, do agora e dos sonhos vindouros, todas carregadas de perda:  

 

 

Ora, as três dimensões são próprias do mundo objetivo e só podem ser 

representadas por meio de recursos da perspectiva, gerando o efeito de 

trompe l’oeil. Na fotografia, as três dimensões são dadas em função não 

do que vemos, mas do nosso conhecimento das coisas que vemos no 

mundo a partir do que está impresso no papel, que é bidimensional. 

Então, o que se pode deduzir é que tudo são imagens, fotográficas ou 

oníricas, que se guardam no silêncio desse “mundo espesso como uma 

vaca negra sobre fundo rosa”, e recorrendo novamente a Wittgenstein, 

“Whereof one cannot speak, thereof one must be silente” (1922, 7). 

(MENEGAZZO, 2011, p. 8-9) 

 

 

Se não se pode deter a passagem do tempo, pode-se, ao menos, transportar as 

memórias para o poema, espaço de eterno re-nascimento. “Fábula (real) dos lagos do 

México”, poema inicialmente publicado em Collapsus Linguae e retomado em Sublunar, 

Fig. 5: MALEVICH, Kasimir. Quadrado preto sobre fundo branco. 1915.  
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na seção “Metamorfoses”, traz uma bela associação entre a transmutação dos lagos de 

montanha em novos seres e o possível transporte de recordações da vida em poemas: 

 

 

Veja estes 

lagos de montanha 

 

irão secar 

 

(como da fruta o 

azedo do carvão o êxodo da 

cor como fibrilas cristais vítreos 

xistosidades como tudo o 

que a vista vê) 

 

mas deles 

 

mas da larva dispensando 

brânquias e 

nadadeiras 

 

despertará adulta 

agora já a 

 

salamandra 

ex-larva 

axolotl tigrinum 

 

que nenhum sol 

há de secar 

(AZEVEDO, 2010, p. 30) 
 

 

 Esse transporte permite, além da tentativa da fixação de recordações subjetivas 

nesse espaço “que nenhum sol/ há se secar”, também a possibilidade de fazerem ecoar 

outros resquícios de memórias. É assim que, em “No museu”, poema presente em 

Sublunar dedicado ao antropólogo, poeta, e historiador Antônio Risério, máscaras de 

origens diversas são observadas e colocadas em contraposição a outros objetos, chamados 

pela imaginação e rememoração do sujeito poético: 

 

 

no museu vidro e acrílico 

protegem a máscara katchina hopi 

 

no depósito de lixo meninos brincam 

com a máscara contra gases da 1ª guerra 
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                              • 

engenhoca mecânica movimenta 

a máscara articulada haida 

 

esplende e flameja a máscara de ferro 

da monja inexorável de lezama 

                              • 

o escudo pintado de maprik 

a efígie de antepassado adu 

 

no foyer soupault e breton 

posam com máscaras navajo 

                              • 

agora o vazio: objeto invisível 

de giacometti: antimonumento ao que 

 

sumiu (mas por trás de tudo isso 

já foi prece, carne, calafrio) 

(AZEVEDO, 2010, p. 57) 

 

 

O primeiro dístico apresenta uma máscara utilizada por dançarinos que 

representavam seres espirituais (os “katchina”) da tribo hopi, da região do Novo México 

nos Estados Unidos. Se outrora essas máscaras eram utilizadas em momentos ritualísticos 

nos quais os “katchina” eram invocados para enviarem sua proteção ao povo hopi91, no 

tempo do poema, a máscara é agora protegida pela estrutura artificial de “vidro e acrílico” 

do museu. Ao esfacelamento dessa atmosfera ritualística se opõe, no dístico seguinte, a 

metamorfose – imaginada ou rememorada pelo sujeito poético – sofrida por uma máscara 

contra gás da 1ª Guerra Mundial, que passa do universo da guerra para o universo da 

brincadeira através de mãos infantis em um depósito de lixo. Estamos mais uma vez 

diante do jogo entre fixação e mobilidade tantas vezes explorado na poética de Carlito, 

jogo que, nesse poema, aponta para a ruína operada pelo museu, ao fixar e imobilizar 

                                                           

91 Informações disponíveis em <https://libertaliadehatali.wordpress.com/2010/06/21/la-leyenda-hopi/>. 

Acesso em junho de 2020.  

https://libertaliadehatali.wordpress.com/2010/06/21/la-leyenda-hopi/
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objetos cuja natureza se mostrava no movimento que elas exerciam quando em contato 

com o homem. É esse mesmo homem, figurado pelos meninos do depósito de lixo, que 

consegue colocar a máscara da 1ª guerra novamente em movimento, ressignificando o 

objeto.  

 

 

   

 

 

 

Essa contraposição entre fixação e mobilidade continua nos dísticos seguintes que, 

separados graficamente por círculos pretos, parecem representar o próprio movimento do 

sujeito poético ao andar pelo museu, alterando os objetos por ele contemplados. Assim, 

nos dois próximos dísticos, uma máscara da tribo canadense haida é movimentada por 

uma “engenhoca mecânica” que, porém, não passa de mobilidade artificial, em nada 

próxima à comoção que “a máscara de ferro da monja inexorável” inspira em obra do 

cubano Lezama Lima92, rememorada pelo sujeito poético; enquanto, mais adiante, o 

escudo da tribo maprik, de Nova Guiné, e a efígie do povo adu, da China – que, mesmo 

não sendo máscaras, são objetos que também pressupõe a presença de um corpo –, antes 

ligadas a práticas animistas e agora inertes no museu, se antagonizam à recuperação de 

máscaras da tribo navajo, dos Estados Unidos, pelos surrealistas Soupault e Breton.  

 

 

                                                           

92 Não foi possível localizar a qual obra de Lezama Lima o poema faz referência.  

Fig. 6 e 7: Máscara hopi e máscara contra gás utilizada na 1ª Guerra Mundial 
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Finalmente, nos dois últimos dísticos, o objeto percebido – pela memória ou pelo 

passeio no museu – parece condensar tudo o que fora visto pelo sujeito anteriormente na 

exposição: o vazio. “O objeto invisível” (também conhecido como “Mains tenant le 

vide”), do surrealista Giacometti, se torna, aos olhos do sujeito poético, um 

“antimonumento ao que//sumiu (mas por trás de tudo isso/já foi prece, carne, calafrio)”. 

Dessa maneira, enquanto a contemplação disponibilizada pelo museu, mesmo quando 

tenta trazer de volta o movimento aos objetos (por meio de “engenhocas mecânicas”), só 

deixa ver o vazio, a morte desses objetos, a experimentação destes – por meio de mãos 

infantis ou da arte de Lezama Lima, Soupault e Breton – os traz de volta à vida.  

 

 

Fig. 8 e 9: Máscara haida e escudo maprik 
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Assim como eles, o poema também procura devolver as máscaras, o escudo e a 

efígie à vida, ao entrelaçar as memórias coletivas relacionadas a esses objetos com alusões 

a outros, ligados à memória subjetiva do sujeito que vê a exposição ao mesmo tempo que 

a movimenta com sua imaginação. Como afirma o pesquisador Stefano Manzolli em texto 

sobre “No museu”: 

 

 

O tempo passado só pode se manter preso e repetido no Tempo, se no 

presente em que os homens são capazes de lembrar-se e cultuar, 

optarmos por fechar a visão física e olhar a antimaterialidade que os 

constitui. Só há memória se existe lembrança. Só há memória no corpo, 

na fala, no ser animista de um sujeito que se propõe a ligar-se ao 

passado. É preciso da máscara para que exista História. (MANZOLLI, 

2014, p. 72-73) 

 

 

 Só há memória se existe lembrança. Mas lembrança dinâmica, que recria com a 

imaginação e, ao fazê-lo, torna possível e visível a antimaterialidade que constitui esses 

objetos. Em Monodrama, o poema “Margens”93 também se constrói em torno dessa 

                                                           

93 Inicialmente o poema foi escrito para o número 4 da revista Margens/Márgenes (editada pela UFMG 

em colaboração com a Universidade de Buenos Aires) e por isso, acabou pegando seu título emprestado. 

Segundo o próprio Carlito, em nota ao editor “o título é mesmo o ‘margens/márgenes’...eu o usava no 
princípio apenas para me guiar, para ter algum tipo de orientação, algum tipo de adequação que me 

Fig. 10: GIACOMETTI, Alberto. L'objet invisible (Mains tenant le vide). 1934.  
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reconstituição problemática da memória, por meio de lembranças que circundam 

novamente a imagem da perda, colocada logo na primeira das suas doze seções:  

 

 

1. 

Nem procurar, nem achar: só perder. 

Como o tremulante cachecol florido de Andi 

a flutuar no céu por alguns segundos 

antes de desaparecer completamente na 

noite escura da Marina da Glória, onde, 

por causa da névoa, os barcos ancorados, 

com nomes como Estrela Guia e Celacanto, 

também pareciam querer fugir de si mesmos. 

(AZEVEDO, 2009, p. 123) 

 

 

 Se o primeiro verso já anuncia, em alusão a uma declaração de Picasso e a 

apropriação desta em um manifesto artístico latino-americano94, que o poema girará em 

torno da perda, o verso seguinte demonstra o objeto que inicia o processo de fuga, de 

desaparição que percorrerá de alguma forma todas as seções. O cachecol, protagonista do 

primeiro quadro do poema em torno de um passeio pelo Aterro, volta rodopiando no ar 

na terceira seção, transformando-se em hélice, seta e foto: 

 

 

3. (O cachecol, ainda) 

 

                                                         Ele rodopiou 

no ar e desenhou com uma das extremidades 

                                                           

permitisse ‘dar partida’ no poema...e o que ocorre é que no final já não podia me livrar dele. ” (AZEVEDO, 

2003, p. 95). Assim, mesmo quando foi apropriado para Monodrama, o título do poema manteve-se, apenas 

retirado o nome em língua espanhola.  

94 Segundo Flora Süssekind, no texto “A imagem em estações – observações sobre ‘Margens’, de Carlito 

Azevedo”: “O primeiro verso, segundo o próprio poeta, tem uma fonte dupla. De um lado, a declaração de 

Picasso, em sua primeira entrevista, em 1923, de que, ao pintar, seu objetivo não era demonstrar o que ainda 

estava buscando, e sim o que já achara. Pois, em arte, como no amor, as intenções, as razões, não seriam 

suficientes, só os atos, pois só o que se faz é que de fato contaria. E há, por outro lado, a apropriação da 

observação de Picasso em um manifesto artístico latino-americano no (qual se converte o “Não procurar, 

achar” em “Nem procurar, nem achar: inventar”.  A essa cadeia, Carlito Azevedo acrescenta a 

transformação a mais: “Nem procurar, nem achar: só perder”. (SÜSSEKIND, 2008, p. 74-75).  
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vários círculos dourados, uma espécie de hélice. 

Parecia seguir para o mar, mas uma lufada o 

lançou para o outro lado: uma seta acesa e 

maleável sobre o canteiro de gerânios, na 

direção das pistas de alta velocidade 

do Aterro do Flamengo. Batemos uma foto 

e prometemos voltar amanhã. Não à Marina, 

mas ao Museu de Arte Moderna, e ver a  

“Biblioteca sem nome”, o Monumento 

do Holocausto da Judenplatz, 

de Rachel Whiteread. 

(AZEVEDO, 2009, p. 125) 

 

 

 O percurso95 pelo Aterro dá lugar então a seis seções em volta de duas 

manifestações artísticas sobre o Holocausto – o Monumento “Biblioteca sem nome”, 

memorial do Holocausto situado na Judenplatz, em Viena, inaugurado nos anos 2000 pela 

artista inglesa Rachel Whiteread (cuja maquete esteve exposta no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro), e o filme Shoah, longa-metragem com cerca de nove horas 

de duração dirigido por Claude Lanzmann e lançado em 1985.  Este último é apropriado 

pelo poema por meio da menção a fragmentos do filme ou da citação direta de falas de 

entrevistas realizadas no documentário nas seções quatro, cinco, sete e oito: 

 

 

5. 

“Quando chegamos ao nosso acampamento, 

comemos alguma coisa, e nossas garotas logo 

foram se deitar. Nós ainda nos demoramos um pouco 

vendo tevê, fumando, e pela janela não cessávamos 

de ver o fantástico fundo de chamas 

de todas as cores imagináveis: 

vermelho, amarelo, verde, violeta, 

                                                           

95 Flora Süssekind comenta sobre a escrita de “poema-percurso” (SUSSEKIND, 2008, p. 65) na obra de 

Carlito no artigo supracitado.  
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e de repente...” 

(AZEVEDO, 2009, p. 127)  

 

 

 Por sua vez, a obra de Whiteread protagoniza as seções seis, nove e onze do 

poema, aparecendo, respectivamente, através de um depoimento com reações negativas 

ao monumento, de um pequeno fragmento de uma entrevista de Whiteread e de uma 

citação em espanhol ainda com comentários de rejeição à “biblioteca sem nome”: 

 

 

6. 

Vai ficar mais difícil estacionar carros 

aqui na Judenplatz e não é um monumento bonito 

e eu teria preferido que tivessem por fim se decidido 

a utilizar aquela solução anti-spray pois ninguém também 

vai gostar de ver suásticas pintadas sobre ele, eu não 

gosto dele, mas já que está aí eu e ninguém vai 

querer ver suásticas pintadas sobre ele. 

(AZEVEDO, 2009, p. 128) 

 

 

 Assim, enquanto os versos acima colocam ironicamente a opinião do público em 

torno da dialética do achar/não achar o monumento bonito e do procurar/não procurar 

suásticas pintadas sobre ele, o poema continua operando sobre seu primeiro verso: Nem 

procurar, nem achar: só perder. Não coincidentemente, os objetos citados – Shoah e 

“Biblioteca sem nome” – trabalham, cada qual a sua maneira, não com o excesso – de 

suásticas, corpos ou horrores –, mas com os restos, com a ausência deixada pelo 

Holocausto. Porém, ao serem apropriadas no poema, essas citações são ressignificadas 

por meio de um entrecruzamento entre a memória coletiva que carregam – exposta 

inclusive pela presença de várias vozes no poema – e a memória subjetiva de um sujeito 

poético que, embora pouco aparente após as primeiras seções, é o responsável por esse 

jogo de combinações e recombinações de memórias que constitui a estrutura de 

“Margens”. Assim, como sintetiza o crítico Gustavo Silveira Ribeiro: 

 

 

Compondo, em “Margens”, intrincados poemas-fragmento, textos cujo 

endereçamento ao outro se realiza prioritariamente pelo diálogo 



123 
 

 
 

entretecido com as obras de Rachel Whiteread e Claude Lanzmann, o 

autor consegue construir um espaço de resistência no qual sujeitos (e 

vozes) desconhecidos, tradicionalmente silenciados, postos em segundo 

plano nos espaços consagrados do poder e da comunicação midiática, 

aparecem à tona do texto e se transformam nas “fotografias de afeto e 

destruição” que desafiam, insolentes e precárias, os horrores da História 

e a indiferença do leitor. (RIBEIRO, 2014, p. 80) 

 

 

 Aos horrores do Holocausto são misturadas, nas palavras de Flora Süssekind em 

sua leitura do poema, “outras margens, definidas pela exclusão econômica, pelas 

condições de vida dos imigrantes” (SÜSSEKIND, 2008, p. 78), construindo uma 

confluência entre os livros da “Biblioteca sem nome” e os livros de Berkeley: 

 

 

10. 

Estou falando de dias ensolarados, 

estou falando de dias escuros, quer dizer, 

estou falando de flores, sim, de lombadas 

de livros, portanto de douraduras, isso quer 

dizer, de crianças brincando e nadando na água 

da inundação, de queimar as cartas do escritor famoso, 

da fumaça subindo e deixando aquela mancha 

no teto, eu não estou falando das colinas de Berkeley 

mas dos entregadores de pizza porto-riquenhos de 

Berkeley, dos entregadores de pizza húngaros de 

Santiago, dir-se-iam livros que não se abrem, de  

portas que não se abrem, de sonhos que não, 

de um pesadelo recorrente, de uma resina, 

um cavalo correndo, não são livros de areia. 

(AZEVEDO, 2009, p. 132) 

 

 

 Livros que não se abrem, portas que não se abrem: se a condição marginalizada 

dos entregadores de pizza imigrantes pode ser figurada por essas imagens, elas igualmente 

remontam ao Memorial do Holocausto que, em sua estrutura, lembra simultaneamente 

uma biblioteca com livros cujas lombadas se voltam para dentro, impossibilitando sua 

leitura, e um bunker da Segunda Grande Guerra com suas portas fechadas. Assim, como 
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comenta Gustavo Silveira Ribeiro, nessa construção ambígua “Cultura e barbárie se 

misturam de modo inextricável, lembrando o destino terrível daquele que é conhecido 

como o povo do Livro” (RIBEIRO, 2014, p. 77).  

 

 

 

 

 

 

 Todavia, conforme atenta Flora Süssekind, esse jogo de confluências entre 

quadros em sequências elaborado nas doze seções de “Margens” não deve ser confundido 

com um processo homogeneizante. Em vez disso, a composição do poema, com “três 

sistemas de organização que se alternam e interferem mutuamente – o percurso (no 

Aterro), a colagem (de materiais ligados ao Holocausto), o desdobramento permutacional 

(nas seções 10 e 12 sobretudo) ” (SÜSSEKIND, 2008, p. 79), ainda que os três pareçam  

 

 

ter na perda, na meta figural sempre em fuga, um dado básico e 

responsável em parte pela rarefação interna de relatos e associações, 

esse elo de ligação não os orienta no sentido da articulação, da 

homogeneização. Ocorre justo o oposto. É no sentido de uma 

dramatização interna, de uma decomposição textual segmentada, ativa, 

relacional, que se travam propositalmente tanto os percursos e suas 

teleologias quanto as analogias abrangentes. (SÜSSEKIND, 2008, p. 

79-80) 

 

Fig. 11: O Memorial do Holocausto, de Rachel Whiteread, na Judenplatz (Áustria) 
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 Dessa maneira, se tanto em Shoah quanto no memorial de Whiteread estamos 

diante de obras que, longe de reforçarem uma lógica documental, vão, ao contrário, em 

direção a uma mobilização problematizante da memória do Holocausto, deixando ver 

seus restos, a dramatização interna do poema potencializa a criação desse espaço lacunar. 

Assim, semelhantemente ao que ocorre em “No museu”, em “Margens” o processo 

desestabilizante de (re)construção de memórias nos aponta para o vazio, para o espaço 

poroso e lacunar da memória e do poema. Como vimos anteriormente, a poesia – tal qual 

o cão de “Livro do cão” – se encontra entre a urgência/necessidade de dizer e a 

impotência/impossibilidade de dizer e a mesma situação se impõe a ela quando busca 

reconstituir a memória, seja ela ligada a experiências mais coletivas ou mais subjetivas. 

Assim, se por um lado o poema é o lugar no qual “nenhum sol/há de secar” as recordações 

que se perdem na vida, por outro, ele só pode oferecer um espaço precário “situado no 

limiar de uma recordação impossível” (RIBEIRO, 2014, p. 78): 

 

 

4.  

Por isso esse poema não começa com um menino, 

com um menino cantor sobre uma barca, 

com uma barca cortando a água e o nevoeiro, 

com um nevoeiro adensado por árias do folclore polonês 

e refrões militares prussianos na voz de um menino cantor. 

(AZEVEDO, 2009, p. 126) 

 

 

 Assim, mesmo quando opta por recolher memórias como a descrita acima, relativa 

a um homem que sobreviveu no campo de extermínio de Chelmno porque foi poupado 

pelos nazistas por saber cantar (uma das primeiras cenas de Shoah, de Lanzmann), o 

poema o faz como uma recusa – “Por isso esse poema não começa com um menino” –, 

enfatizando ao mesmo tempo a urgência e a impossibilidade de fazê-lo:  

 

 

A evocação que faz, a modo de uma recusa, da imagem de um dos 

sobreviventes do campo de extermínio de Chelmno, no qual pereceram 

cerca de 400.000 pessoas, acentua a consciência que o poeta tem da 

virtual impossibilidade da memória e do luto diante do horror total. Ao 

declinar do poema, mas ainda assim escrevendo-o, Carlito presentifica 

aquilo que está ausente, isto é, torna visível e manifesto o significado 
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de uma cena que é, ela mesma, signo da rememoração incompleta e do 

testemunho lacunar. (RIBEIRO, 2014, p. 78) 

 

 

 Fora do gênero poético, Giorgio Agamben se deparou com uma problemática 

semelhante ao escrever O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha, o que o 

filósofo deixa claro em fragmento da “Advertência” do livro no qual comenta que esses 

escritos são 

 

 

[...] uma espécie de comentário perpétuo sobre o testemunho. Não nos 

pareceu possível fazer outra coisa. Contudo, tendo em vista que, a uma 

certa altura, nos pareceu evidente que o testemunho continha como sua 

parte essencial uma lacuna, ou seja, que os sobreviventes davam 

testemunho de algo que não podia ser testemunhado, comentar seu 

testemunho significou necessariamente interrogar aquela lacuna – ou, 

mais ainda, tentar escutá-la. (AGAMBEN, 2008, n/p96) 

 

 

 Acreditamos que, de maneira similar a Agamben, os poemas de Carlito Azevedo 

tecem relações com a memória de forma a levar as circunstâncias rememoradas a esse 

estado de interrogação e de escuta. Nesse sentido, longe de intentarem fornecer respostas 

ou preencher os vazios deixados por recordações coletivas ou íntimas, os poemas 

reescrevem essas lacunas, assumindo um olhar que enfrenta essa tensão se aproximando 

do pensamento contemporâneo em torno do arquivo, pensamento “que nos permite achar 

espectros, elementos significativos, na poeira, naquilo que restou de uma experiência 

irrecuperável” (ANDRADE [et al.], 2018, p. 21): 

 

 

Mais espectros e menos monumentos parecem ser os resultados dos 

trabalhos com arquivos na contemporaneidade. Assim, se a batalha 

positivista e moderna se trava contra os restos espectrais, anestesiando-

os ou recalcando-os em acervos fechados e enciclopédicos que 

garantem um saber sólido, o gesto do contemporâneo é o de trabalhar – 

barbaramente, como diria Benjamin – com os restos, é o de acolher os 

espectros. Pensar os restos e os espectros, as ruínas e as sobrevivências 

é pensar o arquivo na contemporaneidade.  (ANDRADE [et al.], 2018, 

p. 35) 

 

                                                           

96 Livro consultado em sua versão digital (Ebook) e, portanto, não paginado.  
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 Ao gesto enciclopédico que conta a história da ordem e da razão, o olhar do sujeito 

deambulante de “No museu”, que combina os objetos artísticos que vê com outros que 

lhe vêm pelo resgate da memória ou da imaginação; aos muitos exemplos de obras que 

buscaram relatar o que aconteceu nos campos de concentração nazista, “Biblioteca sem 

nome” e Shoah, com sua “nudez implacável da violência” (LANZMANN apud 

SÜSSEKIND, 2008, p. 76), aos quais se une “Margens”, poema que, dentre outros na 

obra de Carlito, faz da escuta interrogativa o princípio detonador da construção dos 

versos: 

 

 

Parei um dia em uma dessas 

praças e, deitado sobre a 

grama, me pus a escutar a 

desconexão absoluta de  

todas as falas do mundo, de 

todos os sonhos do mundo. 

(AZEVEDO, 2009, p. 55) 

 

 

 Modus operandi de Monodrama, livro “proeminentemente político” (STERZI, 

2012, p. 78), essa escuta interrogativa se amplia ainda mais em Livro das Postagens, pois, 

enquanto em seu primeiro poema o cão a todo instante afirma “eu não deveria nem estar 

aqui [...] o autor deveria estar aqui” (AZEVEDO, 2016, p. 13), no segundo, cujo título é 

homônimo ao do livro, o sujeito poético – o “autor” – assume a primeira pessoa, mas 

somente para através dela dar lugar a uma série de postagens lidas ou escutadas por ele. 

