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Ainda que beirando o chão, ainda que emitindo uma luz 

bem fraca, ainda que se deslocando lentamente, não 

desenham os vaga-lumes, rigorosamente falando, uma 

tal constelação? 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 60)  

 

 

 

Cada uma das partes quer ser tudo, quer ser o mundo 
absoluto, o que torna impossível sua coexistência com o 

outro mundo absoluto; e, no entanto, o maior desejo de 
cada um deles é essa coexistência e esse encontro. 

Reunir num mesmo espaço Achab e a baleia, as Sereias 

e Ulisses, eis o voto secreto que faz com que Ulisses 

seja Homero, e Achab seja Melville, e o mundo que 

resulta dessa reunião seja o maior, o mais terrível e o 

mais belo dos mundos possíveis, infelizmente um livro, 

nada mais do que um livro. 

(BLANCHOT, 2005, p. 10) 

 

 

 

Para que esse chamado exista, a ordem do 

conhecimento precisa ser fendida. Se podemos 

identificar, objetificar, reconhecer o lugar, a partir 

desse momento não há chamado. Para que haja 

chamado, e para que a beleza de que falamos antes 

exista, as ordens de determinação e de conhecimento 

precisam ser excedidas. É em relação ao não 

conhecimento que o chamado é feito.  

(DERRIDA, 2012, p. 52) 
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RESUMO 

 

 

 

Na literatura portuguesa produzida a partir da metade do século 20, uma paisagem 

chama a atenção pela frequência com que aparece e, principalmente, pelas questões que 

movimenta: o deserto. Projetando-a sobre o pano histórico e cultural de Portugal, 

deparamos com seu papel de refutação contrastante em relação ao mar. Guiados pelos 

poetas Carlos de Oliveira, Luís Miguel Nava e António Ramos Rosa, verificamos que o 

deserto constitui uma “obsessão” imagética e mesmo conceitual na poesia portuguesa 

moderna, pois não pode ser entendido apenas em seu sentido referencial, mas sim 

passível de leitura mesmo quando tal vocábulo não se imprime no papel. Por isso, mais 

do que apenas persegui-lo enquanto significante, importa observar imagens e processos 

que escrevem esvaziamentos ou deserções do conhecido, atentando para o fato de que 

esses desertos poéticos não funcionam apenas com sinal de negativo: eles representam a 

potência de multiplicidade; canais de trocas e passagens; abertura para outros (sujeitos, 

configurações de mundo e linguagens); e reclamação por liberdade. Neste trabalho, 

propomos a expressão função deserto para conceituar e sintetizar estes desertos poéticos 

que, na modernidade portuguesa, são potência, muito mais do que exclusão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Deserto; Carlos de Oliveira; Luís Miguel Nava; António 

Ramos Rosa; poesia portuguesa do século XX; teoria e crítica de poesia. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In Portuguese literature produced from the mid-20th century onwards, a landscape calls 

attention because of the frequency with which it appears, and especially because of the 

issues that it moves: the desert. Projecting it onto the historical and cultural background 

of Portugal, we see it’s role of contrasting refutation in relation with the sea. Guided by 

poets Carlos de Oliveira, Luís Miguel Nava and António Ramos Rosa, we found that 

the desert constitutes an imagetic and even conceptual “obsession” in modern Portugese 

poetry, because it can not be understood only in its referential sense, but readable even 

when this word is not printed on paper. So, more than just chase it while signifier, it’s 

important to observe images and writing processes of dissections or defections from the 

known, attempting to the fact that these poetic deserts do not work only with negative 

sign: they represent the power of multiplicity; trade channels and passages; openness to 

others (subjects and world and language settings); and a claiming for freedom. In this 

paper, we propose the expression função deserto (desert function) to conceptualize and 

synthesize these poetic deserts that, in Portuguese modernity, become power, much 

more than exclusion. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Desert; Carlos de Oliveira; Luís Miguel Nava; António Ramos Rosa; 

Portugese poetry of the 20th century; poetry theory and criticism. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

 

O deserto ainda não é nem o tempo, nem o espaço, mas um 

espaço sem lugar e um tempo sem engendramento. Nele, 

pode-se apenas errar, e o tempo que passa nada deixa atrás 

de si, é um tempo sem passado, sem presente, tempo de uma 

promessa que só é real no vazio do céu e na esterilidade de 

uma terra nua, onde o homem nunca está, mas está sempre 

fora. O deserto é o fora, onde não se pode permanecer, já 

que estar nele é sempre já estar fora [...] 

(BLANCHOT, 2005, p. 115). 

 

Na literatura portuguesa produzida a partir da metade do século 20, uma 

paisagem chama a atenção pela frequência com que aparece e, principalmente, pelas 

questões que movimenta: o deserto. Projetando-a sobre o pano histórico e cultural de 

Portugal, deparamos com seu papel de refutação contrastante em relação ao mar – 

paisagem soberana da imagética nacional. É o deserto a distopia do “Mar Portuguez” de 

Mensagem, o das navegações, das descobertas, da expansão comercial e de territórios; a 

falha e a impossibilidade do projeto possessio maris. Partida a última nau, à alma 

atlântica (PESSOA, 2008, p. 99) contrapõe-se a alma desértica (ou gandarense, em 

Carlos de Oliveira): se D. Sebastião não retorna, permanecem ele e Portugal no areal 

(PESSOA, 2008, p. 107). Como nestes versos de Manuel Alegre: 

 

Quantos desastres dentro de um desastre. 

Alcácer Quibir foi sempre 

o passado por dentro do presente 

ó meu país que nunca te encontraste 

[…] 

Alcácer Quibir és tu Lisboa. 
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E há uma rosa de sangue no branco areal. 

Há um tempo parado no tempo que voa. 

Porque um fantasma é rei de Portugal. 

(ALEGRE, 2000, p. 182-182) 

 

Em poetas como Fernando Pessoa, Jorge de Sena, Manuel Alegre, Carlos de 

Oliveira, Ruy Belo, João Miguel Fernandes Jorge, Herberto Helder, Al Berto, António 

Ramos Rosa e Luis Miguel Nava, o deserto é chamado ao texto como indagação de 

realidade, sujeito e palavra. Em sua imagética direta (zona árida, seca, desabitada ou 

abandonada), é terreno fértil para questionamentos que se colocam em pauta depois da 

Primeira Guerra, e mais intensamente a partir da Segunda, como a denúncia do vazio 

ético em uma determinada situação política ou acusação do esvaziamento de sentido da 

vida moderna; manifestação da aridez das relações afetivas ou a fragmentação do sujeito 

e a rarefação de subjetividades; figuração para a ausência de respostas (transcendentais 

ou não) para as questões da modernidade; desabitação causada pela perda – da infância, 

dos mitos, da esperança em si mesmo, nos homens e nos deuses. Em “Brandy”, poema 

de Os passos em volta, de Herberto Helder, o sujeito, depois de resmungar que o vinho 

lhe dá “volta ao estômago” por ter sido “tantas vezes celebrado pelo culto e pela 

cultura”, de se dizer “uma criatura corrupta” e de afirmar que não deseja “celebrar coisa 

alguma – nem Deus, nem... (como é) nem a Natureza”, contrapõe dois vazios. De um 

lado, o da infância, palpitante, de sinal positivo; de outro, o da vida adulta, deserto, de 

sinal negativo: “Tudo estava cheio, porque o meu coração ávido tudo recebia: era um 

espaço palpitante vazio. Agora não, agora estou cheio de pessoas, lugares, 

acontecimentos, ideais, decisões. E tudo me parece um deserto” (HELDER, 2001, p. 

117). António Ramos Rosa, em poema do livro significativamente titulado de O deus 

nu(lo), escreve: “Estou só e continuarei a estar só, na árida e ávida deambulação destas 

palavras sem caminho. [...] Julguei que poderia estabelecer uma relação serena e 
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confiante mas não ouvi ainda nenhum apelo. Estou dentro de um círculo calcinado.” 

(RAMOS ROSA, 2001, p. 245). Já em Carlos de Oliveira, a associação entre paisagens 

desérticas, sede, aridez e as críticas sociais se faz de forma mais direta e evidente em 

especial nos primeiros livros, como Colheita perdida. Dele, extraímos fragmentos do 

poema “Pesadelo”: 

 

Terra vista dos astros, breve e nua, 

na luz de azebre flutua 

lembrando qualquer coisa violada 

que à lenta luz boiasse, abandonada. 

[...] 

As florestas que daqui conheço, minerais, 

são as manchas da terra alucinadas, 

cardumes de mendigos ao poente nas estradas, 

nódoas só para os olhos astrais.  

 

No silêncio longínquo das sementes 

apenas se ouve germinar o eco 

de multidões remotas e dementes 

uivando sobre um campo curvo, seco.  

 

E esses clarões visíveis 

que recordam o enxofre na garganta dos vulcões 

são os senhores da guerra e seus canhões, 

as forjas de Wall Street e os vulcanos temíveis.  

(OLIVEIRA, 2003b, p. 87-88)1 
 

Ler o deserto apenas como símbolo de distopia, porém, deixaria de fora a 

produtividade e o excesso de sua escassez. Na poesia moderna, deserto não configura 

simplesmente uma falta absoluta; talvez, um vazio, se entendermos vazio como Deleuze 

e Parnet – “Que confusão curiosa, a do vazio com a falta. [...] o deserto é um corpo sem 

órgãos que nunca foi contrário às tribos que o povoam, o vazio nunca foi contrário às 

                                                           
1  No texto “Gás”, de O aprendiz de feiticeiro, descreve-se uma paisagem desertificada para se 

refletir criticamente acerca do desmatamento e da poluição em Portugal e no mundo: “O arboricídio 

floresce”; “O papel deserto, a alma lunar dos urbanistas.” (OLIVEIRA, 1973, p. 173); “A aridez 

desdobrada em cimento, pavimentos estéreis, fumegantes” (p. 174), “os operários trabalham nesta praça, 

aplicadamente, contra a clorofila. Lá embaixo, onde as avenidas desaguam no rio (afluentes de alcatrão 

em pedra), os esgotos, o lixo pela água dentro.” (p. 174), “A desfolhagem instantânea das folhas no 

Vietname” (p. 176), “Nenhuma raiz viverá ali nos próximos cinquenta anos, pelo menos.” (p. 177), “Os 

operários derrubam a última tília e partem nos camiões pouco antes de se acenderem as lâmpadas da 

praça, que são (como os arboricidas gostam) flores de gás.” (p. 178). 
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partículas que nele se agitam.” (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 106). Se história e real 

esvaziaram-se com a modernidade, se nada nem ninguém pode se colocar no lugar de 

uma resposta unívoca para os questionamentos mais fundamentais do homem (nem 

Deus, nem a sociedade, nem o próprio homem), o que resta são linhas que não se 

deixam dicotomizar, possibilidades, múltiplos sem um2. Esvaziando qualquer acepção 

unificadora de real, a poesia reconhece o que, nele, há de móvel e plural. Assim, em sua 

plurissignificação, o deserto mostra-se essencialmente como um espaço de cruzamentos, 

circulações e partilhas – e partilha (ou comunhão, se se pensar, por exemplo, em termo 

de Ruy Belo) está intimamente relacionada, então, a transgressão, insubordinação. Em 

texto que parte de Ruy Belo para refletir acerca da ética e da estética de determinada 

poesia (que encontra diversas afinidades com o objeto deste trabalho), Luis Maffei 

escreve: 

a poesia viola enquanto permite a comunhão porque logra o que 

Stierle enuncia como “coerência de uma pluralidade de contextos 

simultâneos” (STIERLE, 2008, p. 33). Assim como qualquer projeto 

poético ou em poesia, uma, por assim dizer, educação lírica não será 

prescritiva, em hipótese alguma coercitiva, mas capaz de abrir, no 

horizonte do educando (nesse círculo, penso que cabemos quaisquer 

leitores), fecundos espaços acolhedores do paradoxo e da contradição, 

aspectos que a norma repudia em nome da comezinha mas necessária 

comunicação cotidiana. (MAFFEI, 2015, p. 224). 

