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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objeto central a análise do álbum Fantasia leiga para um rio 

seco (1981), de Elomar Figueira Mello, colocando em diálogo as diferentes linguagens de que 

é composto — unidades textuais, sonoras e visuais. A fim de realizar a análise crítica da obra, 

propõe-se uma metodologia que parte da experiência para, então, chegar a discussões mais 

gerais. Nesse sentido, são utilizadas análises teóricas acerca das noções de experiência, saber 

de experiência e experiência estética, a partir das quais são realizadas leituras-fruições do 

álbum. Por meio da perspectiva trazida pelas reflexões teóricas, a leitura-audição é vista como 

uma oscilação entre efeitos de presença e efeitos de sentido, sensorialidade e cognição, que 

dependerá sempre de um momento específico de intensidade, de um fruidor, uma memória, 

um corpo. Desse modo, o conhecimento que se busca em torno de Fantasia leiga é dinâmico, 

estará sempre entre o legível e o ilegível, não pretendendo, então, recuperar um significado 

único e estável na obra. Trata-se de um lugar do “entre”, próprio do saber da experiência aqui 

delimitado, o lugar do indivíduo, do sujeito, do humano. Assim, o saber procurado nesse 

trabalho se baseia em  uma performance específica, um movimento a entrelaçar vibrações de 

fruidor e obra, desenhando imagens sensoriais e dinâmicas. 

 

Palavras-chave: Experiência. Canção. Elomar Figueira Mello. Fantasia leiga para um rio 

seco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work has as its object the analysis of the album Fantasia leiga para um rio seco 

(1981), of Elomar Figueira Mello, putting in dialogue the different languages that it 

consists - textual units, sound and visual. In order to achieve a critical analysis of the 

work, we propose a methodology that begins with experience to then reach more 

general discussions. Therefore, we use theoretical analyzes and notions about the 

experience, knowledge of experience and aesthetic experience, from which the album-

fruitions readings are held. Through perspective brought by theoretical considerations, 

the read-hearing is seen as an oscillation between presence effects and effects sense, 

sensuousness and cognition, which always depend on a specific moment of intensity, a 

spectator, a memory, a body . Thus, the knowledge that is sought about Fantasia leiga is 

dynamic, is always among the readable and unreadable, not intending then retrieve a 

unique and stable meaning. It is the place of "between" and belongs to the knowledge of 

experience, the place of the individual, the subject, the human. Thus, the knowledge 

sought in this work is based on a specific performance, a movement to connect 

vibrations of spectator and work, drawing sensory and dynamic images. 

 

Keywords: Experience. Song. Elomar Figueira Mello. Fantasia leiga para um rio seco. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa que me possibilitou chegar à presente dissertação teve como objetivo, a 

partir da análise do álbum Fantasia leiga para um rio seco (1981), de Elomar Figueira Mello, 

investigar em que medida o caráter literário-musical das composições se relacionaria com um 

leitor-ouvinte e, dessa maneira, suscitaria uma experiência. Para realizar o estudo, foram 

observados artifícios artísticos utilizados por essa linguagem cancional que, no contato com 

um receptor, poderiam evocar elementos poéticos possibilitadores de um momento de 

intensidade, de acordo com a perspectiva específica que apresento em minha discussão. 

Preocupada em estudar o objeto escolhido por meio de reflexões acerca da 

experiência,busquei desenvolver o conceito de experiência de memória a partir das noções de 

presença e memória, analisando o disco de Elomar por meio do diálogo que ele poderia 

estabelecer com um leitor-ouvinte, na forma de impressões sensoriais sempre atreladas a uma 

memória individual e coletiva. Da mesma forma, considerei o projeto gráfico do álbum e sua 

integração com as canções, considerando-o traço intrínseco à fruição da obra.  

É necessário, contudo, esclarecer o porquê da escolha de Elomar Figueira Mello e, em 

especial, de Fantasia leiga para um rio seco. Para tanto, parece adequado começar por um 

breve perfil do cancionista, poeta e músico que nasceu na cidade de Vitória da Conquista, em 

1937, e viveu a maior parte da sua vida no interior do nordeste, local em que construiu seu 

projeto artístico-musical. Seu primeiro disco, Das barrancas do Rio Gavião, foi gravado em 

1972, sua primeira ópera foi o Auto da catingueira, de 1969; mas o primeiro registro 

sinfônico foi Fantasia leiga para um rio seco, gravada em 1981, inicialmente em LP. Sua 

obra, em linhas gerais, caracteriza-se pela construção de uma “poética do sertão”, baseada em 

valores culturais, linguísticos e estéticos cujo cenário, real e virtual, é essa região brasileira, 

embora não se restrinja a ela.Compositor contemporâneo, Elomar é, em geral, pouco 

conhecido nos meios populares da região sudeste e pouco estudado nas instituições 

acadêmicas do país. Embora possua uma vasta e rica produção artística, especialmente 

musical, é um artista avesso às dinâmicas da propaganda e dos meios de comunicação do 

grande público, permanecendo, por vezes, isolado no mesmo semiárido que inspira seu 

projeto artístico-musical. 

Ao construir sua poética, o compositor transita entre linguagens e memórias 

individuais e coletivas, numa poética que entendo como sendo corpo, voz e encontro entre as 

intensidades contrastantes da música e o leitor-ouvinte. Este lida com as multiplicidades 



 
 

inscritas nas canções a partir de suas próprias multiplicidades, misturando-as num diálogo 

íntimo que se torna imprevisível. Abre-se, então, a possibilidade poética para uma 

experiência. Ao desrespeitar supostas distâncias entre tradições e, ao mesmo tempo, utilizar 

traços de tradições como forma de construir sua atualidade, Elomar compõe uma arte cuja 

contemporaneidade é fundada na relativização das categorias, no trânsito entre limiares: 

tradicional e prosaico, poético e contemporâneo, tornam-se fluxos não dicotômicos, imagens e 

sons manipulados no trabalho artístico. Assim, meu trabalho se propôs a analisar o objeto 

como um catalisador de memória e imaginação sensitivas, o qual utiliza a mistura de 

diversidades para dialogar com o leitor, chamando-o a uma percepção criativa do “sertão” 

ficcionalizado, cenário no qual as setorizações são colocadas em crise e, a partir de então, a 

experiência é tecida.  

Utilizando como eixo as reflexões teóricas acerca da experiência, estudei o álbum 

voltando o olhar para sua densidade poética, construída a partir da relação entre leitor-ouvinte 

e arte: fluem sons e imagens, memória e imaginação de um imaginário individual e coletivo. 

Dessa forma, foram realizadas leituras-audições, buscando observar a unidade do trabalho, 

enquanto melodia, voz, performance, ilustrações da capa e textos do encarte. Nesse sentido, 

esclareço que Elomar é autor de letra e música das canções, além de executar o voz-violão em 

torno do qual circulam os demais instrumentos trazidos pela Orquestra Sinfônica da Bahia. Os 

arranjos para a orquestra e regência foram realizados pelo compositor Lindembergue Cardoso; 

os textos do encarte, que trazem a apresentação da obra, foram escritos pelo historiador 

Ernani Maurílio Figueiredo e Adeline; as fotos e ilustrações da capa foram feitas pelo artista 

plástico Juraci Dórea. Busquei analisar o disco em sua unidade, como uma potência para a 

experiência de memória proposta, naquilo em que dialoga com o corpo, a memória e a 

imaginação de um fruidor.  

Embora não possa delimitar seus contornos temáticos senão de forma provisória e 

móvel, percebo Fantasia leiga como uma espécie de canção épica que tem como cenário a 

seca que castigou o sertão nordestino em 1890: seca do Noventinha. Optei por essa obra tendo 

em vista, primeiramente, a paisagem que ela propõe: o sertão, a seca e a relação entre homem 

e natureza são apresentados como potenciais imagens poéticas que carregam a metáfora da 

vida como uma jornada, traço característico do trabalho elomariano. Além disso, os arranjos 

sofisticados das canções, trazidos pelo maestro erudito Lindembergue Cardoso, associados à 

construção orquestral, conferem uma ligação estreita com a erudição, o que, ao acompanhar a 



 
 

“linguagem dialetal sertaneza1”, os toques da viola e a voz de Elomar, demonstra um artifício 

artístico proposto no álbum, ou seja, a movimentação de diversidades, de tradições e 

imaginários. Observe-se, ainda, que o disco se caracteriza pelo diálogo íntimo entre as 

diferentes canções de que é composto, cada qual parte da jornada retirante de um narrador-

personagem. 

Tal viagem é marcada pelo embate entre homem que sofre e natureza que o castiga. 

Contudo, mesmo em luta com a paisagem que o cerca, o homem se mistura a essa mesma 

paisagem, pois participa de seu ciclo, vive, morre, sofre e se movimenta conforme a aridez o 

impele. Torna-se, então, parte do cenário e por ele caminha: homem e natureza, fluxos em 

tensão que se entrelaçam nas imagens evocadas pelas canções. Esses trânsitos também se 

encontram na voz baixa do cantador em diálogo com a grandiosidade da orquestra; na 

prosódia de Elomar misturada à estrutura de ópera e ao uso da redondilha; no coro 

instrumental transpassando o caminhar solitário da flauta. Lutas que em Fantasia leiga se 

transformam na unidade da canção, esta composta de multiplicidades em contato, cada qual 

atuando na sensorialidade, na memória e na imaginação do leitor-ouvinte. 

Em suas apresentações, o compositor evoca, ainda, uma figura de vaqueiro cantador e 

menestrel. Ao trazer a ideia de cancioneiro, deseja relacioná-la à antiga poesia lírica galego-

portuguesa. Para isso, alia à performance teatral uma voz de timbre solene e grave, 

responsável pela dramaticidade que imprime às suas execuções. (GUERREIRO, 2007, p. 33-

49). Como se observa, o artista manipula sons, imagens e memórias que a todo tempo se 

atravessam, fazendo com que o receptor se detenha um pouco mais ante cada canção.  

Assim, minha proposta era estudar a relação estabelecida entre essa “poética do 

sertão”, trazida no álbum estudado, e o leitor-ouvinte no momento de fruição, relação esta que 

chamo, aqui, de experiência de memória. Nesse sentido, com intuito de introduzir a análise 

teórica e ao mesmo tempo torná-la menos abstrata, começo por descrever uma parte do que 

vêm sendo as minhas experiências de Fantasia leiga para um rio seco, desde antes mesmo de 

escolhê-lo como objeto de pesquisa. 

Fantasia suscitou em mim, enquanto leitora-ouvinte, uma mistura de prazer e 

surpresa, porque ao mesmo tempo em que traz elementos que — associados à minha memória 

— ecoam traços de um certo imaginário sertanejo, como a forma de falar do interior brasileiro 

e o toque marcante da viola, nela também estão presentes características em geral associadas à 

                                                           
1 Refiro-me à noção de “linguagem dialetal sertaneza”, utilizada pelo próprio compositor (GUERREIRO, 2007, 

p. 55) 



 
 

erudição. Minha percepção imaginativa captava na voz cantada, na manipulação da linguagem 

e da sonoridade uma espécie de contação de história feita por um retirante sertanejo e ao 

mesmo tempo um cenário ibérico, arcaico.  

Ao tentar tornar inteligíveis aquelas percepções contrastantes, percebi que era 

justamente essa multiplicidade de elementos que brincava com meus sentidos e intensificava a 

impressão que me causavam as canções. As imagens criadas pelas narrativas me levavam a 

um sertão nordestino ao mesmo tempo em que as passagens entre tonalidade e modalidade me 

conduziam a uma era medieval misturada a referências de sagrado e de lendário. Minhas 

expectativas criadas diante das marcas da prosódia entoada eram imediatamente reescritas 

pela presença do erudito. Bina Friedman Maltz, ao descrever a relação entre artifícios poéticos 

e imaginários trazidos no álbum, demonstra: 

 

 

De um lado, a tradição oral e o texto bíblico que, embora respeitado em seu 

pensamento sagrado, profana-se ao sair das Escrituras para incorporar-se à cultura 

regional nordestina; de outro, o arranjo, que, se introduz na música regional um 

tratamento altamente sofisticado com o recurso da sinfônica, caipiriza a orquestração 

ao acrescentar-lhe instrumentos populares. (MALTZ, 1996, p. 5) 

 

 

Na mesma direção, a pesquisadora Simone Guerreiro mostra que, por não haver 

estudado teoria musical, a criação artística de Elomar é composta de forma intuitiva e original 

e, simultaneamente, traz complexidade no trabalho artístico e no delineamento dos acordes do 

violão, aproximando linguagem poética, linguagem musical e oralidade. (GUERREIRO, 

2007, p. 42). Fantasia transita por limiares: prosaico e poético, texto e melodia, não são 

categorias opostas, mas fluxos que se permeiam e se suplementam, desfazendo sua própria 

delimitação. Isso pode ser observado, por exemplo, na extensão dos acordes de violão para a 

orquestra sinfônica, por meio de arranjos sofisticados, os quais são atrelados à “linguagem 

dialetal sertaneza”, tornando-se um parte integrante e fundamental do outro, ambos 

aparentemente dissonantes e ao mesmo tempo inseparáveis dentro de cada composição.  

Dessa maneira, tais intensidades poéticas que perpassam Fantasia leiga, ou seja, os 

trânsitos entre limiares e alteridades, funcionam como potências2 para que se estabeleça uma 

relação íntima do leitor-ouvinte com a obra, uma relação de trocas entre sons, imagens e 
                                                           
2Refiro-me a potência, aqui, no sentido de centelha que poderá se tornar a energia necessária a uma combustão 

(uma experiência), ou a energia de impulsão que poderá se transformar em movimento. Empresto da física 

noções que auxiliam na compreensão de tal imagem: lá, entende-se potência como a rapidez com que uma 

quantidade de energia é transformada, transita para outro local. Ora, se digo que a experiência de sertão acontece 

por meio dos trânsitos de fluxos diversos, penso a ideia de potência como a energia poética gerada por esses 

movimentos entre limiares, e que se transformará, ela mesma, em energia poética de impulsão para uma 

experiência, em fagulha.    



 
 

imaginários da poética que se apresenta e o receptor que dela participa por meio de sua 

sensorialidade, sua imaginação e suas próprias memórias, observando-se sempre o elemento 

coletivo que participa ativamente dessa relação, seja na forma de gestos de criação ou de 

percepção. Escolhi o nome de experiência de memória para dar a essa relação, aquilo que, em 

mim, suscitou a mistura de prazer e surpresa, redimensionou expectativas por meio das 

passagens entre imagens e sonoridades diferentes, manipuladas no trabalho artístico de forma 

a evocar traços de um certo lugar-estado poético, o mundo Fantasia leiga, existente enquanto 

momento de fruição artística. 

O filósofo da educação Jorge Larrossa Bondía, ao analisar a questão da experiência no 

mundo contemporâneo, parte dos estudos de Walter Benjamin, em especial O narrador 

(1985), sem, contudo, se ater às reflexões do pensador alemão. Bondía pensa a partir do 

presente do século XXI e discute as dificuldades que o modo de vida contemporâneo e urbano 

impõe à possibilidade de experiência pelo homem, em razão de quatro características 

marcantes do dia a dia na sociedade atual: falta de tempo, excesso de informação, de opinião e 

de trabalho: 

 

 

Nós somos sujeitos ultra-informados, transbordantes de opiniões e superestimulados, 

mas também sujeitos cheios de vontade e hiperativos. E por isso, porque sempre 

estamos querendo o que não é, porque estamos sempre em atividade, porque 

estamos sempre mobilizados, não podemos parar. E, por não podermos parar, nada 

nos acontece. (BONDÍA, 2002, p. 24) 

 

 

Para o espanhol, a experiência é aquilo que nos acontece, o que provamos e nos toca, 

aquilo com o que estabelecemos uma relação, um encontro. Está ligada à existência de um 

homem concreto e singular. Não é, como o conhecimento científico, abstrata, universal, mas 

somente tem sentido quando atrelada a uma forma humana e particular de estar no mundo, a 

uma história. Assim, o saber da experiência, ou seja, a experiência transmissível, se relaciona 

com a própria existência concreta e finita de um indivíduo, ou seja, não se trata de um saber 

eterno ou de uma lei natural, universal, mas está em constante transformação, pois sempre 

ligada ao contexto em que se apresenta. (BONDÍA, 2002, p. 20-28). 

Nas reflexões de Bondía, a concepção de uma relação com o tempo distinta da 

“hiperatividade” contemporânea pode ser compreendida como uma sugestão a respeito da 

experiência que a recepção de obras como Fantasia leiga pode provocar. Trata-se, na verdade, 

de questionar em que medida é possível o leitor-ouvinte estar diante de uma faísca a partir da 

qual possa construir aquilo que denomino experiência de memória, ou seja, diante de uma 



 
 

proposta outra de relação com o tempo, que não cabe na apreensão ligeira e superficial do 

estar no mundo sob o princípio da produtividade ou aceleração. 

Esses pressupostos apresentados por Bondía me levaram a questionar a possibilidade 

de um leitor-ouvinte viver uma experiência ao ouvir Fantasia leiga, nas condições sociais, 

históricas e culturais específicas do mundo ocidental no início do século XXI. Para isso, 

precisava, primeiro, problematizar a ideia de experiência e escolher a perspectiva específica a 

partir da qual olhar para essa noção. Assim, cheguei às bases teóricas explicadas 

especialmente no primeiro capítulo dessa dissertação, no qual tratei de explicitar, discutir e 

deslocar ideias e pensamentos acerca da relação entre as vibrações corporais de um leitor e a 

obra que ele frui. Recorri repetitivamente às noções de experiência estética e presença 

delimitadas por Hans Ulrich Gumbrecht, segundo o qual a experiência, para acontecer, 

demanda um distanciamento com relação ao mundo cotidiano, um “parar” para provar uma 

forma diferente de percepção, que não é aquela com que estamos ordinariamente habituados, 

mas diz respeito às impressões corporais, à dimensão física, aos efeitos de presença que um 

receptor pode provar de determinada poética. Essa percepção, de acordo com o autor, estará 

sempre transpassada pela atribuição de sentidos, o que pode ser explicado recorrendo-se ao 

fragmento de Bondía: “somos sujeitos transbordantes de opiniões e superestimulados”, uma 

vez que fazemos parte de uma cultura de sentido, herdeiros da história metafísica ocidental. 

Portanto, a experiência estética, de acordo com o ponto de vista que adoto neste trabalho, é 

caracterizada pela oscilação entre efeitos de sentido e efeitos de presença, não de maneira 

dicotômica, mas na forma de um movimento descentrado e irregular que acontece no 

momento de diálogo entre as vibrações corporais e cognitivas de um sujeito receptor e as 

vibrações de presença e de sentido da obra. 

Por meio dessas ideias construídas a partir da teoria de Gumbrecht, sempre em diálogo 

com as discussões acerca de experiência, corpo e memória empreendidas por Paul Zumthor, 

procurei mostrar que a possibilidade de uma experiência é criada a partir de um momento de 

interação, que Bondía chama de “encontro”, entre o próprio leitor-ouvinte, concreto e 

contextualizado, e a obra. Esse “encontro” não pode ser abstraído ou universalizado, já que a 

forma como acontece está atrelada a um momento, um contexto, um entorno, uma disposição 

física e mental do receptor impossíveis de ser reproduzidos, em cada detalhe, novamente. 

Assim, cada recepção preenche a obra com novos contornos e essa interação permite que o 

leitor-ouvinte seja, para usar uma palavra de Bondía, “tocado” por aquela arte que prova, 

trazendo-a para sua memória e também a construindo com sua memória.  



 
 

O desafio, portanto, era articular a concepção de experiência que adoto com uma 

leitura-audiência do álbum de Elomar F. de Mello. A fim de contemplar as particularidades da 

discussão que busco desenvolver, optei por organizar a dissertação em três capítulos-base. O 

primeiro deles é “Experiência poética e corpo: a presença em movimento”, cuja escrita se 

fundamenta nas noções de experiência estética, performance e presença estabelecidas por 

Hans Ulrich Gumbrecht e Paul Zumthor. Como se observa a partir das ideias expostas no 

Capítulo 1, minha hipótese de partida para a pesquisa foi a noção de que, por meio da 

oscilação entre efeitos de sentido e de presença movimentados na fruição, Fantasia leiga pode 

se atrelar a “uma forma humana e singular de estar no mundo”. Assim, o fruidor prova uma 

percepção diferente da cotidiana, disponibiliza-se para ultrapassar possíveis barreiras do modo 

de vida contemporâneo e estabelecer um “encontro” com esse mundo poético, 

experienciando-o. Conforme busco explicar, essa experiência está relacionada, também, ao 

trabalho artístico do álbum, que se desloca por entre multiplicidades e expõe o caráter relativo 

e artificial da própria setorização. Esse movimento de tensão e trânsito faz possível agregar 

diferenças, tornando-as matéria-prima para a experiência, energia poética que, nas palavras de 

Bondía, “nos acontece” no momento de fruição. 

No segundo capítulo, “O corpo, a memória, a imaginação: uma experiência poética”, 

tendo em vista a possibilidade de construção de um saber fundado na experiência, realizei 

reflexões, obviamente, acerca da própria noção de experiência, bem como a respeito da 

memória e da imaginação, recorrendo a Paul Zumthor e Walter Benjamin. Este capítulo foi 

subdividido em dois subcapítulos. No primeiro, intitulado “Sensorialidade e memória: fios da 

experiência”, aprofundei-me em questões atinentes aos diálogos entre corpo e memória, 

traçando a ideia de que haveria uma memória corporal das sensações, aspecto relevante para a 

leitura que proponho da canção. No segundo, “Imaginação e experiência: saber (re)criativo”, 

voltei-me para estudos sobre imaginação, chegando a reflexões sobre uma experiência 

(re)criativa, que poderia constituir um saber da experiência. No Capítulo 2 procurei ainda uma 

forma de atrelar o momento de experiência a uma memória, individual e coletiva. Dessa 

maneira adentrei mais a fundo na noção de experiência utilizando as reflexões de Paul 

Zumthor acerca de “imaginário pressentido” e de Walter Benjamin sobre experiência e 

memória. A partir dessas teorias, em diálogo com noções sobre modos escalares e as relações 

entre música e cultura, pretendia mostrar que Fantasia leiga redimensiona, entre outras, 

segmentações tradicionais entre popular e erudito, arcaico e contemporâneo, quando mistura 

todos esses fluxos dentro do mesmo centro temático, manipulados, sem hierarquias, no jogo 



 
 

de montagem criativa do álbum. Isso pode ser percebido, por exemplo, na costura dos arranjos 

sofisticados com a prosódia sertaneja e os acordes de violão; na intensidade da orquestra 

sinfônica sempre a sublinhar os timbres serenos do voz-violão; ou na presença do coral misto 

e do acordeon juntamente com o arranjo orquestral. Novamente instigada pelo texto de 

Bondía, e recorrendo a ele nas entrelinhas de minha pesquisa, defendi que um leitor-ouvinte, 

em contato com o álbum estudado, desloca limiares ao passear entre as supostas oposições, 

transgredindo-as e, ao mesmo tempo, agregando-as. Tais deslocamentos funcionam como 

vibração poética na experiência de Fantasia e ao receptor é negado o conforto do controle, da 

classificação, pois vê profanadas suas categorias do conhecido e então frui o risco do 

imprevisível. Como mostra Bondía: “A experiência não é o caminho até um objetivo previsto, 

até uma meta que se conhece de antemão, mas uma abertura para o desconhecido, para o que 

não se pode antecipar nem pré-ver.” (BONDÍA, 2002, p. 20-28). 

Nesse segundo capítulo, costurando minha perspectiva específica acerca de 

experiência estética e memória, expliquei que o objeto estudado é uma fantasia, muito embora 

desenhado com fragmentos de um real — imaginário nacional, realidade geográfica e 

sociocultural — e as tradições que o atravessam são redesenhadas e transformadas em 

imagens e sons, os quais compõem, juntamente com a memória e a imaginação do receptor, 

aquilo que chamei de experiência de memória. Acredito que essa construção artística se dá 

por meio da confluência de fluxos contrastantes, de tradições e sonoridades diversas que se 

unem a certas linhas de uma realidade geográfica e cultural já então tingida pelas cores do 

imaginário historicamente criado.   

Dessa maneira, o leitor-ouvinte de Fantasia leiga vê relativizados os próprios limites 

preestabelecidos entre realidade, memória e ficção. Por isso, perde sua sensação de controle 

sobre aquilo que ouve, pois não encontra em seu horizonte de expectativas uma classificação 

claramente demarcada em que se apoiar para direcionar sua fruição e formar uma opinião com 

base na informação – ressaltando-se o sentido que Bondía confere a informação e opinião, 

características do modo de vida contemporâneo que dificultam, segundo ele, a experiência.  

Essa relativização de limites, na experiência da obra, poderá provocar uma espécie 

de desestabilização no leitor-ouvinte, uma impossibilidade de transpor aquilo que se ouve 

para a realidade externa à canção ou de identificar a canção a uma realidade externa e, ainda, 

a impossibilidade de sobrepor àquilo que se ouve uma classificação preexistente, pois os 

múltiplos elementos do álbum levam a direções diferentes e dialogam em tensão, transitando 

entre fronteiras, criando e desviando expectativas a todo instante, o que pode ser observado, 



 
 

por exemplo, nas passagens entre modalidade e tonalidade, no coro de vozes associado à 

sonoridade do acordeon, nas imagens poéticas entrelaçadas pelo linguajar regional. Tal 

impossibilidade dificulta uma interpretação segundo paradigmas existentes, dificulta uma 

fruição tranquila, com base no reconhecimento pela familiaridade, visto que Fantasia leiga 

não só não pode ser vista como pura mímesis de um mundo empírico como também não 

coincide com nenhuma tradição isolada, com nenhuma classificação purista. 

Mostro, então, relacionando primeiro e segundo capítulos da pesquisa, que as tensões 

que se fazem presentes em Fantasia resultam de fragmentos de realidades e tradições 

transformados em sons e imagens: prosódia, coral, sinfônica, viola, acordeon, voz. Trata-se de 

densidades que não serão apenas decodificadas em efeitos de sentido, mas preencherão de 

cores, cheiros e sabores a relação entre leitor-ouvinte e o álbum, pois demandam da fruição a 

participação da sensorialidade corporal, movimentam efeitos de presença e, então, relacionam 

memória e imaginação sensível na experiência que se fará daquela poética e daquele 

imaginário. 

De fato, no terceiro capítulo “Fantasia leiga para um rio seco”, associei as discussões 

sobre experiência estética, performance, presença, memória e imaginação, o que me permitiu 

chegar à ideia das multiplicidades presentes em Fantasia leiga e trabalhar com a imagem dos 

movimentos entre limiares e dos traços que manifestam gestos de criação. Minha proposta no 

capítulo era especialmente me aprofundar na análise do álbum, com base nos conceitos e 

reflexões debatidos. Nesse sentido, utilizei as reflexões de Vera Casa Nova em Fricções - 

traço, olho e letra, visto que a autora traz estudos comparados, intertextuais e intersemióticos, 

em especial entre literatura e pintura. A autora fricciona diferentes poéticas ao observar e 

comparar seus traços, expondo diversidades, percebendo limiares e gestos. Portanto, busquei 

em suas ideias instrumentos que me permitissem perscrutar sons e palavras, imaginar 

diferentes possibilidades de fruição a partir dos elementos trazidos em Fantasia.  Esse 

capítulo é composto de três subcapítulos: “Abertura dessa jornada perdida e concentrada”, em 

que me debrucei especialmente sobre a experienciação e análise de meu corpus; “Imaginar 

Fantasia leiga: um movimento de transbordar”, no qual propus relações intertextuais e 

intersemióticas que poderiam enriquecer e trazer novas nuanças para a compreensão da 

experiência suscitada pelo objeto estudado; e “O corpo a corpo da jornada Fantasia leiga: 

gesto e (re)criação”, em que utilizei a ideia de “Antropologia visual” explicada por Casa Nova 

e trouxe discussões sobre gestos de uma voz emissora que ressoariam na forma de traços 

durante o movimento de fruição.  



 
 

Como forma de analisar a maneira pela qual um fruidor pode, na experiência de 

Fantasia leiga, ultrapassar as barreiras que, conforme Bondía, o modo de vida contemporâneo 

impõe à experiência, exploro a relação entre corpo, intelecto e recepção para construção da 

experiência. O álbum, entendido como o conjunto das unidades textuais, imagem e 

sonoridade, convoca a presença dos sentidos, da memória e da imaginação na interação com 

um ouvinte, suscitando, assim, uma recepção que visa a ultrapassar a informação abstrata, 

conceitual, limitada a efeitos de sentido.  

Proponho ainda que a obra desperta a atenção porque soa como algo não familiar e 

em tensão, tendo em vista os múltiplos fluxos de sons e imagens que a atravessam. Eles são 

percebidos, por exemplo, nas passagens entre tonalidade e modalidade, nas figuras de 

linguagem trazidas em prosódia sertaneza, nos traçados periódicos, retos e curvos da capa, ou 

nos seus degradês de cores: as escalas de marrom, o vermelho intenso, o preto. Tais elementos 

fazem com que o leitor-ouvinte pare, se atenha e perceba de forma criativa e atuante, a poética 

apresentada: 

 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um 

gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 

requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 

olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 

vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atençãoe a delicadeza, abrir os 

olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 

outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço. (BONDÍA, 2002, p. 24) 

 

 

Nesse sentido, quando primeiramente problematizei a noção de experiência, observei 

que poderia conduzir a discussão por dois caminhos, não necessariamente divergentes. 

Primeiro, a percepção estética, que eu entendia, a princípio, como momento de fruição do 

objeto poético, em que prevaleceria sua impressão sensorial. Expandindo essa noção, cheguei 

àquilo que chamei de experiência de memória, entendida como o instante da fruição estética 

atrelado a uma memória passada e presente, individual e coletiva, nunca desatrelada da 

percepção corporal. Como expliquei, com base em Gumbrecht, efeitos de sentido e de 

presença oscilam no momento de fruição poética. 

Em geral, a forma com que lidamos com uma poesia transita por essas vias 

indissociáveis que não se excluem, mas a todo tempo se misturam na cooperação sempre 

dinâmica entre a percepção sensitiva e a cognitiva — inseridas em um contexto — no 

momento de contato com uma obra. A arte, ao jogar com tais vias de percepção, põe em crise 



 
 

algumas expectativas do receptor, à medida que desvia seu cognitivo para uma apreensão 

sensível e, ao mesmo tempo, desloca sua sensorialidade a fim de evocar sentidos.  

Esse jogo, que nega tanto a hegemonia da corporalidade descontextualizada quanto a 

do pensamento abstrato, é imprescindível para entendimento do estudo que se pretende fazer 

acerca de algumas possibilidades de experiência de Fantasia Leiga. Ele se faz possível, aqui, 

devido aos limiares pelos quais o álbum transita no diálogo com um leitor-ouvinte, às 

multiplicidades e fluxos poéticos trazidos em traços de tradições, memórias e imaginários que 

são fragmentados e rearrumados na forma de imagens e sons. O receptor estabelece um 

encontro com essa poética ao percebê-la como efeitos de presença e de sentido, ao imaginar 

possíveis gestos, redesenhando-os e, então, participar ativamente da concretização da mesma. 

Embora inseparáveis e suplementares entre si, as noções que atribuí a percepção 

estética e experiência de memória seriam, a princípio, abordadas de forma segmentada com 

intuito de melhor compreender as relações entre sonoridade e imagem no álbum de Elomar, 

por meio das quais acontece a experiência de memória tratada, a qual abrange a ideia de 

percepção estética. Nunca se ignorou a precariedade de tal segmentação, mas esta seria um 

artifício necessário à argumentação que se pretendia desenvolver. 