Desse modo, como aponta a crítica Diana Klinger em artigo sobre o livro: 

 

 

Essa voz em primeira pessoa que exibe o estilo reconhecível da poesia 

de Carlito Azevedo é cortada a toda hora por falas diversas, citações, 

postagens, mensagens inbox, assim como numa timeline de Facebook 

em que poemas convivem lado a lado com notícias, comentários e 

conversas, e em que todo tipo de referência aparece no mesmo plano 

(KLINGER, 2018, p. 17-18) 

 

 

 Se desde seu título o livro remete ao Livro das Passagens, escrito por Walter 

Benjamin ao longo de treze anos, não é estranho que “Livro das postagens”, segundo 
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poema do livro, utilize o mesmo processo de composição que o filósofo. Assim, embora 

a montagem tenha sido realizada de forma mais intensa por Benjamin – uma vez que o 

Livro das Passagens possui mais de mil páginas com aproximadamente oitocentos e 

cinquenta fontes consultadas pelo autor entre os anos de 1934 e 194097 –, é possível 

relacioná-lo à composição cheia de fragmentos, igualmente de fontes as mais diversas, 

do livro de Carlito Azevedo. Se, como comenta a crítica norte-americana Marjorie Perloff 

em texto sobre o livro de Benjamin, “As Passagens de Benjamin tornaram-se as 

passagens digitais que fazemos através de vídeos do YouTube, navegando de um link do 

Google para o outro e pelas fontes fornecidas por nossos sites de buscas e páginas 

favoritas da Web” (PERLOFF, 2013, p. 93), as postagens de Carlito, quase um século 

depois, não só aludem às postagens de sites e redes sociais da Internet, mas também se 

constituem de fragmentos retirados dessas mesmas redes: 

 

 

Andrea R. postou esta foto (Facebook) 

com a legenda 

Eu na Embaixada da Argentina 

quando os exilados brasileiros 

esperavam por notícias sobre 

qual país iriam depois 

do golpe no Chile 

em 1973 

                                                           

97 Marjorie Perloff cita, no capítulo “Fantasmagorias do mercado: a poética citacional nas Passagens, de 

Walter Benjamin” de O Gênio Não Original. Poesia por outros meios no novo século, que tal informação 

foi fornecida pelo editor alemão de Benjamin Rolf Tiedemann. 
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E então só consegui pensar em Z.: 

esta menina está parada como a flecha de Zenão. 

 

Enquanto isso 

aqui 

dentro do quarto 

o canto do olho fisga um filete de luz 

escalando a parede até o parapeito da janela, 

sinal de que alguém entra no quarto 

e o cruza de ponta a ponta 

penteando os cabelos molhados 

nua  

uma perfeição entorpecida 

(AZEVEDO, 2016, p. 41-42) 

 

 

 Iniciando com a afirmação “Andrea R. postou esta foto (Facebook) ”, que se 

assemelha a uma citação direta das notificações da rede social Facebook com foto e 

legenda transcritas, o poema parece se apropriar de uma postagem lida pelo sujeito 

poético nas janelas virtuais. O uso do itálico na legenda enfatiza a entrada de uma outra 

voz nos versos, voz essa que – se escolhemos pensar na postagem como um dado real – 

havia se manifestado pela escrita virtual e que agora habita o poema sem, entretanto, 

perder parte de suas características “originais”. Apesar de termos acesso à imagem e sua 
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legenda, pouco mais sabemos sobre “Andrea R.”, assim como não sabemos ao certo a 

quem o sujeito poético se refere ao dizer “E então só consegui pensar em Z.: ”, ainda que 

possamos vinculá-lo ao filósofo pré-socrático Zenão, nomeado no verso seguinte, cujo 

paradoxo da flecha voadora98 pode ser associado à menina da foto. Na estrofe seguinte, 

porém, a atenção do sujeito se desliga das reflexões sobre a postagem de Andrea R. e se 

volta para uma outra figura – “um filete de luz” – que, assim como a menina da imagem 

e a flecha de Zenão, cruza o espaço, mas continua em repouso no instante em que é 

observada. Essa figura, pouco mais que uma luz, nua e com os cabelos úmidos, se torna, 

ao olhar atento do sujeito poético, “uma perfeição entorpecida”: um vislumbre paralisado, 

em eterno repouso dentro de sua movimentação, como a menina da foto, tirada em 

situação de plena turbulência política na América Latina. Mais adiante, a figura que entra 

no quarto continua a se confundir, dentro das divagações entrecruzadas no poema, com a 

menina da foto, e a ela são associadas outras imagens, como a de um gato malhado e a de 

uma folha de jornal: 

 

 

mas você, atrás de mim, não, atrás de mim, 

(é assim que você escreve, te imito) 

não diz nada, afunda na cama digitando no celular 

cuja luz se atira fraca 

                           de má-vontade 

                                                    contra 

seu rosto 

contra as juntas de seus dedos 

 

Sempre sonho 

com essa parede 

essa escada da Embaixada Argentina 

mas vazia 

                                                           

98 “Segue-se uma reconstrução do raciocínio resumido por Aristóteles: (1) Tudo o que ocupa um lugar 

precisamente igual ao seu próprio tamanho está em repouso. (2) No presente, o que está em movimento 

ocupa um lugar precisamente igual ao seu próprio tamanho. Portanto, (3) no presente, o que está em 

movimento está em repouso. Ora, (4) o que está em movimento move-se sempre no presente. Logo, (5) o 

que está em movimento está sempre – durante o movimento – em repouso.” (Kirk, G. S. et alii 1994: 285-

286). 
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sem a menina 

ou às vezes com um gato malhado que a tenta escalar 

ou às vezes com uma folha de jornal que o vento 

arrasta 

até ficar engastada entre a escada e a parede 

virando farrapos 

o gato tem sempre algo entre os dentes 

que não consigo decifrar 

parece  

o coração de um bicho 

(AZEVEDO, 2016, p. 42-43) 

 

 

 Assim como nos fragmentos supracitados há uma confluência entre circunstâncias 

íntimas – a convivência entre duas pessoas dentro de um quarto, o sonho do sujeito 

poético, o olhar do sujeito para as janelas reais e virtuais ao seu redor – e coletivas – o 

contexto do golpe no Chile em 1973 trazido pela postagem e foto de Andrea R. –, o 

mesmo ocorre ao longo de todo o poema, no qual múltiplas imagens e vozes são 

mescladas de forma desordenada.  Parecendo seguir um fluxo semelhante ao turbilhão 

contínuo de postagens que nos assaltam nas redes sociais diariamente, o poema, por meio 

da transmutação dessas postagens em matéria poética, as cristaliza e eterniza, impedindo 

de certa forma que elas se percam na vida efêmera das postagens digitais. Todavia, é 

importante salientar que, ao serem apropriadas e rearranjadas, essas postagens assumem 

outros contornos dentro do universo criado pelo poema. Desse modo, pensando essas 

postagens como documentos, na medida em que um documento seria “aquilo que pode 

circular, ser citado, que é verificável” (REVERSEU, 2012 apud KLINGER, 2018), Diana 

Klinger aponta que, em “Livro das postagens”: 

 

 

[...] os documentos estão aí não para atestar um certo real e sim para 

produzir um desajuste na percepção do real. Na mudança de contexto 

de uma fala, na perda da relação com o sujeito de sua enunciação, na 

mistura com outras vozes ou instâncias de produção do mesmo 

discurso, a percepção do fragmento do real para o que o documento 

aponta vai sendo redimensionada. Então é nesse sentido que aponto 

para essa relação da poesia com os documentos como fragmentos do 

real, para pensar não “a literatura como documento”, como dizia Ana 

Cristina Cesar, nem um suposto “retorno do real”, mas, ao contrário, 

para mostrar a maneira como a poesia usa o documento como forma de 
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aproximação de um real na forma de uma repetição que mostra, em sua 

diferença, um desajuste em que o poema, e especialmente o livro de 

poemas como mídia sobrevivente, leva a um estranhamento da 

percepção desse real. (KLINGER, 2018, p. 30-31) 

 

 

 Esse processo que leva a um “estranhamento da percepção do real” passa pela 

construção de linguagens problematizantes que interrogam inclusive o próprio fazer 

poético, mobilizando a um só tempo aspectos éticos e estéticos. Contudo, para que essa 

po-ética se constitua como tal ela não deve se restringir ao âmbito do conteúdo, abordando 

temas que interroguem a relação entre escrita e realidade, mas sim trazer esse 

questionamento para dentro do processo de escrita. Nessa direção, o uso de mecanismos 

como a montagem e a citação corroboram com um processo de criação poética desviante 

que, ao mesclar fragmentos de fontes e tempos diversos, os colocam em outro lugar, em 

posição tensa, produzindo o que Klinger chamou de “desajuste na percepção do real”.  

 É assim que, por meio de sua composição, “Livro das postagens” coloca lado a 

lado as mais variadas circunstâncias ouvidas/lidas pelo sujeito poético, que vão desde 

citações de obras literárias ou cinematográficas a de textos lidos online, possibilitando 

novos questionamentos e leituras acerca desses acontecimentos. Esses fragmentos, 

embora provenham de diversas fontes, se rearranjam no poema por meio da mão do autor 

cuja figura, embora ausente em “Livro do cão”, aqui aparece não só por meio da voz do 

sujeito poético (novamente bastante atrelada a voz do sujeito empírico poeta), mas 

sobretudo através das citações que são resgatadas pelo que ele vê, lê e lembra. Como 

argumenta Antoine Compagnon em O Trabalho da Citação, o que lemos e o que vivemos 

habitam uma área comum: “Ora, o que é uma bibliografia senão o modelo de uma 

autobiografia, um scrap-book uma coletânea de lembranças, um bilhete de trem, tíquetes 

de museu, programas de espetáculo, cartões de convite, flores secas: inventário dos ícones 

do autor” (COMPAGNON, 2007, p. 113).  

 Ainda que não seja acompanhado por uma “bi(bli)ografia”, no termo de 

Compagnon –  já que o poema não oferece, na maior parte das vezes, a fonte de suas 

citações – “Livro das postagens” apresenta um pequeno inventário de conversas, filmes, 

livros e textos percorridos pelo sujeito que escolhe lembrá-las e compartilhá-las. A 

citação, assim, também pode ser vista como uma forma de compartilhamento daquilo que 

o afetou: experiência de leitura, de vida ou, como a própria composição de montagem 

pressupõe, da convergência de ambas: 
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De repente penso em alemães 

fugindo pelo esgoto 

da cidade 

ocupada 

penso no homem vendo o sexo 

de outro homem através 

do filó sujo 

do véu do mosquiteiro. 

Estou vivendo mais os poemas 

que traduzo 

do que a vida em que não faço 

outra coisa além de anotar 

esses falsos cálculos 

de distância 

de afastamento 

(AZEVEDO, 2016, p. 73) 

 

 

  Se, como argumenta o poeta e crítico Paulo Henriques Britto, “a memória lida faz 

parte da memória vivida”99, também podemos incluir nesse contexto a experiência da 

tradução e da escrita como constituintes da “memória lida” que fazem parte da “memória 

vivida”. Assim, além dos versos acima, que encerram Livro das Postagens, também em 

Monodrama podemos observar a imbricação entre o que podemos chamar circunstâncias 

da escrita – incluindo as atividades de leitura, tradução e escrita – e circunstâncias íntimas, 

ligadas ao cotidiano subjetivo e familiar. Na parte denominada “Motores” do poema “H.”, 

por exemplo, o sujeito poético discorre sobre o som da máquina de hemodiálise utilizada 

pela mãe durante sua doença e as implicâncias deste em seu processo de escrita: 

 

 

I. 

A. e B. necessitam ouvir música para escrever, já M. e W. requerem 

nessa hora todo o silêncio possível, para obedecer, talvez, a algum ritmo 

                                                           

99 No texto “Poesia e memória”, originalmente publicado no livro Mais poesia hoje, organizado por Celia 

Pedrosa, que se encontra esgotado. O texto foi gentilmente cedido por Britto e Pedrosa em cópia digital, 

não paginada.  
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interno. Durante os quatro últimos anos eu escrevi ouvindo, pelas 

manhãs, no quarto contíguo ao meu, o motor da máquina de 

hemodiálise e seu estrondo de lava-roupas antigo, por vezes 

interrompido por agudos sinais cuja função seria advertir a enfermeira 

responsável por você, ocupada em tomar café com bolinhos na cozinha, 

de que algo não ia bem com a máquina ou em seu corpo. 

(AZEVEDO, 2009, p. 145) 

 

 

 Após esse primeiro momento, no qual a situação entre os “motores” da máquina 

e a atividade de escrita é apresentada, o sujeito poético continua a desenvolver a questão 

nas duas subpartes seguintes, descrevendo desde algumas tentativas falhas de abafamento 

do barulho – “Nos primeiros meses eu tentava abafar o barulho colocando música alta 

nos fones de ouvido, mas isso atrapalhava ainda mais a escrita, e, por acréscimo, 

transformou o meu medo (...) em meu pânico” (AZEVEDO, 2009, p. 146) – até a 

adaptação a ele – “Acabei aprendendo a me virar com o rugir dessa turbina” (AZEVEDO, 

2009, p. 147). Adaptação esta que, se aponta para uma evolução no processo de escrita 

em meio àquela situação, igualmente introduz o declínio da saúde da mãe – “você logo 

passou a ser atada à cama” (AZEVEDO, 2009, p. 147) –, que culmina em seu falecimento, 

assunto da quarta e última subparte de “Motores”: 

 

 

IV. 

Com sua morte, também esse som não participa mais do sistema de 

rumores desta casa, sistema que agora praticamente só inclui descarga, 

fechar e abrir de portas e janelas, toque de telefone, teclado de 

computador dentro da madrugada, jato de torneira, ducha contra piso 

vermelhão, bater de cabides entre si e no cimo do armário quando puxo 

a roupa com força e pressa demasiadas, fervilhar de água dentro da 

chaleira para o chá, batida de aparelho de barbear descartável contra 

pia, minha chave dando voltas na fechadura. Às vezes, num ônibus 

antigo, rumo ao centro, me volta o motor que te adiava esse buraco na 

terra.  

(AZEVEDO, 2009, p. 148) 

 

 

 À ausência do som da máquina impõe-se uma série de rumores da casa que, 

embora numerosos, não apagam o vazio deixado pelo barulho do motor, objeto sonoro 

metonímico da figura materna que volta à memória para lembrar os momentos em que se 

“adiava esse buraco na terra”. É interessante atentar também para o fato de que, se nas 

primeiras subpartes o som emitido pela máquina é chamado de “estrondo”, “barulho”, 
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sendo caracterizado pelo “rugir da turbina” e por “seu apito estridente”, nesta última ele 

é finalmente nomeado como “som”, como algo que soa, repercute e ecoa aos ouvidos – 

como a memória da figura materna –, em contraposição aos rumores da casa que, mesmo 

participando de uma lógica rotineira, ainda são rumores, ruídos confusos que deixam soar 

a ausência do som maquinal.  

 É também à memória sonora que Manuel de Freitas recorre, em Beau Séjour, para 

escrever sobre o falecimento da avó no poema “Genealogia”: 

 

 

                                                                     para a Céu 

 

Tinha medo de morrer, a minha avó. 

A minha mãe não, nunca teve, 

e o meu pai tem desde que me lembro 

um invejável talento para contornar a questão. 

 

Era um medo simples e espontâneo, 

o da minha avó. Receava 

não acabar o bordado infinito 

e o alheamento de tudo, 

com a vaga exceção do afecto. 

Queria apenas encontrar a manhã, 

o pequeno missal junto à cabeceira 

– e foi, sem o saber, a minha <<musa distraída>>. 

 

Arrependi-me, tantos anos depois, 

de julgar que a vida se podia – querendo  

ou não querendo – deitar fora. 

Ainda aqui estou, vivo e descontente.  

Não esqueço a antiga criada (foi mais 

do que isso: uma segunda mãe) perguntando-me 

num sorriso se eu, no fundo, desejava 

a morte que a avó não queria desejar. 
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E poluo essas memórias, talvez 

por saber que não voltarei a atravessar 

com ela a rua onde mais vezes caiu, 

onde era senhora distante de um mundo 

acabado, vagamente aristocrático 

e, por sorte, ainda sem muito trânsito. 

 

Ninguém, mesmo que queira, 

quer morrer. E, do mais, ficam-nos 

vislumbres, pormenores, anotações 

cujo sentido descobrimos demasiado tarde. 

 

Não sei se a cultura ajuda. Preferia 

a qualquer obra de Bach 

que a música ambulante do amolador 

pudesse de novo passar na infância, 

na infância breve de estarmos ambos vivos, 

sentados na varanda. À espera de dias  

iguais, sob a alta sombra dos pinheiros. 

 

Era isso. 

(FREITAS, 2003, p. 26-27) 

 

 

 O som da “música ambulante do amolador” é relacionado aos momentos da 

infância em que ambos – avó e neto – estavam vivos. Figura comum até o início do século 

XXI português, o amolador era um trabalhador andarilho que percorria cidades e 

povoados a pé ou em uma bicicleta oferecendo o serviço de amolar objetos cortantes e 

que anunciava sua proximidade por meio do som de um apito ou flauta e, por isso, a 

lembrança de sua “música ambulante” traz a consciência da perda não só da infância e 

das pessoas em torno desse período – a avó, a mãe, o pai, a antiga criada – , mas também 

de um tempo e de uma aldeia que não existem mais.  

 Ao revisitar essas lembranças, o sujeito poético elenca um pequeno inventário de 

seus familiares e sua relação com a morte, enfatizando o “medo simples e espontâneo” da 
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avó que, embora “senhora distante de um mundo/acabado, vagamente aristocrático”, 

ainda receia não terminar o “bordado infinito/ e o alheamento de tudo”. Ao menino 

daquela época que secretamente “no fundo, desejava/ a morte que a avó não queria 

desejar”, se contrapõe o sujeito poético que, “vivo e descontente” retorna a esses 

momentos e percebe seus erros infantis quando julgava que viver ou não viver era uma 

opção, já que “Ninguém, mesmo que queira, /quer morrer”. E aqui voltamos à construção 

de uma subjetividade entre a vida e a morte, tão cara à poética de Freitas, na qual o sujeito 

poético “ainda está aqui” e, portanto, vive, mas ao mesmo tempo está cercado por mortos 

que se confundem com ele: 

  
 

Havia, portanto, uma cidade 

onde os nossos corpos se cansavam 

sofregamente de ser jovens. 

Recomeçava, de cada vez, a morte. 

Sabíamo-lo. A regra, porém, 

é antes esquecer, ficar. Como poderia 

levar-vos a mal? De um lado vocês 

e a vida – e eu nesse outro em que se 

não vive nem morre a demora de estar ainda.  

(FREITAS, 2003, p. 57) 

 

 

 Destarte, enquanto o pai possuía “um invejável talento para contornar a questão”, 

o sujeito poético freitasiano percebe e demora-se em suas reflexões sobre a morte. E, 

ainda que em “Genealogia” afirme que prefere a música ambulante do amolador a 

qualquer obra de Bach, é por meio da contraposição à música, sobretudo, que pensa a 

morte: “Aprendias, sem querer, a morte,/ o que mais se opõe à música” (FREITAS, 2003, 

p. 22). Beau Séjour, livro que, como sugere o título, trata sobre a estadia do sujeito em 

espaços que pertenceram a sua juventude, é bipartido em duas seções, ambas nomeadas 

com músicas clássicas: “Chopin, Op. 10 n.º 3”, estudo para piano solo também conhecido 

como “Tristesse”, e “J.S. Bach, Adagio (BWV 1039)”, sonata com andamento musical 

lento. Assim, as duas músicas parecem acompanhar o sujeito poético que, em uma 

inquietante revisitação do passado, entrecruza momentos pretéritos e presentes na medida 

em que volta aos espaços que outrora foram cenário de sua vida. Assim como a 
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composição de Bach, é a passos lentos que o sujeito percorre tabernas, casas e outros 

ambientes da aldeia de sua infância, como podemos observar em “Princípio”, primeiro 

poema do livro:  

 

 

Havia junto ao velho portão 

um monte de tijolos vermelhos 

e não existe nenhuma razão concreta 

para se considerar relevante aquele momento. 

  

Porém, julgando tocar a eternidade, 

a criança ordenou ao tempo 

que parasse. Pequeno deus 

brincando sozinho ao entardecer, 

sob as amarras azuis do bibe. 

 

A ordem, claro, não pôde 

ser cumprida. E só lhe restam 

agora o tempo, o nada, a morte 

e as palavras que não sabem dizê-los. 

 

Ou essa música para mãos paradas 

que trouxe consigo o Outono, 

junto do velho portão verde 

que tantos anos depois reabriu. 

 

Chama-se Pandora, Cassandra, 

Télefo, mas volta a assinar 

                                             Manuel António. 

(FREITAS, 2003, p. 11) 

 

 

 Ainda que assegure, não sem certa dose de ironia, que não há “nenhuma razão 

concreta/para se considerar relevante aquele momento”, é justamente em torno do 

momento do retorno ao “velho portão verde”, à casa da infância, que o poema se constrói. 
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Recordando-se que quando criança, julgando-se um pequeno deus, ordenou ao tempo que 

parasse, o sujeito poético reconhece agora que sua ordem não foi cumprida e que do velho 

portão e do monte de tijolos vermelhos, só restam agora “o tempo, o nada, a morte/ e as 

palavras que não sabem dizê-los”. Se para Heráclito o tempo é reinado pela criança100, no 

qual aion, tempo governado pela criança enquanto brinca, difere de khronos por não dizer 

respeito a uma sucessão, no poema de Freitas encontramos o choque entre aion e khronos, 

entre o tempo eterno e infinito da criança e o tempo cronológico que permite enxergar os 

restos do que não existe mais. Afastado da lógica infantil, o sujeito poético vislumbra o 

tempo, o nada e a morte como entidades que obedecem a uma mesma ordem, à foice de 

khronos, que imobiliza as mãos e as palavras. Para essa impotência, porém, surge a 

música “que trouxe consigo o Outono”, instrumento que permite a revisitação, por meio 

da memória, daquilo “que tantos anos depois reabriu”. Assemelhado às figuras 

mitológicas de Pandora101, Cassandra102 e Télefo103, o sujeito poético inicia seu percurso 

abrindo sua caixa de recordações – o “velho portão verde” – e, embora preveja que a 

cicatrização de suas feridas é improvável, escolhe revivê-las e as assume como elementos 

altamente biográficos, assinando e destacando seu nome no verso final.  

 Assim como Beau Séjour, mais dois livros de Manuel de Freitas trazem, de forma 

latente, a questão da revisitação ao passado. São eles Boal, que é constituído pelas seções 

“Boa Morte” e “Levadas”, ambas anteriormente publicadas em livros, separadamente, e 

Ubi Sunt, cujo título remonta à pergunta retórica latina “Ubi sunt qui ante nos fuerunt?” 

(“Onde estão aqueles que foram antes de nós? ”) a que parecem responder as três seções 

do livro que, mantendo a tônica latina, são nomeadas respectivamente “Hic” (“aqui”), “et 

                                                           

100 “o tempo é uma criança que brinca, movendo as pedras do jogo para lá e para cá; governo de criança” 

(Fragmento 52 DK) 

101 Segundo o Dicionário da Mitologia Grega e Romana de Pierre Grimmal, “No poema Os Trabalhos e 

os Dias, Hesíodo conta que Zeus enviou Pandora a Epimeteu. Seduzido pela sua beleza, este tomo-a por 

esposa, esquecendo os conselhos de seu irmão Prometeu, que o advertira no sentido de jamais aceitar um 

presente de Zeus. Ora havia um vaso (Hesíodo não nos diz que vaso era este) que continha todos os males. 