 

                                                           
2  Ainda com Deleuze e Parnet: “Há multiplicidades que não param de transbordar as máquinas 

binárias e não se deixam dicotomizar. Há, em toda parte, centros, como multiplicidades de buracos negros 

que não se deixam aglomerar. Há linhas que não se reduzem ao trajeto de um ponto, e escapam da 

estrutura, linhas de fuga, devires, sem futuro nem passado, sem memória, que resistem à máquina 

binária, devir-mulher que não é nem homem nem mulher, devir-animal que não é nem bicho nem 

homem. Evoluções não paralelas que não procedem por diferenciação, mas saltam de uma linha a outra, 

entre seres totalmente heterogêneos; fissuras, rupturas imperceptíveis, que quebram as linhas mesmo que 

elas retomem noutra parte, saltando por cima dos cortes significantes. Tudo isso é o rizoma. Pensar, nas 

coisas, entre as coisas é justamente criar rizomas e não raízes, traçar a linha e não fazer o balanço. Criar 

população no deserto e não espécies e gêneros em uma floresta. Povoar sem jamais especificar.” 

(DELEUZE, PARNET, 1998, p. 36) [Grifos nossos.] 
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Deserto é, portanto, acima de tudo, potência, muito mais do que exclusão3. A 

desertificação do real abre caminho para a deserção do conhecido, do estabelecido, do 

unívoco – abre caminho para a multiplicidade potente, em que oposições binárias 

conceituais ou imagéticas caem por terra. Mesmo ao mar, por exemplo, o deserto passa 

a ter a possibilidade plena de se associar: 

 

O corpo e essa onda, essa pedra – é uma linha 

e o tumulto dos músculos no mar 

eis o desejo da perda e do encontro 

contra a parede, contra esta página 

este deserto – o mar.  

 

 

O sopro do incêndio da folhagem 

esta rasura 

no raso da inércia 

ó apagada força amor do mar deserto força 

(ROSA, 1980, p. 27) 

 

Utopias privadas 

as palavras 

são micro-horizontes 

revelação 

                                                           
3  A inscrição poética do deserto em um espaço positivo torna-se ainda mais interessante se 

colocada em contraste com o tratamento que tradicionalmente se dá a essa paisagem – seja como cenário 

ou como metáfora para um estado de coisas, sentimentos individuais, estados de espírito coletivos, 

acontecimentos, perspectivas para um futuro ou relações interpessoais. Hannah Arendt, por exemplo, 

vale-se da imagem do espaço desertificado em suas reflexões sobre o autoritarismo, associando-o ao lugar 

onde é impossível a partilha: “Por um lado, a compulsão do terror total – que, com o seu cinto de ferro, 

comprime em massa homens isolados uns contra os outros e os mantém num mundo que para eles se 

tornou um deserto” (ARENDT, 1973, p. 473-474. In: AMARAL, 2010, p. 543). Em tese de doutoramento 

dedicada à filósofa, Margarida Gomes Amaral se concentra em três metáforas que perpassam a obra da 

escritora: a da alienação, a do deserto e a do naufrágio. Acerca da que nos interessa, escreve: “As imagens 

habitualmente associadas ao deserto – a aridez do solo e o desacompanhamento – são inteiramente 

aplicáveis ao deserto entendido como o oposto da cultura. Num contexto em que o deserto alastra, 

nenhuma habitabilidade é favorecida porque nele o próprio cultivo é dificultado.” (AMARAL, 2010, p. 

254). Sobre essa carga negativa do deserto, Deleuze observa: “Fazem do deserto a imagem do explorador 

que tem sede, e, do vazio, a imagem de um solo que se retrai. Imagens mortuárias, que só valem lá onde o 

plano de consistência, idêntico ao desejo, não pode se instalar e não tem as condições para se construir.” 

(DELEUZE, PARNET, 1998, p. 106). Em Diálogos, por sinal, parte dos esforços é dirigida a pôr essas 

“imagens mortuárias” em questão, com propostas para novas leituras do deserto que em muito dialogam 

com os poetas estudados. “Nós somos desertos, mas povoados de tribos, de faunas e floras. Passamos 

nosso tempo a arrumar essas tribos, a dispô-las de outro modo, a eliminar algumas delas, a fazer prosperar 

outras. E todos esses povoados, todas essas multidões não impedem o deserto, que é nossa própria 

ascese; ao contrário, elas o habitam, passam por ele, sobre ele. [...] O deserto, a experimentação sobre si 

mesmo é nossa única identidade, nossa única chance para todas as combinações que nos habitam.” 

(DELEUZE, PARNET, 1998, p. 19) [grifos nossos]. 
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de um deserto-oceano 

que nos enche 

de um vazio sem fundo 

(HATHERLY, 2005, p.87) 

 

 

A substância do deserto é a do mar, que dele difere apenas pelo 

grau de apuramento. O mar surge no termo dum processo em que o 

deserto é uma das fases ou, mais concretamente, a sua cristalização. 

(NAVA, 2002, p. 159) 

 

As articulações imprevistas que o deserto engendra no tecido da poesia 

portuguesa moderna exigem a observação mais detida e mais plural de suas aparições. 

Carlos de Oliveira, no arremate borgesiano4 de um texto de O aprendiz de feiticeiro, 

condensa – quase matematicamente – o que procuramos mostrar: 

 
A poesia portuguesa, sobretudo a moderna, está cheia de desertos. 

Deserto é uma palavra chave, uma obsessão, como podia provar 

facilmente. Mas descansem. Limito-me a propor a seguinte identidade 

mais ou menos algébrica: 

floresta = labirinto 

labirinto = deserto 

deserto = floresta 

Quod erat demonstrandum.”  

(OLIVEIRA, 1973, p. 202) 

 

Esse fragmento, à parte o que poderia ter de irônico5, traz algumas chaves 

importantes para se pensar boa parte da poesia produzida em Portugal no século 20 – 

não apenas retroativamente à data da primeira impressão do livro em que se encontra 

(1971), mas sobretudo cataforicamente: o texto de Carlos de Oliveira diz muito também 

sobre o que a ele sucede – “modernidade avançada”, “tardia”, “pós-modernidade” ou, 

                                                           
4  Cf. conto “Os dois reis e os dois labirintos” (BORGES, 2008b, p. 122- 123), a ser reproduzido 

adiante.  
5  Poder-se ia argumentar que ao deserto, nesse fragmento de Oliveira, caberia sim a tradicional 

conotação negativa, e, com sua imagem, o poeta estaria tecendo uma crítica – por exemplo, a uma 

repetição ou uma falta de novidade na poesia moderna portuguesa, como se, não importa quais os 

procedimentos adotados, os versos fossem dar, todos, monotonamente ao mesmo lugar. Porém, pelo 

próprio contexto em que essa equação se insere (que traz à baila textos que de pobres ou repetitivos não 

têm nada) e pelas possibilidades abertas pela potencialidade matemática proposta por Oliveira, julgamos 

ser devida ao deserto uma leitura diversa do lugar-comum. 
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simplesmente, ainda “modernidade”. A equação proposta pelo poeta, que traz ecos de 

Álvaro de Campos – “Grandes são os desertos, e tudo é deserto”6, e a esse poema 

voltaremos, já próximos ao fechamento deste trabalho, como quem volta 

irresistivelmente a uma fonte –, para além de assinalar a frequência de um vocábulo 

(uma palavra-chave), propõe uma variável algébrica. Em matemática, o uso das 

variáveis permite generalizações, fazendo com que equações ou desigualdades sejam 

formuladas como leis. A variável é capaz de representar um valor ainda não conhecido, 

a ser encontrado com a resolução da equação. Uma equação, por sua vez, é a afirmação 

de que duas expressões são iguais e permanecem iguais. As equações que são 

verdadeiras para todos os valores das variáveis envolvidas (como em a + b = b + a) são 

chamadas “identidades” – e é deste tipo de equação que Carlos de Oliveira nos fala, 

indicando que, onde se lê floresta, pode-se ler labirinto e pode-se ler deserto, sem que 

isso suprima a importância da forma escrita para o poema, a precisão de escolha de cada 

vocábulo (assim como, na matemática, não existe apenas um valor possível para as 

variáveis que participem de uma identidade)7. Essa equação chama a atenção para dois 

pontos fulcrais: a liberdade reclamada pelos significantes em relação aos significados 

                                                           
6  Não à toa Álvaro de Campos é convocado para aqui, visto que se trata do “mais modernista dos 

heterónimos pessoanos”, em palavras de Eduardo Lourenço a serem retomadas adiante. 
7  A determinação por Carlos de Oliveira de sua “identidade” como “mais ou menos algébrica” 

não deixa de ser interessante também sob o aspecto de uma tensão modernista – e que se estende à 

modernidade lato sensu – entre o questionamento de uma ordem ou sentido racionais e o sentido de 

composição que subjaz à sua obra e à dos demais poetas estudados. Sobre essa tensão, citamos Fernando 

Guimarães: “É certo que há um aspecto de índole racional que também pode ganhar um relevo especial 

no que seria a própria poética da modernidade. Basta ter presente ‘A Filosofia da Composição’ de Edgar 

Poe, onde se traça o modus operandi que presidiria à obra literária, a qual seria feita ‘com a precisão e o 

rigor lógico de um problema matemático’. Este ponto de vista, a que, entre nós, Fernando Pessoa não é 

alheio ao defender insistentemente em relação à arte um ideal de construção, não deixa de nortear a 

estética modernista. Mas, por outro lado, o modo como essa estética vai conferir uma importância 

essencial à dimensão inventiva e transfiguradora da linguagem [...] e à sua própria materialidade – em 

prejuízo de uma leitura que se fazia mais através do sentido do que dos seus suportes significantes – 

afectaria a própria ordem da razão no domínio da arte.” (GUIMARÃES, 1994, p. 15) Acreditamos ler 

essa ordem afetada da razão na equação de Oliveira, no poema naviano “O olho algébrico” (a ser 

comentado adiante) e na própria coerência estruturante verificável de livro para livro nos três autores por 

nós estudados, que permite inferir a existência de um projeto poético a perpassar suas produções (no caso 

de Oliveira, a reescritura de seus livros é muito significativa nesse sentido; e, no caso de Ramos Rosa, 

dada a extensão de sua obra, essa coerência também é especialmente notável).  
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(posto que estes podem se corresponder, ainda que aqueles sejam distintos entre si), ou 

seja, a instauração de um novo tipo de referencialidade8, que não se obriga a uma 

colagem com um suposto real pré-discursivo e inequívoco; e o apontamento para um 

espaço de relações, que, embora possam se condensar momentaneamente em uma de 

suas facetas (em um verso, labirinto; em outro, floresta; etc), são irredutíveis a qualquer 

uma delas. Essas relações permanecem circulando, potentes, em uma ideia de 

movimento reforçada pela escolha dos vocábulos para representar a equação: labirinto, 

floresta e deserto associam-se, até pelo texto em que se insere a proposição de sua 

identidade9, à errância, à perda, à multiplicidade.  