Ao me referir a uma percepção estética, remeto àquilo que se percebe do objeto 

artístico, àquilo que se apresenta aos sentidos do leitor-ouvinte e será apreendido por seu 

corpo, aos efeitos de presença. Dessa maneira, para compreender a relação entre os elementos 

materiais e virtuais da obra, utiliza-se a noção de Produção de Presença proposta por Hans 

Ulrich Gumbrecht em Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir (2010), 

recorrendo-se também à perspectiva da oralidade e da estética proposta por Paul Zumthor em 

Performance, recepção e leitura (2007). A finalidade é observar o papel do corpo e da 

sensorialidade na percepção da arte, compreendendo-se o objeto artístico como um 

dispositivo de memória e imaginação sensitivas, que utiliza a mistura de elementos miméticos 

e poéticos, sonoros e visuais, para chamar o leitor a experienciar a arte apresentada, 

concretizando-a. 

E a concretização acontece a partir daquilo que Paul Zumthor chama de elementos não 

informativos. Para o teórico, qualquer expressão artística e, em especial, a canção, excede a 

simples decodificação de informações textuais. Dessa maneira, a semântica deve atrelar-se a 

elementos não informativos provenientes de uma relação entre o leitor e a obra. Esses 

elementos permitem ao receptor uma experiência de prazer ao entrar em contato com o objeto 



 
 

artístico, prazer ao qual Zumthor atribui um importante critério de poeticidade (literariedade). 

(ZUMTHOR, 2007, p. 25). 

Ressalte-se, contudo, que minha análise se dá em torno de um álbum, de uma 

gravação, e que, portanto, não contempla situações caracterizadas pela presença física 

simultânea de emissão e recepção. Assim, deve ser observado que o meio ou suporte, 

enquanto intermediário entre escritor-cantor e leitor-ouvinte, possui impacto sobre a fruição, 

pois esta não se dará mais no puro imediato (cronológico e espacial). Conforme afirma 

Zumthor, “...a mediação eletrônica fixa a voz (e a imagem). Fazendo-os reiteráveis, ela os 

torna abstratos, ou seja, abolindo seu caráter efêmero abole o que chamo sua tactilidade.” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 18).  

De todo modo, embora tenham tornado a voz abstrata, os dispositivos de media ainda 

permitem uma fruição que é percebida pelo ouvido; não se trata de mera decodificação de 

elementos textuais nem abstração de todo incorpórea. O leitor-ouvinte não está diante da 

presença física de quem traz a voz, mas ainda assim percebe seu som, percebe a manifestação 

artística a partir da sensorialidade corporal. Além disso, ainda que a mídia tenha retirado da 

canção a imediatez entre emissão e recepção, o momento da fruição se torna também efêmero 

e corpóreo, pois nele está envolvido todo o contexto em que se dá tal fruição, e mesmo que a 

canção seja sempre reproduzível, o entorno em que ela é ouvida jamais se repetirá. Este 

entorno possui, também, uma corporeidade a deixar impressões naquele que frui. 

Se a percepção estética equivale, na presente discussão, à materialização do objeto 

artístico, à concretização através da relação sensorial entre leitor e canção, analisada de forma 

isolada ela pode se tornar pura materialidade, fechada no ambiente hermético de uma obra. 

Por essa razão, sua associação com a memória é trazida neste trabalho como forma de 

territorialização e de historicização do álbum, sem perder de vista o uso do próprio corpo e da 

sensorialidade nesse processo. Assim, defendo que corpo e pensamento estão em contato para 

a produção de imagens e impressões que participarão do que chamo de experiência de 

memória, uma oscilação entre efeitos de presença e de sentido, o que abrange a percepção 

estética e também os diálogos da obra com o contexto artístico, histórico e cultural em que ela 

é percebida. Sob essa perspectiva, analiso as noções de presença e de memória, elementos a 

partir dos quais objetivo construir uma análise da experiência de Fantasia leiga. Para tanto, 

recorro às teorias sobre a experiência propostas por Walter Benjamin e às ideias de memória e 

performance discutidas por Paul Zumthor, além dos estudos comparados de Vera Casa Nova 



 
 

em Fricções – traço, olho e letra (2008); sempre em contato com as explicações de 

Gumbrecht. 

A partir das reflexões de Benjamin, observo o conceito de experiência como um 

momento do presente construído com base em uma história e que, ao existir, se tornaria 

também constituinte e continuidade de tal história. Ou seja, o entrelaçamento entre passado 

rememorado e presente, ambos partes integrantes de um contexto, individual e coletivo. O 

tempo é, nesse sentido, construtivo, pois possibilita a constante agregação do novo a uma 

tradição incessantemente resgatada e transformada. Por esse motivo, a memória é entendida 

como elemento central da noção de experiência proposta pelo teórico, pois a ela cabe trazer ao 

aqui e agora individual a presença do passado e do coletivo, atualizando-o, e ao mesmo tempo 

inserir o hoje nesse contexto. 

Em O narrador (BENJAMIN, 1985, p. 213-240), Benjamin explica que uma 

experiência, ao ser contextualizada, traria novos sentidos a uma história, deixando nela um 

saber, algo que, com ela, se transmitiria entre os indivíduos e as gerações. Assim, utilizo as 

reflexões acerca da experiência como uma perspectiva sob a qual pretendo analisar Fantasia 

leiga para um rio seco, propondo uma fruição que se desloca entre diversidades — 

fragmentos de tradições e memórias recompostos na forma de imagens e sons, fluxos que são 

movimentados através do trabalho artístico e na relação com um receptor, de forma a chamar 

corpo, memória e imaginação a participar dessa (re)criação. A experiência de memória, dessa 

forma trazida, se baseia no diálogo entre sentidos e sonoridades trazidos pela poética, assim 

como pela sua interação com o receptor, este entendido enquanto corpo sensitivo, memória e 

imaginação. 

E nessa “poética do sertão”, marca do projeto artístico de Elomar, presença e sentido 

se encontram para fundar, a cada experiência, uma imagem sensível, um mundo imaginário 

que ecoa traços de uma coletividade e de um contexto histórico, social e cultural. Assim, 

mímesis e poiesis se misturam no cenário de Fantasia leiga. Diante do sertão enquanto 

sentido metafísico, tende-se a formular uma informação, uma imagem desprovida de corpo, 

abstrata, que se pretende o mais fiel possível a uma totalidade “real” do sertão. Já ao provar o 

álbum estudado, não se lida com uma imagem abstrata, mas sim com um sertão 

experienciado. É um lugar-presença-impressão individual, uma imagem sensorial que não se 

confunde com o “real” empírico nem tampouco com uma representação desterritorializada, 

mas é concretizado no exato momento em que nós, leitores-ouvintes enquanto participantes de 

um contexto, fruímos a obra. 



 
 

De fato, o conceito utiliza a linguagem enquanto veículo transparente de um sentido 

metafísico, trata-se de lei, ideia: não é a coisa e não se quer tangível. Tampouco a canção se 

presta a atingir um “real abstrato”, mas esta se faz densidade no momento da fruição. Ao ser 

ouvida, os batimentos cardíacos, o ritmo sanguíneo e a memória são influenciados, o leitor-

ouvinte percebe a arte e a imagem que ela propõe. Desse modo a canção se concretiza, pois se 

torna uma experiência, apreendida pelos sentidos e contextualizada no presente de sua 

recepção. O sertão de Fantasia deixa de ser abstração, conceito, e ganha corpo, deixa de 

representar o empírico e se torna presença. Um sertão com fragmentos de orquestra, de coral, 

voz-viola e acordeon, um mundo que passeia entre tonalidade e modalidade, um caminhar 

cadenciado pela paisagem árida desenhada na capa do álbum e também um andamento lento e 

resignado na intensidade suave da voz entoada. Trata-se de um sertão intersemiótico que é 

jornada épica em batalha sob o Sol vermelho vivo da capa, um lugar que é movimento 

melódico da flauta em diálogo intenso com a harmonia de uma sinfônica. É uma imagem 

desenhada nos graves pesados e nos agudos dramáticos, uma imagem que ecoa vozes de uma 

ideia de sagrado, de um coral em uníssono, de um fogo quente a derramar seus raios na forma 

de traços ondulados sobre o cenário bege e seco. Nesse sentido, Fantasia leiga é um pouco 

arcaica e medieval, meio clássica e popular, às vezes regional e também cosmopolita, ressoa 

fios de memórias e as costura, porque nós, receptores, somos parte dela, nós experienciamos a 

arte enquanto a construímos, colocando nela um pouco do que somos, contextualizando-a 

nesse hoje em que vivemos, movimentando-a entre multiplicidades inscritas nela e em nós. 

A obra, então, ganha existência no aqui e agora em que é recebida: não existia antes o 

mundo Fantasia leiga que cada um (re) escreveu no momento mesmo da recepção. Através de 

nossos pensamentos, discussões e percepções, ao lidarmos com sons orquestrais misturados às 

figuras poéticas coloridas pela prosódia de Elomar, nós vivemos uma experiência, uma 

imagem que chamo de “sertão”, realizada enquanto gesto e arte. Assim, essa experiência 

implica, também, colocar-se no lugar de autor, como (re)criador a imaginar gestos de criação. 

Trata-se do jogo, do lúdico, de um brincar com as palavras, sons, cores, pedaços de 

experiência a tecer um mundo Fantasia leiga. 

O sertanejo imaginado canta em redondilhas seu sofrimento e recebe da natureza a 

resposta na forma de um coro sombrio de instrumentos de cordas e sopro. São potências, 

possibilidades que podem ser movimentadas por um receptor a partir de efeitos de presença e 

de sentido, desenhando, assim, uma experiência, a se concretizar na sonoridade criada, nas 

imagens construídas e na memória evocada. Trata-se de uma paisagem poética Fantasia leiga, 



 
 

algo diferente daquilo que já existia na memória do leitor-ouvinte, mas que interage 

diretamente com sua memória e sua imaginação, pois ressoa traços, fragmentos, cores e linhas 

de tradições e imaginários que fazem parte delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 EXPERIÊNCIA POÉTICA E CORPO: A PRESENÇA EM MOVIMENTO 

 

“Entre os objetos físicos, o som é o que mais se presta à criação de metafísicas.” 

“Mas, se a música é um modelo sobre o qual se criam metafísicas, [...] não deixa de 

ser metáfora e metonímia do mundo físico, enquanto universo vibratório onde, a 

cada novo limiar, a energia se mostra de uma outra forma.” 

 “...[a música] oferece o modelo de um universo concebido como pura energia, cuja 

densidade é dada pela interpretação do movimento.” (WISNIK, 1989, pp. 28-29) 

 

Entre tantas leituras realizadas durante a escrita desta dissertação, escolhi o texto de 

José Miguel Wisnik para iniciar o primeiro capítulo e abrir as reflexões porque identifico nele 

conceitos importantes aos quais retornarei inúmeras vezes para fundamentar algumas de 

minhas discussões, para ratificá-las ou mesmo invalidá-las, o que considero aceitável em um 

trabalho que não anseia alcançar verdades únicas ou estanques acerca de um objeto de arte, 

mas que apenas se propõe a observar esse objeto.  

E se digo que esta dissertação almeja observar um objeto de arte, preciso explicar o 

que entendo por observar. Não por acaso utilizei, inicialmente, essa palavra que poderia ser 

trocada por perceber, ler, ouvir, fruir, receber, experienciar. Ao trazê-la, quero preencher o 

conceito com alguma carga teórica a partir da qual construirei meus pensamentos. 

Refiro-me à relação sujeito-objeto, a qual evidencia certas maneiras como o ser 

humano, em uma dada sociedade, vê e descreve a si mesmo relativamente ao mundo que o 

rodeia. Hans Ulrich Gumbrecht explica que, no decorrer da Idade Média ocidental, até 

meados do século XVIII, o homem se percebia como sendo parte do mundo, ambos 

resultantes de uma criação divina. Tal configuração da autorreferência se modificou a partir 

do Renascimento e com o início do período moderno na cultura ocidental, quando o homem 

começa a se entender externo ao mundo. Essa mudança na maneira como o homem se percebe 

diante do mundo está profundamente ligada à forma como o homem observa esse mundo; 

excêntrico a ele, só pode enxergá-lo de fora, e o faz a partir de suas faculdades cognitivas, 

pois agora um abismo separa sujeito observador do objeto observado: Gumbrecht mostra que 

a figura “moderna” da autorreferência humana é uma entidade intelectual e incorpórea, 

puramente espiritual e fundamentalmente separada do mundo material que observa. Acontece, 

então, a dicotomização entre espiritual e material (GUMBRECHT, 2010, p. 46).   

O teórico ensina que, a partir dessa separação, o ser humano passou a ser entendido 

através do paradigma espírito-matéria — uma mente abstrata externa ao mundo e um corpo 

material pertencente às coisas do mundo. Nessa direção, as demais coisas do mundo, assim 

como o corpo humano, começaram a ser vistas como superfícies materiais que carregariam 



 
 

um espírito e seriam “naturalmente” diferentes dele. Observar, então, se tornou interpretar o 

sentido: o sujeito, uma entidade incorpórea externa ao mundo, observa o objeto, uma coisa do 

mundo – quer ir além da superfície material dessa coisa e identificar nela um sentido mais 

profundo. Percebemos, assim, o início da relação paradigmática entre sujeito e objeto 

(GUMBRECHT, 2010, p. 48).  

Essa forma de observar o mundo é chamada por Gumbrecht de Campo Hermenêutico 

e criticada pelo autor porque se propõe apenas a decifrar sentidos dos objetos observados e 

desconsidera tudo que é tangível e material neles, negligenciando, por conseguinte, a 

corporeidade do próprio sujeito observador. “... uma trajetória filosófica milenar na qual o 

paradigma sujeito/objeto – ou seja, a configuração conceitual da contínua divergência entre a 

existência humana e o mundo como esfera puramente material – conduziria a cultura 

ocidental a um estado extremo de alienação do mundo.” (GUMBRECHT, 2010, p. 91) 

Com o fim do século XVIII e a crise da representação, essa visão metafísica do mundo 

começa a ser relativizada. Nesse sentido, afastando-se da ideia do observador transcendental, 

passou-se a aceitar que não é possível uma estabilidade do objeto observado nem tampouco 

uma representação unívoca, mas sim a multiplicidade de representações possíveis para ele, 

cada qual de acordo com um ângulo de observação. “Ao mesmo tempo, o observador de 

segunda ordem redescobria o corpo humano, mais especificamente os sentidos humanos, 

como parte integral de qualquer observação de mundo.” (GUMBRECHT, 2010, p. 62).  

Por outro lado, como explica Gumbrecht, na última década do século XIX aconteceu, 

na Universidade de Berlim, a materialização da visão paradoxista e da suposta 

incompatibilidade epistemológica entre percepção (observação do mundo pelos sentidos) e 

experiência3 (observação do mundo pelos conceitos). O autor refere-se ao momento do 

isolamento institucional das “ciências do espírito”, um grupo de disciplinas que se concentrou 

na interpretação e na hermenêutica, o que originou a fundação da federação de disciplinas das 

Humanidades. “O preço que as Humanidades tiveram que pagar por esse passo foi evidente: a 

perda de todas as referências do mundo que não fossem cartesianas nem estivessem fundadas 

na experiência.” (GUMBRECHT, 2010, p. 67). 

O percurso entre a constituição do Campo Hermenêutico e o início de sua crise 

permite explicar o que quis dizer quando afirmei que a presente dissertação se propõe a 

observar um objeto de arte. Como Gumbrecht, penso que a consideração das materialidades 

de uma obra e de seus efeitos diretamente no corpo do sujeito observador não elimina a 

                                                           
3 Note-se que essa noção de experiência é diversa daquela que procuro traçar no presente trabalho. 



 
 

dimensão da interpretação e da produção de sentido. Para o autor, o fim da metafísica não 

poderia significar que abandonássemos a significação, mas 

 

 

Seria o mesmo que tentar desenvolver conceitos que nos permitiram, nas 

Humanidades, nos relacionar com o mundo de um modo mais complexo do que a 

simples interpretação, o que, em si, já é mais complexo do que a simples atribuição 

de sentido ao mundo (GUMBRECHT, 2010, p. 39).  

 

 

Para uma observação de Fantasia leiga para um rio seco, de Elomar Figueira Melo, 

vejo como fundamental a disposição para me afastar — tanto quanto possível — de uma 

separação simplificadora e cartesiana entre sentido e materialidade, assim como busco me 

desviar — tanto quanto consiga — do paradigma sujeito-objeto. Acredito que observar uma 

coisa do mundo significa relacionar-se com ela de forma a perceber alguns — pois não seria 

capaz de encontrar todos — efeitos que podem acontecer nessa relação. Assim analiso aqui 

fluxos que Fantasia leiga, enquanto forma poética, tensiona no contato com o leitor, ao ser 

percebida na oscilação de percepção corporal e cognitiva, efeitos de presença e efeitos de 

sentido. (GUMBRECHT, 2010, p. 40).  

Explicado, então, o que vislumbro como sendo essa observação de Fantasia, a que me 

proponho no presente trabalho, devo confessar que partir das teorias selecionadas e conseguir 

associá-las a um instrumental analítico não é fácil; como também não é encontrar caminhos 

de acesso crítico à obra sem tomar como paradigmáticas as tensões entre os efeitos de 

presença e os efeitos de sentido, ou entrar em outras dicotomias igualmente cartesianas como 

forma e conteúdo4, corpo e mente, sensorialidade e cognição, tradição e contemporaneidade, 

popular e erudito. Por esse motivo, com vistas a me distanciar do pensamento dicotômico, 

utilizei durante todo o trabalho a imagem dos fluxos de energia a se movimentarem entre 

limiares, noção esta que colhi do segmento de Wisnik com que iniciei o presente capítulo. 

Busco a ideia de limiar no âmbito da Literatura Comparada: Evelina Hoisel, ao explicar o 

trânsito entre saberes e linguagens, reflete essa noção: 

 

 
Se nos referimos a territórios linguísticos como territórios geográficos, onde só se 

cruzam fronteiras munidos de passaporte, o termo limiar estabelece os traços e os 

limites que constituem uma identidade, um corte, uma ruptura, mas acena também 

para a possibilidade de entrecruzamentos. Desse modo, define-se limiar como ponto 

de tensão entre continuidade e descontinuidade, passagem de um mesmo para um 

outro, fazendo emergir nesse espaço a necessidade de comparar realidades 

                                                           
4 Como acredito que também  não seja fácil para qualquer pesquisador imerso no campo do pensamento 

ocidental. 



 
 

geográficas, culturais e lingüísticas diversas, bem como de estabelecer métodos 

adequados para a avaliação de distintos processos de organização, de produção de 

linguagens e de saberes. (HOISEL, 1999, p. 43) 

 

 

Na epígrafe, Wisnik mostra o mundo físico como um “universo vibratório onde, a cada 

novo limiar a energia se mostra de uma outra forma.” (WISNIK, 1989, p. 29). Compreendo, a 

partir do autor, que o mundo físico, ou seja, aquilo que é perceptível ao homem através de 

seus sentidos, pode ser entendido como um universo vibratório, as coisas do mundo são 

energia que vibra. Os limiares, então, são zonas de fronteira e passagem, que marcam – sem 

limitar – o ponto a partir do qual a energia vibra de outra forma. Assim, vejo os efeitos de 

sentido e os efeitos de presença5 de Fantasia leiga como fluxos de energia que não se 

dicotomizam, mas que também não são a mesma coisa e por isso tensionam essa obra. Tais 

fluxos se movimentam entre limiares e, nos movimentos, afastam-se e se aproximam, por 

vezes se transpassam, vibrando de formas diferentes a cada novo limiar.  

Recorro mais uma vez à passagem de Wisnik: “Música oferece o modelo de um 

universo concebido como pura energia, cuja densidade é dada pela interpretação do 

movimento.” (WISNIK, 1989, p. 29). Sob essa perspectiva, o universo observado é concebido 

como pura energia, sendo energia tratada aqui como vibração — movimento — uma forma 

híbrida de espírito e matéria, instável e não dicotômica. A música — modelo desse universo 

— é uma coisa que vibra no mundo e, portanto, se movimenta. A presença dessa energia, 

densidade, ou seja, o que a torna perceptível à sensorialidade de um homem, é a observação 

do movimento.  

Note-se que substituí alguns termos utilizados por Wisnik por outros, pois imagino 

que, em tese, se refiram a coisas semelhantes, mas no contexto da presente dissertação opto 

por trabalhar com as noções que venho delimitando, sobre as quais possuo algum 

conhecimento. Inicialmente, troquei a palavra interpretação por observação, tendo em vista o 

conceito de observar que adotei. De fato, não creio ser produtivo suscitar algumas conotações 

às quais o termo interpretação pode remeter na tradição hermenêutica, ou melhor, 

interpretação como uma exclusiva atenção aos efeitos de sentido de uma obra.  

Depois, no lugar de densidade, como empregou Wisnik no sentido de perceptibilidade, 

utilizei presença, com intuito de iniciar uma reflexão acerca dos efeitos de presença e 

relacioná-los com a ideia de movimento. Ao explicar a “produção de presença”, Gumbrecht 

                                                           
5 Não somente os efeitos de sentido e os efeitos de presença, mas qualquer aspecto daquela obra que produz 

“efeitos” na relação com o leitor. 



 
 

confere à expressão uma referência espacial: o “presente” está à nossa frente, perceptível por 

nossos corpos; “produção” significa “trazer para diante” ou “empurrar para frente” e, 

portanto, “produção de presença” traria simultaneamente as ideias de tangibilidade que 

surgem com as materialidades e o movimento contínuo. (GUMBRECHT, 2010, pp. 38-39).  

Nesse sentido, essa presença não pode nunca passar a fazer parte de uma situação 

permanente, tendo em vista que está sempre se deslocando. Assim, a noção que Gumbrecht 

apresenta como “presença” é diferente da ideia de “presença real” da teologia da Idade Média, 

já que não é estável, mas dinâmica, pois oscila num eterno balanço de “trazer para diante” e 

desaparecer. (GUMBRECHT, 2010, p. 82). Assim, um observador se relaciona com a arte por 

meio da observação do movimento produzido nesse ato da observação, um movimento entre 

limiares, uma oscilação de efeitos de presença e de sentido.  

Já que essa dissertação busca observar uma obra, tendo explicado a forma como 

delimito essa ação de observar, acho importante, nesse ponto da discussão, demonstrar 

também quem entendo como sujeito desta ação, pois entendo que um texto só existe, 

enquanto arte, na medida em que há um leitor, ao qual se abre um campo de iniciativa 

interpretativa (ZUMTHOR, 2007, p. 26). Como não tenho a pretensão de expor minhas 

reflexões como verdades universais, deixo claro que elas partem de minha própria 

observação. Eu, pessoa no mundo, corpo e pensamento, estou a escrever uma dissertação 

acerca de minha leitura do álbum de Elomar. Essa é a forma que encontrei para ver este 

trabalho com o tamanho que imagino ter: apenas uma perspectiva num universo de outras 

possíveis, elaborada com base em minha própria visão de mundo, minhas leituras, vivências, 

cultura, corpo. Como afirma Zumthor: “Não há ‘verdade’, é preciso repeti-lo ainda, 

vitalmente legítima, que não seja o particular. Porque só com ele o contato é possível.” 

(ZUMTHOR, 2014, p. 63). Ressalvo, contudo, que a presença mais evidente da subjetividade 

envolvida no processo de reflexão não deve ser confundida com uma abordagem 

impressionista, pautada apenas em impressões pessoais. Assim, quem é esse eu observador de 

Fantasia leiga no contexto do presente trabalho? 

Paul Zumthor, ao explicar o lugar do leitor na literatura, afirma que “As visadas 

teóricas, em sua diversidade, fazem sempre muito desigualmente justiça à sua [do leitor] 

existência concreta, à espessura das determinações particulares que lhe fundam a 

personalidade.” (ZUMTHOR, 2007, p. 25). Isso se dá, de acordo com o autor, em razão da 

própria história dos estudos literários: a análise semiótica do ato de comunicação e a teoria 

da recepção foram os movimentos que iniciaram o interesse crítico em relação ao leitor, 



 
 

considerando-o, então, como um destinatário abstrato. Esse método dicotomiza 

espírito/matéria ao pressupor um leitor abstrato e transcendental — ideal ou médio — para 

chegar a conclusões unívocas acerca de um texto, e retira do momento de observação tudo 

aquilo que diz respeito ao observador enquanto corpo e memória singulares, aquilo que 

Zumthor chama de “... uma estatura, um peso, uma constelação original de traços físicos e 

psíquicos” (ZUMTHOR, 2007, p. 27).  

Assim, seguindo o autor, opto por uma troca de perspectivas, ou seja, por um caminho 

mais indutivo do que dedutivo, em que a situação particularizada serve de base para 

formulações mais abstratas e gerais. Começo, então, por analisar empiricamente a percepção 

da obra a partir de um ser humano real: eu. E utilizo esse eu conferindo ao termo o mesmo 

sentido figurativo com que Zumthor o utilizou: “O eu só importa pelo que ele denota: a saber, 

que o encontro da obra e de seu leitor é por natureza estritamente individual, mesmo se 

houver uma pluralidade de leitores no espaço e no tempo.” (ZUMTHOR, 2014, p. 27) Ou 

seja, esse eu observador não deve ser definido pelas noções de “sujeito” e “subjetividade” 

trazidas pela epistemologia do paradigma sujeito/objeto, pois não é um observador puramente 

espiritual e incorpóreo. Colho de Gumbrecht o conceito heideggeriano de Dasein para 

demonstrá-lo: Dasein seria o ser-no-mundo, isto é, a existência humana que está em contato 

com o mundo, um contato que é, ao mesmo tempo, funcional e espacial. (GUMBRECHT, 

2010, p. 97). 

Essa noção de sujeito observador possui profundo impacto na maneira como analiso o 

movimento entre limiares, dos efeitos de presença e de sentido em Fantasia leiga. Como um 

ser-no-mundo, ele não é uma abstração incorpórea, nem tampouco uma duplicidade estanque 

de matéria e espírito. Creio que a descrição de Zumthor para a palavra “corpo” elucide essa 

noção que ora delimito: 

 

 
Ele [corpo] que vibra em mim, uma presença que chega à opressão. O corpo é o 

peso sentido na experiência que faço dos textos. Meu corpo é a materialização 

daquilo que me é próprio, realidade vivida e que determina minha relação com o 

mundo. Dotado de uma significação incomparável, ele existe à imagem de meu ser: 

é ele que eu vivo, possuo e sou, para melhor e para pior. Conjunto de tecidos e de 

órgãos, suporte da vida psíquica, sofrendo também as pressões do social, do 

institucional, do jurídico, os quais, sem dúvida, pervertem nele seu impulso 

primeiro. (ZUMTHOR, 2014, p. 27) 

 

 

Nesse sentido, a ideia que trago para o conceito de observador é a de uma unidade-

múltipla psico-fisiológica e social, a se relacionar com o mundo e vibrar como ele, oscilando 



 
 

entre presença e sentido. Assim, a observação de uma arte é uma relação entre as vibrações de 

uma coisa do mundo — a obra — e as vibrações de um ser-no-mundo – o eu observador. Tal 

relação produzirá movimento: efeitos de presença e efeitos de sentido vibrarão no contato 

com um corpo. Esse movimento é aquilo que o eu receptor percebe do objeto artístico, sua 

densidade6.   

Quando mostro esse observador como uma unidade-multiplicidade psicofisiológica, já 

sempre em relação com as coisas do mundo, dou relevo ao fato de que não quero dividir esse 

sujeito segundo a lógica binária matéria-espírito e, portanto, também não posso dividir meu 

objeto de estudo na forma cartesiana de sentido-materialidade, e não posso porque, sendo eu o 

observador, um ser-no-mundo, apenas consigo enxergar esse objeto a partir da simultaneidade 

e da tensão dos efeitos de presença e de sentido movimentados na relação que estabeleço com 

ele, incluindo nesses movimentos tudo o que de uno e de múltiplo vibra no objeto e no eu 

observador. Para Gumbrecht, essa simultaneidade de efeitos de sentido e de efeitos de 

presença deve ser vivida como uma tensão, uma oscilação. 

 

 

É essencial o argumento de que, nessa constelação específica, o sentido não 

ignorará, não fará desaparecer os efeitos de presença, e a presença física – não 

ignorada – das coisas (de um texto, uma voz, uma tela com cores, um drama 

interpretado por um grupo de teatro), em última análise, não reprimirá a dimensão de 

sentido. (GUMBRECHT, 2010, p. 137) 

 

 

Tendo trazido ao trabalho algumas considerações que ajudam a entender a forma como 

me inclinarei sobre a obra, começarei a tornar as reflexões um pouco mais específicas 

relativamente ao meu objeto. Como se trata de um álbum musical, começarei por discutir 

algumas propriedades sonoras, naquilo em que se relacionam com as noções expostas 

anteriormente. 

Nessa direção, torno ao fragmento que abre o capítulo: “Entre os objetos físicos, o som 

é o que mais se presta à criação de metafísicas./ Mas, se é um modelo sobre o qual se criam 

metafísicas, não deixa de ser metáfora e metonímia do mundo físico, enquanto universo 

vibratório...” (WISNIK, 1989, p. 29). Como se observa, o som é apresentado como metáfora e 

metonímia do mundo físico, enquanto universo vibratório, e ao mesmo tempo é apresentado 

como um objeto físico. De forma semelhante, a “produção de presença” delimitada por 

Gumbrecht remete simultaneamente às ideias de tangibilidade e de movimento permanente: 

segundo o autor, o efeito de tangibilidade está sujeito, no espaço, a movimentos de 

                                                           
6 Conforme o uso do termo “densidade” utilizado por Wisnik, na epígrafe. 



 
 

aproximação e distanciamento, intensificação e abrandamento. (2010, pp. 38-39). Considero 

então que é justamente porque a onda sonora vibra - se movimenta - que podemos entender 

que ela produz presença no contato com um observador, é perceptível aos sentidos e por isso 

é uma coisa no mundo, metáfora e metonímia das demais coisas do mundo.  

Além disso, sua “densidade é dada pela interpretação do movimento”, ou seja, pela 

oscilação entre presença e sentido, pois, sendo o som um objeto físico, uma coisa no mundo, 

movimenta também fluxos de sentido, o que pode implicar que, como as coisas no mundo e 

dependendo do ângulo de observação, presta-se à criação de metafísicas. Ou seja, o som 

movimenta efeitos de presença e efeitos de sentido ao se relacionar com um observador. 

Miguel Wisnik, em O som e o sentido, explica que som é onda, uma vibração 

transmitida na atmosfera que ocorre no tempo, dentro de uma periodicidade, de uma 

frequência.  Assim, cada onda sonora se produz de um movimento de impulsões e repousos, 

movimento este que passa através da matéria do ar, modificando-a e imprimindo nela, de 

forma fugaz, seu desenho. (WISNIK, 1989, pp. 17-18). 

De acordo com a perspectiva apresentada pelo teórico, a onda sonora é percebida pelo 

receptor a partir de quatro parâmetros fundamentais: duração, altura, intensidade e timbre. A 

duração diz respeito ao ritmo, ao pulso, ao tempo de vibração do som. Altura vai do grave ao 

agudo de acordo com a velocidade da frequência, da vibração da onda. Equivale às diferentes 

notas que a tradição ocidental nomeia, na escala heptatônica, de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 

Intensidade é o grau de volume sonoro, a energia, a intensidade vibratória que se imprime a 

cada onda. Por último, o timbre é a identidade do som, a chamada “cor do som”, é aquilo que 

nos permite identificar a origem do som, as diferenças, por exemplo, entre uma mesma 

música tocada por diferentes instrumentos. Note-se que tais parâmetros dos sons são modos 

de uma mesma coisa: vibrações que se movimentam no ar, desenhando nele traços únicos, 

oscilantes e transitórios. (WISNIK, 1989, p. 26).  

A onda sonora vibra — se movimenta — e podemos dizer que ela produz presença a 

partir desses movimentos, quando eles entram em contato com um observador e se tornam 

perceptíveis aos sentidos. Por esse motivo, as diferenças entre os sons são percebidas em 

razão dos diferentes movimentos — vibrações — das ondas e, portanto, os efeitos de presença 

percebidos em uma fruição acontecerão de acordo com os movimentos específicos realizados 

pelas ondas que formam determinado som.  