Estava coberto por uma tampa, que impedia o conteúdo de extravasar. Mal chegou à Terra, Pandora, movida 

por uma imensa curiosidade, levantou a tampa do recipiente, e todos os males se espalharam sobre a 

humanidade.” (GRIMMAL, 1997, p. 353) 

102 Filha de Príamo e de Hécuba, adquiriu o dom da profecia por meio de Apolo. (GRIMMAL, 1997, p. 

76-77) 

103 Em luta contra os gregos que se dirigiam a Tróia, Télefo foi ferido na perna por Aquiles, ferida esta 

que não cicatrizava e que, conforme predissera Apolo, somente “o que o tinha ferido o curaria”. Por isso, 

Télefo foi de Mísia a Áulis vestido em farrapos para pedir que Aquiles o curasse com sua lança. 

(GRIMMAL, 1997, p. 433).  
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nunc” (“e agora”), “et semper” (“e sempre”). Nesse sentido, os três livros parecem ecoar 

uma triste sintonia na qual se, por um lado, não se consegue escapar da memória, 

 

 

Nos bares em volta, 

nas bancas de raspadinha,  

procuras – mas não encontras –  

o esquecimento. 

(FREITAS, 2019a, p. 21) 

 

Não me esquecerei, acredita. 

(FREITAS, 2019a, p. 16) 

 

 

 por outro, essa memória não facilita o caminho, mesmo quando aprendemos com 

os mortos que nos cercam aqui, agora e sempre: 

 

 

Ensinaram-me demasiado cedo, 

os meus mortos. Nem reparei 

que estava outra vez sozinho, 

ou que fingia aceitar uma oração inútil, 

quando pedi um copo de Jaquê e um whisky 

 

– para este caminho que não sei levar.  

(FREITAS, 2019a, p. 20) 

 

 

 Permeado de incertezas e errância, o percurso de revisitação da memória é rodeado 

pela morte em suas mais variadas figurações, constituindo-se na perda e na consequente 

ausência de pessoas e lugares que não são mais reconhecíveis pelo sujeito poético: 

 

 

Regressaste hoje à aldeia. Não reconheces,  

de obesos que ficaram, os que na escola 

se sentavam ao teu lado – e é isso, 

também, a morte. Não consegues 



141 
 

 
 

perceber porque fecharam as tabernas. 

Nem uma sobrou para contar a história, 

aliás perfeitamente inútil, da tua adolescência.  

(FREITAS, 2003, p. 23) 

 

 

Enquanto a mudança de colegas de escola ou o encerramento de tavernas 

apresentam-se como um tipo de morte, a morte “literal” também se faz bastante presente 

nesses três livros que, não por acaso, são quase todos dedicados à memória de familiares 

de Manuel de Freitas104. É o caso do seguinte poema de Boal:  

 

 

<<À Rambóia não vou>>  –  começava  

a canção na guitarra com que outro tio 

celebrava bodas, enterros e aniversários. 

Um laborioso roteiro da morte. 

 

À Rambóia, de facto, ninguém voltará 

a ir. Partiu-se o espelho baço 

que nos Piornais avisava o trânsito 

e a taberna, princesa junto ao mar, 

acabou demolida para deixar 

progredir o betão inglês e o asfalto. 

 

Também as mãos do tio perderam 

a memória. Aguarda na velha cadeira 

de vime o último sono, o fim da música. 

(FREITAS, 2019a, p. 37) 

  

 Enquanto o tio aguarda “o último sono, o fim da música” com mãos que perderam 

a memória, também se perde uma época, tempos nos quais o tio tocava em encontros 

                                                           

104 Enquanto Beau Séjour é dedicado “para a minha mãe” (FREITAS, 2003, p. 7), Ubi Sunt é “à memória 

de Maria de Lourdes de Almeida Pereira de Freitas” (FREITAS, 2019b, p. 5) e “Levadas”, segunda seção 

de Boal, tem dedicatória “para o meu pai” (FREITAS, 2019a, p. 29) e epígrafe com a seguinte frase de 

Glória de Freitas: “Vai-se brincar um pedacinho” (FREITAS, 2019a, p. 31). “Boa Morte”, primeira seção 

de Boal, não possui dedicatória.  
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familiares e nos quais ia-se à Rambóia (palavra informal portuguesa para “farra”). 

Juntamente com essa época, perde-se também a configuração de um espaço onde partiu-

se “o espelho baço” e demoliram-se lugares “para deixar/ progredir o betão inglês e o 

asfalto”. A foice de khronos abate familiares, velhos hábitos e também a própria aldeia: 

“Basta que sim, basta a morte” (FREITAS, 2019a, p. 36), diz o poema anterior. Em Beau 

Séjour, outro poema coloca a morte física e a morte desfigurante da aldeia lado a lado, 

destacando-as em suas últimas estrofes: 

 

 

Mas o Decilitro foi de facto o primeiro 

grande morto que conheceste. 

Não o sabias, claro, mas assistias 

de alguma maneira ao teu enterro, 

a um aviso gratuito do destino. 

 

Também a aldeia morreu, ficou 

perdida entre auto-estradas, 

esqueceu o rosto encostado ao vidro 

que vomita agora estas palavras. 

(FREITAS, 2003, p. 20) 

 

 

 Outro exemplo dentre os numerosos poemas que denunciam a mudança na 

paisagem portuguesa é “VGM” de Ubi Sunt, dedicado a Tomás Oliveira Marques, antigo 

proprietário da loja de discos VGM, do qual cito a primeira e última estrofes: 

 

 

Não gostaria de parecer nostálgico, mas houve um tempo em que 

Lisboa me aliciava sobretudo pelas livrarias, cafés e lojas de discos que 

permitiam o luxo de adiar a morte. Tudo isso se perdeu, obviamente. 

Lembro-me das tardes inteiras que passava a ouvir discos na Ananana, 

na Contraverso ou na VGM, tacteando capas e descobrindo nomes 

como os de Lars Hollmer, Diamanda Galás, Evan Lurie ou Morton 

Feldman. Só por isso valia a pena vir até Lisboa, e parar entretanto num 

café ou numa taberna para antegozar os discos que comprara. 

[...] 

Foi por mero acaso que hoje lá passei, e vi a porta aberta de mais uma 

loja fechada. Trouxe comigo alguns discos em saldo e a firme certeza 
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de que Lisboa é hoje um deserto rudemente povoado por quase 

ninguém. 

(FREITAS, 2019b, p. 53) 

 

 

 Não é apenas a aldeia da infância que sofreu alterações após ser transformada em 

vila – em outro poema de Ubi Sunt, lemos “minha aldeia (desculpem,/ mas não consigo 

chamar-lhe vila)” (FREITAS, 2019b, p. 12) –, mas também Lisboa, Coimbra e tantas 

outras localidades portuguesas que, agora, são ao olhar do sujeito poético como “um 

deserto rudemente povoado por quase ninguém”, atingidos por aquela que serve a todos: 

“A morte é como os taberneiros: não pergunta a idade./ Serve-nos, indistintamente, cicuta 

em copos lavados/ e convida-nos de rosto no chão para o último fandango” (FREITAS, 

2003, p. 40)105. Perambulando por esses desertos, o próprio sujeito começa a se dissolver, 

como podemos ler no poema seguinte, cujo irônico título é “Carpe Diem”: 

 

 

O fantasma de um fantasma 

de um fantasma. Uma 

tautologia escusada 

para quem achou sempre 

que nunca existiu. 

 

Repara no teu dia: 

entraste na taberna 

da Zulmira, de frente 

para o azul forte das paredes. 

Ela não te reconheceu, 

hesitava entre o jornal, 

a vassoura, a televisão.  

                                                           

105 É interessante notar que essas alterações na paisagem portuguesa intensificam-se a partir da Revolução 

dos Cravos em 1974 e, diferentemente do que aconteceu em cidades brasileiras como São Paulo e Rio de 

Janeiro, essas mudanças ocasionam na poesia portuguesa um outro tipo de violência. Como aponta Ida 

Alves, essa violência “interna e emocional, manifesta-se numa consciência íntima de precariedade, de 

atravessamento físico pela velocidade (aceleração do tempo cotidiano, não domínio das mudanças 

espaciais, a vida gasta nos transportes e nas tarefas de consumo), afastando cada vez mais ou sujeitos de 

seus afetos e de suas certezas, separando-os de uma memória afetiva ligada a pequenos territórios de 

emoção (a infância, a família, os amigos), o que gera solidão, estranhamento e aprisionamento existencial” 

(ALVES, 2011, p. 245).  
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Em directo de Coimbra, da 

Sé Nova, o horror vinha matar 

o fim da manhã, neste país. 

 

Acontece. Aquela ginja, a mulher 

que se dispunha a segurá-la 

traziam-te por filosofia de bolso 

a resignação. Mais tarde, 

os relâmpagos iluminaram-te 

o caminho, como se houvesse 

caminho. A viúva do Hortelão 

também não te reconheceu. 

E é isso: começas a perceber 

que não existes, doutra mais 

funda maneira – sem resposta. 

Há um copo, ao teu lado, e um corpo 

que não fotografará o desespero. 

As mãos – procurando a sombra. 

 

O excesso, agora, é uma maneira 

de dizer ausência, o azul caído  

em meados de Setembro. 

(FREITAS, 2003, p. 54-55) 

 

 

 Assim, se o sujeito afirma que “achou sempre/que nunca existiu”, essa 

desconfiança é reforçada quando, em contato com as ruínas de seu passado, além de 

somente perceber mortes ao seu redor, passa a perceber a si mesmo como o “fantasma de 

um fantasma/ de um fantasma”, como alguém que, de fato, não existe, sequer reconhecido 

pelas pessoas que habitaram sua juventude: “Ela não te reconheceu”, “A viúva do 

Hortelão/ também não te reconheceu”. Enquanto a ginja (licor feito do fruto da ginjeira) 

e a mulher que a segura oferecem-lhe resignação, o excesso parece ser o modo encontrado 

pelo sujeito para dizer a ausência que o encobre por dentro e por fora. Expresso por meio 

de encontros ocasionais com corpos que não fotografam o desespero ou através de mãos 

que procuram a sombra, poderíamos completar, de mais um poema, esse excesso é 



145 
 

 
 

experimentado pelo encontro, seja ele com co(r)pos ou com palavras, relâmpagos que 

iluminam uma espécie de caminho onde não há caminho.  

 Esses encontros não salvam o sujeito de sua existência espectral e, assim, se por 

um lado a poesia se constitui como espaço de revisitação do passado – “Agora, porém, só 

nos degraus do poema/ podes procurar a vida, a morte inteira,/ a música tão calada de 

quem foste” (FREITAS, 2003, p. 24) –, por outro, essa revisitação não oferece conforto, 

mantendo, tal qual Télefo, o ferimento sempre aberto: “a tristeza, que não passa, da 

infância” (FREITAS, 2019b, p. 11). A memória, “o mais fétido dos licores, jogo/ inútil 

que nos separa uma e outra vez/ de tudo o que não fomos” (FREITAS, 2019b, p. 22), 

assim como a poesia, se torna instrumento inútil, e ao sujeito poético cabe, de maneira 

semelhante a um herói trágico, encarar seu próprio Fado: 

 

 

DEPOIS DE TEBAS 

 

Os mortos, como sabes, 

não te podem ajudar. 

Confundes-te com eles, fazes teu 

tudo o que não disseram. 

A cabeça da mãe, na fotografia, 

abençoa o crime e a desavença. 

Tem óculos, sorri, no jardim com gansos 

que não passavam afinal de patos. 

 

Entraste, pelo mesmo portão, 

nas casas em que se prepara a peste 

e não te atreverás sequer a escrever  

o insuficiente livro da infância, 

 

o cheiro, como dizer, das tangerinas. 

(FREITAS, 2003, p. 12) 

 

 

 Depois de todo o desenrolar trágico em Tebas, Édipo deixa seus dois filhos no 

poder e segue com Antígona, sua filha, para terras desconhecidas em Édipo em Colono, 
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segunda peça integrante do que ficou posteriormente conhecido como “Trilogia Tebana”, 

de Sófocles. Se antes, buscando escapar de seu destino, Édipo procurava respostas 

enquanto exercia seu poder de rei; agora, caminhando desterrado e cego, ele é detentor 

desse saber, pois já conhece e já experienciou seu destino, mas não tem mais o poder em 

suas mãos. Assim como o herói de Sófocles, o sujeito poético em “Depois de Tebas” 

percebe a distância entre o que ele é no presente e o que fora outrora, quando dividia os 

dias com a mãe e os gansos “que não passavam afinal de patos” da fotografia: “agora (...) 

tratas/ por tu a mais íntima distância do que foste. ” (FREITAS, 2003, p. 25). 

Confundindo-se com os mortos, ele agora sabe que estes não podem lhe ajudar e que ele, 

tampouco, conseguirá escrever “o insuficiente livro da infância”. Insuficiente, porque não 

pode dizer o cheiro das tangerinas, porque não enxerga mais os gansos nos patos, porque, 

por mais que se entre pelo mesmo portão, agora o sujeito poético é detentor de saberes, 

sabe que naquelas casas “se prepara a peste”, assim como Édipo, cego e errante, sabe que 

em Tebas se teciam os nós de seu trágico destino. Ambos são impotentes diante dos 

cenários que lhes são apresentados, porém, enquanto Édipo desparece em um bosque em 

Colono, encontrando uma possível redenção através da morte, o sujeito poético 

freitasiano, como temos observado, parece não conseguir se livrar dos fantasmas de seu 

passado, que a todo instante retornam: 

 

 

Por que regressa a infância? 

Tenho neste momento trinta anos 

e apenas gostava, como o outro, 

de gostar de gostar fosse do que fosse. 

Um poema, melhor ou pior, em nada 

contribui para nada. Contudo, 

                                                   não tínhamos a culpa. 

(FREITAS, 2003, p. 15) 

 

 

 Se um poema “em nada contribui para nada”, não oferecendo escape dessa 

situação, ele pode, ao menos, “melhor ou pior”, estabelecer um diálogo com as 

circunstâncias vivenciadas pelo sujeito poético. Assim, à visão arruinada que esse sujeito 

tem do mundo e da vida, correspondem poemas que, longe de construírem um universo 

redentor, espelham justamente esse mundo em falta e em falha. É dessa forma que todos 
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os poemas até aqui estudados refletem o que Rosa Maria Martelo chamou de “o olhar do 

alegorista” (MARTELO, 2007), entendendo, com Benjamin, que “As alegorias são, no 

reino dos pensamentos, o que as ruínas são no reino das coisas” (BENJAMIN, 2004, p. 

180 apud MARTELO, 2007, p. 97). Em outro texto dedicado à exploração da alegoria na 

poesia portuguesa, Martelo comenta que o “olhar do alegorista” não se restringe à poética 

de Manuel de Freitas, sendo característica de uma linha de escrita da poesia portuguesa 

contemporânea que busca, em poesia 

 

 

[...] tematizar o mundo contemporâneo sob um olhar intensamente 

marcado pela perda. A esse olhar, tudo evidencia uma condição de 

pobreza, de falta, ou de falha, com a qual a linguagem entra em sintonia 

ao usar de grande parcimónia na evidenciação de sinais de poeticidade, 

o que produz um efeito de transparência discursiva. Este tipo de poesia 

recorre de forma bastante moderada à metáfora e à imagem que, quando 

estão presentes, muitas vezes se inscrevem no domínio mais amplo, e 

distinto, da alegoria. (MARTELO, 2010, p. 303) 

 

 

 Assim, de acordo com Martelo, mesmo quando esta poesia recorre à metáfora, ela 

“não lhe atribui o papel estruturante de um olhar constitutivo do mundo, já que lhe prefere 

o olhar do alegorista” (MARTELO, 2007, p. 89). Essa preferência não é gratuita e, 

portanto, entendendo a alegoria, em termos benjaminianos, como “expressão” (e não 

apenas como uma figura de estilo), esses poetas, ainda segundo a crítica portuguesa, 

optam pela expressão alegórica porque ela é condizente com “a actual consciência da 

fragilidade ontológica do texto poético, da sua dificuldade em se contrapor à reificação e 

virtualização generalizadas do mundo em que vivemos” (MARTELO, 2010, p. 31). A 

alegoria, “minada – em si mesma, enquanto modo de expressão – pela fragmentação e 

pela descontinuidade” (MARTELO, 2007, p. 96), torna-se a única opção, a um só tempo 

ética e estética, para poetas que só parecem poder falar a partir dessa descontinuidade 

(MARTELO, 2010, p. 313).  

 Dentre esses poetas, Manuel de Freitas se destaca tanto no âmbito poético – que, 

como temos observado, é construído sobre e em meio às ruínas – quanto no crítico, uma 

vez que, se no prefácio à antologia Poetas sem Qualidades o poeta anunciou seu desprezo 

por uma poesia abstrata, reforçando o uso de uma linguagem menos retórica e metafórica 

e mais próxima do mundo, Ida Alves nos lembra que: 
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No entanto, essa banalidade e simplicidade estrutural acabam por 

sustentar um discurso poético conceitualmente alegórico, em que se 

avolumam as imagens do arruinamento do espaço e do tempo, as 

tensões existenciais e afetivas, as antíteses e paradoxos. Os poemas 

tornam-se lápides, configuram-se como espaços fechados de ausência e 

perda, câmaras mortuárias onde se diz o luto sem solução. (ALVES, 

2012, p. 192) 

 

 

 Em outras ocasiões, como no texto dedicado à Baudelaire no livro Pedacinhos de 

Ossos, Freitas voltou a reafirmar seu posicionamento: “Passado que foi o tempo de 

edulcorar com trombetas anacrónicas o ruído do mundo, cabe ao poeta perceber a lama e 

levantar-se silenciosamente acima de nada” (FREITAS, 2012b, p. 35). Contudo, é esse 

mesmo olhar do alegorista que percebe a lama e se levanta acima de nada o que consegue 

entrever, nesse mundo arruinado, um outro mundo, mundo este “que apenas lhe ocorre 

em falha e que, em rigor, não se espera que possa alguma vez comparecer” (MARTELO, 

2007, p. 99). O olhar do alegorista permite, então, que se enxergue pessoas nos mortos, 

aldeia na vila, que se dê vida às fotografias e aos lugares que, no presente, não são mais 

(e nem poderiam ser) como antes: “É um olhar carregado de tempo e que simplesmente 

transforma o que vê em emblema” (MARTELO, 2007, p. 103). Mais um exemplo dessa 

transformação, o poema “Coimbra”, de Ubi Sunt, contrapõe em suas únicas duas estrofes 

a Coimbra que se pôde amar outrora e a Coimbra do presente, que nem sequer “merece, 

de todo, o nome de cidade”: 

 

 

                           à memória de Tomaz de Figueiredo 

 

Pude amar esta cidade pela mais rude e simples das razões: a Rua 

Direita. Nunca vira tantas tabernas seguidas, sendo por vezes difícil 

perceber onde terminava o público e começava o privado. Insinuações 

de bordel? Também, embora eu disso já não tenha provas concretas. 

Era, em todo o caso, a rua que mais gostava de descer, colando-me à 

escuridão de portas e janelas. Semi-abertas ou semi-fechadas, pouco 

importa. 

 Uma cidade que extermina uma rua inteira não merece, de todo, 

o nome de cidade, por mais que se roce, puta envergonhada, nos seus 

brasões carcomidos. Posso agora detestar-te sem remorsos, antro vil de 

capas bolorentas e de fados rançosos que apenas cativam a inépcia de 

doutores que preparam, a preços módicos, novas formas de barbárie.  

(FREITAS, 2019b, p. 19) 
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 Como a aldeia da infância, a Coimbra da “Rua Direita” só ocorre ao sujeito em 

falha, como lembrança que surge diante do presente em ruínas. Todavia, se esta Coimbra 

é inatingível no “mundo real”, sua reconstrução é possível no mundo do poema, no qual 

o olhar do alegorista revisita suas “tantas tabernas seguidas” e a escuridão de suas portas 

e janelas. Assim, ainda que diante do mundo o poema seja impotente e “inútil”, como a 

obra freitasiana gosta de salientar, ele pode, por meio das palavras, construir e reconstruir 

mundos, possibilitando não só uma revisitação do passado, mas também a criação de um 

outro tempo. É nesse sentido que “Cronofobia”, poema de Sic, recusa o tempo de khronos 

– como o próprio título anuncia – e funda um outro tempo, no qual presente, passado e 

futuro se misturam: 

 

 

Sou contemporâneo de Villon 

e escrevo às vezes a Montaigne, 

arguto mas demasiado absorto 

no renome e na sabedoria instável 

dos meus livros anotados. 

 

Ouvi ontem, junto de Lady Nevell, 

as últimas composições de Byrd 

para virginal e pareceram-me 

–  a primeira pavana, sobretudo –  

uma dádiva excessiva à posterioridade. 

 

Escrevo estas linhas agora 

outrora, olhando de frente 

o crepúsculo e as poucas nuvens 

que toldam, por desfaçatez, 

o céu irremediável de Janeiro. 

 

Corre entretanto o boato de que  

Castela se apossou de Portugal 

e houve até um poeta obscuro 

que preferiu morrer antes disso, 
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em versos de imponderável beleza. 

 

Não sei. O vinho cola-se-me uma vez mais 

aos lábios, cansados peregrinos do amor, 

e um galgo aproxima-se devagar 

da mão que nunca lerá José Saramago. 

(FREITAS, 2002b, p. 23-24) 

 

 

 Essa outra temporalidade inventada pelo poema permite, como assinala Luís 

Maffei, que o trabalho de leitura se mescle “ao trabalho de feitura da obra nova, num 

estado de absoluto presente” (MAFFEI, 2005, p. 318) no qual Freitas se coloca como 

leitor e escritor simultaneamente contemporâneo de Villon, Montaigne, Byrd, Camões e 

José Saramago. A terceira estrofe, posicionada no centro do poema, condensa essa nova 

dimensão temporal sustentada pelo poema e, ao mesmo tempo, reforça o olhar alegórico 

do sujeito-poeta que, mesmo quando escreve outro tempo, reconhece no crepúsculo a 

incansável foice de Khronos. Como comenta Paulo Braz,  

 

 

De fato, o que lemos no fragmento do poema de Freitas nos aproxima 

da noção de tragédia, naquilo mesmo que há nele de irremediável, de 

dolorosamente inexorável na condição humana, de modo que o 

crepúsculo, horizonte perante o qual se escreve, é a consciência do fim 

e da precariedade da existência, instância que, entretanto, é a mesma a 

mover os sentidos da linguagem poética. (BRAZ, 2015, p. 131) 

 

 

 Nem mesmo no poema o sujeito poético pode voltar ao tempo-criança (aion), pois 

não consegue se esquivar da “consciência do fim e da precariedade da existência” que seu 

olhar de alegorista reafirma. Ainda assim, a escrita se impõe, como um gesto que procura 

incessantemente revisitar o tempo e os seus mortos, prolongando as palavras até o limite: 

 

 

O tempo, esse pequeno escultor, 

prolongou-te os gestos 

até à exaustão, ao limite do escárnio, 

ao inoportuno reclame daquele 

que vai morrer e não morre 

e fala demasiado sobre o silêncio do seu grito. 
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Paciência. Não poderia ter sido de outra  

maneira. Há uma infância parada, 

onde o cadáver de deus 

nada quer dizer. Sim, tem chovido muito. 

Mas que saberá destas mesmas horas 

o gato negro que a tua mão já não encontra? 

 

Deténs-te, usas palavras vãs, despedes-te. 

Sabes que foi sempre assim. 