Acreditamos, portanto, que, quando diz ser o deserto a obsessão da poesia 

moderna portuguesa, Carlos de Oliveira se refere menos à paisagem caracterizada pela 

aridez, com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas e vegetação rara, que 

apareceria nomeadamente ou descrita nos poemas (seja como cenário para o desenrolar 

de uma ação, seja como metáfora para estados de espírito individuais ou coletivos), e 

mais a esse espaço de – utilizamos expressões de Deleuze, que tende a ser uma das 

principais referências teóricas deste trabalho – estouramento dos estratos, aberto ao 

fluxo de comunicação e intensidades. Até porque, embora a palavra seja frequente na 

                                                           
8  Buscar um novo tipo de referencialidade não é dela abdicar. Pôr em evidência a materialidade 

verbal do poema é questionar as poéticas de representação (consequência clara da desconfiança em 

relação a qualquer suposta transparência discursiva,), o que está longe de implicar “qualquer desinteresse 

pela possibilidade de estabelecer uma relação referencial entre texto e mundo” (MARTELO, 2007, p. 25). 

A essa distinção voltaremos reiteradas vezes, não por a considerarmos insuficientemente aclarada por 

textos de Rosa Maria Martelo e outros estudiosos, mas por ser este um ponto importante em nossa 

pesquisa: o que chamaremos de função deserto é abertura, e não exclusão; ela se faz com e no mundo 

(linguagem, corpo etc), distinguindo-se de qualquer escapismo. 
9  Ao longo do qual Oliveira deambula por aparições e ausências de florestas em alguma literatura 

portuguesa, passando por Álvaro Feijó, Cesário Verde, José Régio, Pessanha, Joaquim Namorado e José 

Gomes Ferreira, entre outros. Nesse percurso, o poeta identifica as florestas à perda – “Em Torga, Sá-

Carneiro e Pessoa, um elo comum, uma simples palavra: perder (perdida, perdido, perdi), de qualquer 

modo ligada à ideia de floresta.” (OLIVEIRA, 1073, p. 195) –, errância na qual ele mesmo se inclui: 

“Também semeio florestas, mais enredadas que as do padre Bernardes, autor elegante e claro, dizem (eu 

não gosto). Escrevo e cada página é a maranha anoitecida. Emendas, riscos, setas para as margens do 

papel; os acrescentos metem-se uns pelos outros como as frondes enoveladas.” (OLIVEIRA, 1973, p. 

181) A relação entre labirintos, teias (maranhadas) e a função deserto, a propósito, será desenvolvida ao 

longo de nosso estudo. 
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produção do século 20, ainda fica bastante atrás em número de aparições de lugares 

como “mar”, “cidade”, “corpo” e, muito provavelmente, dos próprios “labirinto” e 

“floresta”. O que é demonstrado pela equação é, então, a prevalência de um deserto que 

não pode ser entendido apenas em seu sentido referencial, mas sim passível de leitura 

mesmo quando o vocábulo “deserto” não se imprime no papel.  

Por isso, neste estudo, mais do que seguir a trilha de significantes como 

“deserto”, “aridez” ou “desertificação”, importa perseguir imagens e processos que 

escrevem um esvaziamento e deserções do conhecido, bem como perceber como esse 

vazio instaurado poeticamente não funciona apenas com sinal de negativo: ele 

representa a possibilidade do múltiplo, o canal de trânsito, atravessamentos e passagens, 

a abertura para outros (sujeitos, configurações de mundo, linguagens). A esse 

esvaziamento produtivo, chamaremos função deserto, cujas características principais 

serão listadas adiante. 

Os poetas selecionados para nossa investigação – Carlos de Oliveira, António 

Ramos Rosa e Luís Miguel Nava – têm o deserto expressamente dito como importante 

linha de força. O primeiro, além de autor da “equação” que poderia servir como mote a 

este trabalho, é atravessado pela Gândara, cuja secura contamina linguagem, tempo e 

sujeito. Do segundo, paisagens desérticas varrem toda a obra, tornando-se patentes na 

opção do autor por intitular um de seus livros de As marcas do deserto. Já Luís Miguel 

Nava tece com o deserto momentos demasiadamente significativos em sua poesia, e 

chega a afirmar, em texto que é em diversos aspectos dialogante com a equação de 

Carlos de Oliveira: “Não obstante, também eu já me apercebi da clandestina presença 

do deserto, o que me leva a compará-lo àquela roupa que persiste em irromper na pele 

de quem por isso nunca por completo se consegue desnudar” (NAVA, 2002, p. 159). 

Sobre ele, escreve António Manuel Ferreira:  
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existe na poesia de Nava um percurso visível, em que se passa da 

afectividade representada pelo mar para a secura solitária do deserto, 

como podemos verificar no poema ‘Os Rostos Náufragos’ [...]. Nos 

dois últimos livros publicados em Portugal, O céu sob as entranhas e 

Vulcão, é muito evidente a expansão do peso semântico do deserto, 

trazendo a sombra do abandono, da morte e da solidão.” (FERREIRA, 

1996. p. 130).  

 

Para além disso, os três poetas constroem, em seus versos, isso que 

denominamos função deserto, que significa pensar em estados e movimentos, como:   

1. desertação do conhecido, do habitual e do estável (rompimento de contornos 

corporais, temporais e da paisagem; cartografias transtornadas; reflexões metapoéticas 

para o exercício de uma linguagem própria; reivindicação de liberdade) sem, no entanto, 

prescindir da referencialidade;  

2. desertificação espaçotemporal (figuração de desertos, inscrição do branco, do 

do intervalo, do vazio e da falha, fresta, buraco ou sulco; problematização da memória 

individual ou coletiva enquanto registro);  

3. cruzamentos espaciais, temporais, subjetivos e materiais (espacejamento, 

porosidade, circulação, abertura de canais e espaços de puras relações; alianças 

semânticas insuspeitas, combinações e correspondências inusitadas). 

Tais movimentos são observados em uma diversidade de obras publicadas a 

partir de fins da década de 1950 e início de 1960, e, se escolhemos Carlos de Oliveira, 

António Ramos Rosa e Luís Miguel Nava, é porque, além da importância que os três 

poetas dão ao deserto (no caso de Nava e Oliveira, explicitamente apontando-o como 

uma das marcas fortes de seu tempo; no caso de Ramos Rosa, por praticamente 

incorporar a “obsessão” de que fala Oliveira), eles fazem-no de forma consoante com a 

função que pretendemos desenvolver, ou seja, não limitada ao deserto enquanto 
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paisagem árida e, sim, como funcionamento poético, conforme pretendemos 

demonstrar.   

Tal função encontra o solo propício para se desenvolver em um movimento 

empreendido pelos escritores portugueses em meados do século XX, e que seria em 

grande parte responsável pela renovação da poesia que se deu naquela década: a 

retomada da tradição modernista. Conforme observa Rosa Martelo, quem primeiro se 

apercebeu desse reatar com o Modernismo foi Eduardo Lourenço, em 1966, no ensaio 

sobre ficção intitulado “Uma literatura desenvolta ou os filhos de Álvaro de Campos”.  

 

Era uma descendência tardia, já que a obra do mais assumidamente 

modernista dos heterónimos pessoanos fora produzida entre os anos 

de 1913 e 1935; mas o ensaísta considerava identificável tal 

descendência pela “desenvoltura” de uma escrita que, a vários títulos, 

classificava como inovadora. (MARTELO, 2007, p. 16) 

 

Ao relembrar, em seu livro Vidro do mesmo vidro, o ensaio de Eduardo 

Lourenço, Rosa Martelo argumenta que, no mesmo período, também a poesia voltava os 

olhos para as tradições modernistas. Ramos Rosa é apontado pela ensaísta como um dos 

“protagonistas do reatar desse fio”, empenhados em pôr em evidência as características 

discursivas do poema. A mesma crítica situa Carlos de Oliveira, com Cantata e a 

reescrita de sua obra, como um dos momentos dessa viragem dos anos 1960, ao 

deslocar a ênfase do neorrealismo para a materialidade da poesia. “Em 1960”, lembra, 

“Cantata deixou a crítica neo-realista num estado quase generalizado de perplexidade, 

porquanto esta não conseguia encontrar argumentos que pudessem fazer deste livro uma 

obra claramente neo-realista”. É o poeta, portanto, “decisivo para o devir da poesia 

portuguesa de 60” (MARTELO, 2007, p. 36)10. Já Nava, que começa a publicar apenas 

                                                           
10  Sobre Carlos de Oliveira, o professor Jorge Fernandes da Silveira escreve que, “sem abdicar do 

compromisso com o seu tempo, o poeta investe na autonomia da escrita; ele sabe que, ao invés de uma 
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em 1979, também “retoma a tradição fundadora da Modernidade estética”, ao apostar 

“no universo metafórico para fazer aparecer o lado mais evasivo do sentido”, no “jogar 

com o infinito” e na superação de dicotomias (MARTELO, 1998, p. 19), sendo, em 

palavras de Osvaldo Silvestre citadas por Rosa Martelo, “um dos nossos últimos críticos 

modernistas” (MARTELO, 1998, p. 19).  

A função deserto se erige a partir desse modernismo outro, empreendido de 

forma reelaborada em plena modernidade, cultivando a “destruição do hábito linguístico 

e dos estatutos de correspondência vocabular” (BRANDÃO, 1991, p. 9), investindo na 

imbricação corpo/alma/mundo/linguagem e buscando uma língua mais livre como 

“possibilidade de conquistar também uma experiência mais livre no plano da construção 

da subjectividade e no plano do conhecimento do mundo” (MARTELO, 2007, p. 13).  