Note-se que a percepção desse movimento é permeada por um corpo que também 

vibra. Nessa direção, Wisnik mostra a relação do corpo com as ondas sonoras: ele explica que, 



 
 

como o som, os corpos humanos vibram, razão pela qual podemos fazer uma relação entre 

escalas sonoras e escalas corporais com as quais medimos o tempo. Essa é a razão pela qual 

utilizamos a “metáfora corporal” e dizemos, por exemplo, que a onda sonora se propaga 

seguindo o princípio da pulsação7. No corpo humano, as vibrações também acontecem em 

diferentes faixas de onda — os ritmos somáticos e os psíquicos8 — o que pode ser 

transportado para o plano da música: as faixas de onda sonora são percebidas pelo receptor na 

forma de durações rítmicas e alturas melódico-harmônicas. (WISNIK, 1989, pp. 19-20) 

Dessa maneira, de acordo com Wisnik, o complexo corpo/mente é um medidor 

frequencial e nossa relação com as ondas sonoras e a música dialoga com nossos padrões de 

pulsação somáticos e psíquicos, a partir dos quais percebemos e interpretamos o tempo e o 

som. Ou seja, a percepção do som é influenciada pelos pulsos corporais e psíquicos de cada 

receptor. (WISNIK, 1989, pp. 19-20). Vejo a possibilidade de que essa relação seja ainda mais 

íntima: como expliquei acima, o movimento das ondas passa através da matéria do ar, 

modificando-a e imprimindo nela, de forma fugaz, seu desenho. Posso pensar, então, que esse 

movimento do som modifica — de forma fugaz — não só a matéria do ar, mas também os 

próprios pulsos corporais9 do receptor. Seguindo esse raciocínio, na fruição, as vibrações da 

onda sonora imprimem seu desenho no corpo do observador; as vibrações do corpo do 

observador imprimem seu desenho na percepção da onda sonora e os efeitos de presença 

acontecem nessa relação entre movimentos, entre presenças. 

 Tal noção possui relevância para essa discussão, pois defendo que o corpo humano 

terá influência determinante nas movimentações dos efeitos de presença durante a fruição de 

uma música10. Analisemos um exemplo prático dessa influência: Wisnik explica que, se as 

durações rítmicas são tocadas por um instrumento capaz de acelerar muito sua frequência, a 

partir de um certo limiar, o ouvido humano deixa de percebê-las separadamente, captando 

apenas um contínuo: o ritmo, então, transita para a sensação de permanência do som 

melódico, que poderá se apresentar em diferentes frequências (dó, ré, mi, fá...). O parâmetro 

                                                           
7 A pulsação: um ritmo corporal 
8 Por padrões somáticos podemos entender o pulso sanguíneo, o pulso da respiração ou o ritmo de certas 

disposições musculares, como o andar. Por isso a noção de “andamento” é associada ao ritmo. Por padrões 

psíquicos podemos entender as ondas cerebrais. 
9 Entendendo aqui que a “matéria do ar” inclui vibrações que acontecem em determinada frequência; e que os 

pulsos corporais são movimentos que produzem presença na “matéria do corpo humano”. 
10 Poderia incluir nessa afirmação também os efeitos de sentido e as oscilações entre os efeitos de presença e de 

sentido, uma vez que, como afirmei, não quero separá-los. Contudo, nesse momento e por fins metodológicos, 

optei por não fazê-lo, pois estou analisando especialmente as movimentações de presença.  



 
 

de escuta, que antes percebia a duração (ritmo), passa a ouvir altura (frequência). (WISNIK, 

1989, p. 20). 

A partir desse exemplo podemos entender que é possível ver os parâmetros do som 

como parâmetros de escuta. Um detalhe significativo para este trabalho, pois demonstra a 

importância de se considerar o receptor na análise do objeto. Explico melhor: os “parâmetros” 

não se limitam a ser uma propriedade exclusiva do som, mas são parâmetros de escuta, pois 

incluem a percepção e o corpo de um receptor. No exemplo dado, a partir de certo limiar 

vibratório das ondas, o corpo humano impõe uma outra forma de escuta: a sensação do ritmo 

se transforma em sensação de altura. Foi na relação de um sujeito com um objeto, portanto, 

que o efeito de presença se movimentou. 

Percebemos a profunda influência que os pulsos corporais do observador possuem 

sobre a relação que ele constrói com a música que lhe chega e a profunda influência que a 

música que lhe chega possui sobre seus pulsos corporais. Conforme afirma Wisnik, “O som é 

um objeto subjetivo, que está dentro e fora, não pode ser tocado diretamente, mas nos toca 

com uma enorme precisão.” (1989, p. 28). A sensação do tempo, a partir da qual o som é 

percebido, se dá na forma de um diálogo entre a vibração de cada corpo (físico/psíquico) e a 

vibração das ondas sonoras. A recepção de uma música pode ser vista, assim, como uma 

relação íntima de movimentos: ondas sonoras vibram e se propagam, desenhando seus 

contornos temporários no ar por onde caminham. Encontram-se com um corpo que também 

vibra. Da mesma forma que modificam a matéria do ar, essas ondas modificam, de forma 

fugaz, a matéria11 do corpo, sendo também modificadas por esse corpo. São pulsações em 

trânsito, transpassando-se e tecendo a experiência musical: “Sons são emissões pulsantes, que 

são por sua vez interpretadas segundo os pulsos corporais, somáticos e psíquicos. As músicas 

se fazem nesse ligamento em que diferentes frequências se combinam e se interpretam porque 

se interpenetram.” (WISNIK, 1989, p. 20) 

Principio, agora, uma analogia entre os movimentos realizados na escuta do som e os 

movimentos realizados em uma leitura. Cheguei a essa analogia a partir do segmento de 

abertura — mais uma vez — no qual Wisnik afirma que o som é “metáfora e metonímia do 

mundo físico, enquanto universo vibratório” (WISNIK, 1989, p. 29). Tal noção do som como 

metáfora e metonímia das demais coisas do mundo me levou a relacionar os movimentos da 

escuta e da leitura, consciente, no entanto, de suas especificidades: busco apenas alguns 

pontos de aproximação para realizar minhas reflexões. 

                                                           
11 Vibração 



 
 

Ao discutir a performance, Zumthor argumenta que a leitura12 pode ser entendida 

como momento de absorção e criação simultâneas, um processo de trocas dinâmicas a partir 

das quais a performance acontece. O autor acrescenta que nesse processo de trocas é preciso 

considerar o conjunto de percepções sensoriais de um indivíduo concreto e contextualizado. 

Dessa maneira, leitura não significa apenas transmissão de informações, mas consiste em 

sofrer uma transformação e, de acordo com Zumthor, essa transformação passará 

necessariamente pelo conjunto da sensorialidade do homem, manifestando uma vibração 

fisiológica. Nesse sentido, compreensão seria  

 

 

surpreender-se, na ação das próprias vísceras, dos ritmos sanguíneos, com o que em 

nós o contato poético coloca em balanço [...] Percebemos a materialidade, o peso das 

palavras, sua estrutura acústica e as reações que elas provocam em nossos centros 

nervosos. Essa percepção, ela está lá. Não se acrescenta, ela está. É a partir daí, 

graças a ela que, esclarecido ou instilado por qualquer reflexo semântico do texto, 

aproprio-me dele, interpretando-o, ao meu modo; é a partir dela que, este texto, eu o 

reconstruo, como o meu lugar de um dia. (ZUMTHOR, 2014, p. 55) 

 

 

Se a percepção do som acontece no diálogo entre a vibração de cada corpo 

(físico/psíquico) e a vibração das ondas sonoras, trago essa imagem para as reflexões sobre a 

leitura: o movimento do texto13 imprime seu desenho no corpo do receptor — uma absorção? 

— modificando, de forma fugaz, seus pulsos corporais. Como Zumthor demonstrou, ler 

consiste em sofrer uma transformação nas próprias vibrações sensoriais. (ZUMTHOR, 2014, 

p. 54) 

Ao mesmo tempo, identificamos a profunda influência que os pulsos corporais do 

observador possuem na fruição do texto — uma criação? Se o corpo humano terá influência 

determinante nas movimentações dos efeitos de presença durante a fruição de uma música, 

também afirmo que terá influência determinante nas movimentações dos efeitos de presença 

durante uma leitura e, consequentemente, também sobre os efeitos de sentido, considerando 

que os dois oscilam na fruição. Conforme afirmou Zumthor, a partir da percepção, o leitor se 

apropria do texto e o reconstrói, transformando-o em seu “lugar de um dia”. (2014, p. 55). 

De acordo com a perspectiva que apresento, assim como na música, a fruição de um 

texto também pode ser vista como uma troca íntima de movimentos: durante a leitura, o texto 

vibra e se propaga, encontra um corpo que também vibra. Modifica — de forma fugaz — as 

vibrações desse corpo, sendo também modificado por elas. Como a escuta, também descrevo 

                                                           
12 Ao dizer leitura, refiro-me especificamente à leitura poética explicada por Zumthor. 
13 Como afirmei sobre a leitura, quando falo em texto me refiro ao poético. 



 
 

a leitura como pulsações em trânsito. De acordo com Zumthor, “O texto vibra; o leitor o 

estabiliza, integrando-o àquilo que é ele próprio. Então é ele que vibra, de corpo e alma.” 

(ZUMTHOR, 2014, p. 54) 

Quanto à analogia feita entre os movimentos de escuta e leitura, explico que meu 

objeto de estudo é um álbum e, enquanto tal, inclui som, texto, canção e projeto visual. Por 

essa razão, estendo a analogia também para outras formas de percepção da arte e, na maioria 

das vezes, aquilo que discuto sobre uma é aplicável sobre outras, sendo que, em muitos 

momentos, me refiro ao objeto como poesia, ou arte, deixando de lado discussões conceituais 

acerca das duas noções.  

Explico também que destaquei acima os termos escuta e leitura pois no início do 

trabalho denominei essa ação por meio do termo observação. Como se vê, essa observação de 

que trato não se refere às relações ordinárias com um objeto, entendo que sejam uma exceção. 

Qualquer contato do homem com as coisas do mundo movimentará fluxos de presença e 

fluxos de sentido, contudo, somente em algumas situações específicas a simultaneidade desses 

fluxos será percebida, já que normalmente o sentido dominará a percepção daquele contato, e 

isso se dá em razão dos caminhos realizados pelo pensamento ocidental: a tradição 

hermenêutica fez do ocidente uma cultura do sentido na qual observador e objeto se 

relacionam majoritariamente por meio do pensamento cartesiano. Por esse motivo, no 

cotidiano, tal cultura esqueceu a percepção do mundo por meio do corpo, pois racionaliza as 

experiências antes mesmo de as poder vivenciar em suas vibrações de presença.  

Portanto, quando falei em escuta e em leitura, também estava em jogo a noção 

definida por Zumthor como performance:  

 

 

A noção de performance (quando os elementos se cristalizam em torno da lembrança 

de uma presença) perde toda pertinência desde que a façamos abarcar outra coisa 

que não o comprometimento empírico, agora e neste momento, da integridade de um 

ser particular numa situação dada. (ZUMTHOR, 2014, p. 41) 

 

 

A noção de performance, então, traz o diálogo dinâmico em que arte e observador — 

ambos emissores e receptores, sujeitos ativos e pacientes — produzem um momento 

privilegiado específico. Dessa forma, no contexto destas argumentações, entendo que as 

reflexões relacionadas à leitura e à escuta são também aplicáveis a outras formas de 

percepção do poético.  

Necessário, assim, delimitar a noção a que me refiro quando utilizo o termo poético. 

Para tanto, utilizo o fragmento da epígrafe e a metáfora do som: “Música oferece o modelo de 



 
 

um universo concebido como pura energia, cuja densidade é dada pela interpretação do 

movimento.” (WISNIK, 1989, p. 29). Partindo dessas ideias reflito que os efeitos de presença 

e de sentido — densidade14, nos termos de Wisnik — da música pressupõem um ato de 

interpretação do movimento, ou seja, a música se torna perceptível a partir da observação do 

movimento, movimento este que é produzido durante o próprio ato de observação. Trata-se de 

uma observação-produção de movimento. Concluo, dessa maneira, que é no ato de 

observação-produção do movimento que um conjunto qualquer de sons será percebido 

enquanto música. Expandindo para o âmbito do poético, chego à noção de que a densidade de 

uma linguagem acontece na observação-produção do movimento, ou seja, na fruição; e 

portanto a observação-produção do movimento — fruição — será determinante para que uma 

linguagem seja percebida enquanto poética.   

Zumthor mostra que, se nenhuma percepção impele o leitor a reconstruir o texto, há 

um obstáculo que impede o contato das presenças, podendo-se dizer, assim, que o texto não é 

poético. (2014, p. 55). A partir dessa afirmação, reflito sobre dois pontos importantes: 

primeiro, o contato das presenças acontece na relação entre percepção e reconstrução do 

texto, ou seja, na fruição. Em outras palavras: o contato das presenças acontece na 

observação-produção do movimento: fruição. Segundo, a poeticidade, para Zumthor, é 

determinada pela relação das presenças. Ou seja, para Zumthor a poeticidade acontece na 

observação-produção de movimento: na fruição.  

Nesse sentido, ainda de acordo com o teórico, não se pode falar, em termos universais, 

de uma forma poética, mas sim de textos percebidos como poéticos. Assim, “Com efeito, 

pode-se dizer que um discurso se torna de fato realidade poética (literária) na e pela leitura 

que é praticada por tal indivíduo.” (2014, p. 28)  

Se a fruição de uma obra é uma observação-produção de movimento e se é nessa 

observação-produção que uma linguagem será percebida enquanto poética, entendo que 

precisa haver algo nesse movimento que o diferencie, uma ou muitas especificidades do 

poético. Não conseguiria, nessa dissertação, esgotar nem chegar a qualquer conclusão 

definitiva a respeito desse movimento que delineia o poético, busco apenas destacar alguns 

pensamentos acerca dele, a fim de desenvolver as reflexões a que me propus. 

                                                           
14 A ideia de densidade a que me refiro, com base em Wisnik, não se correlaciona apenas à presença, mas à 

oscilação entre efeitos de presença e de sentido, uma vez que “densidade” de que trato traz a ideia de 

perceptibilidade por alguém, e não de alguma propriedade orgânica ou natural. Além disso, de acordo com as 

explicações de Gumbrecht, a percepção da presença está sempre rodeada de efeitos de sentido. 



 
 

Observo a participação do corpo nas movimentações dos fluxos de presença e de 

sentido de um texto, na fruição, momento em que acontece o poético. Nas relações ordinárias, 

as vibrações de presença são esquecidas e o corpo fica anestesiado pela atribuição imediata de 

sentido que o homem ocidental confere ao mundo e às coisas. Se esse esquecimento domina 

as observações cotidianas, ele também existe, em certo grau, na fruição do poético, pois o 

observador continuará sendo, neste trabalho, um indivíduo de uma cultura de sentido: eu. No 

entanto, o que diferencia uma observação cotidiana de uma experiência poética, aqui, é o 

tempo e a intensidade da percepção dos efeitos de presença: Gumbrecht descreve a 

experiência estética como um momento de intensidade no qual sentimos “um nível 

particularmente elevado no funcionamento de nossas faculdades gerais, cognitivas, 

emocionais e talvez físicas.” (GUMBRECHT, 2014, p. 127). Ou seja, nesse contexto 

histórico-cultural, os movimentos da presença não podem ser percebidos senão como 

vibrações fugazes, mas na experiência do poético eles terão uma duração — momento — e 

uma intensidade tais que permitam ao observador ao menos captá-los e, assim, observar não 

só as faculdades cognitivas, mas também a sensibilidade do próprio corpo ao se relacionar 

com o objeto, sempre de forma oscilante.  

Relacionando ao estudo do som, Wisnik mostra que a onda sonora não é um sinal 

estável, mas intermitente e, também, recorrente nos seus movimentos espirais, sempre 

avançando e retornando por períodos, repetindo certos padrões de tempo (1989, pp. 17-18). 

Por esse motivo, a relação do receptor com o som não será nunca estável: as ondas 

desaparecem assim que se formam. Como as ondas sonoras, Gumbrecht mostra que a 

presença é “... efêmera e instável na medida em que oscila num eterno movimento de ‘trazer 

para diante’ e apagar a si mesma.” (2010, p. 82). Assim, essa presença evanescente avança e 

retorna por períodos, não porque algo mude no objeto em si, mas o percebemos de outra 

forma. Dessa maneira, fugazes, ondas sonoras, enquanto efeitos de presença, desenham seus 

contornos temporários na matéria do ar por onde caminham e nas vibrações do corpo com que 

se relacionam, sendo também desenhadas por esse corpo. 

Como Gumbrecht, entendo que a configuração do momento poético tem como 

matéria-prima fundamental a movimentação dos efeitos de presença, pois eles trazem ao 

momento a intensidade característica do poético. Serão, contudo, percebidos na forma de 

lampejos oscilantes que se apagam da mesma forma que surgem. 

 

 



 
 

Para nós, os fenômenos de presença surgem sempre como “efeitos de presença” 

porque estão necessariamente rodeados de, embrulhados em, e talvez até mediados 

por nuvens e almofadas de sentido. É muito difícil não “ler”, não tentar atribuir 

sentido àquele relâmpago ou àquele brilho ofuscante do Sol da Califórnia. 

(GUMBRECHT, 2014, p. 135) 

 

 

Assim, a presença não pode se tornar estável, pois cada percepção é imediatamente 

associada a uma racionalização cartesiana, a qual diminui o tempo e a intensidade da 

percepção: o eu observador, de tradição metafísica, não tem o costume de perceber o mundo a 

partir de seu corpo. Quando expressa “ser capaz de ouvir na pele os tons do oboé” 

(GUMBRECHT, 2014, p. 126), o autor se refere à percepção intermitente da presença, 

intermitência essa que gera os movimentos oscilatórios entre os limiares de sentido e de 

presença numa experiência poética. Conforme observa Wisnik, “Não há som sem pausa. O 

som é presença e ausência, e estará, por menos que isso pareça, permeado de silêncio.” (1989, 

p. 18)  

Como já havia ressaltado, tal oscilação acontecerá em todas as experiências, contudo 

nas relações cotidianas as vibrações de presença permanecem, em geral, despercebidas. Por 

esse motivo, Gumbrecht aponta a simultaneidade dos fluxos de presença e sentido como o 

traço específico que diferencia o sistema da arte — o poético: afinal, a experiência poética 

implica justamente perceber essa tensão (2014, p. 136). Na mesma direção, Zumthor aponta: 

 

 

Se admitirmos que há, grosso modo, duas espécies de práticas discursivas, uma que 

chamaremos, para simplificar, de “poética”, e uma outra, a diferença entre elas 

consiste em que o poético tem de profundo, fundamental necessidade, para ser 

percebido em sua qualidade e para gerar seus efeitos, da presença ativa de um corpo: 

de um sujeito em sua plenitude psicofisiológica particular, sua maneira própria de 

existir no espaço e no tempo e que ouve, vê, respira, abre-se aos perfumes, ao tato 

das coisas. (ZUMTHOR, 2014, p. 38). 

 

 

Como se observa, para Zumthor, a dimensão física do mundo e sua percepção por 

meio do corpo — uma plenitude psicofisiológica particular — ou, a movimentação dos efeitos 

de presença e de sentido, são determinantes para o acontecimento do poético. 

A experiência da arte faz vibrarem lampejos de presença intensos o bastante para se 

desviarem, por instantes, da dimensão do sentido. Assim, conduz o observador a recordar, 

sempre de forma oscilante, as dimensões espacial e física das coisas, evitando que esqueça 

seu corpo ao perceber a vida e devolvendo a ele uma sensação fugaz de fazer parte do mundo. 

Gumbrecht descreve essa sensação produzida na experiência estética como uma impressão de 



 
 

“estar em sintonia com as coisas do mundo”, e explica que esta noção de sintonia é a sensação 

efêmera de se relacionar com o mundo através da dimensão física. (2010, p. 147) 

Essa discussão me leva a outro fragmento de Wisnik: “A música traduz para nossa 

escala sensorial, através das vibrações perceptíveis e organizáveis das camadas de ar, e 

contando com a ilusão do ouvido, mensagens sutis sobre a intimidade anímica da matéria.” 

(WISNIK, 1989, p. 29). O teórico explica que essa “intimidade anímica” seria a “estrutura 

oculta da matéria no que ela tem de animado” (1989, p. 29). Em outro momento, afirma: “A 

estrutura subatômica da matéria também pode fazer com que esta seja concebida como uma 

enorme e poderosa densificação do movimento.” (WISNIK, 1989, p. 29). Explico: de acordo 

com Wisnik, a música traduz o movimento da matéria — a onda sonora — tornando esse 

movimento reconhecível à sensorialidade e à cognição do homem, ou seja, coloca o 

observador em contato com a dimensão física da onda sonora: o movimento; contato este que 

se dá por meio do corpo e também da mente: a densidade da onda sonora acontece a partir da 

interpretação do movimento. Em outras palavras, estendendo-se a noção de música: a arte 

traduz vibrações da matéria, produzindo efeitos de presença e de sentido no diálogo com a 

sensorialidade e a cognição de um observador, o que coloca esse observador em relação 

íntima com a densidade do mundo e de seu próprio corpo. Essa percepção pode suscitar a 

sensação descrita por Gumbrecht como “estar em sintonia com as coisas do mundo”.  

Ressalto, contudo, que a expressão não se refere a algum tipo de harmonia, o que traria a ideia 

de estabilidade. Essa sintonia desfaz-se como a onda sonora, pois a experiência oscila entre os 

limiares de presença e sentido, suplementares e instáveis nas suas movimentações: essa tensão 

dinâmica consiste no momento poético. Zumthor descreve tal sensação nascida no diálogo 

poético como prazer, e explica: “Por isso, porque ela é um confronto pessoal, a leitura é 

diálogo. A ‘compreensão’ que ela opera é fundamentalmente dialógica: meu corpo reage à 

materialidade do objeto, minha voz se mistura, virtualmente à sua. Daí o ‘prazer do texto’.” 

(2014, p. 63). 

Retomo a figura do observador eu. E o faço, pois, neste trabalho, propus-me a 

apresentar uma determinada perspectiva, localizada no tempo e no espaço e, considerando que 

estive a tratar de questões teóricas, acho importante trazer esse ponto à tona novamente. 

Recorro mais uma vez a Zumthor,  

 

 

Assim percebida a performance não é uma soma de propriedades de que se poderia 

fazer o inventário e dar a fórmula geral. Ela só pode ser apreendida por intermédio 



 
 

de suas manifestações específicas. Ela partilha nisso com a poesia (e sem dúvida a 

poética) um traço definidor fundamental. (2014, p. 45) 

 

 

Assim, esses momentos poéticos de que falei não podem ser teorizados a tal ponto que 

se encontre alguma propriedade comum a todos, pois cada um abrangerá uma infinidade de 

traços específicos, sejam eles relativos ao observador, ao objeto ou às configurações no 

entorno dessa relação. Portanto, vejo as questões teóricas discutidas na presente dissertação 

como importantes, primeiro por explicarem a perspectiva específica do eu observador, e 

depois importantes no sentido de serem pontos de partida para principiar a reflexão acerca de 

um possível momento de intensidade entre esse eu e Fantasia leiga.  

A observação a que me propus busca o acontecimento de uma performance, no 

sentido de gesto dêitico singular, como mostrou Zumthor, ou seja, um momento específico, 

um presente concreto em que observador e objeto se encontram.  

Inicio pelo 1º Canto: a primeira coisa que busco nessa fruição de Fantasia leiga é a 

percepção de meu próprio corpo, pois é a partir dele que a dimensão tangível da obra se dá a 

ver, quando então oscilam presença e sentido e um momento de intensidade é possível. Como 

afirma Zumthor, “...a performance não apenas se liga ao corpo mas, por ele, ao espaço.” 

(2014, p. 42). É então, a partir de minha percepção de tempo, de meus medidores 

frequenciais, que encontro as vibrações sonoras, traduzindo seus movimentos por meio do 

ouvido e transformando-as em música, uma música que somente existirá por instantes, nesse 

aqui-agora específico em que a experiencio.  

No princípio dessa música, identifico o som como originado de cordas – e já estou 

atribuindo sentido a ele. E seus efeitos de presença por instantes recebem os contornos de 

meus ritmos somáticos e psíquicos, e minhas pulsações por instantes são coloridas pela 

energia vibratória de suas ondas. Fluxos de sentido e presença transitam no tempo, na 

intensidade de um momento, o momento em que eu – unidade psicofisiológica particular – 

ouço a canção: uma epifania15? 

Um violão solitário harpeja em intervalos de 5ª e repousa na tônica. Jogo simples da 

tonalidade que chega aos sentidos como um caminho linear conduzindo som e corpo à 

distensão.  

A delicadeza e agilidade das cordas, que vibravam leves no corpo, são invadidas por 

uma multiplicidade solene: uma orquestra toca em uníssono timbres de violinos, violoncelos, 

flautas e um piano de cauda. Tendendo à modalidade, a orquestra contrasta com o movimento 

                                                           
15 Para mencionar o termo empregado por Gumbrecht (2014, p. 140). 



 
 

progressivo do violão. Agora, o corpo não vibra no percurso da distensão, mas se desloca em 

espiral pelos fluxos quase hipnóticos do som modal. E repousa na tônica inicial. 

Em 00:54, um corte desvia e movimenta os fluxos de presença e sentido que se 

tensionam:  a orquestra se recolhe e toda sua solenidade é transformada em tênue linha 

harmônica, que dá base para um solo de flauta expressar a linha melódica. O corte desvia a 

fruição pois, quando a mudança nas vibrações da música entra em contato com a 

sensorialidade, modifica e instabiliza as próprias vibrações corporais. Instabiliza também 

relações de sentido que eu já iniciava: confunde a consciência racional e dá espaço à 

percepção do corpo. Como afirma Gumbrecht, a oscilação entre efeitos de presença e sentido 

não traz estabilidade à experiência poética, visto que, de certo modo, afasta o observador eu 

de seu mundo cotidiano, ou melhor, afasta-o da forma de percepção cotidiana e racional. Ao 

viver a tensão presença/sentido, o observador percebe o mundo de outra maneira, que não a 

ordinária.  “Ao contrário, podemos dizer que a tensão/oscilação entre efeitos de presença e 

efeitos de sentido dota o objeto de experiência estética de um componente provocador de 

instabilidade e desassossego.” (GUMBRECHT, 2014, p. 137)   

Em 2:32 a orquestra se cala e o ambiente sonoro é invadido por um silêncio sombrio:  

cordas em pizzicato16 marcam compassos e o solo da flauta traça uma melodia arrastada. 

Fluxos de sentido são transpassados por lampejos da presença sonora de um mundo tangível e 

irreal. Ondas de som vibram a experiência e limiares de imagens a atravessam: os 

movimentos da música conduzem minha imaginação.  

Em 3:06 a flauta segue sozinha o caminho melódico, até a entrada do violão, que passa 

a traçar a base harmônica para o sopro. O momento de intensidade é invadido pelos tons de 

bege e marrom do cenário inóspito e árido pintado na capa de Fantasia. As tonalidades do 

marrom preenchem também um corpo em ossos a caminhar, um corpo que quase se confunde 

com o próprio cenário, não só pela cor, mas também pelos traços que o compõem: os 

desenhos das costelas do homem são quase continuações das camadas daquele chão. E os 

movimentos arrastados da flauta caminham no ambiente bege e árido do silêncio, seguindo 

um caminho de alturas que passeia pela modalidade, um movimento de vai-vém que lembra o 

traçado periódico das costelas e do chão. 

A partir de 3:25, flauta e orquestra se alternam no desenho da linha melódica. As 

oscilações de vai-vém pelas alturas dialogam com os pulsos do observador, movimentando-

                                                           
16 Forma de tocar instrumentos de corda, em que se tocam rapidamente as cordas com os dedos, gerando um som 

“picado”, “cortado”. As cordas são “pinçadas” com os dedos. 



 
 

os. A música foge de nossa apreensão cognitiva ao se encaminhar para a modalidade, mas a 

cada momento repousa na tonalidade inicial. E o diálogo entre flauta e orquestra novamente 

leva a associações com a capa do álbum: a suavidade solitária e aguda do sopro fica 

evidenciada quando seguida pela força da orquestra. Os tons áridos e suaves do corpo solitário 

e do solo contrastam com a força vermelha do sol, cujos raios derramam no cenário tanto a 

quentura viva do vermelho quanto a frieza mortífera do bege. Algo do vermelho solar é 

visível no marrom do corpo caminhante, assim como algo das linhas curvas que saem do sol é 

também percebido naquele corpo: vibrações de vida? 

A voz de Elomar aparece de forma suave e lenta, acompanhada apenas do violão 

solitário, que desenha a linha harmônica para a melodia cantada. Observa-se uma intensidade 

delicada, de tal forma que a voz soa como mais um contraste com relação à energia múltipla 

da orquestra. Na suavidade arrastada desse voz-violão, surgem as associações entre os 

movimentos instrumentais da abertura, a capa do álbum e a entrada do canto: cordas e cores 

emitem vibrações de um cenário árido e silencioso por onde caminha um corpo — uma voz 

— quase a se confundir com o bege desse chão.  

A prosódia entoada impacta a fruição, dimensões cognitiva e sensitiva se misturam ao 

perceber uma linguagem múltipla que caminha entre limiares: música e texto, som e sentido, 

português arcaico, brasileiro regional, dialeto sertanês, tonalidade, modalidade. Corpo e 

pensamento se misturam e relacionam imaginações, tradições e contextos histórico-culturais 

misturados em cores e sons. O cenário inóspito da capa e o corpo caminhante se entrelaçam 

com um coro instrumental sombrio e uma voz suave a cantar num dialeto que soa estranho a 

esse eu urbano e contemporâneo. Vibram oscilações de presença e sentido. Vislumbres de 

imagens acompanham pequenos lampejos de percepção do mundo físico: o cenário áspero é 

desenhado por cores, sons e memórias. Seus contornos são um movimento tangível e ao 

mesmo tempo imaginário. Esse cenário ou fantasia se torna realidade densa no aqui-agora da 

experiência: 

 

 

É por isso que o texto poético significa o mundo. É pelo corpo que o sentido é aí 

percebido. O mundo tal como existe fora de mim não é em si mesmo intocável, ele 

é, sempre, de maneira primordial, da ordem do sensível: do visível, do audível, do 

tangível. O mundo que me significa o texto poético é necessariamente dessa ordem; 

ele é muito mais do que objeto de um discurso informativo. O texto desperta em 

mim essa consciência confusa de estar no mundo, consciência confusa, anterior a 

meus afetos, a meus julgamentos, e que é como uma impureza sobrecarregando o 

pensamento puro...que, em nossa condição humana, se impõe a um corpo (se assim 

se pode dizer!). (ZUMTHOR, 2014, pp. 75-76) 

 



 
 

 

A essa realidade Fantasia leiga, contudo, não se pode agarrar, pois ela desenha seus 

contornos no ar por onde caminha e em seguida desfaz-se como surge, afastada, talvez, por 

um “pensamento puro” que se impõe ao corpo em nossa condição humana, ou melhor, na 

condição humana desse eu hermenêutico, histórica e culturalmente específico. 