(FREITAS, 2002b, p. 11) 

 

 

 As “palavras vãs”, entretanto, são escritas e, como todo texto, dirigem-se a um 

outro com quem se busca dividir o silêncio do seu grito. Os resquícios da memória 

misturam-se a outros corpos que, referidos ou não por nomes, passam a habitar e a 

compartilhar com o sujeito o espaço poemático.  
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3.3 Um mundo nas emoções106 

 

 

 

 

 

 

 

 Por sua própria constituição, compreendendo versos que são feitos a partir de 

algum acontecimento exterior, a poesia de circunstância manteve e tem mantido até hoje 

uma estreita relação com a encomenda, caracterizando-se em grande parte como um tipo 

de poesia que é encomendada por alguém ao poeta, que registra as circunstâncias 

escolhidas em versos107. Como se sabe, na Idade Média essa prática era bastante comum 

e ficou conhecida como mecenato, já que era o mecenas (figura com importante status 

social que encomendava os versos) o responsável pela proteção das artes e das letras108. 

Desse modo, o vínculo entre versos de circunstância e mecenato abarcou, ao longo da 

história literária, desde poemas ligados a feitos de membros da nobreza a poemas de 

dicção cerimonial (encomendados por grupos sociais) ou, até mesmo, engajados, no que 

diz respeito a versos requisitados por instituições políticas ou pelo próprio Estado.  

 Por esse motivo, não é raro encontramos associações entre os termos poesia de 

circunstância e poesia de encomenda, até porque o primeiro não era muito utilizado até o 

século XIX, como frisa Predrag Matvejevitch: “É bastante significativo que na França do 

século XVIII, no momento em que o termo poesia de circunstância não parece ainda 

                                                           

106 A ideia de emoção, apropriada da citação de Joaquim Manuel Magalhães que serve como epígrafe 

deste segundo capítulo, é compreendida aqui como próxima do conceito de afeto, na medida em que, 

segundo Michel Collot “A emoção não é um fenômeno puramente subjetivo, e sim a resposta afetiva de um 

sujeito ao encontrar um ser ou alguma coisa do mundo exterior que ele possa tentar interiorizar ao criar um 

outro objeto, fonte de uma emoção análoga, porém nova: o poema ou a obra de arte.” (COLLOT, 2018, p. 

15). 

107 Um exemplo atual da prática é o poema “The hill we climb”, de Amanda Gorman, escrito para a posse 

de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2021. Segundo a poeta, não lhe foram 

encomendados detalhes específicos, mas os organizadores a pediram que o poema passasse uma mensagem 

de união, seguindo a linha dos discursos do presidente. (https://veja.abril.com.br/cultura/quem-e-amanda-

gorman-jovem-poeta-que-declamou-versos-na-posse-de-biden/amp/). Acesso em janeiro de 2021.  

108 Segundo a definição do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, “mecenato”, derivado do francês 

“mécénat”, significa “Proteção às artes e letras, ou aos seus cultores, concedida por homens ricos e amantes 

delas. = MECENADO (https://dicionario.priberam.org/mecenato [consultado em 28-08-2020]).  

A gente não sabe direito para quem a gente escreve.  

Mas existe, por trás do que a gente escreve, o desejo  

do encontro ou o desejo de mobilização do outro.  

(CESAR, 1999, p. 258) 

 

https://veja.abril.com.br/cultura/quem-e-amanda-gorman-jovem-poeta-que-declamou-versos-na-posse-de-biden/amp/
https://veja.abril.com.br/cultura/quem-e-amanda-gorman-jovem-poeta-que-declamou-versos-na-posse-de-biden/amp/
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corrente, serve-se frequentemente do termo poesia de encomenda em seu lugar” 

(MATVEJEVITCH, 1971, p. 99)109. Ainda sobre os termos associados à poesia de 

circunstância, Jean-Michel Maulpoix comenta que “O léxico relativo a essas formas 

‘fugitivas’, ‘ocasionais’, ‘encomendadas’ e ‘sociáveis’ sublinha em geral a importância 

tomada por sua destinação e por sua causa local” (MAULPOIX, 2005, p. 270)110, o que 

nos leva a pensar que se por um lado toda obra de arte inevitavelmente se endereça a um 

público, por outro “Vista pela relação entre a obra e o público, a poesia de circunstância 

[...] visa na grande maioria dos casos a um público bem determinado com o qual o poeta 

estabelece geralmente um contato imediato” (MATVEJEVITCH, 1971, p. 100-101)111. 

Assim, ainda que o fator da “encomenda” sofra variações, podendo ser mais ou menos 

explícito nos poemas, fica claro que a relação com o público/destinatário é um importante 

constituinte dos versos de circunstância. De fato, como lembra Matvejevitch, a própria 

consciência da existência de um público por parte do poeta já institui certo caráter de 

“encomenda” a sua escritura: 

 

 

[...] o sentimento exclusivo da existência de um público que passa 

inevitavelmente ao poeta uma ideia mais ou menos precisa de suas 

exigências comporta já um tipo de encomenda implícita, suscetível de 

revestir as formas mais variadas e de provocar no poeta ora sua ação, 

ora suas reações.  (MATVEJEVITCH, 1971, p. 100)112 

 

 

 Assim, seja por encomenda implícita ou explícita, a poesia de circunstância 

apresenta diversas questões ao poeta, constituindo-se, como afirma Maulpoix, como um 

desafio, uma proeza a se cumprir, na qual se deve “afirmar efetivamente seu valor, sua 

                                                           

109 No original: “Il est assez significatif qu’au XVIIIe siècle en France, au momento ù le terme poésie de 

circonstance ne semble pas encore courant, on se sert souvent à sa place du terme poésie de comande” 

(MATVEJEVITCH, 1971, p. 99).  

110 No original: “Le lexique relatif à ces formes ‘fugitives’, ‘occasionnelles’, ‘commandées’ et ‘sociables’ 

souligne em général l’importance prise par leur destination et par leur cause locale” (MAULPOIX, 2005, 

p. 270).  

111 No original: “Vue sous le apport de l’oeuvre et du public, la poésie de circonstance dénote ainsi une 

de ses caractéristiques les plus typiques: elle vise dans la grande majorité des cas um public bien déterminé 

avec qui le poète établi généralement un contact immédiat” (MATVEJEVITCH, 1971, p. 100-101).  

112 No original: “[...] le seul sentiment de l’existence d’un public qu’éprouve inévitablement le poète de 

même que l’idée plus ou moins precise qu’il se fait de ses exigences comportent déjà une sorte de 

commande implicite, susceptible de revêtir les formes les plus variées et de provoquer chez le poéte tantôt 

son action, tantôt ses réactions.” (MATVEJEVITCH, 1971, p. 100).  
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capacidade, seu toque particular na língua, seu responder, podemos dizer” (MAULPOIX, 

2005, p. 268)113 mesmo dentro de um quadro específico de circunstâncias.  

 Não tão distantes desse desafio, como podem aparentar em um primeiro momento, 

as obras poéticas de Carlito Azevedo e de Manuel de Freitas respondem a circunstâncias 

que, embora não sejam encomendadas por mecenas ou algo do tipo, carregam 

inevitavelmente esse gesto de envio, a consciência de que aquilo que se escreve é escrito 

para alguém. O comentário assertivo de Luciana di Leone sobre os Versos de 

Circunstâncias drummondianos também é válido para as obras de Carlito e Freitas, ainda 

que estas, como sabemos, não possam ser lidas como poesia de circunstância strictu 

sensu: 

 

 

[...] o comum a todos estes poemas é, então, não um conteúdo, nem a 

dependência da circunstância, mas um gesto que responde 

insistentemente, ansiosamente a um desejo de ir ao encontro do outro, 

o seu ser primeiramente um gesto de endereçamento, de procura do 

outro, de envio [...]  (DI LEONE, 2014, p. 72) 

 

 

 Nesse sentido, o que é posto em evidência pela ideia de circunstância trabalhada 

nas obras dos dois poetas não é mais o valor de encomenda (que, em contrapartida, é o 

que salta aos olhos em grande parte dos versos de circunstância strictu sensu), mas sim o 

gesto de envio, que traz à tona o aspecto convivial dessas poéticas por meio do uso de 

procedimentos que enfatizam a procura por e a relação com um outro. No lugar de 

poemas-envelopes que sinalizavam os nomes – e, por vezes, como em Mallarmé, até o 

endereço – das pessoas as quais os versos se endereçavam, surgem então poemas que 

evidenciam o gesto de envio por meio de recursos como a dedicatória, altamente 

empregada tanto nos livros114 quanto nos poemas de Carlito e de Freitas.  

 Se outrora os poemas eram frequentemente dedicados aos mecenas ou a figuras 

políticas (como no caso d’Os Lusíadas, dedicado a D. Sebastião), o mesmo não é 

observado na literatura dos últimos séculos. Destituídos da obrigação de agradar seja por 

razões financeiras ou políticas, os escritores passam a utilizar a dedicatória como 

                                                           

113 No original: “[...] affirmer électivement sa valeur, sa capacité, son toucher de langue particulier, son 

répondant, pourrait-on dire”. (MAULPOIX, 2005, p. 268).  

114 No corpus analisado, temos dedicatórias nos livros Sublunar, Monodrama e Livro das Postagens, de 

Carlito; e Ubi Sunt, Beau Séjour, Cólofon e Estádio, de Freitas.  
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instrumento de demonstração de seus interesses pessoais.  É o caso do poema intitulado 

“Vers de circonstance”, presente em Sublunar: 

 

 

     Para Hélio de Assis, leitor e amigo de Fraga 

                  “Mais que todos deserdamos 

                    desse nosso oblíquo modo 

                    um menino inda não nado 

                    (e melhor não fora nado)” 

                                                  C.D.A. 

 

Entre fraga e desabrigo 

eu sou pobre, pobre, pobre, 

onde está o corpo amigo 

que me cobre, cobre, cobre? 

 

Nada de arraia-miúda, 

no serial da avenida, 

por que fui dar nessa boca 

que me fere intimativa? 

 

Por que justo nesse beijo 

sigla de ouro e veneno 

que enigma meu desejo 

com lacre azul metileno? 

 

Entre desabrigo e fraga 

nasce e morre o quem dá série 

que se oculta sob chaga 

que difere, fere, fere. 

(AZEVEDO, 2010, p. 16) 

 

 

 Enquanto o título aponta para versos feitos à ocasião de circunstâncias, logo 

abaixo, a dedicatória e a epígrafe já demonstram o modo ambíguo e desestabilizante pelo 
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qual essas circunstâncias serão trabalhadas ao longo de todo o poema. Se a dedicatória 

aponta para um referente “leitor e amigo”, salientando uma relação afetiva, seu vínculo, 

porém, é estabelecido em ligação com um nome próprio (“de Fraga”) que, logo no 

primeiro verso, tem seu sentido deslocado para a esfera do comum, indicando uma grande 

pedra ou penhasco. A epígrafe, por sua vez, é uma citação direta da segunda parte do 

longo poema “Os bens e o sangue”115 de Drummond que, juntamente com “Fraga e 

sombra” e “No meio do caminho” (remetidos por meio da imagem da “fraga”), parece 

compor o jogo intertextual desses versos.  

 A repetição de palavras e sons em “Os bens e o sangue” (“frágil frágil frágil 

frágil”) também ocorre em “Vers de circonstance” no último verso da primeira e última 

estrofe, assim como o uso das rimas e do som /f/ em todo o poema. Já o soneto “Fraga e 

sombra”116, além do uso da rima, parece fornecer o vocábulo “fraga”, que abre e fecha os 

                                                           

115 

“Mais que todos deserdamos 

deste nosso oblíquo modo 

um menino inda não nado 

(e melhor não fora nado) 

que de nada lhe daremos 

sua parte de nonada 

e que nada, porém nada 

o há de ter desenganado. 

 

E nossa rica fazenda                   

já presto se desfazendo 

vai-se em sal cristalizando 

na porta de sua casa 

ou até na ponta da asa 

de seu nariz fino e frágil, 

de sua alma fina e frágil, 

de sua certeza frágil 

frágil frágil frágil frágil 

 

mas que por frágil é ágil, 

e na sua mala-sorte 

se rirá ele da morte.” 

(DRUMMOND, 2012, p. 77) 

 

116  

“A sombra azul da tarde nos confrange. 

Baixa, severa, a luz crepuscular.  

Um sino toca, e não saber quem tange  

é como se este som nascesse do ar.  

Música breve, noite longa. O alfanje  

que sono e sonho ceifa devagar  

mal se desenha, fino, ante a falange  

das nuvens esquecidas de passar. 

Os dois apenas, entre céu e terra, 

sentimos o espetáculo do mundo, 
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versos de Carlito junto de “desabrigo” e ganha, por meio da dedicatória, dupla 

significação. É interessante notar que se o título “Vers de circonstance” pode ser creditado 

a circunstâncias subjetivas ligadas ao sujeito poético e aos nomes endereçados (“Hélio” 

e “Fraga”), ele também pode ser relacionado ao poema drummondiano aludido na 

epígrafe que, segundo o próprio Drummond, foi escrito a partir da leitura de documentos 

encontrados pelo poeta, podendo, assim, ser lido como uma espécie de “verso de 

circunstância”: 

 

 

Embora persuadido de que não cabe explicação para um poema, além 

do que ele mesmo traz consigo, o autor julga conveniente informar 

quanto à gênese desta composição. Resultou ela da leitura de um maço 

de documentos de compra e venda de datas de ouro no Nordeste de 

Minas Gerais, operações essas realizadas em meados de século XIX. 

Simultaneamente, certo número de proprietários, integrantes da mesma 

família, resolveu dispor de tais bens, havidos por meio de herança ou 

de casamento. Até então, permaneciam sob domínio do mesmo grupo 

familial os terrenos auríferos descobertos em 1781, na serra de Itabira, 

pelo capitão João Francisco de Andrade, que os transmitira a um seu 

sobrinho e sócio, o major Laje. Diz Eschwege que as lavras de João 

Francisco, em 1814, produziram mais de três mil oitavas de ouro. A 

exploração declinou com o tempo, e por volta de 1850 vemos os donos 

se desfazerem de jazidas e benfeitorias  (ANDRADE, 1951, p. 39). 
 

 

 Embora dedicado para “Hélio de Assis”, o poema também se escreve com a obra 

drummondiana, que se constitui como um segundo destinatário com o qual os versos 

buscam contato. Assim, o sujeito poético do poema de Carlito se une ao estatuto de 

“deserdado” do eu-lírico de “Os bens e o sangue”, e, se como comenta o crítico Gustavo 

Silveira Ribeiro, nesses versos drummondianos “O poeta estranha a sua origem, 

desconhece a continuidade e inventa outras genealogias, já claramente desligadas do 

mundo patriarcal brasileiro e das pesadas obrigações de herdeiro e proprietário, solidárias 

agora à existência dos deserdados e dos miseráveis.” (RIBEIRO, 2015, p. 34), em “Vers 

de circonstance” podemos observar outros herdeiros dessa história, décadas após o 

processo de modernização brasileiro, que nascem e morrem entre “desabrigo e fraga” em 

                                                           

feito de mar ausente e abstrata serra. 

E calcamos em nós, sob o profundo  

instinto de existir, outra mais pura  

vontade de anular a criatura.” 

((DRUMMOND, 2012, p. 47) 
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uma sociedade desigual e contraditória na qual avanços tecnológicos convivem com a 

violência e com valores ainda tradicionalmente arcaicos.  

  De maneira semelhante, o poema “Fractal” (anteriormente intitulado “A leitura 

que faltava”, em Collapsus Linguae) traz igualmente uma dedicatória de cunho afetivo, 

dessa vez para a poeta Lu Menezes, e o diálogo com Drummond, por meio da reescrita 

de um de seus mais famosos poemas: 

para Lu Menezes 

No meio da faixa de terreno destinada a trânsito tinha um mineral da 

[natureza das rochas duro e sólido 

tinha um mineral da natureza das rochas duro e sólido no meio da 

[faixa de terreno destinada a trânsito 

tinha um mineral da natureza das rochas duro e sólido 

no meio da faixa de terreno destinada a trânsito tinha um mineral da 

[natureza das rochas duro e sólido. 

Nunca me esquecerei deste acontecimento 

Na vida de minhas oculares internas em que estão as células nervosas 

[que recebem estímulos luminosos e onde se projetam as imagens 

[produzidas pelo sistema ótico ocular, tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio da faixa de terreno destinada a 

[trânsito 

tinha um mineral da natureza das rochas duro e sólido 

tinha um mineral da natureza das rochas duro e sólido no meio da 

[faixa de terreno destinada a trânsito 

no meio da faixa de terreno destinada a trânsito tinha um mineral da 

[natureza das rochas duro e sólido. 

(AZEVEDO, 2010, p. 60) 

 

 

 Todavia, é em Monodrama que Drummond passará de mote para a escrita/ rescrita 

a personagem, em um poema no qual seu nome figura como uma espécie de título-

dedicatória, indicando a persona com a qual o sujeito poético estabelece um diálogo 

silencioso: 

 

 

DRUMMOND 

 

Sabe que nada mais agora 

poderá mover sua poesia. 
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Cruza a avenida Rio Branco, o Aterro, 

a enseada, o túnel do Pasmado 

 

(do mundo caduco, é a parte 

que mais lhe agrada). 

 

Nem o vestido de flores da 

filha do tipógrafo, nem os 

 

pássaros de fogo que dele 

partiam de vez em quando 

 

(tudo perdido num antigo 

crepúsculo itabirano). 

 

Nem aquela vez, 

quando pensou ouvir 

 

o rumor do mundo percutindo 

as paredes do Outeiro 

 

(havia um melro no alto 

do muro de cantaria negra). 

 

Cerra as mãos como quem porta 

um segredo, e ainda que ninguém 

 

perceba, sente que sua revolução 

está ocorrendo neste exato instante. 

 

Se apenas uma dessas indecifráveis 

palmeiras pousasse o rosto no peito 
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do aviador cansado, ouviria 

as bombas da ilusão de 

 

autossuficiência e as bombas 

da ilusão de unidade absoluta 

 

com a natureza reduzindo a 

pó a ilha mínima do eu. 

 

Mas ele mesmo só pode ouvir os 

ônibus lotados que passam rumo à 

 

periferia, soltando no ar 

grossos rolos de fumaça negra, 

 

ou as mãos de quem costura 

vestidos de flores baratos. 

 

Revoluções e filhos são mais 

incontroláveis do que poéticos: 

 

eis a quinta-essência do 

aprendizado? Maria Julieta está morta. 

 

Cruza o túnel do Pasmado, e mais outro. 

Tudo somado, talvez esteja recitando: 

 

“A Avenida Atlântica situa essas  

coisas numa palidez de galáxias”. 

(AZEVEDO, 2009, p. 65-67) 

  

 

 Figurado como “poema-percurso” (SÜSSEKIND, 2008, p. 65), na medida em que 

acompanha o passeio de Drummond pela cidade do Rio de Janeiro, o poema (inicialmente 

publicado sob o título “Elegia 05/08/87”, em referência a “Elegia 1938”, de Drummond) 
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caminha lado a lado do poeta e de suas reflexões, como se o sujeito poético se tornasse 

uma espécie de narrador que, observando atentamente sua personagem, lhe adivinhasse 

os pensamentos e aflições. É assim que, logo no primeiro dístico, afirma a consciência de 

Drummond sobre a monumentalização de sua obra (“Sabe que nada mais agora/ poderá 

mover sua poesia. ”), para depois contrapor as reflexões do personagem acerca do que 

que se foi e o que ainda restou “do mundo caduco” de sua juventude. Até que o sujeito se 

permite um momento de maior divagação, vislumbrando no cerrar de mãos do poeta uma 

revolução interna que lhe ocorre naquele instante, figurada pelas “bombas da ilusão de// 

autossuficiência e as bombas/ da ilusão de unidade absoluta”, que poderiam ser ouvidas 

caso se pousasse o rosto em seu peito. Com a “ilha mínima do eu” reduzida a pó, resta ao 

poeta a escuta dos sons citadinos de transportes lotados ou de costuras de vestidos baratos, 

fatores que invadem a vida e os poemas de forma irrefreável, como as revoluções e os 

filhos, “mais/ incontroláveis do que poéticos”. Adentrando agora em âmbito mais íntimo 

da vida do poeta, inclusive anotando a morte de sua filha Maria Julieta, o sujeito observa 

Carlos Drummond de Andrade cruzar dois túneis e conjectura que, com “Tudo somado”, 

talvez o poeta esteja recitando versos de seu poema “Canções de Alinhavo”117.  

 Desse modo, escrito em forma de homenagem118, o poema traz a vida e a obra de 

Drummond transformando o poeta em personagem e ao mesmo tempo em uma espécie 

de interlocutor silencioso, na medida em que o diálogo estabelecido entre ele e o sujeito 

poético é pautado na observação e imaginação do último, sendo as únicas palavras de 

Drummond as apropriadas ao final por meio de seus versos. Esse diálogo, principalmente 

quando levamos em conta as relações intertextuais estabelecidas pelos poemas anteriores, 

ecoa um gesto de envio, na medida em que se constrói como uma tentativa de conversa, 

de troca entre um eu leitor/observador e um tu poeta/silencioso. Além disso, como 

observamos, a relação construída por meio desse diálogo aproxima as duas obras, com 

apropriações de recursos e de tons drummondianos pela poética de Carlito. Sobre esse 

                                                           

117 Os dois versos de Carlito são compostos pelo verso final da quinta (de oito) parte do poema, presente 

no livro Corpo, de 1984.  

118 De acordo com o E-Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia, a dedicatória se define como um 

“Breve texto em homenagem a alguém em particular, demonstrando admiração profissional ou pessoal, 

afecto ou gratidão por dívida intelectual, ou simples cortesia para com um amigo ou familiar. A dedicatória 

escreve-se geralmente numa das páginas de abertura de um livro, frequentemente na página de rosto interior 

ou na primeira página em branco.” (Disponível em https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/dedicatoria/. 

Acesso em agosto de 2020).  

https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/dedicatoria/
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assunto, comparando os livros Claro Enigma e Monodrama, Gustavo Silveira Ribeiro 

comenta que: 

 

 

O que parece aproximar de modo mais sólido os livros é a feição 

melancólica que ambos assumem. A contradição que opõe o ‘eu’ e 

mundo, questão essencial do ethos melancólico, está ali, perceptível a 

cada passo, paralisando a vontade e convidando o(s) sujeito(s) 

poético(s) ao recolhimento, à introspecção.  (RIBEIRO, 2015, p. 36) 

 

 

 O ethos melancólico percebido pelo crítico em Drummond e Carlito é igualmente 

reconhecível na obra de Manuel de Freitas que, também fazendo uso de recursos como a 

dedicatória e a citação, estabelece trocas com um outro, que pode ser figura literária, 

familiar/amiga ou ambas, como ocorre em “Liceu Sá da Bandeira, 1988”, de Beau Séjour: 

 

 

para o Joaquim  

 

Quando somos demasiado novos  

e o tapume de sentidos e vontades  

nos obriga ao inferno real da escrita,  

pouco adianta acrescentar  

que esses passos num abismo alheio  

não interessavam sequer à ocasional  

professora de português que, entre duas  

bicas, nos falava do monóculo de Cesário. 

 

Eu confundo tudo – até já de pronome  

mudo (e rimo). Na verdade, talvez tenha  

amado essa magra professora do liceu  

que só me leu (se é que leu) passados  

muitos anos. Mas o que importa, neste poema,  

é o susto com que chegamos às palavras  

que não temos. Enquanto a dor, apenas,  

se revela soberana e intransmissível. 
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Havia o Campos, Sá-Carneiro  

– descobertos por acaso na pequena  

livraria que em breve terá de sofrer  

a sombra do maior centro comercial  

de Santarém. Mas depois era o deserto.  

E em minha casa apena se liam  

(se é que liam) sonetos de primas  

pelas mesmas editados, tão incertas  

em grau quanto em talento. 