Interessa, então, aproximar três autores que, em suas especificidades, 

representaram um papel importante na renovação da poesia portuguesa, advinda do fato 

de suas obras “relerem e reforçarem” aquilo “que fora mais estruturante para a 

construção da ideia de uma poesia moderna” (MARTELO, 2007, p. 12). Consideramos, 

dessa forma, alcançar um espectro temporal significativo do papel dessa retomada do 

Modernismo, que permitiria “articular tanto a existência de uma ruptura nos anos 60 

quanto a hipótese de uma ruptura posterior, que tem sido lida em função do conceito de 

Pós-modernismo.” (MARTELO, 2007, p. 31). Abordando a função deserto em Oliveira, 

Ramos Rosa e Nava, julgamos obter material propício de análise para contribuir para a 

leitura das respostas poéticas às problemáticas instauradas pela modernidade – tomada 

em seu sentido mais lato, como discutiremos adiante. Trata-se, portanto, de três autores 

bastante distintos em temas, estratégias textuais e mesmo com relação aos períodos de 

                                                                                                                                                                          
relação especular com a realidade, há no texto a ocupação de um espaço de diferença, pois cada autor 

operacionaliza os instrumentos do mundo nos extremos da sua própria linguagem. Esta é a lição 

aprendida por Poesia 61”. (SILVEIRA, 1984, p. 137) 
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publicação, mas que têm em comum o debruçar-se sobre a materialidade da linguagem, 

construindo imagens que se ligam e remetem para uma mesma rede metafórica. 

A função deserto pode ser lida em imagens tão distintas quanto um campo 

branco, a ponta de uma estalactite ou um corpo intervalado, e ainda assim há algo que as 

une. Essa função se associa de poeta para poeta, não em mero jogo de influências, mas 

de articulações que podem estar menos à superfície. Acerca de determinadas imagens 

poéticas, Luís Miguel Nava escreve:  

 

pressentimos que essas imagens subterraneamente se articulam, como 

se entre si estabelecessem nexos a partir dos quais formassem uma 

constelação num céu que interceptasse vários textos. Dir-se-ia que as 

anima uma energia que lhes é comum e, como se os seus fios em 

determinados pontos se cruzassem, conferindo à obra em que se 

inserem uma superfície semelhante à dos sofás capitonnés, há 

qualquer coisa de inquietante em imaginarmos que através dessas 

fulgurações as obras comunicam todas entre si. (NAVA, 2004, p. 57) 

 

No capitonê da poesia portuguesa moderna portuguesa, é o deserto – não, 

portanto, apenas como paisagem topográfica, mas enquanto imagem e processo poéticos 

– um dos nós irradiadores. Ele pode assumir diferentes nomes, até mesmo “mar”, e 

continuar funcionando potencialmente em uma equação geral. Por isso identificamos 

esse deserto como uma função: em matemática, esta representa um valor que depende 

de outros, e do qual esses outros também dependem. Trata-se, então, da peça de uma 

relação que não cessa de se fazer. Como a variável, a função é um elemento que não 

tem valor em si – este permanece suspenso, irredutível a qualquer uma de suas facetas, 

apenas condensando-se momentaneamente a cada operação. Nunca se pode afirmar: x é 

sempre igual a 12, ou a função de y é sempre 22, ainda que x possa ser igual a 12 em 

infinitas equações, e a função de y possa ser 22 em infinitos gráficos. Em Deleuze e 

Parnet, lemos muito da ênfase que desejamos dar ao estado de potência e às relações: 
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Há apenas trabalho nas trevas, e clandestino. Só que é uma solidão 

extremamente povoada. Não é povoada de sonhos, de fantasias nem 

projetos, mas de encontros. Um encontro é talvez o mesmo que um 

devir ou umas núpcias. É do fundo dessa solidão que se pode dar 

qualquer encontro. Encontram-se pessoas (e por vezes sem as 

conhecer nem as jamais ter visto), mas também movimentos, ideias, 

acontecimentos, entidades. Todas essas coisas têm nomes próprios, 

mas o nome próprio não designa de modo algum uma pessoa ou um 

sujeito. Designa um efeito, um ziguezague, alguma coisa que passa ou 

que se passa entre dois como sob uma diferença de potencial: “efeito 

Compton”, “efeito Kelvin”. Dizemos o mesmo a propósito dos 

devires: não é um termo que devém outro, mas cada um encontra o 

outro, um único devir que não é comum aos dois uma vez que não têm 

nada a ver um com o outro, mas que está entre os dois, que tem a sua 

direcção própria, um bloco de devir, uma evolução a-paralela. É 

precisamente a dupla captura, a vespa E a orquídea: nada que esteja 

nem numa nem na outra, mesmo que fosse intermutável ou misturável, 

mas algo que está entre as duas, fora de ambas, e que corre noutra 

direcção. (DELEUZE, 2004, p. 16-17) [grifos nossos]. 

 

A função deserto é, portanto, tal como a lemos, um traço que se desprende de 

poética para poética e se multiplica em uma rede que parece subjazer às escolhas feitas 

pelos poetas aqui estudados e as de muitos outros, de que não chegaremos a tratar ou 

que apenas aparecerão neste trabalho como visitantes. Esse deserto é solidão povoada 

de encontros, designando efeitos, relações. Como um bloco de devir, essa função 

ultrapassa a nomeação (está entre os nomes, fora deles; é o ziguezague) e também 

ultrapassa cada autor; está entre eles, fora deles, como um “céu que interceptasse vários 

textos” de que nos fala Nava. 

Na perseguição a essa função deserto pela poesia, observa-se que, mais do que 

prestar-se a lamentos por enfraquecimento de relações interpessoais, fugacidade dos 

afetos, egoísmo que privilegia a esfera privada em detrimento da pública ou avidez do 

consumo, ela assume um sinal positivo, ou, mais apropriadamente, de multiplicação. O 

que significa que se encontram desertos criados poeticamente como espaço de 

resistência (à esfera pública enquanto massificadora de juízos e à sedimentação de 
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valores, tradições e à História grafada com H maiúsculo pela cultura) e também como 

uma posição desejada, buscada e exercida como uma ética. Deserção, desertificação e 

esvaziamento são, muitas vezes, o objetivo, e não apenas o obstáculo – “Escreve mas 

para dissipar o que está escrito”, lê-se em Ramos Rosa (2001, p. 198). A “aridez 

salinizada” (OLIVEIRA, 2003b, p. 353), o branco, o nulo, as aberturas oferecem a 

possibilidade de rompimento e liberação de traços (de paisagem, sujeitos, linguagem e 

tempo) necessária à busca empreendida pela poesia; deles, podem partir as “linhas, 

rarefações,” (OLIVEIRA, 2003b, p. 351), a “irradiação múltipla” (RAMOS ROSA, 

2001, p. 197). Daí que o deserto, que, como procuramos mostrar, é função que se 

precipita em vocábulos diversos, tantas vezes seja proposto como o caminho possível 

para uma – outra – viagem iniciática (escrevemos com ecos do livro camoniano de 

Helder Macedo nos ouvidos11). Em momentos distintos de O medo, de Al Berto, lê-se 

isto: 

 
caminhar no deserto, reencontrar a magia das palavras e usá-las com 

maior ou menor inocência, como se as usássemos pela primeira vez, 

como se acabássemos de as desenterrar das areias. as palavras, esses 

oásis envelhecidos que me revestem o corpo como um trapo que 

sempre me tenha pertencido...  

(AL BERTO, 2000, p. 362).  

 

A escrita é a minha primeira morada de silêncio 

a segunda irrompe do corpo movendo-se por trás das palavras 

extensas praias vazias onde o mar nunca chegou 

deserto onde os dedos murmuram o último crime 

escrever-te continuamente... areia e mais areia 

construindo no sangue altíssimas paredes de nada”  

(AL BERTO, 2000, p.252). 

 

O que fazemos neste nosso trabalho é identificar algumas das ocorrências da 

função deserto na poesia portuguesa moderna, observando como ela se produz e se 

concretiza na linguagem. Detemo-nos em alguns momentos-chave da obra poética dos 

                                                           
11  MACEDO, Helder. Camões e a viagem iniciática. Rio de Janeiro: Móbile, 2013.  
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três autores para verificar de que maneira acontece uma deserção/desertificação e uma 

abertura ao múltiplo e ao cruzamento espaçotemporal. Refletimos, ainda, acerca das 

atitudes – escolhas éticas, estéticas, filosóficas – que podem motivar a construção dos 

espaços eleitos pelos poetas para condensar essa função e dar-lhe a fugaz visibilidade 

possível. Desde já, tornamos a assinalar a desarticulação entre linguagem e referente, 

que alarga de forma problematizadora as convenções do signo. Significados (tanto os de 

“fora” do poema, supostos referenciais na realidade, quanto os de “dentro”, constituídos 

no tecido do texto) são postos em radical desestabilização:  

 

Sabia-a [a realidade], é certo, tão precária como qualquer imagem 

produzida por um aparelho e, à semelhança desta, imersa numa 

solução de irrealidade, constituída, em suma, por uma película tão fina 

que o mínimo gesto – o simples facto de tropeçar ou de colher uma 

flor – poderia destruir, deixando assim a ausência infiltrar-se através 

dela e impregná-la por completo até a dissolver.  

(NAVA, 2002, p. 236-237) 

 

Imagem real e imagem virtualizada (produzida pelo “aparelho” de TV, pela 

linguagem ou qualquer forma de arte) mostram-se, portanto, precárias, sob a 

permanente ameaça da dissolução. As palavras, assim, tornam-se corpos abertos ao 

múltiplo, movimentando a relação de forças ou intensidades que se tece no poema. Esse 

processo não se confunde com um puro esvaziamento de sentido nem com uma 

indizibilidade, mas com a libertação em relação aos sentidos habituais na busca de 

novas possibilidades.  

 

O firme timbre das frases repercute a passagem vibrante das imagens 

que se libertam nas águas. Algumas abrem-se em curvas de 

concavidades. Escrevo agora na companhia efémera de presenças 

puras. [...] Agora escrevo na coincidência e na amplitude do aberto. 

[...] Quantos caminhos se abrem na página respirável [...]  

(RAMOS ROSA, 2001, p. 228) 
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O questionamento das relações de sentido estritamente habituais como ponto de 

partida para se criar uma nova linguagem corresponde ao desejo de criar um deserto e, 

neste deserto, criar uma habitação – um povoamento, uma partilha12. A mesma 

orientação direciona a ruptura dos contornos corporais, paisagísticos e temporais: busca-

se um espaço/tempo/corpo outro (ou “puro espaço”, como tantas vezes escreve Ramos 

Rosa), figurado muitas vezes pelo vazio, pela ausência, pela falha, pela aridez, pela 

“amplitude do aberto”. Essa procura é, evidentemente, ética. Reivindica-se, acima de 

tudo, a liberdade e a possibilidade de convivência entre múltiplos – a “alteridade 

essencial” (RAMOS ROSA, 2001, p. 401). 