Segue-se uma exploração significativa dos agudos na voz do cantor, o que traz à 

experiência tensão, a ser percebida e absorvida pelo receptor: a vibração mais veloz na 

frequência das cordas vocais entra em contato com a frequência do ouvido que observa. Nesse 

contato, as vibrações se relacionam, transformando-se reciprocamente. Os agudos são rápidos, 

aparecem na forma de lapsos de energia tensitiva e se distendem em seguida, soam como 

sopros fugazes de vermelho vivo entoados pelo corpo bege que se desfaz no solo. E eu 

observador não mais estou assistindo à Fantasia como se esta estivesse emoldurada num 

quadro: já não sou espectador. Tangíveis aquele cenário e aqueles ossos caminhantes, percebo 

no corpo o calor quase violento do vermelho, a aspereza do bege, a maciez do voz-violão, a 

dureza da orquestra. Sensação efêmera de fazer parte da dimensão física da vida, nas palavras 

de Gumbrecht: “...a autorreferência de fazermos parte do mundo das coisas...” 

(GUMBRECHT, 2014, p. 146). 

A partir de 5:21, o conjunto da voz com violão recebe o acompanhamento de um coro 

de vozes em uníssono, que provocam a impressão de mais um contraste entre suavidade e 

gravidade. Aqui, contudo, esse contraste acontece num movimento ascendente, pois a 

intensidade do coro e da voz crescem no correr do tempo, caminhando também em direção ao 

agudo. Além disso, a entoação se desloca nos compassos, não mais coincidindo nos tempos 

fortes. O coro, em uníssono, surge sublinhando o canto, como um elemento invisível e 

imponente que até então habitava em silêncio os movimentos da música. Imagens e 

percepções movimentam a relação entre arte e observador: o cenário árido e bege se tensiona 

com esse coro monumental. 

Talvez se configure algo semelhante àquilo que Gumbrecht descreveu como 

presentificação (2014, p. 153): a possibilidade de “tocar” um outro mundo, o qual não é 

tangível de outra forma que não nesse momento poético. O autor reflete acerca da 

presentificação histórica, e explica a sensibilidade-chave para um historiador chegar à 

presentificação: “Só essa dupla operação de descobrir objetos sem qualquer uso prático e 

refrear-se de lhes encontrar um uso pode produzir ‘objetos históricos’ e lhes atribuir uma aura 

específica – pelo menos aos olhos do historiador e do observador historicamente sensível.” 



 
 

(GUMBRECHT, 2014, p. 154). Na experiência de Fantasia, contudo, não se está diante de 

uma presentificação histórica. O mundo que aparece à sensorialidade do observador não se 

direciona a um passado histórico, mas se movimenta em um presente experienciado: o 

presente de um mundo árido e bege castigado pelo vermelho quente do sol e pela imponência 

da orquestra. Um mundo de traços confusos: sol, solo e corpo tomam forma por um tracejado 

ondulatório que lembra os movimentos do som modal, por onde passeia a obra. É um mundo 

tonal, medieval, arcaico e regional. Um mundo de outro tempo que nunca existiu senão no 

momento dessa fruição. Desse mundo, descubro um coro de vozes sem qualquer uso prático. 

Não lhe atribuo um sentido. Imagino, então, como teria me relacionado com ele — 

intelectualmente e a partir de meu corpo — no mundo de Fantasia. E então me encontro com 

esse coro, toco, ouço, vejo. E já faço parte desse mundo imaginário e denso colorido nessa 

experiência poética. A racionalidade cotidiana se granula por um instante, abre-se a 

possibilidade de uma forma diversa de percepção da vida. Como afirma Zumthor “...em uma 

semântica que abarca o mundo (é eminentemente o caso da semântica poética), o corpo é ao 

mesmo tempo o ponto de partida, o ponto de origem e o referente do discurso. O corpo dá a 

medida e as dimensões do mundo...” (2014, p. 75). 

Em 5:35, o coro cessa e a voz retorna à suavidade inicial, mas permanece nesse 

movimento de idas e vindas em direção ao agudo. Observa-se que os agudos nem sempre 

acompanham o movimento da música, que segue, em especial, compassos de 4/4. Contudo, 

alguns dos agudos mais intensos da voz coincidem com os tempos fortes, como, por exemplo, 

em 5:43, quando se profere “o sol da má sorte”, alongando a duração e direcionando ao agudo 

a sílaba /sor/. Nesse momento, a explosão de energia conferida à tônica — energia que 

acontece na frequência, na intensidade e na duração da voz — tensiona a fruição: é como se 

essa voz lutasse para se liberar dos limites traçados pelo compasso. Essa voz emite um tom 

passageiro de vermelho vivo, e então continua a vibrar em idas e vindas na direção do agudo, 

num balanço que lembra a gradação de cores no corpo e no sol da capa: do mais grave ao 

mais agudo, do agudo ao grave: tons de branco, areia, bege e marrom do homem; passagens 

do bege para amarelo, laranja, vermelho e vermelho vivo do sol. O som vibra em direção à 

tensão do agudo, como as cores vibram para a tensão do vermelho. E assim permanecem num 

movimento oscilante, idas e vindas intermitentes entre extremos de energia e extremos de 

inércia: vida e morte? 



 
 

Em 6:18, novamente o coro preenche a música, dessa vez acompanhado da orquestra. 

Após 6:32, a voz de Elomar é acompanhada da orquestra e do violão até 6:50 quando, nos três 

últimos versos, somente as cordas acompanham o canto na finalização da música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 O CORPO, A MEMÓRIA, A IMAGINAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA 

 

“O saber é um longo, lento sabor.” (ZUMTHOR, 2007, p. 104) 

 

Proponho como ponto de partida para o presente capítulo um questionamento, no 

contexto da presente reflexão: como os efeitos de presença e de sentido movimentados no 

contato de vibrações entre O eu e Fantasia leiga pode constituir um conhecimento?  

Ao fazer reflexões epistemológicas voltadas para o historiador, Paul Zumthor defende 

que não há objeto em si, mas sim uma relação entre o pesquisador e aquilo a propósito de que 

ele se interroga. (ZUMTHOR, 2014, p. 96). Ao transpor tais argumentos para a pesquisa em 

literatura, observo, de acordo com o teórico, que o sujeito pesquisador possuirá sempre uma 

historicidade própria, uma cultura que participa da relação com o objeto e que precisa ser 

considerada nessa relação. Nesse sentido, o presente — o campo dêitico particular — 

constrói-se como o lugar de um saber, pois consiste no local específico de onde se lançará um 

olhar para o objeto, ponto a partir do qual se formará aquela determinada perspectiva. Esse 

saber construído por um observador específico não atingirá a totalidade do objeto, pois se 

tratará sempre de uma perspectiva construída com base em determinado ponto de observação. 

Na reflexão do autor, tal saber se trata de uma visão “global”, termo que conota abertura, 

descentramento, movimento. (ZUMTHOR, 2014, p. 101) 

Essa noção de saber fundado na experiência é também pensada por Theodor Adorno 

em “Sobre a ingenuidade épica” (ADORNO, 2003). Ao teorizar sobre o épico, o autor parte 

da discussão sobre experiência proposta por Walter Benjamin para explicar as relações entre 

os planos concreto e abstrato das narrativas épicas. De acordo com o teórico, o elemento 

central da epopeia é a contradição inerente a ela: a colisão do universal abstrato com o 

acontecimento particular, do conceito com o objeto. Acredito que tal noção pode ser 

relacionada à experiência estética pensada por Gumbrecht no âmbito de um campo dêitico 

particular — a oscilação dinâmica entre efeitos de presença e de sentido que acontece durante 

um momento de intensidade poética. Mostrada como ingenuidade épica, a contradição citada 

por Adorno permite ultrapassar a universalidade alienante do pensamento, ou seja, a dimensão 

do sentido, já que atrela esse pensamento ao plano concreto, aos efeitos de presença percebidos 

numa determinada performance. 

 

 

Pois o acontecimento singular não é simplesmente uma teimosa resistência 

contra a abrangente universalidade do pensamento, mas também o mais íntimo 

anseio do pensamento, a forma lógica de uma efetividade não mais cerceada pela 



 
 

dominação social e pelo pensamento classificador que nela se baseia: a 

reconciliação do conceito com seu objeto. (ADORNO, 2003, p. 49-50) 

 

 

O pensamento universalizante apenas relata o sentido na forma de um conceito, uma 

informação, e o rebaixa “com um ar enganador de atualidade a um nada incapaz de propiciar 

qualquer memória”, baseado na intencionalidade do discurso, na dominação social. 

(ADORNO, 2003, p. 50). Como se observa, o “pensamento lógico” referido acima se 

relaciona com os efeitos de sentido situados na zona da inteligência. Diferente, o 

acontecimento singular é visto como resistência a essa lógica, pois se relaciona à experiência 

concreta, a qual atua no plano sensitivo atrelado ao cognitivo, criando e evocando as 

impressões que constituirão um saber.  

O que o teórico explica é a concretização da narrativa, ou seja, sua observação a partir 

da experiência, de um campo dêitico particular ou, nos termos de Zumthor, de uma 

performance. Trazida, aqui, para o campo da experiência estética, essa concretização retira a 

poesia do plano conceitual, incorpóreo, separado da vida, contextualizando-a num eu-aqui-

agora singular. Assim, se tornará uma resistência à dominância dos efeitos de sentido, 

resistência à lógica cartesiana e ao pensamento classificador. Como resultado, a 

intencionalidade do discurso dá lugar à costura de impressões percebidas e memoradas, ao 

que foge à representação abstrata de uma realidade e se debruça sobre a própria experiência, 

construída no momento mesmo da fruição. (ADORNO, 2003, p. 51).  

Com base nessas reflexões, o conhecimento que busco construir acerca de Fantasia 

leiga é constituído a partir de uma relação poética entre pesquisador e objeto e, portanto, 

provém de um corpo-a-corpo com a obra, ou seja, de uma experiência17. Assim, o pesquisador 

se torna esse eu fruidor e sua pesquisa — minha? — implica aquilo que Paul Zumthor chama 

de “risco” (2014, p. 97): risco de um saber vertiginoso que não se imobiliza numa aparente 

totalidade do mundo, uma vez que formado a partir de um ponto de vista específico. Nas 

palavras do autor, “O que se chama realidade é sem dúvida ontologicamente unívoco, e talvez 

homogêneo. No plano do saber, ela permanece conflituosa e heterogênea.” (2014, p. 97).  

A fim de pensar a questão proposta — sem pretensão de respondê-la de forma 

definitiva — parto desse eu fruidor determinado para então chegar a uma consideração sobre 

o que pode significar, para ele, conhecimento e experiência. Tendo demonstrado, no capítulo 

anterior, eu como uma unidade psico-fisiológica e social que vibra, refleti especialmente 
                                                           
17 Ressalto que a noção que busco construir para experiência, nessa pesquisa, aproxima-se daquilo que 

Gumbrecht chama de “experiência vivida”, ou “momentos de intensidade”, no livro Produção de presença. 

(GUMBRECHT, 2010, p. 128) 



 
 

acerca do contato físico que ele estabelece com o mundo: a densidade da obra, uma coisa no 

mundo, vibra ao ser percebida pela densidade do corpo, um ser no mundo que também vibra. 

Ressalto, nesse momento do trabalho, que esse contato físico-psíquico, que acontece num 

campo dêitico particular, será sempre permeado por uma história individual e coletiva.  

Ao falar da competência como fonte de eficácia textual, Zumthor explica:  

 

 
Mas o que é aqui a competência? À primeira vista, aparece como savoir-faire. Na 

performance, eu diria que ela é o saber-ser. É um saber que implica e comanda uma 

presença e uma conduta, um Dasein comportando coordenadas espaço-temporais e 

fisiopsíquicas concretas, uma ordem de valores encarnada em um corpo vivo. 

(ZUMTHOR, 2014, p. 34) 

 

 

O Dasein, um ser-no-mundo, ou eu, como apresentado no primeiro capítulo, é tratado 

por Zumthor como um saber-ser, um corpo vivo e concreto portador de uma ordem de valores, 

de uma cultura que lhe é intrínseca e influencia diretamente suas vibrações. Como se percebe, 

o autor traz a ideia de um saber inscrito no próprio Dasein, na forma como se relaciona com o 

mundo, e que vibra quando ele experiencia um texto: uma experiência que demanda, ao 

mesmo tempo, presença e conduta, sendo então atrelada ao contexto individual e coletivo 

desse fruidor. Deixo claro que já assim o considerava desde o início do trabalho, mas opto por 

melhor delimitar alguns termos a fim de dar relevo a um deslocamento de foco entre os 

capítulos: do corpo ao contexto, mas um corpo nunca descontextualizado e um contexto 

nunca incorpóreo. 

Nessa direção, quero discutir a participação de uma história, individual e coletiva, na 

configuração desse momento de intensidade explicado por Gumbrecht no livro Produção de 

presença, motivo pelo qual, a princípio, coincido a noção de experiência com experiência 

estética, tal como explicada pelo autor. O que pode fazer com que um momento se torne 

experiência para esse eu fruidor? Concordo com o teórico quando afirma que a intensidade 

gerada pela experiência estética está em produzir sensações que não são encontradas no 

cotidiano histórica e culturalmente específico em que ela acontece, e quando falo nesse 

cotidiano determinado refiro-me, como o autor, ao contexto da tradição hermenêutica 

ocidental, à cultura de sentido que compõe o eu fruidor que sou e comigo vibra em qualquer 

momento de intensidade que em mim aconteça.  

 

 
Tipologicamente falando, a dimensão de sentido é predominante nos mundos 

cartesianos, em mundos para os quais a consciência (ou seja, o conhecimento das 



 
 

alternativas) constitui o cerne da autorreferência humana. E não desejamos 

precisamente a presença, não é o nosso desejo de tangibilidade tão intenso, por ser o 

nosso ambiente cotidiano tão quase insuperadamente centrado na consciência? Em 

vez de termos de pensar sempre e sem parar no que mais pode haver, às vezes 

parecemos ligados num nível da nossa existência que, pura e simplesmente, quer as 

coisas do mundo perto da nossa pele. (GUMBRECHT, 2010, pp. 134-135) 
  

 

A intensidade da experiência poética está atrelada a um afastamento do mundo 

cotidiano, ao desvio de uma consciência cartesiana. Por esse motivo, o desejo de presença 

intrínseco ao eu de uma cultura de sentido torna possível que a percepção corporal-cognitiva 

de Fantasia se torne um momento de intensidade, uma experiência, a qual me possa retirar de 

meu cotidiano centrado na racionalidade. Esse momento poético se torna tão intenso porque 

nele, enquanto eu fruidor, percebo, sempre de forma intermitente, a presença física do mundo 

e minha presença física no mundo, o que gera uma sensação de prazer, de fazer parte de uma 

esfera tangível da existência, o que não é comum na realidade ordinária desse eu, nesse 

contexto que em mim vibra, impelindo-me a atribuir sentido a tudo que me cerca.  

Essa é uma maneira pela qual história e cultura específicas participam do movimento 

oscilatório dos efeitos de presença e de sentido durante a relação entre poética e fruidor: a 

própria percepção desse movimento está atrelada a um contexto. Tais reflexões, repito, não 

possuem uma validade unívoca nem se aplicam a um observador universal; estão atreladas ao 

momento singular em que se dá essa determinada performance.  

O momento de intensidade, de acordo com essa perspectiva, é aquele que traz uma 

certa ruptura com o mundo cotidiano e ao mesmo tempo é aquele que mergulha na dimensão 

tangível do mundo. A partir dessa noção, entendo que esse momento se caracteriza por abrir a 

possibilidade para uma forma diferente de perceber o mundo, uma forma que está ao mesmo 

tempo profundamente ligada a esse mundo — em sua dimensão corpórea — e profundamente 

distante dele, do hábito cartesiano de se relacionar com ele. Nesse sentido, para esse eu 

fruidor experiência pode significar uma outra forma de percepção e, se considero que tal 

experiência funda um conhecimento, acredito que o saber da experiência está profundamente 

atrelado a essa percepção do mundo que abranda a racionalidade cotidiana: eu fruidor aprendo 

meu corpo e com meu corpo.  

Retomo a relação entre a experiência estética e a ideia que descrevo, a partir das 

reflexões de Gumbrecht, como presentificação: a possibilidade de perceber como tangível um 

certo mundo a partir da oscilação entre efeitos de presença e efeitos de sentido. Passado 

histórico ou criação artística: um mundo densificado nesse momento poético específico em 



 
 

que eu observador o percebo a partir de meu corpo, sempre misturado a uma mente. Proponho 

que essa experiência estética de Fantasia leiga, ou melhor, essa performance específica nesse 

campo dêitico particular, pode ser vista como uma espécie de presentificação desse mundo, 

passado e imaginado18. Um mundo que é outro — pois existente apenas na efemeridade do 

momento poético, sempre distante do cotidiano cartesiano —  e ao mesmo tempo é este, na 

medida em que percebido em sua dimensão corpórea. Considero que surge um conhecimento 

nesse contato entre fruidor e Fantasia leiga: trata-se de um saber que acontece a partir de 

outra forma de percepção: a experiência de presentificar um mundo poético para então vivê-lo 

mais do que conceituá-lo e, a partir disso, conhecê-lo na forma de sensação, sem pretender 

dominá-lo. No mesmo sentido, Zumthor mostra: 

 
 

É pelo corpo que o sentido é aí percebido. O mundo tal como existe fora de 

mim não é em si mesmo intocável, ele é sempre, de maneira primordial, da 

ordem do sensível: do visível, do audível, do tangível. O mundo que me 

significa o texto poético é necessariamente dessa ordem; ele é muito mais do 

que o objeto de um discurso informativo. (ZUMTHOR, 2014, p. 78) 

 

 

A fruição de Fantasia relaciona elementos que lembram mundos históricos e 

fantásticos, mas estes se rearrumam de tal maneira no momento poético que são percebidos 

apenas na forma de vibrações confusas de tradições, imagens e memórias a movimentarem 

efeitos de presença e de sentido no contato com o eu fruidor. Levam-no, então, a tocar com 

seu próprio corpo esse mundo Fantasia, existente enquanto experiência. Desse modo, um 

mundo árido e bege a queimar no vermelho quente do sol se torna tangível nas cores da 

pintura, nos bramidos da orquestra. As linhas repetitivas do solo tornam-se densidade cíclica 

nos passeios constantes pelo mundo modal. O caminhar vagaroso do corpo em ossos ganha 

movimento audível na tonalidade progressiva e frágil do voz-violão. O coro de vozes em 

uníssono vibra na sensorialidade do fruidor, fazendo-o imaginar como seria “tocar” esse coro 

naquele mundo bege, fazendo-o lembrar a dimensão física da vida e transportando-o, assim, 

para uma outra dimensão de tempo, para uma outra forma de percepção: oscilam efeitos de 

presença e de sentido nessa experiência de Fantasia leiga. Como afirma Zumthor, um 

discurso sobre o mundo constitui, para o receptor, um corpo-a-corpo com o mundo: receptor e 

mundo se tocam, pois se pensa sempre com o corpo. (ZUMTHOR, 2014, p.77) 

Notando-se a forma como descrevi esse corpo-a-corpo com Fantasia, percebe-se que 

ele está associado a três elementos intrínsecos a tal experiência estética: sensorialidade, 

                                                           
18 E não seria o passado, revisitado, uma imaginação? 



 
 

memória e imaginação. Relacionados, eles propiciam aquilo que expliquei como uma 

simultânea aproximação e distanciamento do mundo, ou melhor, uma outra forma de 

percepção do mundo. Eles atuam na presentificação de uma possibilidade de Fantasia, 

tornando-a palpável no aqui-eu-agora dessa fruição e ao mesmo tempo transportam o eu 

receptor para esse possível mundo poético, afastado do cotidiano cartesiano e incorpóreo com 

que estou habituado. Por outro lado, contextualizam essa performance num determinado 

tempo cultural e histórico e simultaneamente conduzem a fruição para uma outra dimensão do 

tempo, percebida a partir da tensão dinâmica entre presença e sentido. Um outro mundo se 

densifica neste, um outro tempo se contextualiza neste. Mas não é um mundo hermenêutico 

nem um tempo histórico, pois não se buscam neles informações práticas ou edificantes, 

apenas a sensação efêmera de prová-los. (GUMBRECHT, 2010, p. 149).  

E a sensação de provar Fantasia leiga significa, em primeiro lugar, sensorialidade: 

perceber as vibrações de presença de seus traços, suas cores, de suas ondas sonoras. Nesse 

sentido, Miguel Wisnik afirma que a experiência da onda sonora acontece a partir da 

percepção de som (frequências regulares, ondas com recorrência periódica, constância, 

estabilidades); e ruído (frequências irregulares, ondas marcadas por períodos inconstantes, 

rabiscos sonoros, instabilidades). A música, em sua história, é resultado de um jogo de 

harmonização e deslocamento entre som e ruído. (WISNIK, 1989, pp. 26-27). Assim, 

experienciar esse solo bege e o vermelho quente do sol é tocar seus rabiscos sonoros, saborear 

estabilidades, visualizar ruídos. Ao jogar esse jogo, eu fruidor encontro, no meu corpo, o 

mundo Fantasia. 

Contudo, tal presentificação não acontece por meio de uma sensorialidade isolada, 

pois a percepção de outro mundo poético se dá a partir desse mundo que sou: a memória 

também vibra nessa experiência. Seguindo a reflexão acerca de som e ruído, Wisnik mostra 

que eles não se opõem em sua natureza, mas são um continuum cujos limiares serão criados e 

recriados por cada cultura, segundo sua própria história, na forma das escalas musicais. 

(WISNIK, 1989, pp. 26-27).  

As brincadeiras que as culturas criam a partir das ondas sonoras, entre som e ruído e 

entre as propriedades do som, fazem ressoar em cada música estabilidades e instabilidades 

relativas: tempos e contratempos, tônicas e dominantes, consonâncias e dissonâncias. Note-se 

que são relativas pois sua percepção está atrelada a uma memória. Nas palavras de Wisnik: 

“[...] o grau de ruído que se ouve num som varia conforme o contexto. Um intervalo de terça 

maior (como o que há entre as notas dó e mi) é dissonante durante séculos, no contexto da 



 
 

primeira polifonia medieval, e torna-se plena consonância na música tonal.” (WISNIK, 1989, 

p. 32). Assim, a percepção de estabilidades e instabilidades é profundamente atrelada a cada 

historicidade, a cada contexto, pois o grau de estabilidade e instabilidade do som não é uma 

medida absoluta e universal, mas construída com base nos diferentes modos de conceber e 

praticar as escalas musicais. Como se observa, não é uma característica intrínseca à natureza 

das ondas sonoras que configura sua diferenciação entre som e ruído. A percepção que eu 

fruidor farei de estabilidades e instabilidades nessas ondas e nesse mundo Fantasia está, por 

conseguinte, atrelado a uma história individual e coletiva. 

Como ilustração dessa relação entre a experiência do som e o contexto utilizo os 

deslocamentos pelos quais a música ocidental está passando desde meados do século XX: 

trata-se da volta atuante das pulsações rítmicas e de uma reaproximação das músicas modais, 

juntamente com o desfazimento das fronteiras fixas entre popular e erudito. Ao pensar essas 

mudanças a partir das reflexões de Walter Benjamin, Wisnik as relaciona ao contexto da 

Primeira Guerra Mundial:  

 

 

[...] da qual, diz Walter Benjamin, os soldados voltaram pela primeira vez, para 

perplexidade das famílias, mudos, sem histórias para contar: o potencial acumulado 

das armas de guerra, sua capacidade mortífera e ruidosa, muito amplificada, estoura 

a dimensão individual do espaço imaginário e o silencia). A ecologia sonora do 

mundo moderno estará alterada, e ruído e silêncio entrarão com inevitável violência 

no templo leigo do som, a redoma da representação tonal em que se constituía o 

concerto. (WISNIK, 1989, pp. 43-44) 

 

Como se vê, o contexto apresentado por Benjamin foi um marco importante de 

transformação das formas de produção e percepção musical no mundo moderno. O homem 

urbano presenciava mudanças determinantes na vida coletiva, e, portanto, na ecologia sonora 

do mundo: ordem e harmonia clássicas eram quebradas pela ameaça ruidosa do conflito 

(WISNIK, 1989, p. 44). Consequentemente, os barulhos grandiosos das armas também 

produziam efeitos violentos na esfera individual. Assim, a experiência coletiva da Guerra 

explode a experiência individual, já que influencia a memória e a capacidade de narrar do 

homem que vive esse contexto (BENJAMIN, 2012, p. 214). O contexto rompia a moldura da 

representação tonal tradicional e trazia para a experiência artística vestígios, ruídos e 

memórias da experiência histórica da guerra.  

Esclareço, contudo, que, se considero que essa presentificação de Fantasia está 

atrelada a uma memória que a contextualiza num determinado tempo cultural e histórico, não 

me refiro a conexões feitas de forma racional entre a obra e uma determinada tradição. Na 



 
 

verdade, proponho uma memória que é intrínseca ao próprio corpo que frui. As vibrações de 

Fantasia não são medidas absolutas, visto serem percebidas nas vibrações de meu corpo, 

portador de uma história: a percepção de som e ruído acontece a partir de mim, um saber-ser 

no mundo, e nunca será desconectada, portanto, de uma historicidade, de uma cultura. Desse 

modo, se essa experiência conduz, como afirmei, para uma outra dimensão do tempo, a outra 

dimensão estará sempre tingida pelas cores desse mundo que sou, pois a memória sempre 

vibrará nessa movimentação entre presença e sentido. 

 

3.1 SENSORIALIDADE E MEMÓRIA: FIOS DA EXPERIÊNCIA 

 

Tendo demonstrado que, nesse movimento entre o eu e Fantasia leiga, o coro de vozes 

em uníssono vibra na sensorialidade do fruidor, fazendo-o lembrar a dimensão física da vida; 

observo que tal presentificação põe em relação corpo e memória, o que me leva a fazer uma 

associação entre a ideia gumbrechtiana de experiência estética — diretamente ligada à 

sensorialidade corporal — e as reflexões de Walter Benjamin acerca de experiência e 

memória.  

Enquanto Gumbrecht atribui especialmente à dimensão corporal papel importante na 

experiência estética e na percepção das funções de poeticidade, Walter Benjamin explica que 

o saber é matéria-prima da experiência. Embora parta de outra perspectiva, acredito que é 

possível relacionar as reflexões que Benjamin propõe sobre experiência e a percepção 

corporal. Assim, por meio dessa associação entre as noções de momento de intensidade e de 

experiência, pretendo chegar a uma ideia que denomino, a princípio, de experiência de 

memória: o momento de intensidade atrelado a uma memória, individual e coletiva. Meu 

objetivo ao fazer tal associação é estabelecer um diálogo entre sensorialidade e memória a 

fim de trazer reflexões acerca da questão levantada no início do capítulo: como entender o 

contato de vibrações entre eu e Fantasia leiga — algo próximo de uma presentificação — 

como movimentador de um conhecimento constituído a partir da experiência?  

Partindo das reflexões de Benjamin em O narrador (2012), traço a noção de 

experiência como o resgate de uma tradição na percepção do presente, o qual será, também, 

transformado em tradição. Em outras palavras, a impressão deixada por um instante do aqui-

eu-agora, ao entrar em contato com uma memória, individual ou coletiva, conferiria a ela 

novos sentidos, marcando-a e sendo também marcada por ela.  



 
 

Colho do autor as figuras do saber do passado e do saber de terras distantes, 

representados no texto, respectivamente, pelo camponês sedentário e o marinheiro 

comerciante, fluxos que se interpenetram no processo de construção do que ora se mostra 

como experiência de memória. No sistema de trabalho medieval, o mestre fixo e os artífices 

viajantes trabalhavam juntos, associando o conhecimento do passado e o de outras terras para 

manufatura de algo novo a partir dos dois. Esse trançado de saberes inseridos em um contexto 

dá corpo à experiência. (BENJAMIN, 2012, pp. 214-215). 

Os novos saberes vêm de fora (“conhecimento de terras distantes”), pois ainda 

exteriores àquela tradição, e são atrelados a esta através da associação que se fará entre 

passado e presente, individual e coletivo. Cada indivíduo é receptor e transmissor de um saber 

e ao mesmo tempo compositor dele, artífice viajante e camponês, que traz novos elementos a 

uma tradição evocada e atualizada por meio da memória. O aqui-eu-agora transforma e é 

transformado pela história, tornando-se perene na forma de um constante movimento.  

Assim, de forma metafórica, entendo a experiência de memória como o trabalho 

artesanal dos dois artífices que, nas oficinas, utilizavam seus gestos e seu próprio corpo para 

tecer o produto final por meio dos entrelaçamentos entre seus saberes. Em outras palavras, 

associando-se a referência de Benjamin ao universo da experiência estética, o trabalho dos 

dois artesãos equivale à íntima relação entre poesia e o eu receptor: a performance. Os fios, 

sua matéria-prima, são os saberes das viagens e do passado, aquilo que receptor e obra 

recebem e oferecem na experiência poética: percepção e memória movimentando-se entre 

fluxos de sentido e de presença. Seu tear é o momento de intensidade, que traz esses fios para 

um mesmo tempo e espaço: o tempo-lugar de encontro entre objeto e observador. As mãos 

dos artífices, responsáveis pelo gesto de trançar saberes, podem ser entendidas como o corpo 

— presença e sensorialidade a vibrarem na fruição — aquilo que possibilita o diálogo, a troca.  

Finalmente, chega-se ao tecido da experiência, que não é mais o fio da tradição nem o da 

viagem, mas uma manufatura que se trançou a partir dos dois. Durante o movimento dessa 

manufatura, o artesão estaria, simultaneamente, agregando mais saber ao seu trabalho, 

tecendo mais matéria-prima. Desse modo, tais fios seriam saberes sempre a se refazer, sempre 

tecendo experiências e ao mesmo tempo sendo tecidos pela experiência.  

Acredito que o saber referido por Benjamin não se trata do acúmulo de informações 

teóricas e objetivas situadas na zona da inteligência como verdades naturais ou comprováveis, 

mas sim de um constante processo, da mistura de histórias e imaginários coletivos, vivências 

e percepções individuais, relacionados e armazenados por cada transmissor e receptor na 



 
 

forma de impressões, imagens, reflexões e visões de mundo. Esse saber seria algo nunca 

acabado, mas que a todo tempo se refaz, vindo de longe, seja no tempo ou no espaço, para se 

incorporar a um novo contexto e ao mesmo tempo incorporá-lo. Chego a essa noção de saber 

— fio da experiência tecido a partir da experiência — por meio das relações feitas por 

Benjamin entre saber, experiência e memória.   

A fim de discutir algumas dessas relações, recorro ao ensaio Sobre alguns temas em 

Baudelaire (BENJAMIN, 1989, pp. 103-149), no qual Benjamin aprofunda ideias de Bergson 

e de Proust a respeito da memória. A princípio, o autor mostra que a estrutura da experiência 

está atrelada à estrutura da memória, razão pela qual utiliza os conceitos de Proust de mémoire 

involontaire (memória involuntária) e mémoire volontaire (memória voluntária) para explicar 

aquilo que propõe como experiência. Memória voluntária seria aquela baseada na atenção, na 

concentração psíquica. Pode comunicar informações sobre o passado, mas não é capaz de 

resgatar seus traços mais marcantes. Em oposição, memória involuntária se situaria fora do 

âmbito da inteligência e teria função de proteger as impressões, enquanto a memória 

voluntária tende a desagregá-las, pois acumula e invoca do passado apenas informações 

abstratas, discursivas, desprovidas de corpo. Ou seja, de acordo com o teórico, a impressão 

que um acontecimento concreto deixa no indivíduo se desfaz quando apropriada somente pela 

consciência racional. Nesse caso, ficam armazenados apenas dados objetivos do 

acontecimento (memória voluntária), o qual será incapaz de chegar à memória involuntária e 

constituirá apenas uma vivência. (BENJAMIN, 1989, pp. 106-107). 