 

Não gosto de lhe chamar destino,  

mas houve uma espécie de sorte  

nesse azar imenso (estar vivo,  

numa cidade indizivelmente bronca):  

Dois crepúsculos que a penosa biblioteca  

do liceu me fez seguir durante meses,  

deixando que a cicuta e o assombro  

se conformassem a “sons e sentidos”  

que não eram, nem poderiam ser, os meus. 

 

Alguns desses nomes viriam talvez  

a salvar-me. Não de mim, claro,  

mas do esterco mais ou menos consensual  

dos que então se tinham como poetas.  

Eu não percebia: como pode um poeta  

não sofrer? Já disse que confundia tudo:  

a biografia e a obra, antes de mais, mas  

também, num plano diverso, a clamorosa  

insignificância em que pareciam comungar  

os malabaristas de escola, o secos  

& institucionais ou os que pelo escárnio  

e pela ruptura queriam o mesmo e assinavam.  

Provavelmente, não me estava a enganar. 
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Eram dos que iam realmente às escolas,  

o que ajuda a tirar dúvidas (que me desculpe  

a Sophia, que também lá foi uma tarde).  

E ou viviam disso ou sempre garantiam  

férias mais folgadas num paraíso suburbano.  

Eu preferia ficar em casa, a ler por exemplo Florbela.  

Quantos poemas dela não passei à máquina... 

Esses e os outros, os que escrevia mal e tão bem  

fui sabendo deitar fora. Tinha dezassete  

anos, vontade de morrer, maus hábitos. 

 

Não sei se o país mudou. Eu não.  

Haverá mais estradas, menos lugar  

para o corpo e, nas letras, os do costume  

foram como se previa substituídos  

pelos mais novos de costume. “Já cansa  

a cona, caramba”, diria o Mário –  

que nunca fez exatamente parte deste  

horror quotidiano sem reabilitação possível. 

 

Desenganem-se. Há muito pouco a reter  

disto a quem um atávico pudor nos impede  

de chamar morte. Talvez aquele primeiro  

corpo, numa praia a que não voltei  

nem voltou a anoitecer assim. Ou o diálogo  

perfeito entre uma pavana de Byrd  

e o mar de Santa Cruz. A poesia, se quisermos  

insistir no termo, começa no corpo  

(cf. Herberto Helder) para acabar num livro  

– ou em lado nenhum, que é o melhor dos destinos. 

 

Do Liceu Sá de Bandeira até ao fim do mundo. 

(FREITAS, 2003, p. 49-51) 
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 Com a dedicatória “Para o Joaquim”, o poema abre com uma homenagem 

duplamente literária e afetiva ao poeta e crítico Joaquim Manuel Magalhães, autor de 

Dois Crepúsculos, livro que, ainda na época da juventude, quando o sujeito poético ainda 

“confundia tudo”, lhe apareceu em uma “espécie de sorte” e foi o responsável por lhe 

apresentar nomes que “viriam talvez/ a salvar-me. Não de mim, claro, / mas do esterco 

mais ou menos consensual/ dos que então se tinham por poetas”. Assim, a um cenário 

escolar dentro do qual a professora “falava do monóculo de Cesário” e se descobriam por 

acaso Campos e Sá-Carneiro, se juntou todo um novo universo introduzido pela obra de 

Joaquim (que, como anteriormente observado, tem grande presença na obra 

freitasiana119). O menino que tinha “dezassete/ anos, vontade de morrer, maus hábitos” 

declara não ter mudado anos depois e, se observa em seu redor um “horror quotidiano 

sem reabilitação possível”, o faz com e através da leitura de poetas como Mário Cesariny 

e Herberto  Helder, cujos nomes figuram em Dois Crespúsculos. Assim, embora haja 

“muito pouco a reter/ disto a que um atávico pudor nos impede/ de chamar de morte”, 

ainda há na lembrança daquele “primeiro/ corpo, numa praia a que não voltei”, no 

“diálogo/ perfeito entre uma pavana de Byrd/ e o mar de Santa Cruz” e no caminho 

percorrido pela poesia do corpo ao livro ou a “lado nenhum, que é o melhor dos destinos” 

vestígios de sobrevivência. Vestígios de afeto, de trocas estabelecidas entre corpos físicos 

e literários, que, ressoando a ligação entre Inês de Castro e Dom Pedro120, vão “Do Liceu 

Sá da Bandeira até ao fim do mundo. ”  

 Outro exemplo de troca concebida por meio de uma dedicatória que sublinha ao 

mesmo tempo uma relação intertextual e afetiva é o nono poema de Estádio, dedicado a 

Rui Pires Cabral, poeta e amigo próximo de Freitas121: 

 

                                                           

119 Segundo Luis Maffei, “Fica claro, a partir da leitura de "Liceu Sá da Bandeira, 1988", a existência de 

uma postura efetivamente discípular de Manuel de Freitas em relação a Joaquim Manuel Magalhães, pois 

um período de formação juvenil teve como prática como que de iniciação a leitura de um dos mais 

conhecidos exemplares críticos de Magalhães.” (MAFFEI, 2005, p. 309).  

120 “Os túmulos de D. Pedro I e de D. Inês de Castro estão localizados no Transepto da Igreja do Mosteiro 

de Alcobaça, para onde foram transferidos em 1957. Os caixões estão em frente um ao outro, de modo que, 

segundo a lenda, no Último Julgamento, Pedro e Inês podem olhar um para o outro enquanto se levantam 

de seus túmulos. No mármore está escrito ‘Até o fim do mundo ...’” 

(https://artsandculture.google.com/exhibit/at%C3%A9-que-a-morte-nos-separe-alcoba%C3%A7a-

monastery/bQIintqAH-0SLg?hl=pt-PT). Acesso em janeiro de 2020.  

121 Além de ter trabalhado junto de Freitas na livraria Paralelo W, em Lisboa, Rui Pires Cabral é um dos 

nomes que figuram na antologia Poetas sem Qualidades. Em 2015, Pires Cabral organizou Sunny Bar, 

recolha de poemas de Freitas publicada pela editora Alambique.  

https://artsandculture.google.com/exhibit/até-que-a-morte-nos-separe-alcobaça-monastery/bQIintqAH-0SLg?hl=pt-PT
https://artsandculture.google.com/exhibit/até-que-a-morte-nos-separe-alcobaça-monastery/bQIintqAH-0SLg?hl=pt-PT
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                                                   para o Rui Pires Cabral 

 

<<Este é o único lugar da minha juventude 

que não mudou>>, disse o Rui, talvez 

à décima cerveja. Mas lembrou-se 

(é natural) da morte, cadeiras vazias, 

rápidas substituições em campo 

de ninguém.  

 

   E ficámos os dois com pena 

de não podermos comprar uma canção 

de Brassens, Young Marble Giants ou Freddy. 

 

Tantas cervejas depois 

e continuamos a não perceber nada. 

(FREITAS, 2008, p. 19) 

     

         

 Nesse poema, o nome da dedicatória ganha corpo e entra na cena poemática logo 

na primeira estrofe, que reporta sua fala, destacada pelo uso das aspas, e penetra em seus 

pensamentos. É interessante notar que, enquanto a citação da voz do interlocutor 

intensifica a relação entre o poema e a realidade extratextual, trazendo a sensação de que 

se trata de uma circunstância vivida que é agora transportada aos versos, o emprego da 

expressão “talvez/ à décima cerveja” em enjambement quebra essa expectativa, levando 

a circunstância relatada para o âmbito ficcional, mais próximo de uma ocorrência 

verossímil do que verificável. É esse mesmo âmbito que permite ao sujeito poético 

percorrer as reflexões internas de Rui, adivinhando-lhe os pensamentos recorrentes de sua 

fala. A partir deste ponto, na segunda e última estrofes, é como se houvesse uma 

confluência entre o sujeito poético e seu interlocutor, na qual “eu” e “tu” se somam e 

transformam em “nós”, o que fica claro pela conjugação dos verbos na segunda pessoa 

do plural. Se no poema dedicado a Magalhães o sujeito poético passa a enxergar o mundo 

com e através das leituras provocadas por Dois Crepúsculos, aqui sujeito e interlocutor 

parecem partilhar da mesma visão de mundo, dividindo cervejas e músicas e tendo em 
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comum a mesma dificuldade em perceber o que os circunda: “Tantas cervejas depois/ e 

continuamos a não perceber nada. ” (FREITAS, 2008, p. 19).  

 Assim, as dedicatórias são bastante utilizadas tanto por Freitas quanto por Carlito 

como um modo de articular trocas com um outro, com vozes que, literárias ou não, 

sublinham o caráter afetivo e convivial dos poemas, na medida em que o eu dos poemas 

“se constitui [...] com o outro, pelo gesto mesmo de ser escrito pelo outro” (ANDRADE 

[et al], 2018, p. 104). Nesse sentido, entendendo a poesia como uma “contínua travessia 

para o Outro” (SANTIAGO, 1989 apud ANDRADE [et al], 2018, p. 98), como escreveu 

Silviano Santiago, as duas poéticas enfatizam esse gesto em direção ao outro não só por 

meio do uso das dedicatórias, mas de outros procedimentos como a apóstrofe, o uso da 

segunda pessoa do singular e do plural, a referência nominal a outras pessoas, a 

apropriação de falas e escritos alheios e, sobretudo, através da construção de poemas em 

que são acentuadas as lógicas do encontro e do convívio, como em “Morabeza”, de 

Manuel de Freitas, poema de Sic: 

 

                                        [com o Jorge, no Taki Talá] 

 

Manhã ká tem dia, para 

estes corpos que dançaram anos  

e derrotas, na fome cantável das ilhas. 

 

E rodopiam, pesados, rente 

à madeira das paredes e ao 

rumor estrangeiro dos eléctricos. 

Já não existem, talvez, 

as crianças que na fotografia 

a preto e branco brincam sem morte 

pela praia – pequeno país que os rostos, 

as canções e o álcool tornaram 

desmedido. B(e)leza adivinhada 

no copo que encontra o chão  

e gosta, connosco, de cair. 
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Mas tu, meu amigo, finges destoar 

desta música de latas e violas 

rombas, mornas cheias da vida 

que nos foge. Essa incompreensível 

saudade, sodade – de quando não 

fomos felizes. Mar à volta, resignado. 

 

E falas, soletras grogue e cerveja. 

Convocas demoradamente 

os autores franceses que mais leste 

– tudo o que aqui procuro esquecer 

contigo, num país mais próximo 

daquilo a que por vício chamo 

às vezes coração, estrela d’nada. 

 

Porque a música, Jorge, é a única 

razão que nos sobra. E a ela apenas 

bebemos, com um sorriso grande 

a perder-se no rosto que passou já, 

 

para sempre. À tua!  

(FREITAS, 2002b, p. 43-44) 

 

 

 De forma diversa dos poemas anteriores, nesse a dedicatória não é indicada pela 

preposição “para”, mas sim por “com”, salientando o vínculo convivial. Além disso, à 

referencia nominal “Jorge” é acrescentada uma espacial, indicando o local do 

acontecimento, o restaurante Taki Talá, localizado ao norte de Portugal.  Em meio as 

descrições do que se passa dentro do espaço cheio de corpos que rodopiam ao som da 

música, desenha-se a figura do interlocutor que finge destoar das ruínas ao seu redor e 

que, de maneira semelhante ao que ocorrera no poema dedicado a Rui Pires Cabral, parece 

compartilhar mais do que cervejas com o sujeito poético. Enquanto o “tu” fala e convoca 

memórias, o eu-lírico busca se esquecer “de quando não/fomos felizes”, mas ambos 

celebram, juntos, a música, “a única/razão que nos sobra”. É interessante notar o uso das 

apóstrofes no início da terceira e da quinta estrofe (“Mas tu, meu amigo,”; “Porque a 
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música, Jorge,”) e a apropriação de falas que, indicadas em itálico, registram expressões 

informais ou modos de dizer típicos da linguagem oral portuguesa. O mesmo ocorre com 

o emprego da palavra “beleza” com a inclusão dos parênteses na primeira vogal, 

apontando duplamente para a variação escrita e oral do vocábulo em Portugal.  

 De maneira semelhante, no segundo dos três poemas intitulados “Vers de 

circonstance” por Carlito em Versos de Circunstância, sujeito poético e interlocutor se 

misturam de tal modo que é impossível discernir entre um e outro: 

 

 

“Coisas assim ocorrem 

quando estamos a ponto de 

tornar real uma possibilidade 

que nos está sempre escapando.” 

Caminho com Marília até a Lagoa, mas a volta 

para casa já é outra escrita na fumaça, a 

nomeação de um “vestígio”, de uma tristeza. 

Os remadores se esforçam, a garota anseia 

não ser nada mais do que a continuação 

da bicicleta em sua fuga, nós somos sua 

neutralização. Você mesmo acorda e pode 

imaginar: “hoje pintarei toda a manhã e a 

tarde inteira”, sem nunca ter sido ou 

tentado ser pintor. 

                    “Pequena xícara preferida, 

colherinha a transportar, anos a fio, dunas 

e dunas de café solúvel, os dias nos 

querem sempre assim? à sua pulseira 

branca unidos, ansiando sempre 

          por novas flores, outra 

primavera, um possível 

jardim?” 

(AZEVEDO, 2001, p. 19) 
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 Assim como no poema de Freitas, há aqui a nomeação de um interlocutor – 

“Marília” –, com o qual se faz um percurso até a Lagoa e de volta para casa. Porém, não 

é possível identificar se a fala que abre o poema pertence ao interlocutor, ao sujeito 

poético ou até mesmo a outra personagem transeunte (os remadores ou a garota de 

bicicleta), o que gera um fator de indeterminação nos versos, confirmado pelo emprego 

da segunda pessoa do plural em toda a fala. Mais adiante, há o emprego da terceira pessoa 

que, aqui, funciona como segunda pessoa do singular (“você”), seguido da apropriação 

de mais uma fala, dessa vez em primeira pessoa, e, na última estrofe, uma série de 

questionamentos colocados entre aspas, cortados por espaços em branco no primeiro e 

antepenúltimo versos, conferindo-lhes um tom de reflexão hesitante cuja origem, 

novamente, é impossível localizar. Desse modo, apesar de se autonomear como versos de 

circunstância, o poema não indica claramente um destinatário como tradicionalmente se 

faz na poesia de circunstância; pelo contrário, ao invés de se dirigir a um público bem 

determinado, os versos acima desterritorializam as categorias de sujeito poético e de 

interlocutor, tornando as circunstâncias e falas do poema indetermináveis. O gesto de 

envio, aqui, não se faz por homenagens, mas pela partilha sutil que se encena entre sujeito 

poético, interlocutores e personagens: no passeio lado a lado com Marília, na interferência 

neutralizadora dos dois, na menina que corre de bicicleta, e na ânsia compartilhada, por 

meio de “sua pulseira/ branca”, “por novas flores, outra/ primavera, um possível/ jardim”.  

 Logo em seguida a esse poema, o terceiro e último “Vers de circonstance” 

acrescenta a esse fator de indeterminação o uso dos pronomes dêiticos ligados a um 

interlocutor indefinido: 

 

  

A pessoa que mais amo 

é feita desse mirante, 

dessa época do ano, 

do perto desse distante. 

 

E o oceano e as pedras 

cabem no vinco de horror 

que é sua falta em meu rosto, 

Tróia no rosto de Heitor. 

(AZEVEDO, 2001, p. 20) 
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 Nos dois quartetos acima, o interlocutor não é nomeado e nem sequer ocupa a 

posição da segunda pessoa do singular. É designado, de forma imprecisa, como “A pessoa 

que mais amo”, a qual são relacionadas objetos que, embora sejam determinados pelos 

pronomes dêiticos (“desse mirante”, “dessa época do ano”, “do perto desse distante”), 

aludem a uma referência que se perde dentro do poema, na medida em que não é possível 

identificar qual é o mirante, a época do mundo e a distância a que o poema se refere. 

Como sintetizado no Indicionário do Contemporâneo: 

 

 

[...] os pronomes são formas “vazias”, que podem ser ocupados por 

qualquer um, mas, em cada situação de enunciação, ganham um 

referente único. Poderíamos dizer que a poesia produz uma situação 

específica em que essas formas são preenchidas e, ao mesmo tempo, 

permanecem vazias, numa espécie de “indeterminação determinada” 

(ANDRADE [et al], 2018, p. 106) 

  

 

 De forma similar, o sentimento do sujeito poético também habita o campo do 

vazio, sendo referido como um “vinco de horror” no qual caberiam o oceano e as pedras 

e como “falta”, por meio de uma dupla referência literária à epopeia homérica e a um 

poema de Ferreira Gullar122.  

 Ao tratar do poema “Paisagem japonesa para Aguirre”123, também de Versos de 

Circunstância, Luciana di Leone faz um comentário que, a nosso ver, também cabe aos 

                                                           

122 Trata-se do poema “Vendo a noite”: “Júpiter, Saturno./De dentro de meu corpo/estou vendo/o universo 

noturno.//Velhas explosões de gás/que meu corpo não ouve:/vejo a noite que houve/e não existe mais –//a 

mesma, veloz, em rosto de Heitor/– hoje na pele de meu rosto/ no Arpoador.” (GULLAR, disponível em 

https://books.google.com.br/books?id=vbNcBAAAQBAJ&pg=PT81&lpg=PT81&dq. 

 

123  

      Pensei nos ventos frios 

que sopram 

da Sibéria enrolando-se 

em seu pescoço, na pesca do salmão  

e na corrida da raposa fugindo do seu covil 

rumo à plantação de batatas; mas 

aqui, 

neste quase morro da Lopes Quintas, 

com pedregulhos ao fundo, 

você pousa agora um jarro sobre a mesa 

e é quase como se pousássemos também 

nossas vidas sobre tudo isso 

e sorríssemos; 

pode ser a coisa 

https://books.google.com.br/books?id=vbNcBAAAQBAJ&pg=PT81&lpg=PT81&dq
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versos supracitados. Ela diz que nele é “Como se no gesto do envio do poema, no gesto 

da vontade de falar para o você, habitasse a possibilidade de convívio de planos afastados, 

tão afastados como o eu e o você. ” (DI LEONE, 2015, p. 114).  Em “vers de circonstance” 

também ecoa o gesto que busca aproximar o que está perto do que está distante, gesto que 

se percebe inclusive no já mencionado emprego dos dêiticos, que apontam duplamente 

para o próximo e para o longínquo. Contudo, é importante ressaltar que a presença do 

aspecto convivial e afetivo no gesto de envio incorporado por esses poemas não deve se 

limitar – embora não se esquive por completo disso – a uma lógica apaziguante de trocas 

de elogios mútuos. Assim, ainda que muitos nomes se repitam tanto nas dedicatórias 

quanto nas referências nominais dos poemas e boa parte seja identificável por um leitor 

atento e assíduo (que reconhecerá, por exemplo, a recorrência dos nomes de poetas em 

torno da editora Averno na obra de Freitas e a de nomes de poetas cariocas na de Carlito, 

além de nomes de membros familiares dos dois), entendemos que ambos não se valem 

desses recursos apenas para fins pessoais ou editoriais.  

 Se, como advertiu Balzac, “o tempo das dedicatórias já passou” com o fim do 

mecenato, sabemos que, em contrapartida, há algumas décadas instalou-se uma complexa 

rede que envolve tanto o mercado editorial quanto a própria relação entre poesia e a crítica 

especializada. Rede que, inevitavelmente, acaba alimentando esse tipo de troca de favores 

entre poemas dedicados a poetas que também aludiram a “minha” obra ou que minha 

editora/ revista publicou, ou ainda entre críticos que se mostraram simpatizantes de “meu” 

trabalho poético/crítico e poemas que dedico ou troco com eles. Sob esse prisma, como 

salienta Luciana di Leone, “o convívio é suscetível a se afastar do convívio, os afetos 

deixam de afetar. ” (DI LEONE, 2015, p. 116) porque deixam se ser entendidos como 

movimentos tensos e desterritorializantes124. Por isso, e pelos exemplos que já trouxemos 

                                                           

mais simples, como 

a taça de café que aquece agora 

as palmas de nossas 

mãos (“ó doce hebréia”) e cheira bem; 

além, o jóquei iluminado, a lagoa 

que nos veste como camisa ensopada; 

olhamos a lua, 

amamos o mar. 

(AZEVEDO, 2001, p. 13-14) 

124 Ainda segundo a crítica, “Manter essa tensão é vital para garantir a dimensão política do convívio e da 

afetividade. Pois convívio apaziguado, assim como os afetos baseados na identificação, são largamente 

utilizados pela publicidade, pela propaganda e pela política mais perversa e nacionalista. ” (DI LEONE, 

2015, p. 116).  
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anteriormente, acreditamos que as poéticas de Carlito Azevedo e Manuel de Freitas 

enfatizam e mobilizam uma noção de afeto baseada na tensão, até mesmo nos poemas 

nos quais poderíamos identificar a rede de “troca de favores”, por meio dos recursos e 

procedimentos que adotam em seus poemas.  

 Essa mobilização do afeto através de práticas de escrita, sobretudo poéticas, tem 

se intensificado nas últimas décadas, o que, sem dúvida, se relaciona com a importância 

que o tema tem ganhado em outras áreas contemporaneamente. Assim, o pensamento 

acerca da relação entre afeto e poesia pode também contar com o suporte filosófico, uma 

vez que a ideia de afeto foi estudada e problematizada por Spinoza e, posteriormente, 

pelas leituras que Gilles Deleuze realizou sobre seus escritos. Nesse sentido, é importante 

entender as definições que Spinoza dá em sua Ética, segundo as quais o afeto 

compreenderia “as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou 

diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções” 

(SPINOZA, 2009, p. 98). Ao estado de um corpo sofrendo a ação de outro corpo, portanto, 

chamamos afecção, enquanto que o afeto somente se dará a partir do resultado desse 

contato entre corpos, sendo o efeito que a afecção causa em um sujeito, ou, nas palavras 

de Deleuze: 

 

 

Um efeito é, primeiramente, o vestígio de um corpo sobre um outro, o 

estado de um corpo que tenha sofrido a ação de um outro corpo: é uma 

affectio – por exemplo, o efeito do sol em nosso corpo, que “indica” a 

natureza do corpo afetado e “envolve” apenas a natureza do corpo 

afetante [...] A afecção, pois, não só é o efeito instantâneo de um corpo 

sobre o meu mas tem também um efeito sobre minha própria duração, 

prazer ou dor, alegria ou tristeza. São passagens, devires, ascensões e 

quedas, variações contínuas de potência que vão de um estado a outro: 

serão chamados afectos, para falar com propriedade, e não mais 

afecções. (DELEUZE, 1997, p. 156-157) 
 

 

 Assim, é entendendo o afeto como o resultado “de uma relação onde a fronteira 

entre interior e exterior já não é determinável. Resultado dos efeitos da passagem de um 

corpo [...] sobre outro, de uma mútua modificação, e não da expressão unidirecional de 

um sentimento mais ou menos puro. ” (DI LEONE, 2014, p.32), e nos afastando de 
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qualquer noção apaziguante de afeto, que lemos os poemas de Carlito Freitas, já que “Os 

afetos só podem ser problemáticos, ou não serão afetos” (DI LEONE, 2014, p.35).  

 Essa problematização do afeto pode ser observada, inclusive, nas escolhas 

editoriais de alguns livros de poesia dos dois poetas125 que ressaltam o aspecto convivial 

e afetivo envolvidos na produção e distribuição desses livros. Lembremos, por exemplo, 

da confecção de Versos de Circunstância pela coleção Moby Dick, selo pirata acolhido 

pela editora 7 Letras que, como relata Luciana di Leone: 

 

 

surgira para publicar os resultados de uma espécie de oficina informal 

que levavam adiante os próprios funcionários e amigos do editor Jorge 

Viveiros de Castro. A coleção contou com 20 títulos, publicados em 

tiragens de no máximo 150, impressos de forma caseira, testemunhando 

na sua materialidade o traço passageiro, lúdico e convivial da oficina. 