Operar a função deserto consiste então em uma atitude comprometida: lançar o 

olhar para o outro e para seu ao-redor, engendrar e participar desse tecido 

                                                           
12   Assinale-se a generosidade dessa poesia (povoamento proposto), mas também a sua exigência. 

O deserto que se quer instaurar é de uma nova habitação, de uma partilha, sim; mas essa partilha é 

também tensa, negociada: exige desertificação também do leitor, que deve, mais do que aceitar, assumir 

uma atitude deslocada e em deslocamento. (Pensamos nos versos de Nuno Guimarães, poeta daqueles do 

século XX português que merecem mais – numerosas e detidas – leituras: “moveu pelo deserto / o ser 

navegador”, em GUIMARÃES, 1995, p. 58.) Não é como se as poéticas de Oliveira, Nava e Ramos Rosa, 

como a de tantos outros, propusessem a alguém novos modos de escrever, ler e estar. Elas exigem, como 

condição sine qua non para que se movimentem, que se façam com os alguéns. Assim, se o livro, em 

Nava, é deserto que se abre a outro – o leitor (NAVA, 2002, p. 265) –, é também esse deserto do leitor 

que há de integrar o espacejamento (poético, subjetivo, da paisagem) proposto, desintegrando também 

suas certezas, seus hábitos e, consequentemente, a si. Necessário é, então, que aquele que lê se 

desertifique – ou gele seu mar interior, ou cultive sua solidão – pensamos em Kafka (para quem “Um 

livro tem de ser um machado para o mar gelado de dentro de nós”, apud MAFFEI, 2015, p. 224), 

pensamos em Rui Pires Cabral: “Regressamos a essa solidão / com que esperamos merecer, imagine-se, / 

a companhia de outra solidão. Escrevemos, / regressamos. Não há outro caminho.” (CABRAL, 2007, p. 

90). Esses mesmos versos foram citados por Luis Maffei em ensaio dedicado a Ruy Belo e ao fazer 

poesia, do qual extraímos fragmento que interessa aqui: “Talvez apenas na floresta, ou nas profundezas de 

nosso gelado mar interno, cheios de um doloroso trauma, possamos perceber o que seja a ‘emoção 

estética’: etimologicamente, estético é o que causa sensação, enquanto seu contrário é anestésico. 

Portanto, estético é que se pode partilhar, a partir, segundo Rui Pires Cabral, de um encontro de solidões 

[...]. Aí reside, penso por Ruy Belo, Sena, Camões e poucos outros, a ética do poema, posto que faz sentir 

e, a partir do ‘exercício da sabedoria da linguagem’, partilhar.” (MAFFEI, 2015, p. 225). Lemos esse aí 

localizado por Maffei como o espaço ético da função deserto, de esvaziamento produtivo e de partilha, de 

cruzamento ou habitação “daquilo que em cada um dos humanos é indivisível e excessivamente solitário 

e, por solitário, comungável” (MAFFEI, 2015, p. 225). Completando a caixa de ressonâncias em que se 

transformou esta nota, citamos Juliane Tagliari Farina e Tania Mara Galli Fonseca, pesquisadoras da 

Psicologia em interface com a Filosofia da Diferença, no artigo “Fuga para o deserto por uma psicologia 

pagã”: “A solidão agora é um devir que escapa do que está cheio demais, se torna náufrago do mundo 

possível, em busca da aventura do deserto. E assim faz falar seu direito de futuro: é a solidão da criança 

que diz sim! [...]A solidão se torna plural, são solidões... Os seres e as palavras se libertam das prisões da 

identidade e da identificação. A solidão revela, então, sua potência: a liberdade de não ser, a solidão como 

deserto, o nomadismo de ser.” (FARINA; FONSECA, 2013, p. 103) 
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homem/mundo é assumir, na contramão do egoísmo, uma responsabilidade; na 

contramão da frenética fugacidade, buscar parar o tempo; na contramão do conforto do 

estabelecido, exercitar novas configurações subjetivas, corporais, de mundo e de 

linguagem. O deserto construído poeticamente aparecerá, assim, como recusa da 

homogeneização (o que poderia parecer paradoxal, se vislumbrarmos a imagem típica 

do deserto, monótona e sempre igual). Os sujeitos desses textos se negam a participar da 

massa pasteurizada13, resistem ao apelo constante de integração apaziguada à sociedade 

tal como está posta. Erguem-se em atitude permanentemente crítica e reclamam 

liberdade: “O corpo está demasiado próximo do quotidiano, há que instaurar entre eles 

uma abertura, alguns centímetros de intensa liberdade” (NAVA, 2002, p. 191).  

Abrir distância em relação ao cotidiano não se opõe ao desejo de habitação de 

mundo e de partilha – “o deserto é povoado”; “o corpo pleno sem órgãos é um corpo 

povoado de multiplicidades”, advertem Deleuze e Guattari (2011, p. 56-57); mas as 

escritas de Oliveira, Ramos Rosa e Nava também não têm a ilusão de reabitar (ou 

reabilitar) o mundo tal como ele foi um dia. É preciso criar outras formas de fazê-lo – 

ou, em palavras de Silvina Rodrigues Lopes, “‘habitar a terra’ afirmando o 

incomensurável na medida” (LOPES, 2012, p. 48), engendrar constelações que “são 

em-devir, intensas de cada vez pela constelação que as forma” (p. 49). Assim como não 

se deseja exatamente resgatar a memória, esmagada e desvalorizada pela indústria do 

entretenimento, mas investigar outra relação com o tempo, construída sobre uma 

concepção temporal que nasce em uma tensão crítica. Essa escrita está mais preocupada 

                                                           
13  Em A rebelião das massas, Ortega y Gasset conceitua o homem médio e o tipo de relações que 

ele engendra, em tudo contrastantes com o que os poetas desejam ser e fazer: “Massa é o ‘homem médio’. 

Deste modo se converte o que era meramente quantidade – a multidão – numa determinação qualitativa: é 

a qualidade comum, é o mostrengo social, é o homem enquanto não se diferencia de outros homens, mas 

que repete em si um tipo genérico. [...] Massa é todo aquele que não se valoriza a si mesmo – no bem ou 

no mal – por razões especiais, mas que se sente ‘como todo o mundo’, e, entretanto, não se angustia, 

sente-se à vontade ao sentir-se idêntico aos demais.” (ORTEGA Y GASSET, pp. 62-63); “A massa – 

quem o diria ao ver seu aspecto compacto e multitudinário – não deseja a convivência com o que não é 

ela. Odeia de morte o que não é ela.” (ORTEGA Y GASSET, p. 141). 
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em transformar o deserto, enxergando também aí fertilidade, do que em, nele, localizar, 

para preservar, um reduto de cultura – daí a escassez da palavra “oásis” na poesia 

moderna, o que, dada a profusão de desertos, não deixa de chamar atenção14. “Ele 

escreve. O seu desejo é o desejo de tornar habitável o deserto”, lê-se em Ramos Rosa 

(2001, p. 151). O deserto construído por esses poetas não é, portanto, o do “estéril 

desacompanhamento”, que se opõe à “experiência fecunda da pluralidade inerente à 

esfera pública” (AMARAL, 2010, p. 254)15, mas o da busca permanentemente 

empreendida por uma nova forma de se relacionar com o outro, com o mundo, com a 

linguagem e consigo mesmo. É no deserto, portanto, que se persiste:  

 

 

DAQUI DESTE DESERTO EM QUE PERSISTO 

 

Nenhum ruído no branco. 

Nesta mesa onde cavo e escavo 

rodeado de sombras 

sobre o branco 

abismo 

desta página 

em busca de uma palavra 

 

escrevo cavo e escavo na cave desta página 

atiro o branco sobre o branco 

em busca de um rosto 

ou folha 

ou de um corpo intacto 

                                                           
14  Como já foi anotado na nota de rodapé no 5, Hannah Arendt, em muitos de seus textos, utiliza a 

metáfora do deserto para inscrever o lugar negativo da cultura ocidental do século 20. Neste fragmento, a 

aridez desértica opõe-se ao oásis: “o oásis é, de forma bem concreta, a terra da cultura, a terra cultivada, e 

o deserto deve ser considerado como tudo aquilo que não é cultivado, tomando-se como base um 

parâmetro determinado da cultura e da formação ocidental” (ARENDT, 1995, pp. 185-186. In: 

AMARAL, 2010, p. 272) 
15  Expressões para caracterizar o deserto usadas por Margarida Gomes Amaral em sua já citada 

tese de doutoramento sobre Hannah Arendt: “Ora, se a cultura é efectivamente a condição da 

habitabilidade do homem no mundo, na medida em que a comunicação dos nossos juízos possibilita 

cultivar, ela própria, a atitude cultural relativamente ao nosso passado, o deserto é, pelo contrário, o 

terreno árido em que nos encontramos em absoluto desacompanhamento. Em tais circunstâncias, os 

homens menosprezam a esfera pública como domínio de aparecimento e recordação comum daquilo que 

se considera ser digno de aparecer. [...] não será difícil constatarmos que vivemos hoje num universo 

avesso à esfera pública, avesso portanto à cultura assim entendida, que maior correspondência encontra 

na imagem do terreno árido do deserto.” (AMARAL, 2010, pp. 253-254).  
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a figura de um grito 

ou às vezes simplesmente 

   uma pedra 

busco no branco o nome do grito 

[...] 

Que tenho eu para dizer mais do que isto 

sempre isto desta maneira ou doutra 

que procuro eu senão falar 

desta busca vã 

de um espaço em que respira 

a boca de mil bocas 

do corpo único no abismo branco 

 

Sou um trabalhador pobre 

nesta mina branca 

onde todas as palavras estão ressequidas 

pelo ardor do deserto 

pelo frio do abismo total 

(RAMOS ROSA, 2001, p. 148-150). 
 

Explicitamos, desde já, uma preocupação que procuramos manter sempre em 

mente ao longo das investigações feitas: ter consciência de nosso lugar de enunciação. 

Não se pode ignorar que, se a paisagem desértica não é familiar para um habitante, por 

exemplo, da região Sudeste brasileira, para um morador de uma zona como a Gândara 

portuguesa a aridez é o cotidiano. E, se estamos conscientes de que o deserto, enquanto 

topografia empírica, pode se apresentar com feitios diversos de acordo com as variáveis 

que nele intervêm (como sistemas de ventos, tipos de erosão, existência de barreiras 

montanhosas, rios exóticos, temperaturas, intervenções humanas, além de latitude e 

localização no continente), compreendendo flora e fauna eficientemente adaptadas ao 

bioma, e ainda assim nós o usamos na determinação de uma função que se relaciona, 

como se verá, com o vazio, o nulo ou puro espaço, é porque a poesia assim nos autoriza. 