Partindo da explicação de Benjamin, experiência pode ser entendida, então, como 

aquilo que se percebe do hoje com base em uma memória, ao mesmo tempo em que se torna 

memória, no sentido de memória involuntária. Vivência, por outro lado, seria o acontecimento 

descontextualizado, racionalizado, impedido de chegar à memória involuntária, e que 

desaparece no instante em que surge, pois isolado em efeitos de sentido. A vida constituída de 

vivências se tornaria um conjunto de momentos fragmentados e armazenados no consciente, 

na forma de dados. A memória involuntária, por outro lado, seria capaz de desencadear 

experiências que trouxessem não só o conhecimento cognitivo, mas, principalmente, a 

associação deste com a sensorialidade corporal e a memória pessoal, na forma de percepção 

do presente e de impressão rememorada. Dessa forma, tornaria possível uma presentificação 

do passado. (BENJAMIN, 1989, pp. 106-107).  

Aquele saber que delimitei de acordo com as reflexões do teórico, fio da experiência, 

está relacionado à memória involuntária, à memória que torna possível uma presentificação na 



 
 

forma de impressões. Considero que tal presentificação relacionada à memória involuntária é 

afim à ideia de presentificação gumbrechtiana através da qual descrevo a experiência estética 

de Fantasia leiga, pois ambas acontecem na forma de experiência tecida a partir de 

percepções fugazes de presença e impressões da memória involuntária. Como se observa, 

estou a colocar em contato noções de Gumbrecht e de Benjamin acerca de experiência, 

presença e memória involuntária, e o faço partindo de um ponto de ligadura entre elas: o 

corpo, as sensações captadas por um corpo vivo.  

Efeitos de presença se encontram com a memória involuntária e os dois são colocados 

em movimento nas vibrações de um certo corpo. Constituem um momento poético — uma 

experiência de memória — sendo também agregados por esse momento. Recorrendo à 

imagem de Benjamin acerca dos saberes do passado e de terras distantes: o artesão 

movimenta seu próprio corpo para atrelar os fios de percepção e de memória. No tear de um 

momento de intensidade, ele manufatura o tecido da experiência. Nessa direção, se mostrei 

que a presentificação de Fantasia é constituída pela oscilação entre efeitos de presença e de 

sentido, acrescento que tal percepção será profundamente movimentada por uma espécie de 

memória involuntária, assim como a movimentará, ligando-se a ela para manufatura dessa 

experiência. Percepção e memória, contudo, não serão trançadas de forma unicamente 

racional, mas experienciadas nas vibrações de um corpo vivo. 

A partir dessas relações entre saber, experiência e memória, acredito que Benjamin, 

embora não se direcione a observar textualmente esse papel do corpo, traça uma noção de 

saber que pode dialogar com aquela trazida no início do capítulo, atrelada à percepção 

corporal. No presente trabalho, esse saber constitui e é constituído pela experiência que tenho 

denominado como presentificação de um mundo Fantasia. Tais relações me permitem 

aproximar a dimensão corporal da experiência estética concebida por Gumbrecht e Zumthor 

da noção de experiência benjaminiana, chegando-se àquilo que chamo de presentificação, 

uma experiência de memória: matéria-prima de um conhecimento acerca de Fantasia leiga.  

Se esse conhecimento é associado à experiência, ao corpo e à memória, começo por 

questionar de que maneira específica corpo e memória se entrelaçam em mim quando 

experiencio Fantasia leiga. De acordo com Zumthor, a apreensão a partir do corpo implica 

“um espaço subjetivo”, “que somos” (ZUMTHOR, 2014, p. 95), lugar de onde se 

movimentará uma experiência e, com ela, um conhecimento. Acredito que a memória, fio da 

experiência, está na base dessa noção de “espaço subjetivo”.  

O autor explica 



 
 

 

 
[...] a existência de uma lembrança orgânica das sensações, dos movimentos internos 

do corpo, ritmo do sangue, das vísceras, toda essa vida impressa de uma maneira 

indelével em minha consciência penumbral daquilo que eu sou, marca de um ser a 

cada instante desaparecido, e, no entanto, sempre eu mesmo. (ZUMTHOR, 2014, p. 

79) 

 

 

Penso nessa lembrança orgânica como relacionada àquilo que Gumbrecht descreve 

como uma “dimensão espacial e corpórea da nossa existência” (2010, p. 146), uma memória 

que é basilar para a sensação intermitente de “estar em sintonia com as coisas do mundo” 

(2010, p. 147). Em outras palavras, relaciono essa lembrança demonstrada por Zumthor aos 

fluxos de presença explicados por Gumbrecht. Referi-me a tal memória corporal quando 

expliquei que, na relação entre o meu eu e Fantasia, o coro de vozes me faz lembrar a 

dimensão física da vida. Quando vibra em minha sensorialidade, o coro suscita uma 

percepção do corpo e uma percepção a partir do corpo, o que implica vibrações orgânicas que 

possuem uma memória de sensações. Assim, uma memória sensitiva me põe em relação 

íntima com a densidade do mundo: meus movimentos corporais se entrelaçam com os 

movimentos da obra, o que constitui essa presentificação de um mundo Fantasia.  

Note-se que tal memória orgânica não é uma natureza harmônica e imutável, mas 

consiste num constante processo, pois cada nova percepção agrega algo a ela, e ao mesmo 

tempo é constituída por ela. Utilizando a imagem de Benjamin, o saber de terras distantes traz 

novos elementos a uma tradição evocada e atualizada por meio da memória. O aqui-eu-agora 

transforma e é transformado pelo saber do passado — a memória — tornando-se uma 

tradição que existe na forma de um movimento espiral: na manufatura de uma experiência 

tecem-se fios de saber que tecerão, por sua vez, experiências.  

Em acordo com Zumthor, os sentidos corporais não apenas registram sensações 

isoladas, são também órgãos de conhecimento, mas uma espécie de conhecimento da ordem 

da sensação e que não se manifesta no plano puramente racional. Ou seja, trata-se de um 

conhecimento que se torna memória orgânica. A cada nova experiência um ser humano segue 

armazenando esse conhecimento sensitivo e, a partir dele, vai-se produzindo ao longo de sua 

vida uma acumulação memorial de base corporal, um fundo de saber corporal que permeia 

sua relação com o mundo, algo como um “imaginário pressentido”. (ZUMTHOR, 2014, p. 

83). Assim, a forma como eu fruidor percebo os movimentos de sentido e de presença da obra 

recebe dessa lembrança corporal um peso complementar. Ao mesmo tempo, essa percepção da 



 
 

obra, transformada em conhecimento sensitivo, passará a integrar, também, minha memória 

corporal. (ZUMTHOR, 2014, p. 82)  

Como se observa, o conhecimento sensitivo e a acumulação memorial a que me refiro, 

com base nas explicações de Zumthor, são atrelados às percepções corporais, aos efeitos de 

presença, sempre embaralhados de forma oscilante e não dicotômica com os efeitos de 

sentido. Portanto, aproximam-se das ideias de saber e de memória involuntária que discuti a 

partir das teorias de Benjamin: se posso entender memória involuntária como uma espécie de 

fundo de conhecimento que agrega impressões do corpo — ou efeitos de presença — 

compreendo que nela se movimenta conhecimento sensitivo: impressões, sensações. Este, 

quando chega à memória orgânica de eu fruidor, torna-se constituinte dessa acumulação 

memorial involuntária e é também constituído a partir dela.  

Nesse sentido, questiono de que maneira tal imaginário pressentido, o qual permeia a 

experiência poética tecida entre eu e Fantasia leiga, participa de uma presentificação.  

Vejo que não posso chegar a uma explicação definitiva, pois são múltiplas e 

indefinidas as formas como a memória vibra na oscilação de presença e de sentido. Nesse 

trabalho, portanto, começo por pensar uma forma pela qual isso possa acontecer.  Com base 

nas explicações de Wisnik, demonstrei que a percepção de som e ruído da onda sonora não é 

uma medida absoluta, mas se baseia nas diferentes escalas musicais. “Escala” é uma criação 

de cada cultura e terá o papel de dar forma ao oceano sonoro do mundo: é um conjunto 

mínimo de notas musicais, intervalos de sons estáveis que serão combinados e explorados 

para formar as melodias. (WISNIK, 1989, p. 71-73) Assim, a percepção que eu fruidor tenho 

das estabilidades e instabilidades da obra passa pelas escalas musicais, as quais trazem rastros 

característicos de uma coletividade.  

Considerando essa percepção sonora a que Wisnik se refere como próxima de uma 

experiência estética gumbrechtiana — uma oscilação entre fluxos de presença e de sentido — 

posso concluir que ela acontece nas vibrações corporais (complexo corpo-mente). Por 

conseguinte, uma memória orgânica permeia a forma como percebo a música: suas 

estabilidades e instabilidades. Por esse motivo tal percepção é atrelada a escalas musicais: 

algumas escalas estão impressas em meu corpo, em um imaginário pressentido, devido a meu 

contexto, a experiências e percepções vividas, a uma história individual e coletiva. Fantasia 

leiga, ao se movimentar em escalas musicais, carrega traços de coletividades, os quais se 

comunicam com minha memória corporal e, de certa forma, evocam uma espécie de 

memoração involuntária.  



 
 

Por tal motivo afirmei que essa presentificação relaciona fluxos que lembram mundos 

históricos e fantásticos: minha percepção das estabilidades e instabilidades da música está 

atrelada a minha memória sensitiva e, ao brincar com esses fluxos, a obra joga com minha 

memória, minha memória joga com a obra. Não é um processo puramente racional, não 

atribuo sentido às escalas musicais associando-as a origens logocêntricas. Provo essas escalas 

a partir de minha sensorialidade e, assim, sinto como tangíveis alguns traços culturais 

impressos em meu próprio corpo.  

Dessa maneira, se a manipulação e percepção de estabilidades e instabilidades da obra 

são permeadas por escalas musicais, que trazem rastros de uma coletividade, então a 

experiência musical põe em diálogo memórias: as manipuladas na obra e as percebidas pelo 

eu fruidor, as quais podem coincidir ou não. Ao mesmo tempo, essa própria experiência 

modifica as memórias originalmente colocadas em diálogo. Relaciono essa noção à imagem 

de Benjamin: a experiência é um tecido novo feito a partir de saberes do passado e das 

viagens. Durante sua manufatura, produz-se saber, um saber que é, ao mesmo tempo, fio da 

experiência tecido na experiência e que, ao ser tecido, modifica a própria experiência. 

Partindo da perspectiva de Wisnik (1989, pp. 30-31), na dinâmica interna de uma música, a 

onda sonora, praticada e percebida a partir das escalas musicais — assim como a experiência 

— é o movimento recorrente e oscilatório, de impulsões e repousos, que retorna ao mesmo — 

aos rastros e à memória de uma cultura — e, nesse caminho de retorno, constrói a diferença. 

Ou seja, na movimentação de fluxos trazidos por memórias durante a experiência de Fantasia 

leiga, o retorno, criam-se fluxos novos que perpassam a experiência e se agregam a minha 

memória corporal, o que faz desse retorno uma construção incessante da diferença. Assim, 

densifica-se nesse “mundo que sou” um outro mundo Fantasia.  

E nesse mundo Fantasia, que percebo e imagino no momento dessa experiência, a 

partir de meus próprios traços e memórias atrelados aos movimentos da obra, a entrada da 

orquestra19 marca a presença de cordas (violino e violoncelo), de sopro (flauta transversal) e 

de um piano de cauda. São instrumentos que atuam, em especial, no campo melódico-

harmônico. Essa aproximação em relação à melodia-harmonia, seguindo o harpejo inicial do 

violão solitário, que já tocava a tonalidade nos intervalos de 5ª, remete a fruição para o 

contexto da música tonal. Esse ambiente sonoro traz à percepção a expectativa de encontro 

com a música camerística burguesa, tal como conhecida até meados do século XX, ou seja, 

expectativa de encontro com um sentido intrínseco ao desenvolvimento da música, de 

                                                           
19 No 1º Canto (Abertura e Incelença pra terra que o sol matou) 



 
 

encontro com um movimento na direção das estabilidades, com a resolução de tensões 

internas à obra e com o ideal de uma ordem harmônica: a representação clássica. Ressalto, em 

acordo com o que venho demonstrando ao longo do capítulo, que essa expectativa se baseia 

na memória corporal e, portanto, não se trata de uma racionalização cartesiana das 

características musicais de Fantasia. Ela é gerada por um jogo entre memórias: a obra 

movimenta traços coletivos a serem percebidos e relacionados pelo eu fruidor a partir de meu 

próprio imaginário pressentido. Dessa maneira experiencio em meu corpo alguns caminhos 

pelos quais a obra transita. 

Acerca de tais caminhos, quando aludo a campo tonal me refiro ao trajeto que vai 

desde a polifonia medieval até o atonalismo: ciclo da música chamada “erudita”, da Europa, 

cujo momento forte vai do barroco ao romantismo tardio, passando pelo estilo clássico dos 

séculos XVII, XVIII e XIX. (WISNIK, 1989, p. 9-10). Assim, esperar um encontro com a 

música tonal tradicional tende a levar a me preparar para a performance20 de um concerto de 

câmara clássico. A música das alturas, à qual geralmente associamos a música de câmara, 

pede uma participação que se dá por meio da concentração e da inação. Em sua redoma 

cercada de silêncio, essa música costuma se afastar dos estímulos do pulso e do real instável 

em que acontece a fruição: na sua idealidade os ruídos são controlados, pois trariam à 

paisagem sonora uma continuidade com a ordem descentrada e irregular do mundo. De fato, a 

representação clássica tradicional nega essa vertigem e, por isso, visa a uma moldura de 

silêncio capaz de separar o que entende como arte — estabilidades, harmonia e beleza — e a 

vida: instabilidades, caos e barulho.  Nessa música, as cadências tonais são utilizadas para 

articular tensão e repouso, sempre em um sentido determinado: resolver os conflitos internos 

e harmonizar a representação. (WISNIK, 1989, p. 43). 

Algo do campo tonal está impresso, de algum modo, em minha memória corporal21, 

uma memória de sensações. Assim, minha sensorialidade percebe as instabilidades e 

estabilidades da tonalidade inicial: o movimento entre acordes, na escala pentatônica 

ocidental, avança para repousar em uma tônica. Ao provar essa tonalidade entre fluxos de 

presença e de sentido, meu corpo rememora a sensação da música tonal tradicional — um 

movimento progressivo da tensão para a distensão, uma negação do ruído e do ritmo, uma 

moldura de silêncio a envolver a fruição.   Dessa forma, cria-se uma expectativa de encontro 

com essa sensação, o que pode gerar um movimento da tensão à distensão física e psíquica de 

                                                           
20 Utilizo o termo performance para me referir à experiência de recepção da obra, de acordo com a noção 

atribuída por Paul Zumthor. 
21 A memória do eu fruidor, que vivo nesse contexto histórico e cultural específico no qual acontece a fruição. 



 
 

eu fruidor, já que espero esse caminho em direção à distensão — tonalidade. Ao mesmo 

tempo, essa tendência à distensão sonora (da obra) e físico-psíquica (de eu fruidor) se tensiona 

inevitavelmente com a desordem inerente ao mundo ruidoso e caótico de que faço parte. 

Contudo, se a princípio eu receptor percebo a composição como obediente à tradição 

tonal ocidental, no decorrer do 1º Canto ela desvia minhas expectativas e caminha para o 

campo modal, afastando-se da tônica inicial, embora, por vezes, nela repousando. O campo 

modal traz, no encontro com o eu fruidor, novos fluxos de potências poéticas, novas 

possibilidades de associações, imaginários, tradições e memórias: trata-se de uma diversa 

experiência sensorial. Ele é normalmente associado às tradições pré-modernas, em que arte se 

liga à utilidade ritual, parte da vida e dos rituais religiosos do dia a dia de uma coletividade, 

parte da dinâmica irregular do mundo e, por meio das percussões, se aproxima dos ruídos. 

Wisnik explica que a música modal “... é a ruidosa, brilhante e intensa ritualização da trama 

simbólica em que a música está investida de um poder (mágico, terapêutico e destrutivo) que 

faz com que a sua prática seja cercada de interdições e cuidados rituais.” (WISNIK, 1989, p. 

35). Em geral os movimentos periódicos e espirais dão forma ao ritmo na experiência desse 

tempo cíclico e dinâmico, uma experiência extática, hipnótica, de um tempo social, coletivo e 

virtual (WISNIK, 1989, p. 40). Esse tempo também acontece nas linhas harmônico-

melódicas, aqui subordinadas ao pulso, as quais não apresentam, como na música tonal, o 

caminhar progressivo para harmonização das tensões internas. 

Enquanto o campo tonal admite a tensão para construir um sentido progressivo em 

direção à distensão, o campo modal propõe ritmos que não avançam nem se tensionam, mas 

são absorvidos pelos meus ritmos corporais e desenham um andamento espiral do tempo. Se o 

tonal tende a operar certa separação entre ouvinte e música, o modal se funde ao próprio pulso 

biológico do ouvinte e, hipnótico, torna-se parte dele. Se o tonal pode aspirar a uma 

representação harmônica envolvida por silêncio, limitando arte e vida, o modal existe em 

meio ao ruído e mergulha a cena sonora no barulho irregular do mundo. 

Na entrada da voz, o 1º Canto se direciona para o campo tonal e os deslocamentos 

entre modal e tonal seguem nesse sentido: tendendo ao modal na presença da orquestra e ao 

tonal na presença da voz. Note-se que se trata de uma tendência, o que não é absoluto durante 

toda a composição. Ao mesmo tempo, na parte cantada a música se aproxima do ritmo, sendo 

a linha melódica entrecortada pelas consoantes da linguagem oral, enquanto as vogais 

estabilizam a curva melódica e tendem a retornar a uma tonalidade. Aqui, as passagens entre 

tensão e distensão se dão de forma descentrada e irregular. O sentido interno à música nem 



 
 

sempre tende à distensão — tonalidade — mas é um movimento múltiplo que se torna 

imprevisível. 

Como se vê, essa presentificação de Fantasia passeia pelos limiares de tom e modo, 

negando-se a uma direção única e linear. Assim, movimenta traços característicos de culturas 

nas memórias individuais e coletivas do eu fruidor e da obra. A viola inicial poderia remeter 

meu corpo — a partir desse movimento entre memórias — a uma sensação da festa popular, 

da cantiga portuguesa, do cancioneiro, do ritmo e da dança, da aproximação entre músico e 

ouvinte. Ao mesmo tempo, harpeja em intervalos de 5ª, dentro de uma tonalidade que pode 

desviar essa sensação para a tradição tonal. De outro ângulo, a orquestra presente em 

Incelença me faz esperar a sensação de uma certa música erudita mas, ao caminhar no tempo, 

desvia minha expectativa na direção do modal. 

Note-se que esses trânsitos entre modos escalares são característicos do ambiente 

musical e artístico em que acontece essa experiência de Fantasia, o que, de acordo com 

Wisnik, é consequência das mudanças ocorridas na forma de percepção no mundo moderno. 

Nesse sentido, o autor mostra que os modalismos reaparecem no contexto musical do século 

XX, trazendo com eles seus traços étnicos adaptados ao encadeamento de acordes do modo 

tonal: “(Modernamente, o jazz será uma fonte de cruzamento entre a harmonia tonal e as 

variações escalares modais, ocorrendo esses cruzamentos em outros gêneros de música 

popular, dos Beatles a Elomar, de Milton Nascimento a Miles Davis.)” (1989, p. 160).  

Portanto, a percepção das passagens de tom e modo não se tornará uma dicotomização 

simples entre duas tradições, mas movimentará o corpo e a memória em direções múltiplas: 

fluxos de tradições e contemporaneidades transpassam meu corpo nessa presentificação. 

Trata-se de um corpo-a-corpo poético a movimentar meu imaginário pressentido: surgem 

vibrações confusas de tradições, imagens e memórias na oscilação entre efeitos de presença e 

de sentido.  

Assim, provo um outro mundo densificado neste e provo este mundo a partir da 

experiência de um outro. Estabelece-se, portanto, comunicação entre os mundos, dissolvendo 

oposições que já questiono no capítulo 1, inclusive a dicotomia popular-erudito. Como mostra 

Zumthor, o mundo que me significa o texto poético é da ordem do sensível (2014, p. 78). 

Wisnik, por sua vez, acredita que a experiência musical pode ser vista enquanto experiência 

do mundo, em seu caráter intrinsecamente ondulatório. (1989, pp. 30-31). Eu fruidor percebo 

e lembro sensações tonais e modais, as quais tornam palpáveis, em meu corpo, traços de 

culturas vibrando na forma de modos escalares. Dessa maneira meu imaginário pressentido 



 
 

torna possível uma presentificação. Vivo, em mim, a presentificação de um mundo Fantasia, 

sempre colorida pela memória desse “mundo que sou”.  

 

3.2 IMAGINAÇÃO E EXPERIÊNCIA: SABER (RE)CRIATIVO  

 

No início do presente capítulo, considerei a experiência de Fantasia leiga que procuro 

discutir atrelada a três elementos: sensorialidade, memória e imaginação. Ao apresentar 

algumas relações entre sensorialidade e memória, demonstrei que essa experiência de 

memória, ao me permitir provar a obra, constitui um conhecimento sensitivo, um saber, o qual 

não será memorado na forma de conceito ou informação, pois construído em meu corpo. 

Zumthor mostra que esse conhecimento sensitivo está na base da experiência poética (2014, p. 

79). Nas palavras do autor:   

 

 

A única questão é a de uma corporeidade (interiorizada) do conhecimento: uma 

implicação, na própria ideia e linguagem que ele traz (e talvez a suscite), da visão, 

da audição e do inefável contato do qual nasce o amor; ritmos do sangue e do 

batimento das vísceras, inseparáveis de todo surgimento de uma imagem. 

(ZUMTHOR, 2014, p. 104) 

 

 

Como se observa, Zumthor relaciona esse conhecimento corporal ao surgimento de 

uma imagem. A partir de sua reflexão, não trato de imagem como um efeito de sentido 

puramente espiritual, mas como uma determinada impressão tecida em um momento poético, 

composta da oscilação entre fluxos de presença e de sentido. Uma imagem tangível na forma 

de sons, cores, cheiros, texturas e sabores, pois formada na pulsação das minhas próprias 

vísceras. 

Assim, considero que a ideia de saber da experiência, tal como o venho delimitando, 

implica a constituição de uma imagem de Fantasia: uma presentificação. Inicio, portanto, 

algumas reflexões acerca do processo de imaginação nesse conhecimento de experiência. 

Acerca da noção de experiência como constituinte de um saber, Paul Zumthor 

pretende um afastamento de conclusões totalizantes na relação entre um pesquisador e seu 

objeto de estudo. Para tanto, propõe a produção de um saber lúdico ligado aos olhares da 

infância, à liberdade de criação e à experienciação característica dos primeiros passos de um 

novo conhecimento. Dessa forma, traz uma noção de saber associada tanto à experiência 

quanto ao lúdico — ao jogo: 

 

 



 
 

Nessa área do jogo e da experiência, na experiência desse jogo opera-se a transição 

entre o eu e o inacessível real: uma captação me é dada sobre este; sua possessão 

fantasmática me é oferecida, ao mesmo tempo que um prazer. Não são as próprias 

coisas assim conhecidas que jogam, aos nossos olhos; elas "jogam" em nós, na 

consciência que nós delas tomamos; isto é, o jogo está em mim, de mim. 

(ZUMTHOR, 2014, p. 103) 

 

 

Uma relação entre o eu e um real inacessível não pode acontecer de forma totalizante, 

supondo certezas, pois eu pesquisador possuo uma historicidade própria, uma perspectiva, que 

nunca será uma visão total. Por esse motivo, o autor mostra a experiência, ou seja, o corpo a 

corpo com o objeto, como uma forma de conhecê-lo. Essa experiência — um saber — 

somente pode ser apreendida e descrita por meio de um jogo lúdico no qual eu observador me 

torno também jogador. Relaciono essa noção ao campo da experiência estética: nesse jogo, 

uma acumulação memorial se movimenta juntamente com fluxos de presença e de sentido, 

fazendo com que o acontecimento singular experienciado se torne tangível: uma 

presentificação.  

Zumthor aproxima esse conhecimento da poesia. (2014, p. 104). Por meio dessa 

associação, busco o jogo da experiência poética como uma forma de conhecer o objeto, como 

um saber.  Um saber que é fundado em uma performance e, com ela, no corpo e na memória, 

pois se faz em mim e a partir de mim, esse eu histórica e culturalmente determinado. Nesse 

jogo, contudo, o fruidor não será apenas arrebatado de forma passiva por uma densidade 

percebida corporalmente. O encontro com a poesia e a percepção do movimento, sempre 

coloridos pela memória, suscitarão também uma ação re-criativa, da qual se formará a 

imagem. Trata-se de um conhecimento relacionado à poesia e ao lúdico e que, portanto, é 

movimentado por um componente de imaginação. 

Nas palavras de Zumthor acerca da poesia: “Sua forma é imagem: fruto de uma 

operação pessoal, cujas regras heurísticas se fundamentam num sedimento de experiências 

mal comunicáveis como tal, inexplicitáveis, injustificáveis, aprisionadas nos limites (largos ou 

estreitos, outra questão...) de um indivíduo vivo.” (2014, p. 104). Essa operação pessoal, 

como a entendo, está relacionada à percepção sensorial e à imaginação: um sedimento de 

experiências — ou acumulação memorial orgânica de um indivíduo — permeia a relação 

entre o eu fruidor e a poesia. Assim, fluxos de culturas, memórias e densidades são 

relacionados, fragmentados e rearrumados por meio de analogias diversas: surge uma 

imagem, a qual é sempre inseparável da corporeidade e da memória daquele que imagina. 

(ZUMTHOR, 2014, p. 104)  



 
 

Sendo a imaginação uma faculdade poética, portanto, posso entendê-la como uma 

simultânea percepção e (re)criação, sempre colorida por uma determinada cultura e uma 

determinada memória pessoal e coletiva (ZUMTHOR, 2014, p. 105). Note-se que tal atividade 

imaginativa está relacionada ao jogo poético e à memória involuntária. Dessa maneira, não é 

conduzida tão somente por intencionalidades da consciência, mas, numa oscilação entre 

presença e sentido, se aproxima do lúdico, do sonho, da poesia e do corpo. 

No sentido dessa discussão, meu objetivo é movimentar um conhecimento da 

experiência e que, então, se faz a partir da (re) criação de uma imagem de Fantasia leiga. Não 

busco assertivas acerca da obra, mas a vivo, sempre partindo desta perspectiva específica em 

que estou, “mundo que sou”.  Em vez de deduzir racionalmente possíveis consequências do 

objeto, “A imaginação faz funcionar no nosso espaço lúdico o objeto que capturou.” 

(ZUMTHOR, 2014, p. 106). Ao mesmo tempo, não posso deixar de considerar que a 

separação das instâncias seja impossível e que produção de sentido também pode se incluir no 

processo de percepção. Caso contrário, pode-se recair na dicotomia cartesiana que separa 

corpo e mente. Isso, contudo, não significa tomá-las como instâncias indiferenciadas ou 

entender que não é possível determinar aspectos associados à “experiência estética” 

debruçados sobre materialidades e que se realiza no corpo do receptor. 

Oscilam efeitos de sentido e de presença nessa performance de Fantasia. Quase de 

forma inconsciente e ao mesmo tempo concentrada, percebo suas vibrações, que entram em 

contato íntimo com minhas vibrações corporais e com minha memória. Imagino com a pele: 

corpo e mente, limiares dinâmicos e permeáveis. Brinco em oscilações confusas com fluxos 

de presença e de sentido, recombino os elementos percebidos na forma de impressões que se 

ligam desarrumadamente à memória involuntária. O jogo está em mim, a obra joga em mim. 

Nessa fruição, movimenta-se um saber, fio da experiência e que é, ao mesmo tempo, tecido 

nessa experiência. 

Assim como a imaginação crítica trazida por Zumthor, a ideia de imaginação 

gumbrechtiana também mostra a experiência como forma de relação entre pesquisador e 

objeto, atribuindo a esse corpo-a-corpo uma atividade imaginativa e lúdica:  

 
 

Quando sentirmos que esse jogo da nossa imaginação histórica pode ser sedutor e 

contagioso, quando seduzirmos outras pessoas para o mesmo processo intelectual, 

teremos produzido a mesma situação a que nos referimos quando dizemos que 

alguém é capaz de "invocar o passado". (GUMBRECHT, 2010, p. 155) 

 

 



 
 

Tal capacidade de “invocar o passado” remete à ideia de presentificação a partir da 

qual descrevi a experiência estética analisada no presente trabalho. Trata-se, aqui, da 

presentificação de um mundo de Fantasia leiga, ou seja, a possibilidade de tocar esse mundo, 

percebendo-o em suas vibrações de presença, experiência esta que implicará a participação 

ativa do jogo imaginativo descrito pelos teóricos. Percebo um mundo Fantasia e meu 

imaginário pressentido vibra no contato com a densidade de seus sons, cores, vozes e 

palavras. (Re)crio-o por meio de novas associações e analogias. Sinto as vibrações de um coro 

de vozes em uníssono e meu desejo de presença me faz imaginar minha relação com ele nesse 

outro mundo. Transporto-me, então, para esse outro mundo sensitivo, presentificado no eu-

aqui-agora da fruição. Vivo algo que descrevo como uma rememoração involuntária da 

experiência presente. Como um jogo, não há ganhos práticos desse momento, o que se busca é 

apenas “gozar o contato com ele”. (GUMBRECHT, 2010, p. 155) 

Essa imaginação, para um pesquisador da história, significa relacionar-se com os 

objetos e com os dados sem deles deduzir consequências lógicas, mas observando como, 

dessa relação, se cria uma imagem, ou seja, jogando o jogo. No caso de uma poética, como 

considero essa experiência de Fantasia, creio que se trata de observar a forma como seus 

elementos agem no meu corpo, como meu corpo reage a seus elementos e que imagem se 

produzirá — ou produzirei? — em mim a partir dessa relação. Na percepção de um mundo 

Fantasia poderá se formar uma imagem acústica, visual, tátil, produzida a partir de 

impressões de sentido e presença, de imaginários pressentidos e memórias acumuladas, todos 

rearrumados provisoriamente nesse momento de intensidade. Acontece, assim, uma 

presentificação. O discurso intencional e abstrato dá espaço ao jogo lúdico e corpóreo da 

experiência. Nas palavras de Zumthor: “...o texto não somente diz alguma coisa, mas o faz, 

não metaforicamente nem em força, mas realmente, no vivido (como se diz ... ) de cada um 

dos participantes.” (ZUMTHOR, 2014, p. 107). 

Acredito que esteja diante de uma noção que posso pôr em diálogo com a 

“ingenuidade épica” teorizada por Theodor Adorno. Ao discutir a colisão do universal abstrato 

com o acontecimento particular, o pensador reflete que a percepção de uma narrativa está 

além de seu sentido abstrato e, portanto, deve partir de uma experiência singular. Somente na 

experiência singular a linguagem poderá ser percebida enquanto presença, e não apenas 

sentido, ou seja, somente na experiência pode acontecer a tentativa impossível de fuga da 

lógica da linguagem dentro da própria linguagem, com intuito de dar a ver o objeto. Somente 



 
 

no acontecimento poderá se construir uma imagem densa, a qual se fará tangível pois será 

constituída pela própria linguagem – não na forma de conceito, mas de presença.  

O autor mostra que para jogar, de alguma forma, com a lógica da linguagem, um dos 

artifícios utilizados na épica é a quebra do nexo sintático entre os elementos da poesia, 

utilizando, por exemplo, alguns contrassensos nas partículas responsáveis pela coesão e 

coerência das orações. Segundo ele, isso permite que o objeto afirme sua supremacia sobre a 

linguagem conceitual. Dessa forma, “A imagem desenvolvida pela linguagem acaba 

esquecendo seu próprio significado, para incorporar na imagem a própria linguagem, em vez 

de tornar a imagem transparente ao sentido lógico do contexto.” (ADORNO, 2003, p. 53). 