(DI LEONE, 2013, p. 53) 

 

 

 Alguns dos livros de Freitas possuem características semelhantes, como podemos 

aferir pelo exemplo de Estádio, pequeno livro em cuja última página encontramos uma 

nota que diz “ESTÁDIO (Janeiro-Dezembro de 2007) de Manuel de Freitas, com capa e 

um desenho de Luís Henriques, é uma edição dos autores composta e paginada por Pedro 

Serpa. Tiraram-s 244 exemplares impressos na DPICromotipo (rua Alexandre Braga, 

Lisboa) e Fevereiro de 2008, numerados e assinados” (FREITAS, 2008, p. 23), que é 

precedida, no exemplar a qual tivemos acesso126, pela numeração 176/244 e pela 

assinatura do poeta e do ilustrador: 

 

 

                                                           

125 Isso também pode ser observado nas escolhas implicadas no trabalho dois poetas em revistas, 

antologias e outras publicações, como aponta, no caso de Carlito, o estudo “Edición de Poesía: tiempos de 

afecto” de Luciana di Leone sobre a editora Moby Dick, publicado na revista Badebec em 2012; e, no caso 

de Freitas, a Tese de Julio Cesar Cattapan defendida em 2020, “Modos de resistir: cinismo e testemunho 

na Revista Cão Celeste”, sobre a revista Cão Celeste, dirigida pelo poeta e os artigos, publicados por Ida 

Alves, “Revistas contemporâneas de poesia em portugal: Algumas cenas críticas”, presente no volume 36 

da revista Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários em 2018, e “Cenas contemporâneas 

de escrita e leitura em revistas portuguesas de poesia: Telhados de Vidro”, no v.24, n. 52 da revista Scripta, 

no ano de 2020.  

126Trata-se do exemplar pertencente ao professor Luis Maffei, gentilmente concedido a mim para o 

desenvolvimento deste estudo, uma vez que o livro se encontra esgotado.  
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 Tal procedimento indica a opção não só pela tiragem única com poucos 

exemplares, mas também pela explicitação desta escolha em nota do livro. Se, de fato, o 

público de poesia não é tão extenso a ponto de demandar muitos mais exemplares – 

embora muitos dos livros de Freitas, como o próprio Estádio, já estejam esgotados e 

alguns tenham tido segundas edições –, tal situação não exige que haja qualquer 

explicação por parte da editora ou do autor em nota. A colocação desta, sendo um 

procedimento comum na obra freitasiana, está relacionada, ao nosso ver, 

simultaneamente a dois fatores: primeiramente, a uma estratégia de fetichização da 

mercadoria, no sentido de tornar um objeto “único” e “raro”127; mas também a uma ênfase 

no aspecto afetivo, tanto no sentido de explicitar as muitas mãos que confeccionaram o 

livro, apontando nomes, endereços e datas envolvidos no processo, quanto no sentido de, 

por meio dessa nota, buscar compartilhar esses detalhes com o leitor, aproximando-o do 

contexto de feitura do objeto que, ao chegar em suas mãos, completa sua inteireza, já que, 

                                                           

127 Como aponta Ana Beatriz Affonso Penna, em “Do comércio com as Musas: valor e projeto n’ Os 

Lusíadas e Manuel de Freitas”: “Assim, uma poesia sem qualidades, como a praticada pelo autor do 

prefácio, seria aquela que ao negar se conservar pura das influências externas de um tempo mercantil, 

aceitaria ser um espaço de canibalização recíproca – uma espécie de zona de mixagem entre a esfera da 

tradição poética e a da realidade reificada, com suas referências à cultura pop, seus cortes cinematográficos, 

linguagem radicalmente coloquial e/ou popular, motivos aparentemente banais e, até, alta produtividade, 

como se observa no caso de Manuel de Freitas, cuja velocidade na publicação de títulos faz lembrar uma 

linha de produção em série. (PENNA, 2012, p. 3)  

Fig. 12: Numeração, assinaturas e nota de fim presentes em Estádio 
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como nos lembra Joaquim Manuel Magalhães, os poemas são “objectos que precisaram, 

para existir, de uma atribuição de sentido por parte do autor, e precisam, para continuar a 

sua existência, de sucessivas atribuições de sentido, por parte dos leitores” 

(MAGALHÃES, 1982, p. 22).  

 Como um pequeno livro cuja quase totalidade de poemas utiliza-se da dedicatória 

ou de recursos semelhantes128, é interessante notar que, no décimo segundo e último 

poema de Estádio – o único não precedido por anotação –, possamos vislumbrar um envio 

direcionado de forma mais clara aos leitores por meio do emprego do verbo na terceira 

pessoa do plural: 

 

 

XII 

 

Esta mão parada 

sobre esta mesa azul, 

julgando dizer a morte. 

 

Talvez agora percebam.  

(FREITAS, 2008, p. 22) 
 

 Colocados como “eles”, os leitores parecem figuras que espreitam o poeta, cujo 

exercício falho é descrito na primeira estrofe, à distância, podendo se encaixar em 

coabitantes daquele espaço, sentados a uma mesa ao lado. Não são colocados, portanto, 

como protagonistas de um diálogo, mas de uma observação silenciosa e distanciada.  

 Entretanto, em outros poemas, a utilização da segunda pessoa parece abrir um 

espaço de troca entre poema e leitor, como ocorre em “A propósito de andorinhas”, de 

Cólofon, dedicado a outro poeta contemporâneo de Freitas, Diogo Vaz Pinto:  

  

 

                      para o Diogo Vaz Pinto 

 

Eu sei que esta história vos poderá 

parecer banal, mas havia um rapaz 

que matava andorinhas nas ruas de Vimioso 

e que se comove agora com uma morna 

que dura a noite inteira – ou com o acordeão 

de Rini Luyks, que nos leva onde não sabemos.  

 

                                                           

128 Todos os poemas de Estádio, com exceção do último, são precedidos por anotações colocadas entre o 

título numerado e os versos. Dessas anotações a maior parte é constituída por dedicatórias para alguém ou 

“à memória” de alguém (como no primeiro poema, dedicado ao poeta Fernando Assis Pacheco). Há, porém, 

anotações que indicam não uma dedicatória, mas sim o mote para a escritura do poema, como no quinto 

poema, “sobre uma fotografia de David Clifford” (FREITAS, 2008, p. 15), e no oitavo, com a anotação 

“subsídio para um retrato de Silêncio Alves e Maria Aurora” (FREITAS, 2008, p. 18).  
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Talvez continue a fugir da vida, 

a encontrá-la apenas nos versos 

e nas horas que ninguém quer, de tão usadas. 

Qual de vós atirará a primeira pedra, 

agora que os ninhos da infância  

se calaram para sempre? 

 

                                    * 

Também havia andorinhas 

na rua que me levava à escola. 

quando não podia adivinhar que 

um café, em Lisboa, se chamava Estádio 

e que nele, um dia, nos encontraríamos.  

 

Para provarmos, afinal, que <<a poesia 

é a distância mais curta entre duas pessoas>>; 

consegue ir do Vale de Santarém a Vimioso 

 

em menos de vinte anos, ajuda-nos, 

como nem sempre o amor, a tolerar 

a morte, este rosto inescapavelmente nosso. 

 

O resto, sabemo-lo demasiado bem, 

é literatura, vale menos do que um abraço.  

(FREITAS, 2012a, p. 29-30) 
 

 

  Iniciando com uma advertência dirigida a segunda pessoa do plural– “Eu sei que 

esta história vos poderá/ parecer banal” – o poema estabelece diálogo com um interlocutor 

que, nesse caso, pode ter seu lugar ocupado pela figura do leitor. Um leitor ficcional, é 

importante salientar, constituído no e pelo poema, sobre o qual o sujeito poético faz 

especulações e ao qual se reporta. Logo em seguida, nessa primeira parte formada por 

dois sextetos, o sujeito passa a descrever cenas do passado e do presente de uma 

personagem, relacionada a Diogo Vaz Pinto pelos dados biográficos acrescentados aos 

versos e, então, questiona, utilizando novamente a segunda pessoa do plural:  

 

 

Qual de vós atirará a primeira pedra, 

agora que os ninhos da infância  

se calaram para sempre? 
 

 

 Nesse ponto, há uma confluência entre interlocutor, já que a pergunta se dirige a 

um “vós”, e personagem, ao qual se relacionam os calados ninhos da infância. A questão 

adensa-se, tornando-se mais complexa, na segunda parte do poema, em que o foco passa 

para o sujeito poético, que relata as circunstâncias pelas quais ele e a personagem se 

conheceram, buscando provar que “a poesia/ é a distância mais curta entre duas pessoas”. 
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A transição da primeira pessoa do singular para o plural nas duas primeiras estrofes dessa 

segunda parte traz novamente uma ideia de partilha que, aqui, em um primeiro momento, 

aponta para o relacionamento entre sujeito poético e personagem a qual o poema é 

dedicado.  Porém, as duas últimas estrofes, ao empregarem verbos reflexivos na primeira 

pessoa do plural, permitem a leitura de um “nós” que abarca sujeito, personagem, mas 

também o interlocutor-leitor, que é aproximado do contexto vivenciado pelos dois 

primeiros a partir do poema: 

  
 

em menos de vinte anos, ajuda-nos, 

como nem sempre o amor, a tolerar 

a morte, este rosto inescapavelmente nosso. 

 

O resto, sabemo-lo demasiado bem, 

é literatura, vale menos do que um abraço. 

 

 

 Assim, como afirma Celia Pedrosa no artigo “Poesia, crítica, endereçamento”, por 

meio desse deslizamento pronominal, “as relações afetivas [...] podem se reafirmar, sim, 

mas em uma condição de acontecimento – de forma em crise – sempre por recomeçar, 

sempre por se reinvestir de um novo valor e alcance.” (PEDROSA, 2014, p. 83).  

 Nesse e em outros exemplos, o poema funciona como um meio de partilha afetiva, 

no qual, através do compartilhamento de circunstâncias íntimas, o sujeito poético 

estabelece um diálogo com o leitor, transformando-o em uma espécie de destinatário de 

suas correspondências e, com isso, faz da poesia um espaço privilegiado de trocas 

afetivas. O “eu” abre-se em direção a um outro, “tu” ou “vós”, em um registro próximo 

do biográfico e do diarísticos, e, por vezes, transforma esse outro em um dos seus, 

transmutando-o em “nós”. A poesia, “a distância mais curta entre duas pessoas”, passa a 

não ser somente endereçada aos nomes que referencia em dedicatórias ou em versos, 

dirigindo-se também à entidade ficcional do leitor que, embora impalpável, inalcançável 

e irrastreável, é vislumbrada no horizonte da escrita poética.  

 Ocupando na maior parte das vezes o espaço dos pronomes, como vimos, essa 

figura ficcional, porém, é nomeada em alguns poemas: 

 

 

É assim, amiga. Encontramo-nos 

quando calha nos bares de antigamente, 

deixando que sobre o tampo azul 

das mesas volte a pousar 
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um baço cemitério de garrafas. 

(FREITAS, 2002b, p. 52, grifos nossos) 
 

 

 Em outros, é somente entrevista em meio a questionamentos de possíveis razões 

(ou desrazões) para escrever: 

 

 

Resisto ao poema (o calor, escusado 

dizer, ajuda) e ponho-me 

a pensar: a quem poderá 

interessar uma elegia desastrada 

em que se fala, por exemplo, 

dos ovos cozidos da Dona Maria, 

ao Rego? [...] 

(FREITAS, 2002b, p. 65, grifos nossos) 
 

 

 Ou até mesmo se pode notar por meio de pergunta direta que, dirigida ao leitor, 

divide com ele uma inquietação privada: 

 

 

Como se nota a velhice de um gato? No caso do Barnabé, a resposta é 

simples: deixou praticamente de me atacar (era o seu desporto 

preferido, entre as seis da tarde e as duas da manhã), o pelo foi perdendo 

espessura e está bastante mais magro. Os gestos, como em qualquer 

velhice, tornaram-se lentos e espaçados. Embaciaram ainda, numa 

tristeza muda, os olhos que há quinze anos me acompanham. 

(FREITAS, 2019b, p. 59) 
 

 

 Esse compartilhamento de questões íntimas, além de enfatizar a construção de 

uma subjetividade que se quer próxima do sujeito empírico que escreve, conforme 

apontamos anteriormente, revela um desejo de transitividade que pretende, segundo 

verbete do Indicionário do Contemporâneo, “não tanto fazer da intimidade um 

espetáculo, mas sim um ponto de partida para um encontro e uma partilha com o outro” 

(ANDRADE [et al], 2018, p. 115). Nesse sentido, ao optar por dividir os pormenores do 

envelhecimento de seu gato Barnabé através do poema acima, Manuel de Freitas não 

procura afirmar uma poética baseada em dados biográficos, mas, em contrapartida, 

reafirma sua defesa de uma poesia que se faz próxima do mundo que a circunda, sem 

temer deixar traços subjetivos ou íntimos: poemas que, parafraseando o próprio Freitas, 

estão “a desabrigo, a dizer o que dizem.” (FREITAS, 2002a, p. 15).  

 O mesmo pode ser dito em relação a vários poemas de Carlito a partir da 

publicação de Versos de Circunstância, nos quais as relações entre um eu e um outro se 
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tornam mais complexas, na medida em que, conforme argumentou Luciana di Leone, “O 

convívio não facilita, mas atrapalha a percepção, atrapalha (isto é, torna heteronômicos) 

os processos de subjetivação, do eu e do tu, as relações de causa-consequência, de 

trabalho-produto” (DI LEONE, 2015 p. 116). Nesse sentido, o exemplo mais claro desse 

convívio problematizado se dá no poema “H.”, no qual, em um movimento radicalmente 

íntimo, o sujeito poético se assume como entidade atrelada ao sujeito empírico Carlito 

Azevedo e revela detalhes de seu cotidiano com a figura materna, antes e depois de seu 

falecimento. Na primeira parte da seção “Beijo”, o sujeito poético escreve um e-mail 

endereçado “para alguns amigos”, e-mail cujos detalhes invadem os versos de modo que 

ele passa, também, a ser endereçado a figura indeterminável do leitor de Monodrama: 

 

 

Depois de encaminhar “H.” por e-mail para alguns amigos, no intuito 

de avisá-los da morte de minha mãe e consciente de que não conseguiria 

escrever outra coisa qualquer sobre o assunto, descobri que na pressa 

de escrever para não enlouquecer, acabei revelando o que até o pequeno 

Stephen Dedalus quando ainda vestia calças curtas já se envergonhava 

de ser levado a admitir frente aos colegas de internato. Quando eu me 

encontrava em casa à noite, mais precisamente no horário em que minha 

mãe era posta por suas acompanhantes para dormir, lá pelas 20 horas, 

eu costumava dar-lhe um beijo de boa noite, no qual ela parecia 

encontrar agora menos a continuidade de um costume antigo do que 

certa doçura narcótica que eu não lhe sabia recusar. Dirigia-me ao seu 

quarto e costumava encontra-la já quase adormecida. À luz reduzida do 

abajur, beijava a testa daquele imenso inseto preso no âmbar. 

(AZEVEDO, 2009, p. 141) 
 

 

 O fato do assunto do e-mail ser “H.” – o mesmo título do poema no livro – ratifica 

o duplo gesto de envio do relato. Enviado para alguns amigos e, poderíamos dizer, para 

alguns leitores, “H.” constitui uma espécie de registro diarístico que abarca desde 

referências literárias (como a de Stephen Dedalus, no fragmento acima) a dados de uma 

rotina convivial entre mãe e filho que incluem espaços, horários e gestos. Não 

coincidentemente, todo o poema é escrito em prosa e, embora faça uso de figuras poéticas, 

utiliza-se bastante da narratividade e da sinceridade como recursos que conferem um 

caráter espontâneo ao que se escreve. A questão da sinceridade ou da espontaneidade por 

meio do uso da primeira pessoa, como escreve Marcos Siscar em texto sobre Ana Cristina 

Cesar129:  

                                                           

129 No qual, segundo Celia Pedrosa, “Siscar aponta nessa estratégia uma contrariedade que, ultrapassando 

os limites da poesia de Ana, marcaria em grande parte o uso da primeira pessoa e do que ele nomeia discurso 
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[...] é um lugar de enunciação eminentemente suspeito na poesia 

moderna. Não há pessoa mais afamada e mais difamada do que a 

primeira. A história é antiga, mas, na poesia brasileira, a questão voltou 

a ganhar um caráter decisivo e problemático com a geração de Ana 

Cristina Cesar (conhecida por Ana C.) que, na década de 1970 e início 

dos 1980, reagiu à predominância da visão objetiva e artesanal de 

poesia associada à figura de João Cabral de Melo Neto. A tal ponto que 

o grande esforço da crítica de Ana C. tem sido o de não constrangê-la 

ao “obscurantismo biografílico”, segundo expressão da própria autora. 

(SISCAR, 2011, p. 69) 

 

 

 Com “H.”, Carlito se aproxima da herança deixada pela “poesia-em-vozes” 

(SUSSEKIND, 2007) de Ana C., já que, se esta diferenciou o poema do caderno 

terapêutico pela destinação que o primeiro permite em detrimento do segundo130, o 

mesmo pode ser dito de Carlito que, ao transformar o e-mail “H.” em poema, abre a 

possibilidade de um diálogo indeterminável e infinito com o leitor, em vez de limitar a 

troca apenas a “alguns amigos”. A intimidade, assim, “não é a traição do poema, mas o 

elemento a partir do qual o poema se alavanca, se aventura [...] e algo como um outro se 

encomenda.” (SISCAR, 2011, p. 76).  

 Essa abertura para a alteridade se dá de maneira ainda mais intensa no Livro das 

Postagens no qual, como vimos, Carlito explora a dilaceração dos processos de 

subjetivação através de um uso constante e extenso de citações e vozes misturadas no 

longo do segundo poema do livro. Nele múltiplas imagens e falas são mescladas de forma 

desordenada, parecendo seguir o fluxo de pensamento do sujeito em resposta às postagens 

virtuais que lê e à relação íntima que vivencia dentro de seu quarto:  

 

 

vc acha que eu não vou ligar? claro que eu vou! diz aí 

                                                                       seu número.  

                                                           

do coração, desde o romantismo. Ao invés de recusar esse dado, como grande parte de nossa crítica moderna 

– dogmaticamente antirromântica, antilírica –, ele o acolhe como herança, enfatiza seu potencial de 

profanação, e pergunta-se sobre seu valor na contemporaneidade.” (PEDROSA, 2014, p. 74) 

130 Como aponta Siscar: “Fazer a diferença entre o poema e o caderno terapêutico significa fazer a 

diferença entre a possibilidade de destinar-se, por um lado, e, por outro lado, a fatalidade de manter-se presa 

em si mesma, na homogeneidade ou na literalidade de um eu exposto, achatado, sem direito aos dilemas da 

sinceridade com que a poesia requisita ‘o outro’. O caderno terapêutico ‘É um papel que desistiu de dar 

recados. [...] Nele eu sou eu e você é você mesmo.’ (Cesar 1982: 53)” (SISCAR, 2011, p. 75) 
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aceito até não como resposta 

 

espero agora sonhar com a carruagem da Queen Maab 

feita com uma casca de noz 

é muito legal ver os temas interconectados 

das fábulas todas 

Otelo 

Dom casmurro 

 

boa noite 

gracias 

se eu não acordar com a cama tremendo já estou no lucro 

 

 

 

Abro a janela 

fecho a janela 

torno a abrir 

não sei quanto tempo se passou 

desde a última vez 

mas agora 

uma folhinha de tabaco 

cai de algum andar acima 

(AZEVEDO, 2016, p. 58) 

 

 

 Lembranças, pedaços de conversas, citações literárias e até fragmentos de canções 

se combinam neste poema no qual por vezes é impossível distinguir entre eu e tu, entre 

escrita e leitura, e que, por isso, a todo instante grita a tensão intrínseca ao convívio, as 

conturbações que corpos causam nos outros: 

 

 

Os efeitos ou signos são sombras que se movem na superfície dos 

corpos, sempre entre dois corpos. A sombra está sempre na borda. É 

sempre um corpo que faz sombra a um outro corpo. Por isso 

conhecemos os corpos pela sombra que fazem sobre nós, e é por nossa 

sombra que nos conhecemos, a nós mesmos e ao nosso corpo. Os signos 



183 
 

 
 

são efeitos de luz num espaço preenchido por coisas que vão se 

chocando ao acaso. (DELEUZE, 1997, p. 159) 

 

 

 Todos esses gestos de envio observados na poesia de Carlito e de Freitas podem 

ser compreendidos não só por meio da herança dos versos de circunstância – já que, como 

vimos, seus gestos ultrapassam a mera homenagem à qual a maior parte dos versos de 

circunstância se dedica –, mas, sobretudo, por meio das reflexões acerca do conceito de 

endereçamento, característica discursiva bastante apontada na poesia brasileira a partir 

dos anos de 1990 (PEDROSA, 2014, p. 69). Segundo o verbete do Indicionário do 

Contemporâneo, cuja reflexão sobre o conceito vai em direção a “um modo de pensar o 

endereçamento como uma forma do acontecimento que supera tanto as posturas eufóricas 

como céticas a respeito da comunicação ou da comunicabilidade, através do apelo a um 

outro, que está, não obstante, em fuga” (ANDRADE [et al], 2018, p. 101), o 

endereçamento pode ser compreendido como: 

 

algo que produz no texto um movimento, um deslocamento, através de 

uma conversação ou de uma correspondência em aberto, uma palavra 

em trânsito, poderíamos dizer, que não tem um destino certo, um 

remetente certo, um leitor, o leitor, mas trabalha, segundo a sugestão de 

Siscar, com a estratégia de irritação e de sedução do leitor, constituindo 

e modulando-se nesse encontro, como ocorre na escrita de cartas. 

(ANDRADE [et al], 2018, p. 104) 

 

 

 Sendo uma “captação e uma anexação da figura do outro” (SERMET, 2005, p. 

93), o endereçamento, o envio, se constitui como um processo sempre em aberto, em 

constante movimentação. Assim como Derrida se questiona sobre o cartão postal, o poeta 

se questiona sobre o quê e para quem escreve: 

 

 

Quem escreve? Para quem? E para enviar, destinar, expedir o quê? Para 

que endereço? Sem nenhum desejo de surpreender, e com isso de captar 

a atenção por meio da obscuridade, devo, pelo que me resta de 

honestidade, dizer que finalmente não sei. Sobretudo eu não teria tido 

o menor interesse nesta correspondência e neste recorte, quero dizer, 

nesta publicação, se alguma certeza tivesse me satisfeito quanto a isso. 

(DERRIDA, 2007, p. 11) 

 

 

 Imbuído de incertezas, o poeta é o sujeito que envia, espécie de remetente que, 

porém, não coincide com nenhum lugar originário, já que: 
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Não é originário ou originariamente envio-de (envio de um ente ou de 

alguma coisa presente que lhe precederia, ainda menos de um sujeito, 

ou de um objeto por e para um sujeito). Não constitui unidade e não 

começa consigo mesmo, embora não há nada presente que lhe preceda; 

não emite mais que remetendo já, não emite mais que a partir do outro, 

do outro nele sem ele. Tudo começa com o remeter, isto é, não começa. 