Não apenas por causa da eleição/equação oliveiriana, pelos usos frequentes do vocábulo 

em Ramos Rosa ou por seus ecos navianos, mas por uma configuração recorrente do 

deserto em poéticas as mais distintas. O poeta Edmond Jabès, traduzido por Pedro 

Tamen na antologia A obscura palavra do deserto, escreve:  
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Não se pode falar do deserto como de uma paisagem, porque apesar 

da sua variedade, ele é ausência de paisagem. Esta ausência lhe atribui 

sua realidade. Não se pode falar do deserto como de um lugar; porque 

ele é também um não-lugar; o não-lugar de um lugar ou o lugar de um 

não-lugar. Não se pode pretender que o deserto seja uma distância, 

porque ele é ao mesmo tempo real distância e não-distância absoluta 

por causa da sua ausência de referências. Tem por limites os quatro 

horizontes e é o que os liga e os separa. Ele é a sua própria separação 

onde esta se torna lugar aberto; abertura do lugar. Não se pode 

pretender que o deserto seja o vazio, o nada. Não se pode pretender 

que seja o termo porque ele é igualmente o começo. (JABÈS, 1991, p. 

61, in: LIMA, 2008, p. 83)16. 

 

Para as reflexões que aqui desenvolvemos, essa própria tensão paisagem/não 

paisagem, distância/não distância – ou seja, o lugar problemático do deserto – é 

produtiva, bem como esses traços de abertura, vazio e nada, de termo, começo e 

errância concomitantes.  

Por uma necessidade de organização e restrição do corpus, optamos por 

concentrar nossos esforços nos seguintes livros: de Carlos de Oliveira, Sobre o lado 

esquerdo (1968), Micropaisagem (1968), Entre duas memórias (1971) e Pastoral 

(1976); de Ramos Rosa, Horizonte imediato (1974), com poemas extraídos de todos os 

seus livros de poesia publicados até então; As marcas no deserto (1980) e Os Animais 

do Sol e da Sombra seguido de O Corpo Inicial (2003), volume organizado por António 

Carlos Cortez; e, de Luís Miguel Nava, O céu sob as entranhas (1989) e Vulcão (1994). 

O critério para a escolha desses títulos foi sua produtividade no tocante ao que 

pretendemos observar, não se confundindo, portanto, com qualquer julgamento quanto à 

sua qualidade. No caso específico de Ramos Rosa, julgamos que a escolha de uma 

antologia é útil, dada a extensão da obra do autor. A eleita foi Horizonte imediato 

                                                           
16  Essa e outras diversas referências e descobertas devemos à tese de doutoramento de Manoel 

Ricardo de Lima, apresentada em 2008 à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que constrói 

uma leitura do deserto na poética do brasileiro Joaquim Cardozo. Cf. LIMA, Manoel Ricardo de. Joaquim 

Cardozo: um encontro com o deserto. [Tese de doutoramento apresentada ao curso de Pós-Graduação em 

Literatura, linha de pesquisa Textualidades Contemporâneas]. Florianópolis: UFSC, 2008. 
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porque, para além de ter sido organizada pelo próprio autor, ela condensa bem os 

principais caminhos que nos interessam compreendidos entre 1958 e 1974.  

Optamos, no entanto, por não obrigar o presente trabalho a se ater a estes ou 

aqueles livros (os acima mencionados ou quaisquer outros recortes de corpus que se 

propusessem). Sem pretensão de traçar panoramas próprios, seja da poesia moderna 

portuguesa ou de cada autor individualmente, perseguimos, sobretudo, uma questão – o 

funcionamento dessa função que buscamos tangibilizar; por isso, nosso intuito foi 

permanecer livres para mobilizar outros títulos dos autores estudados, sempre que o 

gesto nos pareceu produtivo para as reflexões que procuramos engendrar.  
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2 PAISAGENS EM RESSIGNIFICAÇÕES POÉTICAS 

 

 

 

Em seu livro Ver a terra, Jean-Marc Besse demonstra que, na geografia clássica, 

há uma relação imbricada entre geografia e paisagem. O encontro visual com a 

paisagem é a garantia de autenticidade da geografia; seu saber constitui, antes de mais, 

um exercício do olhar (BESSE, 2014, p. 76). Nos anos 50 e 60, com a cristalização do 

conceito de espaço, a geografia, em versão positivista, tornou-se o estudo das 

“distribuições”, “estruturas” e “circulações” espaciais, e dos “comportamentos espaciais 

de atores supostamente racionais e, portanto, ‘modelizáveis’” (BESSE, 2014, p. 77). Já 

nos anos 70, a geografia se abre a teorias e métodos da fenomenologia. Como 

consequência, seu espectro de pesquisas se alargou: de estudo das leis do espaço, passou 

a abarcar também o interesse pelas percepções, representações e atitudes diante desse 

espaço. 

Além disso, ele [o ponto de vista fenomenológico] tornou possível a 

utilização de novos métodos, demandando recursos para interpretação, 

descrição, introspecção, ou análise das comunicações. Ele fez 

aparecer, enfim, novos corpos de informações: os “discursos”, as 

tradições literárias, filosóficas, religiosas, ou ainda as artes plásticas 

são consideradas hoje como portadores de saberes e significações 

geográficas. (BESSE, 2014, p. 78) 

 

Delineia-se uma não pequena viragem, passando-se a fazer uma separação entre 

geografia e paisagem. Esta é considerada menos como um dado objetivo – um real 

preestabelecido – e mais como “uma representação, um valor, uma dimensão do 

discurso e da vida humana, ou ainda, uma formação cultural. A paisagem ‘real’ mesma 

[...] é relativa a uma operação de ‘paisageamento’” (BESSE, 2014, p. 78). Então, 

enquanto a geografia é tomada como da ordem da percepção e pressuporia uma 
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distinção entre sujeito (quem percebe) e mundo (o que é percebido), a paisagem é 

relacionada à sensação.  

Com o passar do tempo, novas abordagens vão se construindo e os papéis 

conferidos a mundo e sujeito se modificam, assim como referências (proximidade e 

distância, perspectiva subjetiva ou ponto objetivo) e limites (entre percepção e sensação, 

constatação e construção) se deslocam. Desse percurso, reteremos alguns passos que se 

mostram particularmente interessantes quando pensados em diálogo com a poesia de 

Oliveira, Nava e Ramos Rosa.  

O neuropsiquiatra Erwin Straus, fundador da “intimidade entre o discurso 

fenomenológico e a noção de paisagem” (BESSE, 2014, p. 78), foi também o pai da 

distinção entre geografia e paisagem, assentando-a na dicotomização entre uma 

concepção intelectualista da percepção e uma concepção fenomenológica do sentir. Para 

ele, a paisagem é, antes de tudo, a experiência da proximidade das coisas. Por isso, 

significa mais participação do que distanciamento. Desprovida de um centro 

convencionado (reservado à geografia, com as coordenadas e pontos de referência), a 

paisagem não é composta por imagens unitárias; nela, não existem totalizações ou 

sínteses de sobrevoo, nem há um ser permanente, mas devires: um “deslizar de nota em 

nota, sem começo nem fim (BESSE, 2014, p. 81)”. Diferentemente do que ocorre com a 

geografia, a paisagem está ligada à existência de um horizonte variável a cada 

momento, sendo, assim, “desorientação radical”, que “surge da perda de toda 

referência” (BESSE, 2014, p. 79); ela é, portanto, não sistematizável e aberta.  

 

A abertura própria da paisagem significa que na paisagem nos 

deslocamos de uma parte à outra. Não há paisagem senão local. Mais 

exatamente, nos deslocamos de um lugar a outro “no interior do 

círculo da visibilidade”. O que quer dizer que não há paisagem sem a 

coexistência do aqui e do além, coexistência do visível e o oculto, que 
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define a abertura sensível e situada para o mundo (BESSE, 2014, p. 

80. Grifos do autor).  

 

De Straus, interessa-nos reter essa concepção da paisagem como abertura e 

devir, em que o observador e seus sentidos estão inelutavelmente implicados, e também 

a noção dessa paisagem como espaço de perda, errância. Em texto de Henri Maldiney 

que traduz e comenta Straus, lê-se, com grifos nossos: 

 

O espaço da paisagem é, de início, o lugar sem lugares do ser 

perdido. Na paisagem [...] o espaço me envolve desde o horizonte do 

meu Aqui, e eu estou Aqui somente ao largo do espaço de cujo 

horizonte estou fora. Nenhuma coordenada. Nenhuma referência. 

(apud BESSE, 2014, p. 75). 

 

As reflexões de Erwin Straus encontram desdobramentos no pensamento de 

Maurice Merleau-Ponty, compondo, juntamente com Paul Ricoeur e outros nomes, o 

estrato de onde o poeta e ensaísta francês Michel Collot erige seu pensamento. Collot 

investiga as relações entre subjetividade, escrita e paisagem, tecendo uma filosofia que 

considera: a paisagem enquanto uma estrutura significativa na composição e 

funcionamento do texto literário; o texto literário (ele mesmo, uma paisagem que 

comporta horizontes) como trânsito de olhares e corporeidade significativa; e a 

subjetividade como construída na relação com o mundo.  

Em seus textos, o teórico sublinha que a paisagem está atrelada a um ponto de 

vista, sendo, portanto, um fato cultural e subjetivo, tanto quanto de natureza. Muitas de 

suas reflexões retomam as noções de horizonte e estrutura de horizonte17, aproveitando-

as para a abordagem do texto poético e a observação de seu funcionamento. Para Collot, 

o horizonte “não é uma fronteira: dá seus contornos familiares à paisagem, mas abre 

                                                           
17  A ideia de estrutura do horizonte é retomada também de Husserl, como explicita Collot em 

livros como La poésie moderne et la structure d’horizon (1989), para reavaliar as noções de percepção, 

experiência e construção.  
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também a um alhures invisível”; por isso, a paisagem “comporta um longínquo interior, 

que nos inicia à ‘relação de desconhecido’” (COLLOT, 2013, p. 191). 

 

Enquanto horizonte, a paisagem propicia tanto adivinhar quanto 

perceber: não é um dado objetivo, imutável, que bastaria redescrever 

ou reproduzir. É um fenômeno que muda segundo o ponto de vista 

que se adota, e que cada sujeito reinterpreta em função não só do que 

vê, mas do que sente e imagina. [...]. A “paisagem imaginária” de um 

poeta não é uma pura ficção, mas uma resposta ao apelo do horizonte 

que, em toda paisagem, convida a um ultrapassar o que é 

imediatamente visível. (COLLOT, 2013, p. 192) 

 

O horizonte de um texto, assim, tal como o da paisagem, é variável, alterando-se 

de acordo com o ponto de vista e tendo sua configuração atravessada tanto pela 

percepção sensível e intelectiva quanto pela imaginação e pelos afetos. Ele é um sempre 

novo apelo, tão inevitável quanto impossível de se atender na totalidade (“horizonte 

aberto”, “fronteiras de água”, em expressões de Ramos Rosa). Persegui-lo é empreender 

uma busca sabida, de antemão, fracassada (“vã”, como tantas vezes escreve Ramos 

Rosa), mas ainda assim irresistível18. Apelo inapelável (do uso jurídico: contra o qual 

não cabe recurso; irrecorrível): tal é o horizonte da poesia. 