Assim, o teórico explica que a própria linguagem é incorporada à imagem quando 

quebra a lógica do discurso. Por esse motivo o sentido da poesia não pode ser simplificado ao 

conteúdo conceitual do que se diz. Acredito, então, que as considerações de Adorno podem 

ser colocadas em relação com a noção do saber que tece a experiência e com a estrutura da 

memória involuntária, traçados a partir dos pensamentos de Benjamin. Desse modo, a imagem 

criada pela linguagem se constitui de uma densificação da obra: a mistura de impressões 

particulares trazidas pela experiência, efeitos de presença e de sentido, um contexto pessoal e 

coletivo. 

No mesmo sentido, ao explicar a ideia da imagem construída na experiência, Zumthor 

explica: “Quando essa "imagem" reveste a linguagem e a anima, esta, pronunciando-se a si 

própria, diz, descobre, cria formas, de outro modo inacessíveis, latentes no que foi um 

"objeto".” (2014, p. 105). Somente na experiência — na performance — a imagem será 

constituída pela linguagem em sua dimensão tangível, e não por conceitos abstratos. Essa 

imagem, densa, é percebida pelo corpo e se distancia da apreensão pela consciência 

cartesiana. Assim, relaciona-se à memória corporal e funda uma presentificação: a 

presentificação de Fantasia.  

Observo a linguagem dialetal sertaneza utilizada no 5º Canto de Fantasia leiga: 

“Cadê os pé dos imbuzêro/qui florava todo ano/nas baxada e nas vereda mana mia/cadê os pé 

d'imbú meu mano/adeus pé dos imbuzêro” (MELLO, 1981, p. 7). Acredito que essa 

linguagem quebra, de alguma forma, a lógica do discurso, pois transgride a gramática 

tradicional: não se trata apenas de quebra do nexo sintático, mas da “criação” de uma variante 

linguística,  mistura de prosódia regional nordestina com um português arcaico que causa 

estranheza a mim enquanto eu fruidor. Mais que um significado racional, percebo na 

linguagem entoada uma imagem, essa linguagem resiste a ser decodificada pois minha 



 
 

sensorialidade, ao estranhá-la, prova seu sabor e a (re)cria: o mundo Fantasia se torna 

densidade. Assim, mais que buscar em “pé dos imbuzêro” apenas um significado, percebo o 

som de “imbuzêro”, que de alguma forma pode remeter à planta representada e dotar de 

sentido, tocando em um entendimento racional/abstrato, sem que este, contudo, detenha 

centralidade da fruição. Cognição e experiência sensorial oscilam. Sinto a textura dessa 

expressão na doçura da voz que a emite. A presença desse som se encontra, de forma fugaz, 

com meu corpo, com minha memória orgânica e, em mim, formo uma imagem sensorial a 

partir do movimento entre fluxos de presença e de sentido.   

Também matérias-primas para a criação e (re)criação de imagens sensoriais, ruído e 

silêncio são movimentados nos passeios constantes pelo mundo modal e trazem à fruição de 

Fantasia leiga um desvio no sentido interno da música, uma quebra de seu “nexo sintático”, 

além de transgredirem a beleza da representação tonal: é então que a ordem harmoniosa da 

representação clássica é quebrada e a vida invade a arte, pois a entrada do ruído cria um 

contínuo entre a obra e o mundo externo. Explico que ruído é entendido, aqui, não apenas no 

sentido sonoro, mas, de acordo com Wisnik, na acepção de interferência sobre o código e as 

mensagens, de deslocamento da linguagem (1989, p. 44). Ruído e silêncio jogam entre 

estabilidades e instabilidades relativas, vida e arte se transpassam: quando materialidade, 

memória e tradição são articuladas como fluxos descentrados e dissonantes que se 

movimentam para construção de uma experiência. 

Dessa maneira, as brincadeiras entre sensorialidade, memória e imaginação do eu 

fruidor e Fantasia leiga movimentam um conhecimento — a presentificação de um mundo 

poético percebido em meu corpo, na efemeridade dessa experiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 FANTASIA LEIGA PARA UM RIO SECO 
 

Afetos e percepções sobre os textos guiam nossas leituras, da mesma forma que 

geraram a produção. Escrever, pintar, esculpir, fotografar, desenhar, fazer 

música...são parte de um excesso concentrado de afetos que desloca e faz viajar o 

artista e seu leitor na aventura semiológica. (CASA NOVA, 2008, p. 107) 

 

A análise do conjunto do álbum permite perceber a presença da multiplicidade de 

movimentos na Abertura e ao longo de Fantasia Leiga: as frequências e andamentos musicais 

oscilam em múltiplas direções e há variações rítmicas relevantes. Na “Abertura”, por 

exemplo, os agudos solitários das cordas no harpejo inicial transformam-se nos graves 

construídos pela intensidade orquestral em uníssono. Por outro lado, em 00:00:52, duas vozes 

instrumentais se desviam do coro: uma flauta solitária liberta-se da unidade e desenha seu 

próprio caminho melódico; um instrumento percussivo destaca-se nos tempos do compasso. 

Há um movimento na direção da rítmica, momento em que o andamento musical inicia um 

caminho - sempre oscilante - de aceleração e desaceleração, o que se intensifica em 00:01:09.  

Limiares também transitam nos efeitos de sentido: chuva e morte, vida a secar, ossada 

que “fulora” nesse chão, “nosso lugá”. Procurar “flicidade” “sofreno”, “nessa terra de meu 

Deus ao Deus dará”, ritirá pra “terra istranha”, “padici” na “sorte qui Deus dá”. A “chuva 

torna c’um passá dos anos”, homem “ritirano” “num se volta não”, “prissiguino a vida” topa 

com a “sodade”, “Veno qui aqui mais nada dá nem premete”, “vô me arrastano”: “pirigrina a 

fé” na “voiz dos truvão”. O passado na “palavra vea” diz do presente que se impõe, “nú e cum 

fome” “vô arribano bêra ri” topar “c’a foice armada”: futuro a silenciar. Em termos de 

temática, cada canção do álbum é uma parte da jornada do narrador-personagem em direção à 

terra do “vai-num-torna”, um caminho que se mostra, ele mesmo, seu próprio destino, pois a 

vida do eu-lírico acontece durante esse movimento e termina quando ele chega ao fim. No 3º 

Canto (“Parcela”), o caminhante lamenta: “prissiguino a vida/topo in cada corte/dos camin c'á 

foice armada/do Anjo da Morte/a me isperá/pru vai-num-torna vamo ritirano/e abaldonano as 

patra do sertão/té a chuva torna cum passá dos anos/mais do vai-num-torna num se volta não". 

(MELLO, 1981, p. 6). O leito seco do Rio Gavião acompanha o movimento sem fim em 

direção ao desconhecido que não chegará, pois “prissiguino a vida” esse eu-lírico vai ao 

encontro do “Anjo da Morte”. No 5º Canto (“Tirana”), a fragilidade humana vive a imposição 

da natureza e se arrasta à beira do rio, “ao Deus dará”, num caminhar sem chegada e sem 

volta: “inda essa noite vô arribano bêra-ri/na lúiz da lua prá livrá do quinturão/prú vai-num-

torna prá num voltá mais aqui/in terra istranha e morrê longe do sertão” (MELLO, 1981, p. 5). 

Como descrito por Jerusa Pires Ferreira, pode-se afirmar haver “...como em outros textos de 



 
 

Elomar, a obsessão da travessia, da vida como caminho, o percurso perigoso.” (FERREIRA, 

2001, p. 170).  

Os andamentos sonoros e coloridos dão concretude ao caminhar do retirante, uma 

jornada que se torna um mundo Fantasia leiga, uma imagem a nunca se completar de fato, 

mas existente enquanto fluido movimento de experiência poética, de deslocamentos oscilantes 

entre efeitos de presença e efeitos de sentido. Enquanto eu fruidor, ao articular esses fluxos de 

sentido e de presença com minha própria memória e minha própria sensorialidade, posso 

(re)criá-los em uma imagem sensível e dinâmica: torno-me então caminhante nessa jornada 

em direção ao desconhecido que não chegará: experienciar a obra é um caminho cujo destino 

é a própria jornada, o próprio movimento, o aqui-eu-agora singular em que a provo, pois a 

presença dessa imagem Fantasia somente tem vida durante a fugacidade desse movimento, e 

termina quando ele chega ao fim. Trata-se de um caminhar que chamei, aqui, de experiência 

de memória: a presentificação de um mundo Fantasia leiga. 

Nesse sentido, observo que a jornada de presentificação de Fantasia leiga é uma dupla 

jornada: o caminhar oscilante do eu-lírico em direção ao desconhecido é percebido no 

caminhar oscilante das ondas sonoras em direção ao desconhecido - fluxos de presença e de 

sentido que colocam em diálogo memórias. A jornada do catingueiro se densifica num trânsito 

intermitente entre estabilidades e instabilidades sonoras relativas, tocadas corporalmente e 

memoradas, o que faz de tal experiência uma experiência do mundo, ou seja, experienciar os 

caminhos sonoros traçados nessa jornada é experienciar o mundo, pois eles são desenhados a 

partir de escalas musicais e carregam rastros de culturas e histórias. Esses caminhos sonoros, 

então, podem ser vistos como limiares de sentido, pois se movimentam numa determinada 

dinâmica interna — móvel e oscilante — estabelecendo uma relação de forças, cuja 

manipulação e percepção é composta de memórias individuais e coletivas. Por isso a jornada 

da experiência musical pode ser uma experiência do mundo.  

Assim Fantasia leiga transita entre tonalidade e modalidade, o sentido interno à 

música nem sempre tende à distensão - tonalidade, mas é um movimento múltiplo que se 

torna imprevisível. Se o campo tonal traz a expectativa de um determinado caminho linear 

com destino previsto, ou seja, um sentido interno na direção da resolução das tensões; o 

campo modal se mistura à dinâmica irregular do mundo e aproxima os ruídos e o ritmo em 

movimentos periódicos e espirais que suscitam a experiência de um tempo cíclico e ao mesmo 

tempo dinâmico, uma experiência de tempo coletivo que se torna extática, hipnótica. 

(WISNIK, 1989, p. 40).   



 
 

Ao observar o diálogo do som com as imagens poéticas em construção na obra, 

podemos perceber que esse trânsito entre tonalidade e modalidade evoca uma experiência 

sensitiva do tempo ora progressivo ora em espiral, o que pode ser relacionado ao “imaginário 

pressentido” de eu fruidor e à temática da jornada de Fantasia leiga. Jerusa Pires Ferreira, ao 

analisar Cartas catingueiras, de Elomar, traz reflexões que merecem consideração também 

neste trabalho: 

 

 
É como se estivesse dando conta de toda uma viagem, mais uma vez, o percurso 

como signo da vida humana. Sente-se que aí a música é feita em espiral, numa 

alusão a um caminho ascendente, e sem fim. São utilizados elementos dos contos 

populares, mito-poéticas recuperadas: sete dedais de veneno, sete reinos, sete 

tempos. Mas o peregrino encontra abismos, poços, alçapões, nesta viagem de Orfeu 

aos infernos...A cantiga se liga ao clima do exílio, da procura, da aventura que é 

percorrer, uma transgressão sujeita a todos os riscos:... (2001, p. 165) 

 

  

A jornada do retirante22 — assim como a jornada das ondas sonoras — em direção ao 

desconhecido é um caminho ascendente e em espiral, sempre a avançar em direção ao retorno, 

sempre a retornar para seguir em frente. A vida humana, como o som, não chega a um destino, 

pois o percurso é seu signo. Tal noção da viagem como o próprio destino do viajante foi 

retratada no caminho de Orfeu ao Inferno, de Dante Aliguieri e está presente no imaginário 

dos contos populares e mito-poéticas, utilizados na música de Elomar, conforme afirma a 

autora. Essa imagem da travessia é sugerida, por exemplo, em outra obra fundadora do 

imaginário brasileiro e, também, do imaginário pressentido de eu fruidor: Grande sertão: 

veredas, de João Guimarães Rosa: 

 

 

Ah, tem uma repetição, que sempre outras vezes em minha vida acontece. Eu 

atravesso as coisas — e no meio da travessia não vejo! — só estava era entretido na 

ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um 

rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais em baixo, 

bem diverso do em que primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso? 

(ROSA, 2006, p. 35).  

 

 

Os deslocamentos tonais e modais, ascendentes ou em espiral, imprevisíveis, podem 

ser relacionados a um deslocamento do eu-lírico a fugir do cenário bege e árido por onde 

caminha sem destino certo, tornando-se o movimento sua própria vida, pois para além da 

estrada só vê a morte. Provar esse caminhar oscilante em sentidos desconhecidos, que ora 

progride para uma tonalidade e ora se distancia dela, é uma andança que se torna o destino, 

                                                           
22 Seja o retirante de Fantasia leiga ou o de Cartas catingueiras 



 
 

pois não se trata de um movimento linear em uma direção determinada, com um objetivo 

previsto, mas sim de uma jornada que se justifica em si mesma, durante o caminhar, quando 

cada contorno sonoro trará à percepção, à memória, a possibilidade de sentir e imaginar, na 

própria pele, um mundo poético tecido a partir de escalas musicais, de traços, cores, sons e 

memórias desse mundo histórico, cultural e (re) criativo que sou. Se a vida do eu-lírico 

acontece no movimento oscilante de uma jornada, e termina quando ela chega ao fim, também 

essa imagem de Fantasia leiga é vivida durante a jornada ao “vai-num-torna” de uma 

experiência, durante o movimento oscilante entre fluxos de presença e de sentido. 

 

4.1 ABERTURA DESSA JORNADA PERDIDA E CONCENTRADA   

 

A parte instrumental inicial não é acompanhada de canto, apenas orquestrada em dois 

episódios que se alternam com pequenas variações: no primeiro prevalecem as cordas, com 

violões, violinos e violoncelos, exploração especial de frequência mais grave e andamento 

mais lento. Já o segundo episódio é marcado pelos instrumentos de sopro, com uso de 

frequências mais agudas e do andamento mais ágil. (MALTZ, 2014, p. 2) 

Inicialmente, a viola solitária caminha conforme um sentido interno em direção a uma 

harmonização das tensões: harpeja nos intervalos de 5ª e repousa na tônica (5ª; tônica; 4ª; 5ª; 

tônica ou G#; C#; F#; G#; C#). Em 00:07 a multiplicidade grave da orquestra traz um 

contraste forte, uma tensão. A orquestra, inicialmente em uníssono, ressalta o prolongamento 

na duração de cada acorde e destaca a melodia. 

A “Abertura” de Fantasia tem a função de preparar o eu fruidor para a jornada de uma 

"tragédia". Nesse momento, aponta-se para a passionalização da música e a prevalência de 

uma continuidade melódica, o que se evidencia, por exemplo, quando há afastamento dos 

acentos rítmicos, da percussão, e são ressaltados os instrumentos mais melódicos de cordas e 

de sopro. A melodia, em grande parte lenta e contínua, funciona como um ritual de preparação 

para que esse eu receptor experiencie a peça, prioritariamente, no nível psíquico e sensitivo, 

ao convidar-me a um estado de inação do corpo e de abertura para a percepção sensitiva de 

uma obra expressiva e sombria. (TATIT, 2002, p. 23). 

Nesse sentido, Paul Zumthor explica a importância da preparação do corpo e da mente 

para a experiência artística: a natureza da recepção afeta significativamente a obra, que 

somente será “realizada” plenamente no ato concreto dessa experiência, quando eu 

interlocutor concretizo Fantasia leiga não só no nível do conteúdo, mas também através de 



 
 

meu corpo e de minha sensorialidade: o conjunto de disposições fisiológicas, psíquicas e do 

ambiente influencia a imagem que desenho do mundo Fantasia durante essa recepção. Assim, 

como o corpo busca instintivamente uma capacidade máxima de percepção, é muito 

importante que eu, enquanto eu fruidor, me prepare para o tipo específico de experiência que 

desejo. (ZUMTHOR, 2005, p. 32) 

Na mesma direção, Gumbrecht explica que perceber, por meio do corpo, uma poética 

consiste numa situação que se afasta do ordinário e, portanto, para acontecer, exige uma 

preparação, uma disposição pessoal específica, um estado descrito como “estar perdido na 

intensidade concentrada”, algo como simultânea distância em relação ao mundo cotidiano 

(perdido) — distância de uma percepção do mundo baseada na racionalidade cartesiana — e 

disponibilidade “serena” para perceber essa intensidade da presença (concentrada) 

(GUMBRECHT, 2014, p. 133). Observando que tais reflexões estão num contexto histórico e 

social específico, que é o contexto do eu fruidor, o autor mostra que 

 

 
É verdade, em princípio, que todas as nossas relações (humanas) com as coisas do 

mundo devem ser relações fundadas ao mesmo tempo na presença e no sentido, mas, 

nas atuais condições culturais, precisamos de uma estrutura específica (a saber, a 

situação de "insularidade" e a predisposição para a "intensidade concentrada") para 

a verdadeira experiência [Erleben] da tensão produtiva, da oscilação entre sentido e 

presença - em vez de ignorar o lado da presença, como parece que fazemos, de modo 

muito automático, nos nossos cotidianos de vidas cartesianas. (GUMBRECHT, 

2014, p. 136) 

 

 

Benjamin também explica um estado individual a partir do qual a experiência se 

poderia tecer — um “estado de distensão” propiciado pelas atividades intimamente associadas 

ao ócio. De acordo com o teórico, se as “ferramentas” para constituição da experiência são os 

saberes, a memória e o corpo, o meio em que esta manufatura acontece é o estado de 

distensão psíquica do artesão (BENJAMIN, 2012, p. 39). Nas palavras do autor, “O tédio é o 

pássaro onírico que choca os ovos da experiência. O menor sussurro das folhagens o assusta.” 

(BENJAMIN, 1985, p. 221). O ócio acontece quando a mente está em “distensão”, um estado 

delicado e fugidio em que a consciência sai da posição de “defesa” ou de “alerta”, abrindo 

espaço para que uma impressão consiga se desviar das defesas psíquicas cartesianas e chegar 

à mémoire involontaire, constituindo um saber, fio da experiência.  

Como se percebe, trazendo esse estado de distensão psíquica explicado por Benjamin 

para o âmbito da experiência estética, ele pode dialogar com a intensidade concentrada 

demonstrada por Gumbrecht e exige, para acontecer, aquilo que Zumthor chama de uma 



 
 

“preparação do corpo e da mente” (ZUMTHOR, 2014, p. 32), um estado de concentração que 

não imobiliza numa consciência racional, mas traz uma serena disponibilidade para se deixar 

guiar pelos movimentos da experiência poética, pela oscilação entre fluxos de presença e de 

sentido.  

Como explica Susana Kampff Lages acerca do “pássaro onírico” citado por Benjamin, 

 

 

O tédio como momento simultaneamente atento e vazio é um estado afim ao que 

acompanha toda criação poética. Não será casual, pois, o uso por parte de 

Benjamin de uma imagem estranhamente poética para descrever o modo de 

atuação desse particular estado de espírito, em que sono e vigília se alternam e se 

confundem como numa das mais antigas fontes de poesia, o sonho: [...]. Nesse 

espaço intermediário, a história estabelece uma ligação, sempre provisória, entre 

seu conteúdo e sua interpretação. (LAGES, 2001, p. 128) 

 

 

Assim, na intensidade concentrada, a atenção divide espaço com o livre divagar da 

mente, de modo a se distanciar da pronta atribuição de sentidos objetivos e a se aproximar do 

sonho, abrindo espaço para a percepção corporal da presença. Esse estado, que está na base da 

experiência explicada por Benjamin, se relaciona com o da (re)criação poética, em que 

impressões são relacionadas de forma não linear ou lógica, brincando com a intencionalidade 

do discurso informativo, abrindo espaço para a imaginação sensível.  

Observa-se a função da “Abertura” na presentificação de Fantasia, de modo a preparar 

esse eu leitor para provar essa “tragédia” com todo meu corpo, desviando minha percepção — 

de forma intermitente — da imediata atribuição de sentido e tocando os sons, cheiros e 

sabores desse mundo Fantasia. Se as mudanças no andamento, a exploração dos graves e a 

presença da orquestra e do coro são percebidos como elementos dramáticos e sombrios, meu 

corpo, meu organismo, meu ritmo sanguíneo e minha psique são afetados e se preparam de 

uma forma específica para caminhar pela ópera: viver na pele essa jornada oscilante entre 

limiares de sentido e de presença.  

 

4.2 IMAGINAR FANTASIA LEIGA: UM MOVIMENTO DE TRANSBORDAR  

 

Conforme a "visão narrativa dos cantos" (MELLO, 1981), a “Abertura” se propõe a 

criar musicalmente um quadro geral da fome e da seca do Noventinha, que assolou o nordeste 

brasileiro em 1890. A viola mansa que a inicia ressoa um mundo quase morto pela seca, a 

intensidade baixa evoca tristeza e desesperança, um corpo em ossos a se dissolver no cenário 

árido e bege do silêncio. Em seguida, uma orquestra de instrumentos de cordas e sopro 



 
 

introduz o elemento dramático: uma paisagem sonora grandiosa que tem o poder de superar a 

intensidade solitária da viola, um sol vermelho e intenso capaz de tirar e dar a vida. Essa 

transição entre um único instrumento e toda a orquestra se repete durante a obra e parece 

funcionar como diálogo entre a humanidade frágil de um corpo e a natureza, grande e 

poderosa, detentora do destino e da chuva. Os sons mais graves trazem algo de sombrio e de 

grandioso, a sensação de suspense e de desconhecido, enquanto a tensão dos agudos, em geral 

traçada pela linha melódica, soa como um deslocamento humano, solitário e triste. A 

linguagem visual dessa “Abertura”, de acordo com o encarte do álbum, seria a pintura 

"Retirantes", da série de quatro telas “Os Retirantes” (1944), de Portinari (MELLO, 1981).  

A partir desse diálogo, observo a pertinência de estabelecer relações entre Fantasia e a 

tela de Portinari. Utilizando linguagens diversas, percebo aproximações nas possibilidades 

sensitivas imaginadas a partir das duas obras: os elementos sombrios trazidos na música pelas 

variações no andamento e, em especial, pelos sons graves, na pintura são retratados pelo uso 

de cores escuras, pelo céu negro, pelas aves no céu e ossos no chão. O contraste entre o 

instrumento solitário e a orquestra, juntamente com a exploração dos agudos no segundo 

episódio suscitam uma tensão que remete à agonia do corpo em ossos a caminhar sem destino 

na capa de Fantasia, já no quadro de Portinari a tensão sofrida dos agudos aparece no 

semblante e nos olhos dos personagens. A partir de 00:52,  quando a música inicia um 

andamento mais rápido e cadenciado, na direção do ritmo, o corpo é convidado a participar da 

experienciação, a qual se torna quase angustiante devido à oscilação entre graves e agudos 

acompanhando a aceleração cambiante do movimento sonoro, oscilação essa que soa como 

um lamento incerto de cordas frente ao drama daquele chão. Em “Retirantes”, a angústia 

sombria densifica-se na exposição dos ossos dos personagens vivos em contraste com os 

ossos caídos na terra, como sendo quase-vidas a se dissolverem no cenário inóspito e grave do 

silêncio. Movimentos de presença e de sentido se entrelaçam em minhas vibrações corporais. 

Como se observa, a jornada dessa fruição transborda as paisagens compostas por 

Elomar, percorre outras poéticas, outras linguagens. Os limiares pelos quais caminho não 

estão restritos ao ambiente hermético de um álbum, pois minha memória coloca em relação 

presente e passado, individual e coletivo, tudo o que sou, lugar onde se (re)cria essa imagem 

de sensações. Assim, essa presentificação de Fantasia é uma jornada transtextual, um 

percurso oscilante entre experiências anteriores, autores, obras e linguagens diversas a se 

movimentarem nos fluxos de presença e de sentido desse aqui-eu-agora singular.  

Dessa maneira friccionados no imaginário pressentido do eu fruidor, os movimentos 



 
 

de Fantasia — tomando-se o álbum como um todo, as canções, os encartes e as ilustrações — 

se misturam com a memória dos “Retirantes”.  

Nesse campo dêitico, a relação que estabeleço entre as linguagens trazidas no álbum 

de Elomar (som, texto, cor e traços) em diálogo com o quadro de Portinari, não se trata de 

“representação” — atribuindo-se a esse termo o sentido tradicional de representação 

aristotélica, de mimese que busca coerência semântica com uma natureza original. Ou seja, 

não é uma relação puramente racional ou de caráter didático, tal como conhecido pela tradição 

iluminista: 

 

 

O Iluminismo teria aceitado o caráter didático da ilustração, também baseado na 

mimese, para melhor organizar o conhecimento, direcionar o espírito. A razão 

racionalista e cartesiana juntamente com a razão iluminista mostra a imagem como 

um caminho para o sensível e o inteligível, o permanente. As semelhanças sensíveis 

e não sensíveis modelariam o pensamento racional. (CASA NOVA, 2008, p. 26) 

 

 

As ilustrações de Fantasia, em especial a capa, não se direcionam a utilizar imagens 

sensíveis para traçar sentidos permanentes nem tampouco se direcionam a esclarecer 

conhecimentos cartesianos. Da mesma maneira, se afirmo que Fantasia estabelece um diálogo 

com “Retirantes”, não me refiro a uma representação mimética da pintura, a semelhanças que 

“modelariam o pensamento racional”. Ao contrário, acredito que os limiares movimentados 

entre as linguagens de Fantasia e “Retirantes” não se restringem aos efeitos de sentido que 

essas poéticas possam suscitar, pois eu fruidor não guio essa jornada para um destino 

definido, um efeito de estabilidade ou verossimilhança. Caminho de forma serena e 

disponível, perdido na intensidade concentrada desse momento poético, provando no corpo 

suas vibrações. O próprio movimento — a experiência — é meu destino.   

Seja a multiplicidade de linguagens do próprio álbum ou deste em diálogo com o 

quadro, quero estabelecer essa relação por meio de uma ideia afim à “correspondência 

baudelariana” (CASA NOVA, 2008, p. 35), segundo a qual a aproximação entre as artes se 

baseia nas sensações por elas despertadas: 

 

 

Eu ouvi dizer que a música não podia se gabar de traduzir o que quer que fosse com 

segurança, como faz a palavra ou a pintura. Isso é verdade em certa proporção, mas 

não é inteiramente verdade. Ela traduz à sua maneira e por meios que lhe são 

próprios. Na música como na pintura e mesmo na palavra escrita, que é no entanto a 

mais positiva das artes, há sempre uma lacuna completada pela imaginação do 

ouvinte. (BAUDELAIRE, 1931, p. 166) 

   

 



 
 

Nesse sentido, posso compreender as relações que faço entre as linguagens de 

Fantasia e “Retirantes” como uma espécie de tradução (re)criativa: a música pode traduzir 

“à sua maneira”; como uma linguagem pode traduzir outra, uma poética pode traduzir outra. 

E destaco o termo traduzir pois não estou a falar de tradução à maneira clássica23: a obra, 

aqui, não caminha para um suposto sentido estável, original, mas pode evocar certas 

ressonâncias de outros textos, outras artes. Pode trazer traços que, nas suas lacunas, em 

contato com um ouvinte, ressoam correspondências intertextuais, ou, como prefiro, 

interpoéticas. Assim, nessa presentificação de Fantasia leiga, marcas que vibram em texto, 

voz, sons, cores e traços se encontram com a memória e a imaginação do eu fruidor, momento 

em que ecoam outras artes: no movimento entre efeitos de presença e de sentido, (re)crio 

esses traços na forma de imagens sensíveis e interpoéticas: saboreio a jornada Fantasia leiga.  

E nessa jornada percorro minha memória. Então caminho pelos tons do céu de 

“Retirantes”. Mais claros na linha do horizonte e escurecendo conforme a altura24, esses tons 

são associados ao relevo no fundo e às aves no céu: o relevo, ao longe e de cor mais clara, 

parece estar sendo iluminado pelo céu, e então cria a impressão de que o claro do céu também 

está distante, e vai escurecendo conforme a proximidade dos personagens, estes em primeiro 

plano. As aves ressaltam essa ideia, as menores estão pintadas abaixo das maiores no espaço 

da tela, onde o céu é mais claro, criando a impressão de que esse ponto é mais distante com 

relação ao eu observador. As aves maiores, cujo tamanho confere a impressão de proximidade 

espacial, são pintadas mais acima na tela, onde o céu é mais escuro. Dessa forma cria-se a 

sensação de que o céu escuro está mais próximo do primeiro plano, assim como as aves 

maiores; enquanto o relevo ao fundo, como o céu mais claro e as aves menores, está distante. 

De acordo com a minha perspectiva enquanto eu fruidor, o ponto mais claro e mais distante 

está no horizonte, pouco abaixo do ponto médio no espaço da tela.  

E nesse percurso de fruição, oscilo entre fluxos de presença e de sentido, (re)crio essa 

imagem como um ambiente sombrio pairando sobre as figuras humanas, o que é destacado 

pelo jogo de sombras no chão: as sombras são mais perceptíveis atrás dos personagens, 

suscitando a ideia de mais luz nesse ponto da imagem. Elas vão se dissolvendo à medida que 

se aproximam do primeiro plano, o que mostra o gradativo escurecimento nessa direção. 

Essas sombras, então, desaparecem no local onde a luz menos incide sobre as formas 

                                                           
23 Utilizo o termo “clássica” de acordo com a expressão “comparação clássica” utilizada por Casa Nova, no 

sentido de comparação metafísica, dos sentidos pretensamente estáveis, em que as diferenças entre os termos 

presentes são reduzidas a um critério comum. (CASA NOVA, 2008, p. 35) 
24 A noção de altura, nesse caso, refere-se a uma perspectiva unidimensional, ou seja, a uma localização no 

espaço da tela. 



 
 

humanas: o primeiro plano da pintura. Como consequência desse jogo de sombra e luz, os 

dois extremos da tela — o ponto mais alto e o ponto mais baixo — são pretos e participam do 

primeiro plano, local onde o escuro do céu gera o escuro do chão: a ausência de cor — 

ausência de luz — marca o local para onde estão voltados os “Retirantes”.  

Observe-se que o tom soturno da imagem também é produzido pela forma circular 

desenhada no canto superior direito da pintura: sombreada, quase a se confundir com o tom ao 

redor, a clareza do astro25 no céu é vazada de traços escuros, como a aproximar branco e 

preto, dia e noite, luz e sombra. Essas linhas traçadas no astro se assemelham às que 

compõem os personagens: linhas escuras, curtas e retas compondo uma espécie de textura 

desenhada nos rostos e nos corpos humanos, dando forma a esqueletos expostos sobre26 a 

pele. As cores claras do preenchimento sublinham o desenho dos ossos. Observo que o rosto 

do personagem mais velho é o mais riscado por essas linhas quase geométricas. Assim, a 

semelhança no traçado e nas cores põe em relação o astro celeste e os “retirantes”: homem e 

natureza, vida e morte, céu e chão, como sendo todos um único cenário — imagens tangíveis 

desenhadas à tinta no plano de uma tela. 

Caminhando então, nesse estado de distensão física e psíquica próprio da experiência, 

minha atenção divide espaço com o livre divagar da mente e demoro, um pouco mais do que o 

habitual, a atribuir sentidos aos movimentos da obra. O “pássaro onírico” de Benjamin me 

aproxima do sonho, perco — por um lampejo de instante — controle racional sobre a fruição 

e então meu corpo pode perceber a presença intermitente de uma Fantasia. Minha memória 

corporal degusta essa fruição, agrega-a à minha História, fundando impressões. Nesse estado 

onírico, próximo ao da (re)criação poética, relaciono impressões de forma não linear, costuro 

fragmentos e lastros de Fantasia e meus, atrelo outras poéticas e outras memórias, minhas 

memórias de outras poéticas. Jogo com a intencionalidade do discurso informativo, bagunço a 

previsão de um destino imóvel, desenho um mundo Fantasia leiga a partir das tintas de 

sensações, memórias e ressonâncias que transbordam a unidade desse álbum. Presentificar 

Fantasia, nesse sentido, é tanto uma forma de (re)criação poética quanto uma espécie de 

tradução entre linguagens e entre poéticas. 