(DERRIDA, 1996, s/p)  

 

 

 Assim, ainda que, como frisa Luciana di Leone, o envio afaste “o sujeito do seu 

lugar de comando, de domínio, de presidência, de doador de sentido” (DI LEONE, 2014, 

p. 79), o poeta pode imprimir estratégias para capturarem e anexarem o outro, o leitor, 

em sua escrita. É nesse sentido que Siscar, no texto supracitado, afirma que Ana Cristina 

Cesar utiliza uma estratégia de irritação e sedução do leitor através da qual a poesia “ao 

invés de ir ao encontro da expectativa que o poeta tem dessa alteridade, [...] vem de 

encontro a ela, em rota de colisão” (SISCAR, 2011, p. 72), estratégia que, a nosso ver, 

tanto Carlito quanto Freitas também exploram.  

 Ambos, cada um à sua maneira, formulam um jogo em que ora a poesia se 

aproxima do leitor, seduzindo-o – por meio da utilização de referências que o leitor 

consegue reconhecer ou adivinhar, pela voz sincera adotada pelo sujeito poético, pela 

apropriação de questões sociais contemporâneas aos versos e, até mesmo, pela referência 

direta ou indireta (pelo uso da segunda pessoa) ao leitor –, ora se distancia dele, através 

da quebra de expectativa que a própria linguagem poética impõe. Como adverte Siscar, 

por mais que a vida seja convidada a fazer parte da poesia, “Desde o momento em que a 

vida passa para o poema, ela se perde, ou se transforma. Entrar no poema é uma 

metamorfose. No poema, saímos do material bruto e entramos na literatura. Trata-se de 

uma produção de sentido, da criação de uma nova realidade. ” (SISCAR, 2011, p. 69). É 

essa transformação operada pelo poema, oferecendo um mundo distorcido por recursos 

poéticos como a alegoria, a ironia, a disjunção e a polifonia, para citar alguns dos mais 

utilizados nas duas obras poéticas, que afasta o leitor, indo de encontro com sua 

expectativa, irritando-o. 

 Monodrama, livro no qual o poeta “abre-se ao caótico e ao imponderável de uma 

organização social injusta, construída pela opressão e para a opressão, na qual a beleza, 

quando existe, é sempre inesperada e resistente” (RIBEIRO, 2014, p. 70), é repleto de 

exemplos de poemas que beiram os principais problemas vivenciados em uma metrópole 
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– no caso, o Rio de Janeiro – no século XXI e que fazem, ou tentam fazer, dessas 

“fotografias de afeto e destruição” (AZEVEDO, 2009, p. 111) matéria poética partilhável: 

 

 

Voltado para a recolha, como um chiffonier, de experiências anônimas, 

de violências invisíveis e de vozes silenciadas, o poeta procura 

ressignificá-las, tornando-as assimiláveis e transmissíveis, localizando 

nelas a beleza insuspeitada que eventualmente possam conter. Além 

disso, consegue arquivar, nesse mesmo ato, os rastros da catástrofe que 

se reproduz tentando normatizar o tempo de exceção em que vivemos e 

cancelar, da memória comum, os seus próprios efeitos. (RIBEIRO, 

2014, p. 71) 

 

 

 O “anjo boxeador”, persona presente em alguns momentos do livro que se 

confunde com o poeta, traz, em seu próprio nome, o conflito enfrentado pelo poeta: como 

comenta Gustavo Silveira Ribeiro, “O sagrado e o profano, o inefável e a agressividade 

se combinam nessa imagem para designar a figura alegórica que vai transitar, ora como 

observador, ora como guia de um outro olhar (como em “Emblemas”, por exemplo), por 

entre os diversos quadros delineados nos poemas” (RIBEIRO, 2014, p. 75). Assim, o 

trabalho a que se dedica o poeta/anjo boxeador se depara, a todo instante, na dualidade 

entre a urgência e a impossibilidade do dizer, dualidade que, como vimos, é elemento 

constituinte de outras obras de Carlito, como o Livro das Postagens. O anjo boxeador 

examina e relata tudo o que vê, mas é a todo instante atrapalhado por falhas em sua 

percepção, como demonstram alguns fragmentos retirados da sequência de poemas em 

que figura de maneira mais clara131: 

 

 

...E acordei me debatendo no carpete 

do hotel miserabilizado 

ao som do mantra televisivo, convulsionado. 

(AZEVEDO, 2009, p. 110) 

 

[...] Pressente que seu raciocínio está cada vez mais próximo de chegar 

a uma conclusão, mas é apenas o ponteiro da bomba-relógio a 

aproximar-se do instante detonador. A grande explosão ocorrida a 

seguir em seu cérebro só se faz notar por uma cintilação nas pupilas que 

a pálida garçonete toma por um estado de graça. 

(AZEVEDO, 2009, p. 113) 
 

 

                                                           

131 Trata-se da sequência de poemas inseridos entre as páginas 109 e 120 do livro.  
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 Como uma máquina que, por excesso de uso, passa a apresentar defeitos de 

execução, o anjo boxeador começa a agonizar em cansaço e melancolia, o que se faz notar 

inclusive pelo fluxo de sua voz gaguejante, rasgada por desconexões e repetições 

excessivas. Seu próprio cérebro o leva a convulsionar ou a parar de escrever diante do 

reconhecimento tanto do excesso de horrores internalizados quanto de sua impotência 

diante deles: 

 

 

Neste instante 

o anjo boxeador 

para de descrever 

a cena a que está 

assistindo 

e pensa que se algo de nós 

sobrevive ao fim 

do caniço 

pensante 

hipótese remota 

sim 

mas enfim hipótese 

mas enfim remota 

então o anjo boxeador 

se promete 

nessa improvável  

hipótese 

esgotar todas as 

possibilidades 

de contrabandear 

na hora da morte 

e para dentro da morte 

burlando 

a lavagem cerebral 

do paraíso 

alguma coisa 

alguma 

mais mínima  

coisa 

dessa menina 

o sorriso 

a cor dos seus olhos 

a forma de  

suas botinas 

(AZEVEDO, 2009, p. 118-119) 
 

 

 O último poema da sequência, intitulado “O anjo foge”, encena o ápice desse 

estado de impotência no qual o anjo boxeador não vê outra saída senão fugir: 
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Foi quando você descobriu que tinha um tumor no cérebro. Quando 

sonhava todas as noites com um enorme retângulo de água. Quando 

teve que tentar com o outro mapa. Quando o alarido eletrônico de um 

bando de maritacas entrou por sua janela. Quando constatou-se a 

covardia da expedição. Quando ninguém mais dava atenção à morte dos 

naturalistas. Um ano antes, você chegava às Ilhas Lofoten. E lhe 

mostraram o quarto exíguo que dali em diante seria a sua casa. Uma 

cama e um pequeno armário com um copo de vidro virado para baixo e 

uma garrafa de água. Foi quando deitou na cama com o seu walkman e 

passou os primeiros dias ouvindo as fitas cassete que encontrou numa 

caixa de sapatos sob a cama, cheias de gravações de vozes de pessoas 

cujas feições tentava imaginar: “En el vacío la velocidad no osa 

compararse, puede acariciar el infinito” ou “El dicho ‘ángel 

boxeador’se instaló en Crimea; al cabo de un año, en Sujumi, después 

en El Kubán, en Besarabia. En el país tocaran alarma.” Em outra fita, 

uma mulher diz em polonés que lhe arrancaram tudo por dentro. Mas já 

faz muito tempo. Agora, cansado, você encosta o rosto na escotilha. 

(AZEVEDO, 2009, p. 120) 

 

 

 Fechado no que “dali em diante seria a sua casa”, o anjo decide se afastar do 

mundo exterior, passando dias ouvindo fitas cassete. Esse isolamento completo, porém, 

não dura muito tempo, já que, ao final do poema, ele encosta o rosto na escotilha, 

vislumbrando um pouco do que está fora de seu quarto. O anjo boxeador de Carlito 

experimenta os sentimentos de perplexidade e impotência ao contemplar o presente ao 

seu redor, lembrando o Anjo da História benjaminiano que, incapacitado de intervir no 

cenário em ruínas do passado, é arrastado pela tempestade a caminho do futuro. Como 

comenta Gustavo Silveira Ribeiro: 

 

 

É impossível não lembrar aqui a leitura que Walter Benjamin faz do 

Angelus Novus, de Paul Klee: de modo similar ao personagem da lírica 

de Carlito, o anjo descrito por Benjamin tem o semblante 

congestionado, o olhar fixo e carrega sobre os ombros uma tristeza 

insuportável. Arrastado pelos ventos de uma tempestade, ele é levado 

para a frente enquanto seu olhar se demora nas ruínas que ficaram para 

trás, com todo o sofrimento e todos os mortos não redimidos. Seu ponto 

de vista é também o de um melancólico, assim como a perspectiva do 

anjo boxeador, que tem diante de si a tarefa de transformar em poesia, 

isto é, em experiência estética compartilhável, corpos feridos pela 

repressão policial, cadáveres feitos em pedaços, sons desarticulados de 

uma fita (um outro poema, quem sabe?) na qual “uma mulher diz em 

polonês que lhe arrancaram tudo por dentro”. (RIBEIRO, 2014, p. 76) 

 

 

 Apesar do cansaço e da melancolia, o anjo boxeador de Carlito enfrenta a 

tempestade, pois, mesmo quando parece fugir para se enclausurar dentro de si, o mundo 
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parece continuar a chamá-lo e a lhe falar, ainda que pela pequena abertura de uma 

escotilha: a tarefa impossível – e, por isso falha – de transmitir as cenas do mundo que 

testemunha é retomada, como no poema “Handgun carrying case”, no qual figura, dentre 

os registros do anjo boxeador, a morte de um índio por enforcamento: 

 

 

Como todas as crianças que brincam no ocaso, o anjo boxeador quando 

está chorando ou é por medo da grama crescendo transparente nos 

parques ou porque acaba de contemplar o espetáculo de mais urna corda 

estirada verticalmente no ar tendo em uma de suas extremidades um 

galho bem resistente e na outra a cabeça de um índio. Ou, como ocorre 

agora, quando se vê hipnotizado pela mancha de certa fotografia em um 

ônibus vertiginosamente lento que cruza um pueblo peruano. Uma 

velha índia com o pulôver cinza de universidade americana folheia uma 

espécie de revista até se deter numa página que se desdobra, violeta e 

imparável como um programa hípico de César, sem que ninguém dentro 

do veículo, dos sacerdotes vestidos de branco ao bando de colegiais em 

uniforme cor de kiwi se dê conta de tais avanços consideráveis no 

espaço penetrável, página que faz resplandecer no empoeirado veículo 

a fotografia de uma beleza cadavérica local, um autêntico índio exposto 

na vitrine de sua morte pendurada e oscilante. O anjo fecha então os 

olhos e tenta transportar-se para um hotel barato de uma cidade em 

labirinto onde certa vez experimentou o mais relaxante banho de 

banheira de sua vida enquanto aguardava um telefonema. Ao anjo 

boxeador cabia apenas dizer alô e se alguém, do outro lado da linha, se 

identificasse assoviando a melodia de Handgun carrying case, era certa 

a explosão da sede oficial de algum partido extremo ou mesmo de uma 

loja de surfe em Biarritz e o anjo choraria o resto da noite. Uma voz 

dentro da cabeça lhe diz que a vida agora é, apesar de tudo, melhor, e o 

anjo se promete adestrar o pensamento a esse novo conceito. Quando 

finalmente desce do ônibus, diante de uma praça poeirenta do pueblito 

que o espera, distingue um ajuntamento circular que, sob o sol, reza alto 

e bate tambores pelos filhos anônimos de grandes chefes, esses 

serezinhos, essas membranazinhas vibrantes de Deus, que, alguém já 

disse, serão os primeiros a entrar no céu. Por uma corda. 

(AZEVEDO, 2009, p. 89-90) 
 

 

  O poema em prosa vagueia por imagens entrecruzadas de um passeio de ônibus, 

das lembranças da estadia do anjo em “uma cidade em labirinto” e de sua chegada a uma 

“praça poeirenta do pueblito que o espera”. O fio condutor da narrativa é o próprio 

pensamento do anjo boxeador, sendo o poema constituído por uma espécie de fluxo de 

consciência que adentra os versos e lhes confere um tom desconexo e desorientador. 

Apesar desse tom poder irritar o leitor, a adoção de uma dicção sincera e espontânea por 

parte do sujeito poético, em contrapartida, ao narrar os acontecimentos relacionados ao 

anjo – aqui tratado como personagem, em terceira pessoa – colabora para a sedução do 

leitor que, mesmo que não se identifique com a árdua tarefa do anjo boxeador, reconhece 
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em seu pranto e testemunho muitas das vivências a que todos os cidadãos – poetas ou não 

- são submetidos no século XXI. Como sublinha Rosa Maria Martelo, “a solidão 

experimentada pelo poeta ‘moderno’, no meio da multidão urbana, bem como o olhar 

niilista e não projectivo que lança à sua volta são agora reconhecíveis em inúmeras 

descrições do nosso mundo habitual” (MARTELO, 2003, s/p). 132  

 De maneira semelhante, a subjetividade poética nos poemas de Manuel de Freitas, 

como vimos, estabelece uma continuidade com a figura empírica do autor e, portanto, se 

coloca como poeta, enfrentando a mesma árdua tarefa do anjo boxeador de Carlito. É 

importante salientar, inclusive, que é justamente essa continuidade biográfica que permite 

ao leitor reconhecer o comprometimento da voz poética, uma vez que, como enfatiza 

Rosa Maria Martelo, o que ocorre nessa poética é “a defesa de uma continuidade 

biográfica entre o poeta e o sujeito de enunciação (e sublinho que digo continuidade, não 

identidade, interessando-me sublinhar a condição de comprometimento que o leitor pode 

reconhecer – continuidade não significa mesmidade)” (MARTELO, 2010, p. 310). Ainda 

segundo a crítica: 

 

A esta luz, a matéria biográfica, ainda quando o leitor não tem como 

certificar-se da sua veracidade e apenas lhe acede em função da 

verossimilhança, pode sempre atestar um compromisso, pode ser o 

garante de uma existência partilhada ou comunicante que legitima o 

olhar do alegorista como verdade, isto é, que legitima a existência, no 

plano da expressão, de um discurso circunscrito, menor e em falha.  

(MARTELO, 2010, p. 314) 
 

 

 Esse compromisso atesta não só uma cumplicidade discursiva com o leitor, que 

passa a reconhecer referências, dados e temas repetidamente explorados nos poemas, 

(como as inúmeras menções ao Estádio, às mesmas tavernas e a seus habitantes 

ocasionais) e, com isso, toma a voz do poeta como legítima, mas também aponta para a 

construção, no poema, de um mundo no qual esse leitor consegue inserir-se. Assim, a 

função de comunicar em poesia – explorada inclusive no prefácio “Tempo dos puetas”, 

no qual Freitas afirma que o conjunto de poetas ali presentes “Comunicam, em suma” 

(FREITAS, 2002a, p. 14) – ganha um outro sentido, já que esse comunicar se tornou 

possível porque, nas palavras de Martelo, a experiência que se compartilha com o leitor 

                                                           

132 O texto foi consultado online, no website http://folhadepoesia.blogspot.com/2015/08/reencontrar-o-

leitor-rosa-maria-martelo.html>, em agosto de 2020, e, por isso, não segue paginação.  
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“se transformou, entretanto, num destino comum e, nessa medida, se tornou reconhecível 

para o leitor enquanto mundo habitual. (MARTELO, 2003, s/p).  

 Portanto, a construção desse mundo reconhecível e, por isso, partilhável com o 

leitor se faz possível por meio de uma poética que se faz em meio das ruínas do mundo, 

com o seu tempo, através de “uma subjetividade que não se desejava fingida, produto de 

um malabarismo verbal artificioso, mas sim deslocada da vida para a escrita sem retóricas, 

verdadeira na sua escassez semântica e na sua fragilidade lírica: poética da experiência, 

em suma” (ALVES, 2008, p. 126). Nesse sentido, essa poética pertence muito mais a uma 

esfera do contar do que do cantar, segundo a diferenciação estabelecida por Garcia 

Martín recuperada por Rosa Maria Martelo133: 

 

 

Daí decorreria o tom falado, a emergência de personagens e mesmo de 

um registo autobiográfico, visíveis na poesia das últimas décadas, 

embora este último decorra - é importante dizê-lo - dos termos em que 

são estabelecidos os contratos de leitura e não seja necessariamente 

detectável em função de um maior ou menor conhecimento que o leitor 

possa ter da vida do autor.  (MARTELO, 2003, s/p) 
 

 

 Dentro dessa perspectiva, o leitor é muitas vezes convidado a participar do poema, 

preenchendo as lacunas deixadas pelos versos com suas vivências pessoais. No texto 

“L’adresse lyrique”, Joëlle de Sermet nomeia esse tipo de leitor de leitor-alocutário, uma 

vez que ele “é testemunha não mais de um endereçamento precisamente orientado, mas 

de uma flutuação estrutural do endereçamento, no qual ele pode preencher os brancos 

com os elementos circunstanciais tirados de sua própria experiência” (SERMET, 2005, 

p. 94, tradução nossa)134, se tornando uma instância anônima polivalente, uma espécie de 

“terceiro, incluído” 135(Idem). Como alocutário, o leitor é sempre o último destinatário do 

poema (SERMET, 2005, p. 95), mas também exerce a função de destinador 

(“destinateur”, no original) ao participar de sua construção: 

 

                                                           

133 Segundo a crítica: “Garcia Martín sublinha a emergência de uma poética do contar, em lugar do cantar 

(idem: 213), na qual são valorizados o coloquialismo, o intimismo e a narratividade. E avança uma relação 

sugestiva: os poetas das últimas décadas do século XX estariam nos antípodas da tese mallarmeana segundo 

a qual os poemas se fazem com palavras, e não com ideias, fazendo remontar a poesia a algo de contável, 

algo que, de algum modo, se situaria também antes do poema, como uma experiência para qual o poema 

viesse essencialmente remr ((idem: 214).” (MARTELO, 2003, s/p).  

134 No original: “est témoin non plus d’une adresse précisément orientée mais d’un flottement structurel 

de l’adresse, dont il peut remplir les blancs avec les éléments circonstanciels tires de sa proper expérience” 

(SERMET, 2005, p. 94).  

135 No original “tiers, inclus” (SERMET, 2005, p. 94).  
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[...] o destinatário sendo em última instância um leitor-alocutário 

virtual, um “terceiro incluído” que não é nem construído de todas as 

peças, assim como pode ser o narratário da ficção, nem erigido em 

poder de sanção externa, como o leitor com o qual se firma o pacto 

autobiográfico, mas chamado ao interior da configuração enunciativa a 

fim de lhe encarregar da dupla posição de destinador e destinatário. 

(SERMET, 2005, p. 96, tradução nossa136)  
 

 

 Nesse ponto, vale a pena trazer o pensamento de Roland Barthes sobre o ato de 

leitura, lembrado por Ida Alves: “ler é encontrar – ao nível do corpo, não no da 

consciência – como isso foi escrito: é meter-se na produção, não no produto [...] ler é, 

nesse ponto, verdadeiramente escrever: escrevo – ou reescrevo – o texto que leio, melhor 

e mais do que o seu autor o fez” (BARTHES, 1995 apud ALVES, 2008, p. 122-123). 

Tentemos entender como isso pode dar-se com os poemas de Manuel de Freitas a partir 

dos seguintes versos, presentes em Ubi Sunt: 

 

 

ZULMIRA, 2013 

 

Mesas, 

cadeiras.  

 

Ninguém. 

(FREITAS, 2019b, p. 73) 
 

 

 Um leitor habitual da poesia freitasiana reconhecerá o nome “Zulmira”, presente 

no título, de outros poemas, no qual a personagem figura como taberneira, geralmente 

atrás do balcão a servir os clientes. Tal cenário é confirmado pelo dístico que compõe a 

primeira estrofe com suas mesas e cadeiras e, por meio do título, ganha a data de 2013. 

Entretanto, o último verso, composto unicamente pela palavra “Ninguém”, introduz um 

estranhamento destoante da atmosfera anteriormente construída. Se o título traz o nome 

de Zulmira e os versos do poema pressupõem a presença de um sujeito que ordena as 

cenas ao seu redor, como poderia a taberna não ter nada e ninguém além de mesas e 

cadeiras? E é aqui que podemos observar duas estratégias de irritação do leitor que, 

                                                           

136 No original: “[...] le destinataire étant em dernier ressort un lecteur-allocutaire virtuel, un ‘tiers inclus’ 

qui n’est ni construit de toutes pieces, ainsi que peut l’être le narrataire de la fiction, ni érigé en pouvoir de 

sanction externe, comme le lecteur avec qui se noue le pacte autobiographique, mais appelé à l’intérieur de 

la configuration énonciative afin d’y prendre en charge la double position de destinateur et destinataire.” 

(SERMET, 2005, p. 96).  
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embora tenha sido seduzido pelas referências reconhecíveis no início do poema, agora se 

depara com um impasse que lhe apresenta, por um lado, o recurso alegórico que o leva a 

compreender o cenário descrito no poema como “algo mais” do que apenas uma taverna 

literal, e, por outro, o coloca novamente à frente dos temas repetidamente explorados por 

Freitas: o vazio, as ruínas, a morte.  

 Assim, enquanto nos poemas de Carlito as rupturas sintáticas, repetições e 

assíndetos características de uma dicção gaguejante que devaneia por conjecturas 

externas e internas ao sujeito poético podem ser vistos como os principais recursos 

utilizados para irritar o leitor, indo de encontro com suas expectativas; nos versos de 

Freitas a repetição excessiva de temas e personagens e a exploração da alegoria se 

constituem como elementos que podem igualmente desenfrear essa irritação no leitor. 

Todavia, é importante não perder de vista que, em ambos os casos, é possível explorar 

diferentes níveis de leitura, incluindo uma leitura que se faça mais próxima ao literal e ao 

biográfico e que, nesse sentido, deixe de lado os recursos passíveis de nota por um leitor 

mais especializado. A relação de cumplicidade estabelecida pelas duas obras poéticas 

com o leitor (incluindo um leitor não necessariamente especializado), em nosso 

entendimento, permitiria tanto ao leitor comum quanto ao especializado usufruir da 

leitura, explorando e decodificando diferentes camadas de sentido nos poemas de Carlito 

e de Freitas.  

 Se é verdade que a poesia contemporânea mais recente tem desenvolvido cada vez 

mais, por meio do gesto de envio, uma relação de partilha com o leitor no qual este 

funciona duplamente como destinatário e destinador do poema, o cerne dessa relação, 

como bem frisou Rosa Maria Martelo, “não está tanto em trazer a vida para o poema” – 

como poderia se pensar em um primeiro momento – mas sim “em colocar o poema na 

vida” (MARTELO, 2010, p. 318).  
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4. CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao longo desta tese, buscamos abordar a relação da poesia com essa “outra coisa 

[...] constituinte do seu ser” que podemos chamar circunstância, fato exterior, ocasião, 

dentre outros nomes. Independentemente de como decidamos chamá-la, a presença dessa 

“outra coisa” durante toda a historiografia literária é irrefutável, embora, a partir da 

eclosão do Modernismo, muitas vezes a ênfase na circunstância tenha sido substituída por 

uma maior exploração do aspecto formal e linguístico dos poemas, com base em 

perspectiva estrutural que dominou em certo momento. Ainda assim, como vimos, 

Stepháne Mallarmé, um dos maiores nomes dessa dicção em seu tempo, também se 

dedicou a escrever poemas que abraçassem seu vínculo com a vida cotidiana, explicitando 

referentes externos, como vemos em sua obra Vers de Circonstance. Grande parte da 

crítica literária do século XX, enraizando suas análises na abordagem estruturalista ou 

segundo o close-reading da Nova Crítica, optou por desconsiderar esse aspecto não só da 

obra de Mallarmé, mas de tantos outros poetas. Os versos de circunstância, aclamados 

sobretudo durante os séculos XVIII e XIX europeus, quando se afastaram do espectro do 

Mecenas e passaram a se debruçar sobre as circunstâncias – privadas ou públicas – que 

maior interesse despertassem aos poetas, passaram a ser julgados como uma manifestação 

poética “menor” e de menos importância.  