Na década de 60, a percepção de um esvaziamento do real e a problematização 

de transcendências, de que Ruy Belo é exemplar – “É muito triste andar por entre Deus 

                                                           
18  Nestes versos de Ramos Rosa, o horizonte aparece em toda a sua potência, e chega a se associar 

a uma expressão como “tranquilo porto”: “Como uma janela que nos dá a luz na nossa inatenção / o 

horizonte é o companheiro de cada dia / é ele que torna o dia nosso dia / Em cada gesto em cada palavra 

implícito / é por ele que o nosso olhar se abre / e o alento encontra o seu tranquilo porto / Sem ele não 

seríamos mais do que uma sombra ou uma concha / sem abertura para o espaço / sem transcender o tempo 

/ Não poderíamos estar de um lado e ir para o outro / não poderíamos reconhecer / ou inaugurar a 

presença com a nossa voz / para além da nossa indecisa identidade / e vencendo a indecisão pela palavra / 

Se as figuras são brancas e o silêncio estremece no seu peito / é porque ondula nele uma linha sem 

imagens / que sustenta o movimento das imagens”. (RAMOS ROSA, 2003, p. 42). Na página seguinte, no 

entanto, a insegurança da poesia e o não conseguimento (sua impossibilidade) voltam à cena, com a 

“figura que nunca se desnuda / porque está sempre atrás dos olhos”: “se pudesse abraçar o corpo que 

ignoro / talvez o corpo do meu corpo / que reside entre a separação e o encontro”; “se pudesse penetrar de 

um salto / no centro dessa rosa obscura / de que a palavra nunca será o espelho”; “se pudesse inverter o 

movimento do poema / e beber a própria sede do náufrago inocente / poderia construir um templo 

completamente vazio / e tocar o extremo puro do que não existe” (p. 43). 
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ausente” (BELO, 2009, p. 162), “mesmo ao falar de deus eu me esqueço de deus” 

(BELO, 2009, p. 519), diz o poeta que pertencera à Opus Dei –, deu forma a escritas de 

solidão e distopia, que iriam se manifestar de diferentes maneiras nos autores dos anos 

1960 e da década seguinte. A questão da referência em poesia deslocou-se da acepção 

do realismo estético (em que referencialidade e denotação se confundiam, pressupondo 

um “real” pré-discursivo e objetivo, a que a escrita remeteria), herança da leitura feita 

da Antiguidade pelos renascentistas, para a ideia de que referenciar poderia ser 

redescrever e, assim, reescrever – noção mais afim ao conceito de mímesis desenvolvido 

por Aristóteles19, tomando a falha, a distância entre referente, obra e leitor, como ponto 

de partida.  

Em Portugal, isso que ficou conhecido como “crise da mimese” tem raízes na 

revisitação ao Simbolismo e à tradição modernista, passando ainda pelas teorias do 

formalismo russo e do estruturalismo. A obra de Carlos de Oliveira, sucessivamente 

reescrita pelo autor20 de modo a ultrapassar o cânone neorrealista e abrir espaço para 

inovações, concretiza o desmoronamento de um real aparentemente preestabelecido e 

não problemático. 

Ao não persistir na mesma relação de mundo do neorrealismo social, os poetas 

dos anos 60 e 70 distanciaram-se tanto de uma visão teleológica da história (e de sua 

suposição de fim utópico) quanto da possibilidade da transparência (ou perfeita 

correspondência entre o dito e o dizer) da linguagem. O que não quer dizer, como 

                                                           
19  A teoria mimética de Aristóteles sofreu leituras redutoras ao longo do tempo, levando a 

objeções equivocadamente fundamentadas à mímesis na arte.  

20  De edição para edição, o poeta reescreveu e mesmo descartou diversos de seus textos. Em nota à 

sua última recolha poética, adverte: “O autor remodelou, incluiu, cortou (sobretudo cortou) o que lhe 

pareceu necessário para alcançar um conjunto mais equilibrado. [...] Qualquer outro poema que tenha 

publicado antes ou durante esse período fica portanto definitivamente excluído da sua obra” (OLIVEIRA, 

2003b, p. 373). 
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observa Rosa Maria Martelo21, que se desrealizou completamente o discurso. O texto 

não deixa de estar ligado à realidade – foi esta que se esvaziou, virtualizou, por conta da 

percepção de que o real é uma construção intersubjetiva e em permanente metamorfose, 

sujeita a pontos de vista variáveis. Essa percepção desmascara a eleição de um estado 

de realidade como mais “verdadeiro” do que outros, mostrando que qualquer dado real 

é apenas uma, entre tantas possíveis, ficção (ideologicamente) construída. Por 

conseguinte, o status de mais “realista” ou “referencial” conferido a qualquer discurso 

tem mais a ver com um “efeito de familiaridade relativamente aos padrões textuais 

utilizados do que com a existência efectiva de um grau superior de informação” 

(MARTELO, 1998, p. 32). 

A relação transparente e imediata entre palavras e coisas passa a representar uma 

ilusão arriscada: o perigo é admitir qualquer coisa – uma ideologia, uma visão de 

mundo, um dizer – como transparente ou natural, e não como uma ficção parcial e 

construída. O que os de 60 e, mais tarde, de forma um pouco diferente – mais agravada, 

talvez – os de 70 fazem é desnudar o real virtualizado. 

A resposta poética à leitura e à vivência moderna do real se dá de diversas 

maneiras. Para Rosa Maria Martelo,  

 

o “estilo” dominante na poesia de 60, e o mesmo é dizer a poética 

dominante, procurou reactivar a tradição modernista, enquanto o 

“estilo” seguinte se mostrou mais interessado em recuperar uma 

tradição baudelairiana, uma modernidade em sentido lato. [...] mais do 

que produzir uma ruptura, as poéticas emergentes na década de 60 

consolidam uma tradição de Modernidade escolhendo a sua vertente 

mais radical [...], enquanto as poéticas subsequentes preferem reatar a 

tradição mais remota da Modernidade (MARTELO, 2007, p. 40-41).  

 

                                                           
21  Refiro-me ao livro originado da tese de doutorado defendida por Martelo em 1996. No texto, a 

autora aborda a reformulação da noção de referencialidade no texto literário, desvinculando-a da 

denotação. Cf MARTELO, Rosa Maria. Carlos de Oliveira e a referência em poesia. Porto: Campo das 

Letras, 1998. 
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Voltando à equação “mais ou menos algébrica” de Carlos de Oliveira, lemos a 

sentença “A poesia portuguesa, sobretudo a moderna, está cheia de desertos” tomando a 

modernidade em seu sentido mais lato, que abarca os Modernismos (quando se deram 

originalmente e em sua retomada, nos meados do século XX) e acaba por englobar 

também a pós-modernidade, se considerarmos pós como Fernando Pinto do Amaral, 

para quem o prefixo “é capaz de, ao dar conta de uma mudança, deixar no ar a ideia de 

um prolongamento sem fim” (AMARAL, 1991, p. 21). Dessa noção de prolongamento, 

interessa-nos a ideia de a partir de: os desenrolares da poesia não se dão de ruptura em 

ruptura, como explosões abruptas capazes de demolir tudo o que existia; são mais como 

fendas abertas em muros – ou, mais justamente, apesar do aparente absurdo da imagem, 

fenda aberta sobre fenda, infinitamente, em movimento que é sempre subversão, mas 

sempre ainda pertencimento, mesmo que à fenda. Carlos de Oliveira diz, de forma clara: 

 

Não há revoluções literárias que rompam cerce com o passado. Olhem 

para elas, procurem bem, e lá encontrarão as fontes, as referências, 

próximas ou distantes. Claro, os escritores que contam são aqueles que 

acrescentam ou opõem alguma coisa ao que já existe, ou exprimem de 

maneira diferente, mas cortes totais, rupturas, não se dão. 

(OLIVEIRA, 1973, p. 263-264). 

 

Essa renovação da abordagem da paisagem, da qual a alteração profunda nos 

paradigmas da geografia é exemplar, estendeu-se a diversas áreas do conhecimento na 

segunda metade do século 20. Na literatura, o topos, de mero cenário para uma ação ou 

imagem metafórica de estados de espírito e acontecimentos individuais ou coletivos, 

passou a ser lido como estrutura significativa, ou seja: organização que não é apenas 

perceptiva, mas também, e sobretudo, simbólica. 

A leitura que construímos acerca de relações entre sujeitos poéticos e paisagens 

é sustentada por essas concepções de Straus, Maldiney, Merleau-Ponty, Ricoeur e 
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Collot, combinando também outros elementos. Dada a ênfase na materialidade exercida 

pelas escritas que estudamos, não poderíamos deixar de ter sempre em mente o caráter 

plástico da paisagem, cuja configuração encontra-se em permanente metamorfose, 

produto de interações entre condições naturais (geológicas, morfológicas, botânicas etc) 

e ações humanas. O substrato em que se inscrevem os efeitos desses fatores diversos 

conta histórias – que, por sua vez, são construídas pelos cruzamentos de outras histórias, 

compondo com todos os elementos uma rede de interações. A paisagem, então, aparece-

nos como texto – que, como afinal qualquer outro, é incessantemente atualizado, 

modificado por encontros – pelo qual se erra e do qual se participa (e mobilizando não 

apenas a visão, mas todos os outros sentidos).  

O texto em rede que conforma a materialidade da paisagem é escrito, ainda, pela 

plasticidade construída pelo olhar, que o organiza culturalmente. A multiplicidade das 

organizações possíveis para esse texto depende não apenas de blocos culturais (olhar 

ocidental versus olhar oriental, por exemplo), mas de inúmeras variantes, que envolvem 

quem vê, o momento e a situação em que se vê, de onde se vê, por que se vê. A história 

contada a cada momento é, portanto, geológica, sociológica, cultural etc e também 

subjetiva. A paisagem nasce do cruzamento de histórias exteriores e interiores 

(novamente, assinalamos o caráter meramente ilustrativo dessa divisão, que neste nosso 

contexto é sempre diluída) ao sujeito, ela é a visibilidade da interseção. Daí que 

paisagem se invista (vestir por dentro22) de subjetividade e subjetividade se invista de 

paisagem.  