No contexto dessa reflexão, proponho uma abordagem da obra que parte de uma 

experiência de percepção, memória e imaginação, de um movimento entre fluxos de presença 

e de sentido, e que, portanto, é uma abordagem interpoética e intersemiótica. Assim o afirmo 

                                                           
25 Sol ou Lua? Dia ou noite? 
26 Observe-se que, na pintura, os contornos e cores dos ossos aparecem como estando acima da pele, como se 

esta fosse transparente. 



 
 

pois a maneira como experiencio corporalmente uma arte está intimamente ligada a esses 

movimentos entre limiares poéticos: é nesse eu leitor que a experiência acontece, nesse 

Dasein no mundo, em cujo imaginário pressentido estão inscritas experiências visuais de 

Mallarmé e táteis dos livros-objetos de Marcel Duchamp. Eu experiencio a partir desse 

mundo que sou e desse universo artístico/histórico, cultural de que faço parte. Minha memória 

conduz Fantasia e Fantasia conduz minha memória a uma jornada por sabores 

antropofágicos modernistas e texturas de Tarsila do Amaral; viajo por cores verbovocovisuais 

dos concretos e tessituras rítmicas das canções brasileiras. Não afirmo que Fantasia se 

aproxime, de forma objetiva, de qualquer desses contextos criativos/artísticos — 

simplesmente porque não é esse meu objeto no presente trabalho — mas essa percepção de 

Fantasia, neste campo dêitico particular, está inscrita em mim. Como mostra Casa Nova: 

“Não resta dúvida que, se o processo de produção poética mudou, a leitura também. [...] A 

visibilidade requerida e a sonoridade proposta ao corpo do leitor exigem outros sentidos — o 

do texto, por exemplo. Estendem-se as expressões da linguagem poética.” (CASA NOVA, 

2008, p. 84) 

Acredito, assim, que as mudanças nas formas de produção artística em meu contexto 

estão profundamente atreladas às minhas formas de percepção, pois a percepção é também 

uma criação, ou (re)criação: pela movimentação dos limites entre artes — assim está tingida 

uma poética que imagino, que em minha pele se presentifica.  

Acerca dessa mobilização de limites inscrita em eu fruidor e que perpassa minha 

jornada de Fantasia leiga, contextualizo-a especialmente em meados do século XIX e início 

do século XX, quando se intensificaram o diálogo entre as artes e a dissipação das fronteiras 

entre as diversas linguagens. No livro Fricções: traço, olho e letra (2008), Vera Casa Nova 

reflete a respeito dos jogos intersemióticos, principalmente entre poesia e pintura. De acordo 

com a autora,  

 

 

O século XX aprendeu a lição desses poetas e pintores e considerou o 

entrelaçamento das artes, os entreolhares e a reflexão sobre sua prática. A partir 

desse século, escritores passaram a ter um olhar mais atento sobre as artes visuais, 

como se aí houvesse algo de sua própria aventura e um ensinamento a ser pensado. 

Foi assim que se constituiu o “Ateliê contemporâneo”: René Char, Leiris, Jean 

Genet (por seu O ateliê de Giacometti), Samuel Beckett, Yves Bonnefoy, Michel 

Butor, Bernard Noël, entre outros. (CASA NOVA, 2008, p. 57) 

 

 

Observo que esse olhar acerca do entrelaçamento das artes, o qual busco trazer para a 

presente discussão, possui profunda relação com os rumos tomados pelo contexto histórico, 



 
 

cultural e social a partir do século XIX, quando se operou um movimento nas bases 

logocêntricas ocidentais, especialmente a partir das reflexões que propuseram a desconstrução 

da metafísica, conforme explica Evelina Hoisel em seu texto “A disseminação dos limiares 

nos discursos da contemporaneidade” (1999, pp. 42-49). Desestabilizam-se, por exemplo, os 

discursos lineares e totalizantes pautados na ideia de verdade científica, o que abre a 

possibilidade para o diálogo das diferenças, das multiplicidades. Ao mesmo tempo, as 

mudanças também iniciaram o desenvolvimento de uma visão descontínua da história, 

fissurando supostas linhas evolutivas etnocêntricas e agregando, então, as diversidades. 

Assim, ao aproximarem as diferenças, dentro de suas singularidades, essas reflexões 

contribuíram para a desierarquização das relações entre culturas, para o deslocamento de 

fronteiras literárias, e deram espaço para uma mobilidade entre limiares e saberes. Desse 

modo se disseminam as práticas poéticas, estéticas, críticas e epistemológicas que 

movimentam diálogos descentrados entre linguagens, textos, culturas e histórias, pois o 

padrão europeu já não é visto como ideal a ser seguido e, logo, “ampliaram-se as 

possibilidades de marcar e demarcar outros territórios” (HOISEL, 1999, p. 47).   

Chego novamente à imagem dos limiares trazida no capítulo 1 e presente nos 

interstícios de todo o trabalho. Ao traçar tal noção no estudo da Literatura Comparada, a 

autora explica:  

 

 

O que se afirma, em primeira instância, é a ausência de modelos, de antecedentes, de 

limites fixamente estabelecidos. É no entrecruzamento dessas instâncias que os 

discursos sobre o literário se constituem, nessa passagem finissecular. Em tal 

contexto teórico-crítico, é ao intérprete que se concede a capacidade ou a 

possibilidade de desvelar limiares, retraçar territorialidades literárias e não-literárias, 

destecer os feixes das relações textuais ou intertextuais, instalar a margem onde o 

limite rasura-se, perde-se. O fora e o dentro se reescrevem e não se separam. 

(HOISEL, 1999, p. 45) 

 

 

Ou seja, a descentralidade construída a partir do deslocamento do referencial europeu 

permitiu a libertação dos modelos universalizantes e das totalizações. Isso trouxe a 

mobilidade dos limiares entre os diversos âmbitos do saber, da criação e da percepção, o que 

abriu ao intérprete um espaço para “desvelar limiares” e deslocá-los, agregando o dentro e o 

fora, marcando, desmarcando e remarcando pontos de diferença a partir de perspectivas 

dinâmicas e territorializadas.  

Na experiência dessa jornada sensível Fantasia leiga, eu fruidor desvendo e 

movimento os limiares por onde caminho, (re)crio a cada passo o passo seguinte, errante na 



 
 

intensidade concentrada de um momento poético. Vivo aquilo que Eduardo Coutinho, ao 

explicar a atuação do comparatista no contexto do século XX, descreve como uma “viagem de 

descoberta sem marcos definidos” (COUTINHO, 1996, p. 33); ou talvez algo semelhante 

àquilo que Casa Nova, ao comentar o processo de criação poética modernista, define como 

“Procurar para ver o que isso dá, simplesmente — pura experimentação.” (CASA NOVA, 

2008, p. 97). Transitar entre as diferenças é, também, perder-se no descentramento do 

múltiplo, um caminhar cujo destino é o próprio caminho. 

Portanto sou, enquanto esse eu, pesquisadora, fruidora e poeta ao viajar por limiares na 

(re)criação dessa imagem de Fantasia — atrelando culturas, poéticas, tradições e linguagens 

às minhas percepções, memórias e imaginações. E assim essa viagem balança alteridades 

inscritas em mim e na obra. Trata-se de um movimento que se aproxima do que Casa Nova 

chama de “friccionar”: 

 

 

Friccionar: atrito de corpos, produzindo contatos vitais, corpos de enunciação dos 

textos. Operação que a partir da materialidade da língua ou do objeto remete de um 

signo a outro, guardando a provisoriedade como premissa, e traça as redes 

intertextuais. Corpos em fricção, textos que se tocam, tangenciam-se, derivam, 

erram: outras dicções, outras teorias. (CASA NOVA, 2008, p. 111) 

 

 

À deriva, essa jornada interlimiares não é totalizante, não esgota as potências 

desdobráveis de uma poética, mas abre essa poética à diferença, à alteridade, e faz vibrarem 

travessias que a enriquecem e trazem novas possibilidades de percepção. Dessa maneira 

presentifico Fantasia leiga no aqui-eu-agora dessa fruição, movimento limiares e (re)desenho 

seus traços cambiantes a partir da linguagem, da cultura, da intersubjetividade desse mundo 

que sou. 

 

4.3 O CORPO A CORPO DA JORNADA FANTASIA LEIGA: GESTO E 

(RE)CRIAÇÃO  

 

Procurei explicar que, nessa (re)criação poética, eu fruidor posso caminhar por outras 

artes e linguagens a partir de traços e ressonâncias presentes na obra. Mas como, na prática, 

descrever essa imagem Fantasia leiga por meio de relações entre o eu fruidor e as poéticas e 

linguagens diferentes trazidas nos diversos suportes do álbum — imagem, som, texto, canção 

— observando as singularidades de cada um? A fim de refletir sobre a questão, quero me 

debruçar por um momento sobre a noção dessas marcas (traços e ressonâncias) que se 



 
 

apresentam na experiência. Para tanto, recorro à ideia de “antropologia visual” demonstrada 

por Casa Nova, segundo a qual as imagens de uma poética não estão desvinculadas de uma 

voz enunciadora: contêm lógicas internas, operações e posturas filosóficas, ideologias e visões 

de mundo: 

 

 

Estendendo o conceito de voz ao que está grafado, todo texto (sentido semiológico) 

gera relações com uma vocalidade fundamental, ou seja, impressão, traço, vestígio, 

marca de um corpo no espaço social, histórico e cultural. Cultural aqui no sentido de 

lugar trabalhado, terra, morada, obra de arte, logo também texto. (CASA NOVA, 

2008, pp. 59-60) 

 

 

Acerca desse corpo que deixa vestígios nas imagens de uma poética, Bordieu explica 

que ele “Não representa o papel que está desempenhando, não memoriza o passado, age o 

passado, assim anulado enquanto tal, revive-o. O que é aprendido pelo corpo não é algo que 

se tem como um saber que é possível manter diante de si, mas algo que se é.” (BOURDIEU, 

p. 148). 

Como se observa, os traços não se manifestam apenas nos efeitos de sentido da obra, 

mas especialmente na sua presença, nos seus traços. Assim, a imagem sensível produzida a 

partir de uma experiência poética é um corpo-a-corpo de impressões — aquelas sugeridas nas 

vibrações da obra, na forma de vestígios de um corpo enunciador no espaço social, histórico e 

cultural; e aquelas produzidas nas e pelas vibrações do corpo fruidor. Casa Nova explica: “O 

encontro do ontem e do agora gera imagens que são a projeção das fantasias e desejos da 

humanidade. Um traço que é a colisão entre diferentes maneiras de assemelhar. Contato, 

toque do corpo na matéria, deixando rastros.” (CASA NOVA, 2008, p. 98) 

Tal imagem, como ressoa uma voz emissora, carrega marcas dessa voz, marcas que 

não aparecem no sentido informativo daquilo que se diz, mas no modo de fazer poético: esses 

lastros se materializam no suporte do dizer, no traço, no ritmo, na forma. Em outros termos, 

nessa imagem sensível está impresso um determinado processo criativo, um gesto e, com ele, 

um corpo enunciador. Esse gesto não diz alguma coisa, mas simplesmente aparece:  

 

 

O gesto é, “por estatuto”, um operador que quer produzir um efeito e ao mesmo 

tempo não quer; os efeitos que produz não foram obrigatoriamente desejados por 

ele; são efeitos, transformados, que vão e vêm provocando modificações, desvios do 

traço. A letra se transforma em signo visual. (CASA NOVA, 2008, p. 96) 

 

 



 
 

Por meio dessa discussão chego à questão proposta: descrever esse mundo Fantasia 

leiga por meio de relações interpoéticas e interlinguagens passa pelas sensações evocadas na 

experiência, pelo diálogo do álbum com o corpo fruidor e, logo, pelos efeitos de presença 

movimentados na fruição – sempre em oscilação com efeitos de sentido. Tais fluxos de 

presença são indissociáveis dos traços trazidos pelas vibrações da obra. Assim, essa imagem 

Fantasia pode ser observada nas marcas que ela tende a evocar — seja no som, nas cores, na 

poesia — postos em diálogo com ressonâncias evocadas pela memória de outras poéticas, 

como “Retirantes”, por exemplo. Trata-se de experienciar algo do gesto de Fantasia ao 

relacionar suas linguagens e memórias, sempre percebidas nesse aqui-eu-agora singular, a 

partir desse eu fruidor determinado. Ou seja, não estou a falar de “desvendar” intenções 

autorais ocultas e estáveis implícitas em Fantasia, mas de provar a poética em minha pele, de 

provar em minha pele sua densidade e, com ela, impressões de um corpo emissor e marcas de 

um gesto que se faz tangível na forma de sons, traços e cores.  Assim, (re)criar essa jornada de 

sensações é também imaginar um possível caminho de criação. E digo imaginar, pois o gesto, 

em seu “não dizer”, cria uma margem de indeterminação que será preenchida na imaginação 

do fruidor, sempre de modo dinâmico e provisório, afinal o olhar desse fruidor é móvel, ao 

passear entre limiares e agregar multiplicidades. Nas palavras de Casa Nova: “A 

indeterminação faz o sentido – a “função do acaso”, a “função do sujeito”, tende a 

indeterminá-lo, mas também a sobredeterminá-lo.” (2008, p. 97). 

Fantasia leiga é marcada pela narratividade, o que se observa no uso da primeira 

pessoa, nas ações, sensações e pensamentos do narrador personagem. Essa narratividade, 

contudo, é transpassada por fluxos descritivos, que podem ser sinalizados na exposição da 

paisagem e na enumeração de elementos do cenário onde a ação acontece, sempre mostrados 

sob a perspectiva do eu-lírico e relacionados a sensações experimentadas por ele: “Levanto 

meus olhos/pela terra seca/só vejo a tristeza/qui disolação/e u'a ossada branca/fulorano o 

chão”. Essa associação dos efeitos narrativos com os descritivos traz à experiência uma forte 

potência de visualidade e de movimento: uma cenografia movente. 

Nesse olhar expressivo, descritivo e ao mesmo tempo móvel pode estar entoada uma 

voz que traz a marca de uma determinada proposta artística e ideológica, ou seja, um éthos. 

Observe-se que 

 

Nesse caso, não estamos diante de um orador, mas de uma voz de um sujeito que 

como poeta se coloca diante de seu leitor. O éthos estaria irremediavelmente ligado 

ao ato de comunicação: o leitor constrói, a partir de seu imaginário, a representação 



 
 

do éthos do poeta. Fazemos, enquanto leitores, essas representações. (CASA NOVA, 

2008, p. 74)  

 

Assim, posso entender essa imagem movente de Fantasia, desenhada nessa 

experiência, como uma proposta poética que se manifesta na estética da obra: o movimento 

das ações e da narrativa pode ser entendido como um traço da ideia do “percurso como signo 

da vida humana” (FERREIRA, 2001, p. 165), a eterna travessia que é seu próprio destino: 

marca e ressonância de uma voz, de uma apreensão singular do mundo, vestígio de um corpo 

emissor cuja representação construo no presente dessa performance, a partir desse eu fruidor 

que sou, portador de uma memória, de um corpo, de uma imaginação singulares. Essa marca 

se faz presente em outros trabalhos de Elomar. Acerca de “Gabriela”, Jerusa Pires Ferreira 

afirma que “Sorte, sina são palavras fortemente entranhadas na vida dos povos. Nesta carta 

catingueira mais uma vez a estrada é o motivo central.”; no mesmo sentido, sobre 

“Homenagem a um menestrel”: “Comparece com força o tema da viagem e o do exílio...” 

(FERREIRA, 2001, p. 169). 

Observo que esse gesto da narrativa, do movimento, que traz o traço da “vida 

enquanto jornada”, é demarcado por fluxos temporais: os olhos do eu lírico tocam o presente, 

memoram o passado, imaginam o futuro em idas e vindas irregulares. Os primeiros versos de 

“Incelença” expõem o que o narrador personagem vê, a paisagem onde ele está e as sensações 

que vive, ou seja, seu presente: fala em “terra seca”, “tristeza” e “ossada branca”; traz a 

imagem dos urubus (“passu-Rei”), do “imbuzêro”, “os bode e os carnêro” queimados pelo sol. 

Em seguida, no verso 19, há um corte que acontece nas correntes de pensamento do próprio 

sujeito lírico: ele já não está mais mostrando seu presente, mas cita uma profecia (“palavra 

vea”) que, no passado, teria previsto “um tempo só de perdedera”, teria previsto um certo 

futuro. Esse futuro da profecia, contudo, estaria27 se aproximando, e a seca do Noventinha, 

onde está o eu lírico (“é qui tão as era/ já muito alcançada”), seria reflexo dele. Ou seja, a 

profecia rememorada teria previsto um futuro que se reflete no presente do eu lírico e, 

portanto, seria tanto o seu presente quanto seu futuro. De acordo com a “visão narrativa dos 

cantos”, “O derradeiro cronista em sua carne e sua vida está comprovando a verdade antiga 

dessas profecias projetadas para seus dias e para dias futuros, ao afirmar que a palavra véa 

reza que havéra de chegá um tempo só de perdedera, qui só havéra de iscapá burro criôlo e 

criação qui pra cumê levanta as mão.” (MELLO, 1981, p. 3). Observo, ainda, que esse corte é 

sublinhado na música, no verso 25, pela entrada do coro de vozes em uníssono, que traz à 

                                                           
27 Nos pensamentos do eu lírico 



 
 

paisagem sonora o tom sombrio dos graves, a intensidade das múltiplas vozes, o efeito 

extático dos modalismos: traços poéticos se movimentam em efeitos de presença e de sentido, 

encontram meu imaginário pressentido, são (re)criados em imagens sensíveis que relaciono ao 

canto gregoriano e a uma noção de sagrado, o que ressalta a ideia da profecia. Marcas 

traçadas na obra se entrelaçam com as minhas próprias marcas: presencio um embate épico 

entre homem e natureza.  

O verso 30 (“lembra qui a morte/te ispera meu irmão”) se trata da saudação de “um 

irmão pra ôtro irmão”, insere um discurso direto, no presente, mas que também seria uma 

projeção da profecia e aconteceria numa espécie de futuro do pretérito, o tempo das 

possibilidades, probabilidades. Essa saudação é como uma outra voz inscrita na canção, uma 

voz emitida no passado da profecia mas que, no presente, ressoa na memória do eu lírico 

enquanto ele imagina um determinado futuro.  

Já no verso 37 observo um novo movimento temporal: os pensamentos do eu-lírico se 

deslocam da memória da profecia e retornam para o presente, momento em que expõem uma 

subjetividade desse sujeito, a ideia de esperança na projeção de um futuro, por meio da 

imagem do “cururu-têtê”, um sapo anunciador da chuva. Esse movimento é acompanhado 

pelo ambiente sonoro, quando a orquestra silencia e dá espaço à suavidade do voz-viola. 

No verso 43, esse narrador personagem volta a mostrar o cenário presente que vive, o 

que observo nas figuras da “tuia pura e o surrão penso”, o cachorro a silenciar, os olhos 

d’água a secarem, os “imbuzêro” e a criação queimados pelo sol no “Ri Gavião”.  

Em “Tirana” seguem as passagens oscilantes de pensamentos entre presente, passado e 

futuro. O eu lírico apresenta seu aqui-agora (“Veno qui aqui mais nada dá e nem premete”; 

“bandas do suli vô rumano os cumpanhêro”), evoca passados (“todos qui fôro num voltaro tão 

nos céus”); projeta futuros distantes (“se vemo proxo lá nos céus”; “prú vai-num-torna prá 

num voltá mais aqui”) e planeja futuros próximos (“inda essa noite vô arribano bêra-ri”). Nos 

versos 7 e 8, o vocativo introduz o discurso direto e se dirige, no tempo presente, a um 

interlocutor determinado: a “flicidade”. Ao mesmo tempo, conta para essa interlocutora uma 

memória (“te percurano padici sofreno os cão”).  

A partir do verso 18, os movimentos que até então aconteciam apenas nos 

pensamentos do eu lírico transitam para um movimento dele pelo cenário, ação que é sempre 

atravessada por descrições do presente que vive e memórias dos acontecimentos que levaram 

a ele. Essa mudança — dos fluxos do pensamento para um deslocamento espacial — é 

sublinhada pela paisagem sonora da obra: em 00:02:10 o voz-viola que até então marcava as 



 
 

passagens cantadas passa a ser acompanhado pela orquestra que, nesse momento, explora 

especialmente os graves, ao mesmo tempo em que torna o andamento da música mais lento. A 

exploração dos graves e o andamento lento põem em relevo esse movimento difícil do eu 

lírico pelo cenário (“vô me arrastano”). Os demais verbos atribuídos ao personagem não 

suscitam movimento e, em sua maioria, não acontecem no presente, mas são impressões, 

rememorações do passado ou projeções do futuro, como se observa em “Veno” (ver, no 

sentido de perceber); “rimá” (remar, lutar, em sentido conotativo: “rimá contra o tempão de 

Deus”); “percurano” (procurando, também em sentido conotativo de busca pela felicidade); 

“levo” (no sentido de sentir); “vô arribano” (ou seja, vou subindo o rio. Trata-se de um 

planejamento de uma ação futura, o que se percebe pela expressão “inda essa noite”). Assim, 

a única ação presente realizada pelo personagem nessa canção é a de se arrastar pela terra, o 

que, juntamente com a parte musical, coloca em evidência esse deslocamento e a potência que 

sua imagem tem no Canto. 

Em “Parcela”, encontro novos cortes temporais que acontecem na mente do eu lírico. 

A vivência do presente é marcada por uma memória que se distancia ante a assombração de 

um futuro que está a se aproximar. Assim, nessa jornada da vida, “prissiguino a vida”, esse 

“ispirito errante” topa, em cada curva, com o “Anjo da Morte” a lhe esperar. Ao mesmo tempo 

em que encontra cada vez mais a presença de um futuro temido, a memória do passado se 

abranda; já não lembra há quanto tempo abandonou “nosso lugá”.  

Como o 2º Canto, o 3º também gira em torno de uma ação: a retirada. Os verbos 

associados ao eu lírico estão ligados a esse deslocamento, o que percebo em “cunsiguino” 

(prosseguindo); “prissiguino” (perseguindo); “vamo ritirano” (vamos retirando); 

“abaldonano” (abandonando). A ação presente da retirada suscita a sensação da dor e tristeza 

da despedida, pois é um movimento de fuga (“da cavêra ritirante”) e de abandono do lugar de 

memória, do passado. Trata-se de um caminho sem retorno cujo futuro é o encontro com o 

“Anjo da Morte”. Essa noção é ressaltada na música: os conjuntos de versos 8 a 11; 18 a 21 e 

38 a 41 se repetem, neles está contido o movimento presente da retirada e a previsão do futuro 

“vai num torna”. No primeiro grupo (00:02:32) há uma aceleração no andamento da música 

(voz e viola) e a voz do cantor se desloca em direção ao grave. O segundo (00:04:02) é 

destacado quando o voz-viola dá lugar a um coral em uníssono associado à orquestra. A 

música adquire mais cadência em razão da percussão e da aceleração no seu andamento, 

explorando em especial os agudos. Já na entrada do terceiro grupo (00:05:53), a orquestra e o 

coral, que dominavam a paisagem sonora, silenciam e colocam em evidência a volta do voz-



 
 

viola inicial. Em seguida esses versos são repetidos, dessa vez associando a viola ao coro de 

vozes em uníssono.  Assim, o 3º Canto mostra, a partir das lentes do sujeito lírico, realçadas 

pelas vibrações musicais da canção, um presente marcado pela instabilidade, incerteza, 

mobilidade, oscilação: um presente errante que é tocado por um futuro profetizado (o “vai-

num-torna”) e por isso evoca a perecibilidade do humano sobre a terra, em contraste com a 

natureza (“té a chuva torna c’um passá dos anos”). 

Como se vê, o movimento dessa narrativa não acontece por meio de uma cadência de 

ações do sujeito lírico, mas pelos trânsitos oscilantes entre passado, presente e futuro que, na 

maioria das vezes, acontecem apenas nos pensamentos desse sujeito e giram em torno de uma 

ação central, de um deslocamento espacial: a jornada. Esses trânsitos temporais associados ao 

deslocamento espacial conferem movimento à forma como eu leitor (re)crio esse mundo 

Fantasia leiga: a partir dos olhos desse eu lírico, olhos que traduzem percepções, memórias e 

imaginações. Dessa maneira, os jogos entre presente, passado e futuro expõem um gesto que é 

um deslocamento temporal e espacial oscilante e densificam o lastro da vida enquanto 

jornada.  

Por outro lado, a gradação de cores e o traçado curvilíneo das formas pintada na capa 

do álbum também evocam efeitos de movimento e as ondulações remetem também ao calor 

ratificado nas cores quentes. Os tons de bege do solo vão se alternando em camadas no espaço 

do desenho, transformam-se em tons de cinza e chegam ao preto, no relevo ao fundo. Sob a 

perspectiva de eu fruidor que olha, essas camadas de cores são como passos de um percurso, 

não é um percurso numa direção determinada, pois a gradação de tons não é ascendente nem 

descendente, mas oscilante. O destino desse caminho é o ponto mais distante com relação ao 

eu que olho: o relevo ao fundo do cenário, o preto, a ausência de cor. O caminho, portanto, é o 

“signo da vida humana”, não há um ponto além dele, pois seu final é a ausência, o preto. Essa 

noção é ressaltada pelas aves a voar sobre o solo: suas linhas curvas e a variação de seus 

tamanhos trazem um efeito de movimento espacial, o que colabora para uma percepção de 

distância do relevo ao fundo. Da mesma maneira que esse relevo, as aves são tingidas pelo 

silêncio do preto, como mensageiras de um porvir que é fim. Mais do que silêncio, essas aves 

evocam o urubu ou outra espécie de ave de rapina que representa o mau agouro, a morte. Na 

verdade, são a ameaça constante de um meio hostil. Identifico essas aves com a imagem do 

“passu-Rei” (ou seja, urubu rei), trazida no 1º Canto: “e o passu-Rei, rei do manjá/deu bença à 

Morte prá avisá/prus urubú de ôtros lugá/qui vince logo pru jantá” (MELLO, 1981, p. 4). Essa 

identificação da ideia de ausência, de silêncio, como fim é trazida no 1º Canto, versos 43 e 46: 



 
 

o “silenço” da casa e do cachorro são relacionados à morte. Em outras palavras, para além da 

jornada ao “vai-num-torna”, só há a morte. Assim, o movimento da jornada se mostra signo 

da vida Fantasia leiga.  

Observe-se, ainda, que as nuances do corpo são similares às do chão: tons de marrom, 

cinza e preto. O mesmo percebo com relação aos traços que compõem corpo e chão: linhas 

curtas, retas ou curvas, e periódicas. Essa aproximação evoca a ideia de que o movimento 

humano acompanha o movimento do solo, os passos do corpo seguem as camadas do solo: 

ideia de que essa vida em ossos caminha de forma oscilante junto com uma terra que está a 

morrer. Como a terra, o corpo vive enquanto jornada, pois seu destino é o silêncio.  

E minha experiência de (re)criação dessa jornada Fantasia relaciona linguagens, 

percorre limiares, encontra memórias. Toco, então, o degradê de luz e sombra no céu de 

“Retirantes”: ele soa como um caminhar celeste entre a claridade no horizonte da pintura e a 

escuridão que paira sobre os personagens em ossos. Assim como o relevo ao fundo na 

ilustração da capa, é como se, na pintura, a ausência de cor estivesse no limite das vidas 

errantes, dirigindo-se a elas num movimento tanto espacial quanto temporal. Na capa de 

Fantasia, o corpo em ossos caminha, como o solo, em camadas de cores e se aproxima do 

relevo ao fundo — do preto, do silêncio. Na pintura de Portinari, o céu caminha em degradês 

de cinza, aproximando ausência de cor e figuras humanas. O movimento espacial, então, 

evoca um movimento temporal — em Fantasia e nos “Retirantes”: o presente é um 

andamento oscilante do homem e do cenário entre espaços de luz e sombra, o que se percebe 

nas camadas de cores do solo, dos corpos e do céu; e também nas ilusões de proximidade e 

distância espacial geradas pelas dimensões dos desenhos. Ao mesmo tempo, esse movimento 

no espaço da imagem anuncia a aproximação temporal de um futuro que é o silêncio, a 

ausência, o que pode ser percebido nas cores do céu e do chão, nas sombras dos personagens e 

no relevo ao fundo. Jerusa Pires Ferreira, ao explicar a canção-carta “Um cavaleiro na 

tempestade”, de Elomar, propõe uma descrição dessa travessia elomariana, que põe em 

diálogo e em tensão luz e sombra, vida e morte, homem e natureza no movimento do viver: 

“É a tomada mais plena do topos da Travessia. Viagem, destino, peregrinação, caminho 

purificador para poder contemplar a face de Deus. Esta carta, que não é construída em dialeto 

catingueiro, é uma disputa de luz e trevas.” (FERREIRA, 2001, p. 168) 

Nessa direção, como na pintura da capa, na canção, a cada Canto, o eu lírico narra não 

somente o seu movimento nessa paisagem, mas também os movimentos da própria paisagem. 

Esse gesto constrói uma relação muito íntima entre o corpo caminhante e o cenário vivido por 



 
 

ele, o que traz às passagens narrativas fortes efeitos visuais que funcionam quase como 

descrições, mas descrições que suscitam movimento pois são feitas a partir de ações. Por 

exemplo, “Incelença pra terra que o sol matou” se apresenta como a percepção do eu lírico 

acerca do cenário que vê à sua frente e dos acontecimentos que levaram a ele, mas não se trata 

de um cenário imóvel e passivo, visto que, para expor seu presente, o sujeito lírico narra os 

movimentos da paisagem entrelaçados aos seus. Assim, no 1º Canto, esse personagem é 

sujeito de apenas duas ações: “levanto meus olhos” e “vêjo”. Os demais verbos, em sua 

maioria, são atribuídos aos elementos do cenário, como a ossada branca que “fulorano” no 

chão, o passu-Rei que pede bênção à morte, o Rei do Fogo a queimar o solo, os olhos d’água 

que choraram e secaram.  

Desse modo, os traços da paisagem se deslocam com o corpo a caminhar, não por 

meio de uma descrição objetiva, mas pela narrativa desse cenário, de suas “ações”, as quais 

são vistas a partir da subjetividade de um narrador personagem. Essas passagens narrativas 

em 3ª pessoa, contidas em grande parte da narrativa em 1ª pessoa, conferem às cenas de 

Fantasia uma potência imagética que se realiza nos movimentos da paisagem, além de 

conferir a essa paisagem condição de agente, destituindo-lhe a passividade do cenário, que 

deixa de ser um pano de fundo. Por isso afirmo que as imagens poéticas apresentadas no 

álbum constituem fluxos de certa forma descritivos, pois embora não desejem descrições 

propriamente ditas, ao narrarem as dinâmicas do cenário, destinam-se a mostrar esse cenário e 

assim entoam espécies de pinturas que se movimentam na forma de ondas sonoras, linhas e 

cores. A pintura, então, se mistura com a canção, fluxos de presença e de sentido embalam 

corpo e memória do eu fruidor pelos limiares de poéticas e linguagens movimentados na 

canção. Como afirma Casa Nova: “Formas artísticas que tocam o corpo-leitor que, por sua 

vez, o vinculam com outras formas num movimento (continuum ou descontinuum) no devir – 

tocar da visão ou do devir – ver (ou visível) do tocar. A forma como presença.” (CASA 

NOVA, 2008, p. 113) 

Como se observa, os efeitos narrativos são vazados pela densidade de imagens 

dinâmicas dos elementos desenhados no cenário. Tal tendência à presentificação de uma 

paisagem em movimentos sonoros e coloridos chega ao ápice em “Amarração”, final da 

jornada Fantasia leiga. No último Canto do álbum não há qualquer verbo atrelado ao sujeito 

lírico, enquanto os “pé dos imbuzêro”, mesmo ausentes no presente da cena, realizam uma 

ação, no passado: “qui florava todo ano”. O umbuzeiro compõe essa pintura na forma de uma 

memória e então caminha, com o personagem, em direção ao silêncio.  