 Mais recentemente, porém, novos estudos têm proposto uma abordagem mais 

positiva sobre esse tipo de verso. Assim, estudos como os de Predrag Matvejevitch e 

Marian Zwerling Sugano e abordagens críticas como as de Luciana di Leone, Jean-Michel  

Embora a poesia não seja religião, nem magia, 

nem pensamento, para realizar-se como poema 

sempre se apoia em algo externo a ela. Externo,  

mas sem o qual não poderia se encarnar. O poema 

 é poesia e, também, outra coisa. E esse também  

não é algo postiço ou acrescentado, mas um  

constituinte do seu ser. 

(PAZ, 2012, p. 191) 
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Maulpoix e Paul Eluard apontam aspectos interessantes sobre os versos de circunstância 

e suas contribuições para pensarmos a poesia hoje. Repensando a interrogação de Edward 

W. Said referenciada em nossa introdução –  “Não há nenhuma forma de lidar com um 

texto e suas circunstâncias terrenas de maneira justa? ” (SAID, 1983, p. 35) –, acreditamos 

que esses estudos a respondem de maneira contundente ao trazerem formas justas, sem 

qualquer atribuição de juízo favorável ou desfavorável, de refletir sobre as relações 

estabelecidas entre texto e circunstância nos versos de circunstância de Mallarmé, Victor 

Hugo, Carlos Drummond de Andrade, dentre outros autores. 

 É a essa forma de reflexão que nos unimos para pensarmos acerca das relações 

entre poesia, vida e mundo propostas nas obras poéticas de Carlito Azevedo e Manuel de 

Freitas. Todavia, como expusemos anteriormente, embora o conceito de versos de 

circunstância seja bastante vasto, acreditamos que essas obras não devem ser lidas 

somente como exemplos de poesia de circunstância e, sim, como poéticas que repercutem 

e problematizam algumas das principais questões trazidas por esse tipo de poesia. Desse 

modo, ao mobilizarem as noções de escrever poemas à ocasião de acontecimentos 

exteriores, de tratar de circunstâncias individuais/íntimas e coletivas/sociais, e de realizar 

gestos de envio por meio da poesia, a escrita das duas obras referidas estariam, então, 

explorando o que chamamos, nesta tese, de ideia de circunstância.   

 Acreditamos, portanto, que, além de fomentarmos a discussão em torno do vínculo 

entre poesia e circunstância, também trouxemos contribuições acerca de outras questões 

igualmente potentes para se pensar a poesia contemporânea. Assim, ao mostrarmos como, 

ao se apropriar de acontecimentos externos, o próprio poema se transforma em 

circunstância, convocamos noções como acontecimento e performance em poesia; 

enquanto que, ao explorarmos a temática da memória, movimentamos os conceitos de 

arquivo e alegoria; já para nos aprofundarmos no gesto de envio realizado nessas obras, 

discutimos sobre afeto e endereçamento.  

 Além disso, ao traçarmos um estudo comparativo entre poesia brasileira e 

portuguesa, pudemos demonstrar como pesquisas não só entre Brasil e Portugal, mas 

também entre Brasil e outros países de língua portuguesa, podem trazer interessantes 

caminhos de estudo. Em nosso caso, a leitura em conjunto de duas obras que, à primeira 

vista, pareciam bastante diferentes, trouxe desmembramentos inesperados, na medida em 

que a poesia de um nos ajudava a ler a poesia do outro por outros ângulos. A obra de 

Carlito, por exemplo, por ser mais propícia à metáfora e a elaborações sintáticas com 
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cortes e inversões, contrastou com a linguagem freitasiana que, avessa a excessos 

retóricos, busca se aproximar do coloquialismo sem, todavia, abrir mão de um cuidado 

com a construção dos poemas, sobretudo no que diz respeito ao posicionamento dos 

versos e a divisão de estrofes. Por nomear um de seus livros “Versos de circunstância”, 

foi a obra de Carlito que desencadeou a nomenclatura da ideia central defendida nesta 

tese e, portanto, possibilitou seu transporte para a poesia de Freitas (que, em nenhum 

momento, alude diretamente à poesia de circunstância). A obra de Freitas, por sua vez, 

por parecer ter como ponto de partida um projeto de intervenção poética (que abrange, 

inclusive, crítica e editoração de livros), nos propiciou enxergar de maneira mais clara as 

mudanças de percurso ao longo das publicações de Carlito; e, devido a seu caráter afetivo 

mais acentuado, ajudou-nos a notar os traços de convívio que, embora explorados de 

maneira mais discreta (com exceção, talvez, de “H.”), também se fazem presentes nos 

poemas de Carlito. Essas questões principais, entre outras discutidas ao longo deste 

estudo, provavelmente não teriam sido notadas caso qualquer uma das duas obras poéticas 

tivesse sido estudada de forma isolada. Portanto, esta tese demonstra a produtividade de 

uma investigação comparativa no campo das relações literárias luso-brasileiras.  

 Conforme observado ao longo deste estudo, muitas interrogações e desafios se 

impõem ao investigador que intenta explorar o ramo das relações entre poesia e 

circunstância. Embora amplamente presente em variadas obras poéticas, o tema é ainda 

pouco abordado no âmbito teórico-crítico, ainda que, como buscamos demonstrar, seja 

um potente topos para refletir acerca da poesia contemporânea, como a dos poetas Carlito 

Azevedo e Manuel de Freitas. Desse modo, esperamos que esta tese possa fomentar novas 

interrogações e mais possibilidades de respostas sobre os elos entre poesia e circunstância, 

assim como instigar mais estudos dedicados às duas obras poéticas aqui investigadas.  
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6. ANEXOS 

 

6.1 “Tempo dos puetas” – Prefácio de Poetas sem Qualidades 

 

“Des temps nouveaux venaient de commencer (il 

encommence à chaque minute): à temps nouveaux, style 

nouveau!” 

ROBERT MUSIL, L’homme Sans Qualités (trad. Philippe 

Jaccottet) 

 

 A um tempo sem qualidades, como aquele em que vivemos, seria no mínimo 

legítimo exigir poetas sem qualidades. Curiosamente, estes últimos parecem ser não 

apenas uma espécie rara, como pouco apreciada. Sinal dos tempos, poder-se-ia concluir, 

evocando de passagem a distracção fundamental que caracteriza, segundo Walter 

Benjamin, os apetites das massas137. Foi ainda Benjamin um dos primeiros a constatar 

que a qualidade passou a ser, nas sociedades industrializadas, sinónimo de quantidade138. 

Seria razoável supor que aqueles que menos confortavelmente enfrentariam esta situação 

seriam os poetas, até porque – ao contrário do que parece suceder com os romancistas – 

“não há por aí as máquinas maternas de produzi-los serialmente”139. E houve, de facto, 

um poeta (e excelente crítico da cultura) que voltou a lembrar que havia gente a mais e 

vida a menos: T.S. Eliot140. Algum tempo depois, Guy Debord dissecou implacavelmente 

a sociedade do espetáculo em que, salvo informação em contrário, continuamos a viver. 

Que se lhe chame ou não “democracia” é o que menos importa; estamos perante o reino 

do quantitativo, da mercadoria que se assume como tal. Ao homem reificado, cabe um 

tempo – e também, cada vez mais, um espaço – sem qualidades. 

 

                                                           

137 Cf. Walter Benjamin, “L’oeuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique” in Ouvres III, 

Paris, Gallimard, 2000, p. 109. 

138 Cf. Ibidem, p. 107. 

139 Herberto Helder, Photomatom & Vox, Lisboa, Assírio & Alvim, 1987 (2a edição), p. 168. 

140 “[...] muito simplesmente, há gente de mais” – T. S. Eliot, “Uma Nota Sobre Cultura e 

Política” in Notas Para uma Definição de Cultura, Lisboa, Século XXI, 1996, p. 99. 
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                                                                  * 

 

 Não se pode dizer que a poesia foi de todo insensível a estas questões. É sabido 

que, com Baudelaire, ganha forma a ideia ocidental de modernidade, sentida, antes de 

mais, enquanto necessidade estética e, porventura, consequência de um declínio moral. 

Mas é também com Baudelaire que surge a primeira grande denúncia do progresso – isso 

a que Cioran, mais conciso, chamaria “l’élan vers le pire”141. Não por acaso, é ainda em 

Baudelaire que se dá a ler a sátira algo ambígua do poeta aureolado, anacrónica figura 

que se não adequa já à inescapável realidade urbana e económica (num sentido lato). 

Perder a auréola, para o autor de Le Spleen de Paris, apresenta-se simultaneamente como 

uma fatalidade e como uma responsabilidade estética (uma ética da contemporaneidade, 

se preferirmos). O poeta aureolado, como observou Benjamin, adquiriu para o penetrante 

olhar baudelairiano um estatuto de “vieillerie”142. Por outras palavras, a partir de 

Baudelaire, a indissociabilidade entre o poeta e o seu tempo adquiriu a força de uma 

evidência. O declínio da aura significa, entre outras coisas, o predomínio do temporal 

sobre o eterno e, concomitantemente, da prosa sobre o verso (em termos comerciais, pelo 

menos). 

 É claro que existiram, depois do autor de Les Fleurs du Mal, outros sismos 

poéticos, alguns dos quais insistentemente reclamados pelo estentor das vanguardas como 

figuras tutelares. Vanguardas que, não custa recordá-lo, pouco mudaram um mundo cujos 

valores centrais se iam progressivamente dissociando da estética e da religião. Mas 

vivemos já depois disso, e seria ocioso retomar aqui os heroísmos, credulidades ou 

desonras em que se firmaram e sucumbiram as vanguardas artísticas do século XX. 

 

                                                                     * 

 

 O que importa reter, para os propósitos desta antologia, é, antes de mais, a relação 

do(s) poeta(s) com o seu tempo (e, fatalmente, com os mecanismos mentais e axiológicos 

                                                           

141 “Le progress n’est rien d’autre u’un élan vers le pire.” – E-M. Cioran, L’Élan Vers le Pire, 

Paris, Gallimard, 1988, s/p. 

142 Cf. Walter Benjamin, “Sur quelques themes baudelairiens” in Oeuvres III, op. cit., p. 388. 
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que o determinam). A questão, como tantas vezes se tem sublinhado, foi abordada com 

particular veemência por Baudelaire, mas não deixa de comparecer nas reflexões de 

autores como Hofmannstahl, Gottfrien Benn ou Marina Tsvietaieva, entre outros. Mesmo 

sem que façamos um inventário exaustivo do problema, torna-se evidente que grande 

parte da poesia contemporânea se mantém fiel a um conceito de qualidade que o tempo e 

a chamada “realidade” se esforçam por negar ou neutralizar. Falar de uma resistência, 

com o que nisso possa haver de heroico, é, na melhor das hipóteses, uma solução caridosa 

e demasiado complacente. De resto, o martírio e a maldição, enquanto configurações ou 

atitudes poéticas, tiveram o seu tempo e, inclusivamente, as suas escolas. A questão que 

hoje se coloca – em Portugal, que é onde estamos – prende-se sobretudo com o apreço 

“qualitativo” por anacronismos e ourivesarias e com o resto. Esta antologia, que não foi 

subsidiada nem gastou solas no Parnaso, pretende contemplar isso mesmo: o(s) resto(s). 

 

                                                                   * 

 

 Estamos, portanto, em Portugal, mas não necessariamente no Majestic ou na 

Brasileira do Chiado. E a pergunta já foi feita, ainda que noutros moldes (e com outros 

nomes). Que existe de comum entre um Manuel Alegre e um António José Forte ou entre 

um Nuno Júdice e um Joaquim Manuel Magalhães? São todos poetas? Talvez. Mas 

desconfiemos, como convém, das evidências. Que há de realmente comum entre a aura 

mediática de Manuel Alegre e o anarquismo lírico de Forte? Este último, apesar de morto, 

nem sequer consta dos dicionários e histórias da literatura propostos à circulação 

académica143.Quanto ao outro, para o ver vivo e altissonante, basta ligar a televisão ou 

assistir a um jogo do Benfica, ladeado (se o espectador tiver sorte) pelos ombros pós-

estruturalistas de Eduardo Prado Coelho. Nuno Júdice, por sua vez, poderia parecer (sem 

dificuldades de maior) um Antero fascinado pela biografia de Kleist ou um 

contemporâneo bizarro de Sá de Miranda. Bastaria, para isso, que aparássemos certos 

trejeitos apocalípticos (primeira fase) ou que corrigíssemos, com instrumentos da época, 

a riam das suas extenuantes reflexões amorosas (última fase). Poeta promissor, em tempos 

                                                           

143 Que os mais cépticos o comprovem na História da Literatura Portuguesa de António José 

Saraiva e Óscar Lopes (Porto, Porto Editora, 1996 – 17a edição) ou no Dicionário de Literatura 

Portuguesa organizado e dirigido por Álvaro Manuel Machado (Lisboa, Presença, 1996). 
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mui recuados, Júdice tornou-se o emplastro vivo (quase isso, enfim) do culturalismo auto-

suficiente. É um desses poetas que, quando quer parecer “contemporâneo” de alguma 

coisa, quase torna palpável o esforço com que o faz, pensando certamente num público 

alargável ao seu génio. Trata-se, em suma, de um poeta cheio de qualidades, como os 

franceses sabem. 

 Joaquim Manuel Magalhães, que não poucas vezes encontrou na rima uma 

tradição para o novo, terá de esperar mais uns tempos pelas honras da Gallimard. É 

natural: um homem que escreve “poemas que não têm caspa/ nem engordam com os 

anos”144 assustaria fatalmente o asséptico gosto francês vigente. Porém, se quisermos a 

cicatriz pungente de um tempo que é o nosso e das cidades e perfídias que nos matam, é 

à poesia de Joaquim Manuel Magalhães que termos de recorrer. Não como um bálsamo 

ou enquanto filosofia de salão; antes como uma ferida que sentimos próxima. 

 É claro que todos estes poetas foram aqui referidos a título de exemplo(s), a seguir 

ou não, consoante os gostos – até porque nisto da poesia o melhor é sempre andar sozinho. 

Exemplos, acrescente-se, facilmente refutáveis pelo poeta – português, vivo – que melhor 

tem dado voz a uma quase esmagadora intemporalidade: Herberto Helder. Mas a um 

génio tudo se perdoa. Além disso, mesmo de Herberto temos de dizer que ele chega, 

obviamente, não com o surrealismo, mas depois dele – ou magnificamente através. A 

poesia é uma realidade histórica, queiramos ou não. Avancemos, por isso, algumas 

décadas. 

 Tem-se dito muito bem da novíssima poesia portuguesa, com as qualidades todas 

que lhe são reconhecidas. Resta saber, caso a caso, se alguma coisa se dá a ler para além 

do ostensivo manejo dessa(s) “qualidade(s)”, mera habilidade que se traduzia, há cem 

anos, numa inflação de sonetos de que os alfarrabistas padecem ainda. Mas não é minha 

intenção pronunciar-me sobre poetas com qualidades, até porque prefiro os outros. É 

deles esta antologia – que não se quer consensual, não terá segunda edição e não pretende 

retratar nenhum período ou geração, embora todos os poetas nela incluídos tenham 

começado a publicar a partir da década de noventa. Acrescente-se, desde já, que nenhum 

dos autores representados adquiriu fortuna ou renome mundial pelo facto de escrever 

versos. Pode vir a acontecer, mas ainda não. E até lhes fica bem, convenhamos, essa 

                                                           

144 Joaquim Manuel Magalhães, Uma luz com um toldo vermelho, Lisboa, Presença, 1990, p. 

168. 
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“qualidade” a menos. O que, de alguma maneira, aproxima estes nomes (e legitimará, 

porventura, reuni-los num mesmo livro) são, precisamente, as várias “qualidades” que 

notoriamente não possuem. Estes poetas não são muita coisa. Não são, por exemplo, 

ourives de bairro, artesãos tardo-mallarmeanos, culturalizadores do poema digestivo, 

parafraseadores de luxo, limadores das arestas que a vida deveras tem. Podemos, pelo 

contrário, encontrar em todos eles um sentido agónico (discretíssimo, por vezes) e sinais 

evidentes de perplexidade, inquietação ou escárnio perante o tempo e o mundo em que 

escrevem. Não serão, de facto, poetas muito retóricos (embora à retórica, de todo, se não 

possa fugir), mas manifestam força – ou admirável fraqueza – onde outros apenas 

conseguem ter forma ou uma estrutura anémica. Comunicam, em suma; não pretendem 

agradar ou ser poeticamente correctos. Só é possível falar destes poetas negativamente (e 

ainda bem): aproxima-os a falta de todas essas qualidades em que os meus 

contemporâneos se têm revelado pródigos. Por isso estão aqui, a desabrigo, a dizer o que 

dizem. 

MANUEL DE FREITAS 

Lisboa, Abril de 2002 
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6.2 Entrevista com Manuel de Freitas  

 

Em alguns de seus poemas há referências a sua experiência como jovem leitor. Poderia 

falar mais sobre como foi afetado por poemas alheios ou poetas? Como se tornou poeta? 

(por razões explicáveis? foi possível optar?)  

Tornar-me poeta nunca foi propriamente uma opção. A partir de determinado momento, 

na adolescência, comecei a precisar de palavras para dizer coisas tão urgentes quantos 

inexactas e tropeçantes. E daí resultaram péssimos poemas, que tive a senatez de ir 

rasgando. Quando comecei a ter um conhecimento mais aprofundado da tradição poética, 

em sentido lato, percebi o desvalor do que escrevia. Ganhei uma espécie de humildade e 

estabeleci alguns «laços de família». Cada poeta, suponho, é obrigado a criar a sua própria 

genealogia. Ela passou, no meu caso, por Baudelaire, Camilo Pessanha, Eugénio de 

Andrade ou Rilke (em particular, o das Cartas a um Jovem Poeta). Entre muitos outros, 

claro. Mas, na verdade, a música sempre me estimulou mais – na escrita e na vida – do 

que os poetas todos que li. 

 

Como ocorre seu processo de escrita de poemas e a reunião em livro? Há algum 

planejamento prévio ou eles surgem de maneira mais ou menos espontânea? Há vontade 

de reescrita? 

Esse processo varia muito. Os poemas, em geral, surgem de forma autónoma, e o grande 

desafio é perceber quando podem (e se podem) constituir um livro. O momento da 

composição de um livro é o mais atraente para mim, mas também o mais árduo. Por vezes, 

surgem «filões», embora não se possa falar de um «planejamento prévio». Memórias de 

infância que subitamente querem ser resgatados, concertos de música a que assisti e que 

subitamente se vêem reunidos em palavras, diálogos com certas obras de Bach ou com a 

vida e obra da obscura Marylin Moore. Não gosto da palavra «inspiração», mas há alguns 

livros meus que escrevi numa espécie de transe, que não sei devidamente explicar. 

Limitei-me a assistir ao processo e fiz depois as emendas necessárias.  
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Sua poesia parece criar uma rede de afetos por meio do uso extenso de procedimentos 

como a dedicatória e o endereçamento. O leitor estaria incluído nessa rede? Como poeta 

e editor, pensa em algum tipo de público leitor ao escrever ou ao escolher o que editar? 

O leitor é, para mim, uma entidade abstracta. Não penso nele, quando escrevo. Quando 

dedico um poema – e tenho, como sabe, essa propensão para o fazer – é porque o 

dedicatário faz parte do poema, numa espécie de correspondência. Pode ser apenas uma 

homenagem, um momento partilhado e irrepetível, mas há uma relação quase sanguínea 

entre o texto e a pessoa nomeada. Como editor, não penso nunca em qualquer tipo de 

público. Limito-me a escolher, com a Inês Dias, livros que achamos que merecem ser 

editados. Pouco nos importa se esse livro, no qual acreditamos, chega a duas ou a 

trezentas pessoas.  

 

Em resposta ao inquérito Poesia e Resistência realizado pela Rede Internacional 

Lyracompoetics, você declarou, referindo-se a Goethe, que a poesia é circunstancial e 

que “resiste/responde, muitas vezes, a circunstâncias tão exactas quanto reconhecíveis”. 

Poderia falar mais sobre esse caráter circunstancial da poesia e em relação a sua 

própria poesia?  

O poema, para mim, é a consequência inadiável de determinada experiência ou emoção 

– que pode ser quotidiana, banal, mas também literária ou musical. Nunca me aconteceu 

(nem acontecerá, estou em crer) sentar-me à secretária à espera de que me surja um 

poema. Eu não preciso de poemas, nem eles de mim. Se o poema acontece, é porque tem 

mesmo de acontecer. E, mesmo assim, nada garante que ele seja um bom poema. Mas, 

em última análise, um poema assenta sempre numa circunstância específica, sem a qual 

não existiria. Pouco importa se é um soneto, um hailu, se é abstracto ou descritivo. Como 

é óbvio, só podemos avaliar esteticamente o poema. A circunstância, em si, não garante 

nada; foi simplesmente o detonador. 

 

Em livros como Beau Séjour e Boal, mas também em outros, podemos dizer que há uma 

revisitação ao passado – inclusive por meio do retorno a pessoas e lugares da juventude 

– que traz à tona a relação íntima entre poesia e memória. Considera que a poesia possa 

se constituir em uma forma inquietante de rememoração?  



213 
 

 
 

Não há regras, quanto a isso. A poesia serviu-me para tentar resolver uma espécie de 

dupla infância (uma ribatejana e continental, a outra madeirense e insular). E, se já é 

difícil resolver uma infância, resolver duas é-o ainda mais. A poesia, se não for «uma 

forma inquietante», não me interessa. Além disso, só nós podemos enterrar os nossos 

mortos.  

 

Muitos consideram que o trabalho de um crítico literário, quando este é também um 

poeta, confunde-se com seu trabalho poético. Como avalia essa relação entre poesia e 

crítica em seu percurso? 

A palavra «confusão» é propensa a equívocos. É claro que o poeta que escreve ensaios 

ou recensões é a mesmíssima pessoa. Mas já me aconteceu escrever sobre autores com 

poéticas ou atitudes muito diferentes das que eu pratico. Em vinte anos de escrever 

recensões literárias, nunca me ocorreu o facto de ser poeta enquanto o faço. E não preciso 

de fazer qualquer esforço para isso.  

 

Em 2010, no texto “Post Scriptum”, você declarou que a antologia Poetas Sem 

Qualidades havia se tornado “nem sempre pelas melhores razões, [...] assiduamente 

referida”. Continua com a mesma percepção atualmente?  

De vez em quando, um ou outro crítico ressabiado volta a falar do caso. É um assunto em 

que penso cada vez menos. A ironia não se ensina, e a inteligência também já foi menos 

rara. 

 

Como avalia sua experiência como coeditor das revistas Telhados de Vidro e Cão 

Celeste? Como e por que você e Inês Dias decidiram publicá-las? 

Termos publicado essas revistas teve uma única e simples razão: apeteceu-nos. 

 

Lê poesia brasileira? O que lhe interessa nela? Conhece a poesia de Carlito Azevedo?  

Assim de repente, posso dizer-lhe que me interessa a poesia de Ana Martins Marques, 

Fabiano Calixto, Fabio Weintraub, Luca Argel e Pádua Fernandes. E, antes deles, Carlos 
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Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e vários outros. Conheço a poesia de Carlito 

Azevedo, mas nunca consegui ter grande interesse por ela. 

 

E, finalmente, por que escrever poesia hoje? O que você pensa a respeito da ideia de que 

hoje, cada vez mais, a poesia é uma “po-ética”? Ou é inútil?  

Escrever poesia sempre foi inútil. Contam-se pelos dedos os que observam efectivamente 

uma «po-ética». Interessarão unicamente, seguindo a lição de Rilke, aqueles que não 

poderiam viver sem escrever. Mas são cada vez mais raros. 
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