 
 

Durante todos os Cantos, é como se o eu lírico estivesse a existir nos movimentos do 

cenário, como sendo ele um traço daquela terra a caminhar.  Minha memória, então, entrelaça 

essa experiência aos “Retirantes” de Portinari: na pintura, os traços e cores dos personagens 

os colocam em relação próxima com o cenário, os ossos expostos dos homens parecem 

dialogar com os ossos ao chão, como se fossem ambos parte da própria natureza daquela 

paisagem. A textura de traços que compõe a pele dos personagens, e suas cores, se aproxima 

daqueles que desenham o astro no céu. Além disso, a posição dos personagens no quadro 

suscita a impressão de que estão “posando” para a composição da imagem, mas não se trata 

de uma imagem daqueles indivíduos, e sim daquela paisagem, que os contém: eles estão em 

primeiro plano, mas não sobressaem ao cenário porque suas linhas e cores os fazem 

continuação daquela terra. Como mostra Fabio José Santos de Oliveira em “As trilhas do 

torrão comum: um estudo comparado entre Graciliano Ramos e Cândido Portinari”: “Seria 

dizermos que os personagens estão impregnados da essência de seu entorno: [...] no caso de 

Portinari, a presença plástica do ambiente nos corpos das figuras, gerando algo que dá a ver 

seres amarrados ao entorno.” (OLIVEIRA, 2010, p. 6). Assim, a jornada incessante dessa 

experiência Fantasia leiga se torna também o mergulho numa paisagem que pulsa tanto no 

imaginário da obra quanto no imaginário do eu fruidor: as linhas de Fantasia são tingidas 

pelas marcas de um sertão.  

Nessa direção, acredito que o realce do cenário e os fluxos narrativos podem ser 

considerados gestos que traçam evocações imagéticas e dinâmicas. São como traços a vibrar 

nos movimentos da fruição, abrindo silêncios onde eu fruidor posso entoar um determinado 

olhar, uma imagem, um imaginário, do qual faz parte uma ideia de sertão, marca de um corpo 

enunciador que ressoa em processos de criação poética da obra, sempre entrelaçados à 

percepção, memória e imaginação do eu fruidor nesse momento de intensidade.  

Acredito que a proposta estética evocada nessa presentificação de Fantasia leiga é 

também realizada pela linguagem dialetal sertaneza utilizada nas canções, uma prosódia 

composta por Elomar a partir da mistura de português arcaico e modo de falar regional 

característico do nordeste. Observam-se expressões e construções que não são correntes no 

falar brasileiro metropolitano, mas que ficaram preservadas nos usos de habitantes de algumas 

regiões do interior do país, em especial do sertão nordestino. Como demonstra Ferreira: 

 

 

Elomar é tudo isso, é a opção pela radicalização da linguagem enquanto experiência 

de dizer, que no Brasil só encontra paralelo na captação transfiguradora de 

Guimarães Rosa. Não se trata de construir pontes e relações como costumamos 



 
 

ouvir, e sobretudo em outros casos, entre o erudito e o popular, mas é como uma 

travessia interferente. É o “grande texto oral” de milênios. Escuta que transfigura 

elementos, porções, segmentos e as remete, de novo, a um resultado da forma mais 

excelente e elaborada. Aí tudo é perfeito e ressoa como se escutássemos ecos. 

(FERREIRA, 2001, p. 171) 

 

 

Como explicado no capítulo 2, ao causar estranheza a eu fruidor e a consequente 

dificuldade na atribuição imediata de sentido, essa linguagem não será simplesmente 

decodificada, mas passará a compor a própria imagem construída na experiência, a essa noção 

atrelo a ideia da “radicalização da linguagem”. Não significa simplesmente utilizar a prosódia 

popular, em contraste com a erudita, mas se trata de relacionar sons, cores e imagens 

disponíveis a um corpo enunciador, (re)criando-os em forma de canção: nas palavras de 

Jerusa “Escuta que transfigura” (2001, p. 171). Reelaborados, esses “elementos, porções, 

segmentos” trazem vestígios do mundo de onde saíram, traços que vibram na experiência 

poética, a qual “ressoa como se escutássemos ecos” (2001, p. 171). Assim, nessa 

“transfiguração”, a prosódia sertaneza é atrelada à rima, a efeitos figurativos da imagem e a 

figuras de linguagem, os quais lhe conferem uma forte vibração poética: a função poética, no 

caso, esmaece a referencial, sem apagá-la.  

Assim observo, por exemplo, no 1º Canto, ao fruir a imagem poética de “e u’a ossada 

branca/fulorano o chão” (versos 5 e 6); ao provar as rimas associadas a vocábulos 

característicos da linguagem regional: “silenço”, “penso”, “menso” (nos versos 43 a 46); ao 

visualizar a personificação rimada dos olhos d’água:“chorô qui secô” (versos 48 e 49); ao 

ouvir o jogo de rimas dos versos 37 a 42, com “sê, “bêsta”, “festa”, “fé”, “resta”, “cururu-

têtê”. Percebo que o tecido sonoro da linguagem dialetal de Elomar é também repleto de 

semelhanças e paronomásias, como no 1º Canto, a repetição dos fonemas /s/ e /á/ em “passu-

Rei, rei do manjá” e “bença à Morte prá avisá” (versos 7 e 8), ou no artifício sonoro que 

relaciona os versos 39 a 41, em “purriba”, “pirigrina” e “sei qui ainda”. O 2º Canto faz 

brincadeiras com os fonemas nasais associados aos de /r/ e /l/, junto com a aproximação de /t/ 

e /d/ nos versos 13 a 19. Já o 3º Canto imprime nuances dos sons consonantais /p/, /c/ e /s/ nos 

versos 2 a 5, além de também propor a aproximação dos fonemas de /d/ e /t/ em (“vida”, 

“topo”, “cada”, “corte”, “dos”, “armada”). Também visualizo os artifícios sonoros na 

nasalidade provocada pelos sons de /m/ e /n/ em “mana mia” e “d’imbú meu mano” (versos 3 

e 4), no 5º Canto. Ao mesmo tempo, as rimas entre versos e internas seguem costurando toda 

a jornada Fantasia leiga.  

Observo que esse trabalho com a linguagem, associado às potências imagéticas 



 
 

trazidas pelos fluxos narrativos do cenário Fantasia e pelas ilustrações do álbum, são marcas 

de gestos da criação, e que podem ser explicados pela proposta de “retorno às raízes”, de 

valorização do imaginário associado a essa região brasileira e de criação de uma “poética do 

sertão”, a qual entrelaça o labor artístico/criativo a elementos desse imaginário, sempre na 

forma de movimentos ondulantes entre fluxos de presença e de sentido, percebidos  por esse 

eu fruidor determinado, nesse campo dêitico particular. De acordo com Jerusa Pires Ferreira, 

acerca de Elomar: 

 

 

Para entender aquilo de que ele fala é preciso situar, entre outras noções, a desta 

pátria do sertão, a “nação” que se compreende, em suas características e modo de 

ser, geográfico e humano, para além das delimitações de estado. O sertão se 

estendia, a civilização do couro, das planícies e dos agrestes, a caatinga, os pastos a 

perder de vista, conservando práticas e linguagens que o artista se incumbiria, como 

Guimarães Rosa, de entender e recriar – radicalizando. Um Brasil que é ele mesmo, 

mas que é também um apontar para além de seus limites (FERREIRA, 2001, p. 

163). 

 

E assim essa imagem Fantasia leiga é desenhada e redesenhada a cada experiência, a 

cada presentificação, percorrendo limiares móveis e atravessando fronteiras, desvelando 

traços e entoando vozes de um presente que se desloca enquanto jornada. O sertão, nesse 

aqui-eu-agora, é voz que não comunica, é letra que não informa. O sertão é perto e longe, 

dentro e fora, é memória e multiplicidade.  Sertão é mundo e é pele. Texto e intertexto. Esse 

sertão é só uma palavra, e tudo isso. É som que eu preencho de mim e de outros. Enfim, o 

sertão é silêncio: “O senhor sabe o que o silêncio é? É a gente mesmo, demais.” (ROSA, 

2006, p. 319). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho é resultado de uma jornada pessoal que incluiu pesquisa acadêmica, 

fruição estética e criação. Mesclando o saber de experiência ao saber teórico acerca da 

experiência, imaginei um eu pesquisador-fruidor que experienciasse a obra sob a perspectiva 

teórica explicada por Hans Ulrich Gumbrecht: efeitos de sentido e de presença vibram no 

momento de fruição poética. Em seguida, quando desenvolvi um estudo a respeito de 

memória, atrelando experiência e corporalidade na fruição, trouxe essa perspectiva teórica 

para a fruição, explicando a presentificação de um mundo Fantasia leiga. Da mesma maneira, 

quando estudei algumas noções relacionadas à imaginação e propus que a experiência de 

Fantasia leiga seria também uma (re)criação poética, permiti a mim, enquanto eu fruidor, 

lançar mão dessas noções e, desse modo, afetar a própria experiência, bem como sua 

narrativa. Daí ter narrado uma experiência em que (re)desenho uma imagem sensível, um 

mundo poético traçado na forma de sensorialidade, imagens e sons. Relacionei, assim, 

presença e sentido à memória e à imaginação para explicar, em uma experiência narrada, a 

presentificação de uma imagem sensível, de um mundo imaginário e tangível que ecoa traços 

de uma coletividade e de um eu fruidor histórica e culturalmente determinado. 

A associação da experiência sensorial com a memória foi trazida como forma de 

territorialização e de historicização do álbum e do eu fruidor, sempre observando o uso do 

próprio corpo nesse processo: sensorialidade e cognição estão em contato para a produção de 

imagens e impressões.  

Como se observa, propus um caminho metodológico no sentido de partir da 

experiência para chegar a conclusões mais gerais acerca do corpus estudado. Para tanto, 

busquei desenvolver o conceito de experiência como um momento do presente construído 

com base em uma história e que, ao existir, se tornaria também constituinte e continuidade de 

tal história. Ou seja, o entrelaçamento entre passado rememorado e presente, ambos 

integrantes de um contexto, individual e coletivo. Nesse sentido, expliquei que o imaginário 

pressentido de cada fruidor é a base a partir da qual esse fruidor constrói uma experiência, 

enquanto perspectiva específica e singular que marca a (re)criação da imagem Fantasia leiga. 

Corpo, memória e imaginação, portanto, conectam-se para constituição de um saber fundado 

na experiência. 

Desse modo, minha conclusão diz respeito às dificuldades de um estudo que se propõe 

a seguir esse caminho metodológico do saber da experiência e trata tanto da produção de 



 
 

presença quanto de sentido. Minha proposta de estabelecer um eu fruidor concreto como 

forma de abordagem crítica permite compreender que há evidentes limitações para se 

alcançarem avaliações mais amplas a partir da apreensão da presença-sentido. Analiso 

retrospectivamente minha caminhada de pesquisa a fim de entender melhor tais dificuldades e 

os desvios propostos que me permitiram transgredir algumas limitações e me render a outras.   

Enfatizei o saber da experiência, o saber dinâmico que não busca verdades unívocas, 

mas sim o jogo de efeitos e diálogos entre a obra, meu corpo e minha memória, embora, na 

maior parte do texto, esteja às voltas com discussões fundamentalmente teóricas. Ao mesmo 

tempo, busquei flexibilizar a discussão das teorias ao me debruçar no estudo crítico da obra, 

por meio da figura de um fruidor-pesquisador específico, o que imaginei que concretizaria a 

ideia metodológica defendida por mim: começar a observar o objeto num momento de 

intensidade entre eu e a obra. Contudo, em meu íntimo, seguia buscando um conhecimento 

teórico apurado e profundo antes de me debruçar efetivamente sobre a experiência de 

Fantasia leiga. Defendi uma metodologia que não fui capaz de aplicar na própria prática da 

minha pesquisa. A cada etapa da pesquisa, estudei teorias e reflexões críticas para chegar ao 

álbum, realizando as análises através das tantas visões dos pensadores que estudei, talvez no 

intuito de desvendar uma verdade formidável trazida por meu objeto. Objetivo ingênuo, 

confissão envergonhada de uma pesquisadora que trilha seus primeiros passos oscilantes 

nessa jornada acadêmica. Cada passo de meu trajeto, até aqui, criticou as racionalizações 

cartesianas e os sentidos estáveis, reprimindo, assim, meu mais íntimo desejo de encontrar a 

certeza de um destino inquestionável. Combati repetitivamente as dicotomizações imóveis 

porque buscava convencer a mim mesma, enquanto pesquisadora, que meu objeto não se 

limitava a uma vitrine de raízes hierárquicas e intenções originais. Vim descobrindo, dia após 

dia, que não poderia ter com Fantasia leiga um diálogo amoroso se buscasse nela modelos 

logocêntricos. 

Desse modo, minha pesquisa é resultado do meu erro — ou errância— enquanto 

pesquisadora. Não parti do jogo livre e dinâmico da experiência estética para, então, descrever 

a obra ou chegar a conceitos. Meu percurso não foi assim linear, ao contrário, aconteceu de 

forma um pouco caótica, um pouco ondulante, razão pela qual me esforço para explicar, no 

momento de escrita dessa conclusão, qual metodologia adotei. Estudei teorias com base na 

experiência da obra, e experienciei a obra com base nas teorias estudadas, sempre procurando 

saídas metodológicas para alcançar aspectos que buscava em meu estudo: teorizei 

experiências e experienciei teorias, estudei minha própria fruição enquanto leitora-ouvinte e, a 



 
 

partir dela, apropriei-me de formulações de Benjamin, Zumthor e Gumbrecht. E nesse tecido 

de teorias, experiências e imaginações, vivenciei um sujeito-poético que descreveria sua 

própria experiência estética, que narraria sua jornada pelo mundo de Elomar. Enquanto esse 

sujeito, que chamei de eu, percorri caminhos de criação e me desloquei por trilhas de 

(re)criação, fui autora e desconstrutora do objeto estudado. Não cheguei a finalidades imóveis 

e fechadas, mas brinquei de experienciar, jogando com sons, traços e cores ao montar e 

desmontar possíveis imagens Fantasia. Meu destino não foi um ponto fixo de chegada, mas a 

própria travessia, o caminho, o método. 

Como se observa, o lúdico e o exercício imaginativo percorrem meu trabalho na figura 

do eu fruidor. Foi uma tentativa de fugir de meus próprios anseios, estes pessoais e 

biográficos, por verdades imóveis, pelo conforto de certezas pretensamente universais. 

Sabendo que meu íntimo buscava estabilidades, imaginei um eu narrador personagem mais 

livre, mais criança, que gosta de esvaziar palavras e preenchê-las com novos significados, 

usando assim os conceitos como peças moldáveis, dinâmicas, que podem ser cunhadas 

durante o próprio processo de pesquisa, o qual se torna uma brincadeira de montar.  

Imaginação, aqui, é o elemento central. Meu próprio trabalho é o exercício 

imaginativo-teórico de uma experiência, sempre permeada pelas minhas próprias reflexões, 

pelas lentes de teorias e críticas estudadas ao longo da pesquisa. Note-se que a imaginação 

aqui está articulada a uma organização de pensamento. 

Mas, como dizia, em algum momento, minha errância de pesquisa se desviou da via 

linear que havia traçado inicialmente. Por algum motivo que não entendia a princípio, meu 

narrador, eu, não foi capaz de se desprender totalmente de minhas próprias limitações, 

enquanto pessoa empírica. E mais uma vez o saber da experiência se apresentou em meu 

caminho para deslocar minhas teorizações abstratas, e foi isso que me levou à busca por um 

novo caminho-metodologia, algo que foi possível também graças ao contato com a 

formulação de pensadores que mostraram a necessidade de me voltar para o estudo das 

materialidades. No primeiro capítulo mostrei, de acordo com Gumbrecht, travessias do 

pensamento ocidental e a herança metafísica hoje questionada. Critiquei a ideia de um 

observador externo ao mundo das coisas, explicando que qualquer observação estará sempre 

atrelada a uma forma humana e singular de estar nesse mundo. No entanto, escavando as 

entrelinhas de minhas ideias, vejo que criei um narrador personagem eu no intuito íntimo e 

inconsciente de teorizar uma experiência desatrelada de mim, de observar a obra na pessoa de 

um observador incorpóreo, externo ao mundo, um certo eu quase universal. Mas na prática da 



 
 

pesquisa, fui-me aos poucos deparando com uma dificuldade, uma vez que meu narrador não 

desgrudava de meu ser empírico, sempre recortado, limitado e instigado por mim 

pesquisadora. E então seguia aprendendo, ao longo da pesquisa, o quanto as explicações de 

Gumbrecht e Zumthor existiam, de fato, no mundo das coisas, e como seria impossível 

construir em minha pesquisa um saber abstrato, transcendental e descolado do particular, do 

concreto. Assim, a cada parágrafo, fui metamorfoseando meu narrador eu de acordo com o 

saber de experiência que tecia durante a minha própria experiência de pesquisar. Eu ganhava 

corpo e memória e se tornava, aos poucos, menos pretensamente universal. Seu ponto de vista 

se apequenava, territorializava e, ao mesmo tempo, abria-se à diversidade, pois descobria ser 

apenas um, e então descobria a existência de outro, e múltiplos outros. 

Agora compreendo um pouco melhor do que no dia em que comecei a pesquisar o 

álbum de Elomar, e por isso percebo que meu ver é provisório, inconclusivo, pois, no 

parágrafo seguinte, pode ser outro, mais sabedor da experiência que estou a tecer. E da forma 

passageira como hoje vejo, não eram meus o corpo e a memória do eu que narrou essa 

experiência descrita na pesquisa, mas eram imaginados por meu próprio corpo e memória, 

absorvendo-os, movimentando-os e (re)criando-os conforme o próprio andamento do 

trabalho. Dessa maneira teci minha dissertação, oscilando no embate amigável entre eu 

empírico e eu fruidor-narrador.  

Não busquei afastamento do objeto nem imparcialidade na análise crítica, ao contrário, 

misturei-me às reflexões, propondo-as a partir de meu próprio olhar, minha voz sussurrou 

ideias nas palavras entoadas por esse eu fruidor. Observe-se, contudo, que não sou eu, autora, 

que vivenciei o mundo Fantasia leiga, mas eu sujeito lírico, narrador personagem dessa 

experiência de pesquisa. Dessa maneira, não proponho abordagens impressionistas limitadas a 

uma observação subjetiva, já que falo pela voz de um narrador, a partir do qual construo a 

perspectiva específica de onde analisar essa experiência Fantasia leiga, embora sempre 

colorido pela corporeidade, pela particularidade desse mundo que sou. Trata-se de um eu que 

é memória, corpo, e é também invenção, artista e teórico, é leigo e é pensador, um narrador 

que oscila entre gestos de criação e gestos de fruição na escrita/experiência dessa pesquisa. 

No primeiro capítulo, a opção por problematizar a noção de experiência diz respeito à 

necessidade tanto de situar o leitor nas discussões conceituais necessárias à reflexão teórica 

proposta quanto de incluir na escrita da dissertação as formulações que antecederam o 

experienciar especificamente do meu objeto. Nesse sentido, tratei a ideia de experiência 

estética como uma oscilação entre efeitos de presença e de sentido. Pretendia, a princípio, 



 
 

analisar especialmente a percepção corporal, sendo os efeitos de presença nomeados, no 

contexto de Fantasia leiga, de experiência de oralidade— o momento de intensidade 

observado sob a perspectiva de sua impressão sensorial. Discuti os movimentos da presença e 

a relação estabelecida entre as vibrações de um leitor e da obra. Para tanto, recorri às teorias 

musicais de Miguel Wisnik, em associação com reflexões gumbrechtianas acerca de 

experiência estética e epifania.  

Foi somente após esse estudo teórico que comecei efetivamente a estudar meu corpus. 

Falava em experiência, mas a experiência em si aconteceu num segundo momento. Busquei, 

então, iniciar um olhar sobre o álbum que estivesse em acordo com a perspectiva proposta no 

capítulo, ou seja, desviando-me, tanto quanto possível, da atribuição de sentido e procurando 

traduzir efeitos de presença da obra no corpo de um receptor específico: aquele narrador-

pesquisador-fruidor que denominei de eu. Nesse primeiro capítulo queria observar 

especialmente algumas materialidades trazidas e sensações evocadas, descrevendo-as e 

evitando maiores reflexões sobre elas. Como se viu, não nomeei um homem na capa do 

álbum, mas um corpo em ossos, assim como falei em orquestra, coral e voz-violão sem 

atribuir a eles referências específicas históricas ou culturais. Minha proposta, nesse momento, 

era olhar principalmente para presenças e para sua percepção corporal. 

Contudo, foi somente durante a pesquisa que entendi de fato o quanto os efeitos de 

presença já estão sempre coloridos por efeitos de sentido e que, portanto, não seria possível 

explicar um sem o outro, algo que já está indicado no trabalho de Gumbrecht. No início da 

análise do álbum, por exemplo, percebi que o simples fato de identificar o timbre que soava 

como oriundo de um violão já era resultado de uma interpretação que transbordava a pura 

sensorialidade corporal; como também a própria transposição, para a forma de texto, das 

sensações evocadas pela obra é, de certa forma, uma atribuição de sentido. Desse modo, não 

consegui fazer meu narrador-personagem eu na forma de um corpo puramente sensorial, que 

conseguisse perceber e narrar os efeitos de presença isolados das significações. Esse eu fugia 

aos meus íntimos anseios dicotômicos e mais uma vez me ensinava, na experiência de escrita 

de minha pesquisa, que o saber da experiência não me traria delimitações bem marcadas entre 

conceitos abstratos; seria um saber vertiginoso, móvel, a deslocar conceitos e misturar 

conhecimentos. 

Dessa maneira, embora tenha pretendido como método, na primeira etapa da pesquisa, 

analisar e dar ênfase a algumas densidades de Fantasia leiga, o que consegui foi traduzir um 

pouco do movimento oscilante entre fluxos de presença e de sentido em um momento de 



 
 

intensidade. Não posso afirmar que tenha dado mais peso a um que a outro, embora fosse esse 

meu pensamento inicial, pois meu narrador eu não conseguiu em nenhum momento delimitar 

quando começava um e quando iniciava outro, não descobriu onde estavam suas fronteiras e 

então me mostrou que não havia fronteiras claramente demarcadas, mas sim um movimento 

incessante. Percebi, então, que a separação que havia imaginado entre presença e sentido era 

meramente teórica, somente podendo ser pensada no ambiente asséptico da abstração e 

impossível de ser observada no ato da experiência.  

Desse modo, primeiro estudei, na teoria, que presença e sentido não poderiam ser 

vistos de forma dicotômica; mas foi apenas ao me debruçar sobre a análise da obra que 

percebi realmente o quanto esses fluxos estão ligados, não sendo possível filtrar um do outro. 

O que meu narrador-personagem pôde descrever do álbum foi, portanto, um andamento 

oscilante de sensações e interpretações, as quais não se separam, mas vibram e se tensionam, 

dialogam e se misturam nesse eu fruidor que as vive. 

No decorrer da pesquisa, questionei sobre a possibilidade de produção de um saber 

com relação ao objeto de estudo, um saber que tivesse como ponto de início uma experiência 

de tal objeto. Aprendia essas teorias com Benjamin e Zumthor, mas não sabia, ainda, que 

estava a descobrir meu próprio processo de aprender; e não sabia, quando formulei algumas 

reflexões que depois deram origem ao segundo capítulo, que meu narrador personagem se 

estava metamorfoseando, do eu pretensamente eterno e universal para um eu vaga-lume a se 

mover entre lampejos intermitentes de conhecimento. Escrever esse trabalho, portanto, expôs, 

tensionou e desmontou os mais íntimos anseios de um ego que se queria transcendental, pois 

pensava poder encontrar conclusões válidas a todo tempo, em qualquer lugar. Na pesquisa, ao 

contrário, deparava-me aos poucos com um conhecimento historicamente construído, que não 

existiu sempre e um dia não existirá. Nesse sentido, desenvolvi uma reflexão teórica acerca de 

experiência e memória como constituintes de um conhecimento e aprendi, aprendendo, o que 

era, de fato, esse “saber da experiência”.  

Encontrei, na minha prática de pesquisa, o artífice viajante e o camponês sedentário, 

fiei a experiência Fantasia leiga utilizando como matéria-prima os fios de experiência que se 

teciam durante o próprio trabalho de fiar. E seguia pesquisando, nas explicações de Zumthor, 

a ideia de uma memória corporal de sensações, um certo fundo memorial que permearia a 

relação de um indivíduo com o mundo ao redor. Inicialmente imaginei, para o narrador eu, 

uma memória hipotética, mas aos poucos vinha me aproximando desse narrador, conhecendo-

o mais e mais, tingindo-o com minha própria memória. Esse narrador ganhava corpo que era 



 
 

um pouco meu e memorava experiências que ecoavam algo da minha voz.  

Então percebi que algo notável estava acontecendo. Eu pesquisadora não estava 

apenas compondo aquele sujeito eu, estava também sendo composta por ele. Quando lhe 

emprestava palavras abstratas, ele me mostrava as limitações da experiência concreta de 

pesquisar; quando lhe queria preencher com pensamentos universais, ele deixava exposta 

minha visão parcial, pequena, sempre baseada na minha própria história, na memória desse 

corpo, dessa pesquisadora, leitora de seu próprio narrador. E foi somente através dele que 

entendi – na experiência – um pouco daquele imaginário pressentido explicado por Zumthor, 

pois, quando descrevia a fruição, esse eu me narrava sensações que estavam a se projetar em 

mim, sensações que eram algo de minha sensorialidade e memória, algo de minha 

imaginação, malha sensível de afetos que se tornavam perceptíveis durante o processo de 

pesquisa.  

Coloquei então em diálogo esse imaginário pressentido com a noção de memória 

involuntária explicada por Walter Benjamin, com base na obra de Proust. Cheguei àquilo que 

denominei experiência de memória, entendida como o instante da recepção atrelado a uma 

memória individual e coletiva, sempre atrelada à corporalidade de um fruidor. Aparentemente, 

mais uma vez me desviei da minha própria proposta metodológica, pois meu narrador eu 

aprendia a noção de “saber da experiência” para, em seguida, viver de fato a experiência de 

Fantasia, já então movida pelos conceitos estudados. No entanto, ao experienciar a pesquisa, 

construía, também, saber de experiência, e emprestava ao eu fruidor esse conhecimento, que 

permearia os estudos teóricos empreendidos. Dessa maneira irregular, prosseguiu a 

metodologia de pesquisa, misturando teoria, criação, fruição e experiência, sem saber ao certo 

onde começava cada um e em que ordem eles vinham sendo construídos. 
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ANEXOS 

 

 

I LETRAS DAS CANÇÕES  

 

 

1º Canto – Incelença pra terra que o sol matou 

 

1. Levanto meus olhos  

2. pela terra seca 

3. só vejo a tristeza 

4. qui disolação 

5. e u’a ossada branca  

6. fulorano chão  

7. e o passu-Rei, rei do manjá  

8. deu bença à morte prá avisá  

9. prus urubu de ôtros lugá  

10. qui vince logo pru jantá  

11. do Rei do Fogo e do lũá  

12. do lũá sizudo  

13. do Ri Gavião  

14. mais o sol malvado  

15. quemô os imbuzêro  

16. os bode e os carnêro    

17. toda a criação  

18. tudo o sol quemô  

19. é qui tão as era  

20. já muito alcançada  

21. a palavra vea  

22. reza qui havera  

23. de chegá um tempo  

24. só de perdedera  

25. qui só havera de iscapá  

26. burro criôlo e criação   

27. qui pra cumê levanta as mão  

28. e qui um irmão pra ôtro irmão  

29. saudava c’essa pregação 

30. lembra qui a morte  

31. te ispera meu irmão  

32. e o sol da má sorte  

33. rei da tribusana  

34. pópô sussarana  

35. carcará ladrão  

36. isso o sol popô  

37. mais num há de sê nada  

38. na função das bêsta  

39. purriba da festa  

40. pirigrina a fé  

41. sei que ainda resta  



 
 

42. cururu-têtê  

43. na minha casa hai um silenço  

44. a tuia pura e o surrão penso  

45. o meu cachorro amigo menso  

46. deito no chão fico in silenço  

47. e nunca mais se alevanto  

48. inté os olhos d’água  

49. chorô qui secô 

50. e o sol dessas mágua  

51. quemô os imbuzêro  

52. os bode e os carnêro  

53. toda a criação  

54. tudo o sol quemô  

55. no Ri Gavião  

56. tudo o sol quemô  

57. toda a criação  

 
 

2º Canto – Tirana 

 

 

1. Veno qui aqui mais nada dá e nem premete 

2. num vô rimá suzim contra o tempão de Deus 

3. bandas do suli vô rumano os cumpanhêro 

4. todos qui foro num voltaro tão nos céus 

5. todos qui foro num voltaro tão nos céus 

6. o bem num adura 

7. flicidade tua cara num m’ingana 

8. te percurano padici sofreno os cão 

9. levo a amargura dessa sodade tirana 

10. adeus Juana, meu Filoteus 

11. se vemo proxo lá nos céus 

12. no Santo Reno de Deus 

13. inda essa noite vô arribano bêra-ri 

14. na luiz da lua prá livrá do quinturão 

15. prú vai-num-torna prá num voltá mais aqui 

16. in terra istranha e morrê longe do sertão 

17. in terra istranha e morrê longe do sertão 

18. vô me arrastano 

19. nessa terra de meu Deus ao Deus dará 

20. nú e cum fome quemano meus pé no chão 

21. nem mias precata se iscaparo da panela 

22. o qui foi côro tudo cumêro 

23. fiquei só e piligrino 

24. vejo o ceu se abrino 

25. ela e o minino 

26. tão drumino 

27. na Santa Glora 

28. de Deus. 



 
 

 

 

3º Canto – Parcela 

 

1. Vomo intonce cunsiguino 

2. pru conta da sorte qui Deus dá 

3. prissiguino a vida 

4. topo in cada corte 

5. dos camin c’a foice armada 

6. do Anjo da Morte 

7. a me isperá 

8. pru vai-num-torna vamo ritirano 

9. e abaldonano as patra do sertão 

10. té a chuva torna cum passá dos anos 

11. mais do vai-num-torna num se volta não 

12. já nem sei mais contas lua 

13. faiz qui baldonei nosso lugá 

14. nada mais fregela 

15. o ispirito errante 

16. da cavêra ritirante 

17. dentro dos côro 

18. a chucaiá 

19. pru vai-num-torna vamo ritirano 

20. e abaldonano as patra do sertão 

21. té a chuva torna c’um passá dos anos 

22. mais do vai-num-torna num se volta não 

23. a fome a peste a morte e a dô 

24. tomem vem visitá os ôtro irirmão 

25. os qui dessa se iscapô 

26. sucedeu só no sertão 

27. os istei do ceu istralô 

28. já vem vino sem demora 

29. c’as voiz dos truvão 

30. o Rei da Glora 

31. Rei da Glora 

32. muitos mili anjo in grande preparação 

33. nos alto céus 

34. vem vino sobre essa Terra 

35. prá julgá os homes maus 

36. qui ofendêro a Deus 

37. oço o toco dos Rubin trombetêro 

38. atraiz dos véus 

39. pru vai-num-torna vamo ritirano 

40. e abaldonano as patra do sertão 

41. té a chuva torna c’um passá dos anos 

42. mais do vai-num-torna num se volta não. 

 

 

 



 
 

 

 

 

5º Canto – Amarração 

 

1. Cadê os pé dos imbuzêro 

2. qui florava todo ano 

3. nas barada e nas vereda mana mia 

4. cadê os pé d’imbú meu mano 

5. adeus pé dos imbuzêro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II CAPA FANTASIA LEIGA PARA UM RIO SECO 
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