Há, ainda, outro aspecto que subjaz o trabalho reflexivo aqui empreendido: a 

localização temporal do sujeito em determinados momentos de investidura na/da (com) 

                                                           
22  Pensando especialmente em Nava, formulamos que a paisagem e o sujeito mais do que se 

afetam mutuamente: eles se investem – nas acepções dicionarizadas, se acometem, se atacam, se 

assaltam, entram na posse de, tomam para si, se revestem, se carregam; nas poéticas, de fato vestem-se 

(mutuamente) por dentro. 
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a paisagem. Hannah Arendt concebe fundamentalmente duas formas de olhar o tempo: 

como cíclico ou como retilíneo. Assim como os outros seres vivos, também o homem se 

inscreve no tempo circular da natureza, concretizado nos ciclos vitais. Ao mesmo 

tempo, porque o homem pensa, deixa de ser apenas um animal inscrito nesse fluxo 

contínuo e eternamente renovado no qual se movem todos os fenômenos naturais. 

Sendo o único animal que nasce e morre e que disso tem inteira consciência, o homem 

concebe a forma de um tempo retilíneo (histórico e biográfico), que se desenvolve 

sequencialmente do passado para o presente para o futuro. 

Todas essas concepções têm por base um fluxo; no entanto, Hannah Arendt, 

refletindo acerca da condição (espacial e temporal) do ego pensante, ou seja, do homem 

enquanto está pensando, observa que esse continuum temporal não é um todo-poderoso. 

Hannah Arendt propõe, então, uma geometria do tempo. Nela, o presente é ao mesmo 

tempo o fim do passado (o ponto exato onde o passado deixa de ser passado) e também, 

diferentemente do que se costuma pensar, o fim do futuro (afinal, é o presente o ponto 

exato onde o futuro deixa de ser futuro). Em forma de gráfico, tem-se: 

 

Infinito                       Infinito 
 

 

 

 

    

 
   O Presente                                                     Infinito 

               Passado 
 Gráfico 1 (reproduzido de ARENDT, 2014, p. 231) 
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O vértice representa o presente, para onde se dirigem e onde colidem a linha 

horizontal do passado e a vertical do futuro. Desse vértice que é o presente, parte uma 

linha diagonal: a do “presente atemporal”, a “metáfora perfeita para a atividade do 

pensamento” (ARENDT, 2014, p. 232).  

 

As duas forças antagônicas, passado e futuro, são indefinidas quanto à 

sua origem. Observadas da perspectiva do presente, que se encontra 

no meio delas, uma vem de um passado infinito e a outra vai para um 

futuro infinito. Mas, embora o começo seja desconhecido, elas têm um 

fim, o ponto em que elas se encontram e colidem, que é o presente.  A 

força diagonal, ao contrário, tem uma origem definida como o ponto 

de colisão das duas outras forças, mas terminaria no infinito, por ser a 

resultante da ação conjunta de suas forças que têm sua origem no 

infinito. (ARENDT, 2014, p. 231).  

 

Essa força diagonal é perfeitamente equidistante das forças do passado e do 

futuro, tem sua raiz no presente e permanece ligada a ele; “é a calmaria que reina no 

centro do furacão, que ainda pertence a ele, embora dele seja totalmente diferente. 

Nessa lacuna entre o passado e o futuro, encontramos o nosso lugar no tempo quando 

pensamos” (ARENDT, 2014, p. 232).  

Observe-se, ainda, o que esse espaço/tempo específico tem de tensão: a força 

diagonal se origina em um vértice onde se trava uma batalha. Há “um lutador que 

defende sua própria presença”, enfrentando os seguintes antagonistas: “o passado, que 

ele pode enfrentar com a ajuda do futuro; o futuro, que ele enfrenta apoiado pelo 

passado” (p. 230). 

 

Sem “ele” [o presente localizado na lacuna entre as forças antagônicas 

de passado e futuro] não haveria nenhuma diferença entre passado e 

futuro, mas apenas uma eterna mudança. Ou então essas forças 

bateriam de frente e se aniquilariam mutuamente. Mas graças à 

entrada de uma presença combativa, elas formam um ângulo [...]. A 

vantagem dessa imagem é que a região do pensamento não teria mais 

que situar-se além e acima do mundo e do tempo humano; o lutador 
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não teria mais que pular da linha de combate para encontrar a calmaria 

e a quietude necessárias para o pensamento. (ARENT, 2014, p. 230). 

 

Esse “presente atemporal”, também identificado como “pequeno espaço não-

temporal no âmago do tempo” (p. 233), coincide em muitos aspectos com o tempo-

espaço que lemos nos momentos em que fulgura a função deserto, como procuraremos 

evidenciar nas leituras dos poemas. Um tempo que de alguma forma se diferencia do 

tempo sem deixar de a ele pertencer; um lugar outro, mas ainda assim aí; uma lacuna: é 

isto23 o que julgamos ser buscado pela operacionalização de uma função deserto, e é 

nisto que ela se movimenta (apelo, espera e errância, em palavras de Michel Collot a 

serem retomadas adiante; desejo e objeto desejado, busca e finalidade coincidindo nesse 

espaço/tempo que escapa à localização e à temporalização). O poro no corpo, a fenda na 

parede ou os espacejamentos (Nava), os brancos ou puros espaços no aqui e no agora 

(Ramos Rosa), a fratura da velocidade na ponta de uma estalactite (Oliveira): gestos 

poéticos que, como a força diagonal do eu pensante, não pulam para fora da linha de 

batalha, e reúnem “na sua própria presença os tempos ausentes, o ainda-não e o não-

mais” (ARENDT, 2014, p. 233). Com esses gestos, conquistam os três poetas o “tempo 

sem tempo no qual os homens podem criar obras atemporais com que transcendam sua 

própria finitude” (p. 234).  

O que investigamos neste trabalho é a existência de um certo fundo desértico 

para o qual converge boa parte das imagens produzidas em um momento em que a 

poesia portuguesa reatou com a tradição modernista e preparou terreno para aquele que 

                                                           
23  Lembramo-nos novamente do livro de Pedro Serra sobre Ruy Belo, Um nome para isto, e de 

versos como “Dir-se-á por fim / que nenhum tempo se demora / na rosácea intacta; e talvez / que só o 

musgo dá; / em seu discurso esquivo / de água e indiferença; / alguma ideia disto.” (OLIVEIRA, 2003b, 

p. 370); “e acumulo pedras sobre pedras / cavo e escavo a página deserta / para encontrar um corpo / entre 

a vida e a morte / entre o silêncio e o grito // Que tenho eu para dizer mais do que isto / sempre isto desta 

maneira ou doutra / que procuro eu senão falar / desta busca vã / de um espaço em que respira / a boca de 

mil bocas / do corpo único no abismo branco” (RAMOS ROSA, 2001, pp. 149-150) [grifos nossos]. 
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seria o olhar alegorista da novíssima poesia24. Esse fundo desértico de maneira nenhuma 

é sintoma de intransitividade ou fechamento do discurso em si mesmo. É um “campo” 

(espaço/tempo/paisagem/subjetividade), palavra bastante usada por esses poetas, 

esvaziado de usos comuns (da língua e muito mais: do corpo político, social, histórico, 

de memória, ideológico) e povoado por novos, aberto (outra palavra cara a essas 

escritas) a outridade[s]. Em um de seus textos, Rosa Martelo dedica-se a refutar aquelas 

leituras que, pondo em evidência a autorreferencialidade da poesia moderna, “recusam 

qualquer tipo de mecanismo referencial que não seja de ordem denotativa, e esse facto 

leva-as a concluir que, não havendo denotação, não há qualquer outro mecanismo 

referencial em presença.” (2007, p. 35). A ensaísta observa que  

 

o aparente fechamento do texto sobre si mesmo é, na verdade, uma 

condição de abertura, um modo de este se tornar permeável a um real 

que se tornou problemático e essencialmente entendido como ausência 

do real. [...] A grande consequência deste modo de significar não 

parece ser, portanto, a desrealização enfatizada por Friedrich. É, em 

vez disso, a completa integração da experiência da poesia no espaço 

do poema (MARTELO, 2007, p. 37).  

 

Talvez, então, a última coisa que esse campo – de mais a mais, muitas vezes 

expressamente dito, operado diante de nossos olhos e até, arriscamos, explicado em 

versos – se queira seja justamente representar qualquer fechamento. Esse fundo 

desértico é para onde aponta uma poesia que deseja o contra, a desestabilização, um 

mundo além mas, ao mesmo tempo, naquele mesmo, recusando portanto qualquer 

escapismo, mesmo que para o interior da língua poética: ela quer o novo no que está. 

Esse campo ou fundo desértico ou – como aqui o chamamos – função deserto é, 

então, um dos aspectos da modernidade em seu sentido mais lato. Não defendemos que 

ele seja uma constante na produção poética portuguesa de um determinado período, até 

                                                           
24  Cf. MARTELO, 2007. 
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pela diversidade de estratégias que as escritas pós-60 adotam, mas o identificamos como 

um traço significativo de uma boa parcela dessa produção, na qual a função deserto 

talvez seja simultaneamente o lugar de onde os esforços poéticos modernos partem para 

se construir (as falhas, que constituem paradoxalmente corrupção e pertencimento em 

relação ao que está posto) e o lugar que esses esforços buscam (um novo que também é 

a um só tempo “corrupção e pertencimento em relação ao que está posto”). Esses dois 

lugares (partida e chegada) reúnem-se na função deserto, como um espaço vazio e 

múltiplo em permanente atualização, permanentemente outro. O que espreitamos é esse 

campo plural e difícil de descrever, que pode, como temos dito, se condensar em 

palavras diversas, como labirinto, mar, espelho e o próprio deserto.  

Imagens relacionadas a lacunas no mundo e no corpo (fendas, buracos, poros, 

feridas), por exemplo, são uma das formas possíveis de operar essa função. Com seu 

caráter de lugar problemático e por evidenciar o que possuem de rompimento, 

comunicação e abertura, esses buracos são uma das maneiras mais diretas, simples de 

tornar visíveis os espaços de puras relações criados por essas poéticas, sendo também 

propícios para se pensarem algumas das implicações éticas desses desertos escritos. Por 

isso, antes de tratar de cada poeta de forma mais detida, exploremos rapidamente alguns 

desses buracos escavados por Ramos Rosa, Oliveira e Nava. 

Ramos Rosa, em poema que nos interessa tanto pela inscrição do deserto 

(substantivo e adjetivado – “páginas desertas”) como lugar de busca quanto por 

aberturas que logo serão objeto de nossa atenção, escreve:  

 
Pus de parte as palavras gloriosas 

na esperança de encontrar um dia 

o diadema no abismo 

a transformação do grito 

num corpo 

descoberto na página do vento 

que sopra deste buraco 
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desta cinzenta ferida 

no deserto 

[...] 

e acumulo pedras sobre pedras 

cavo e escavo a página deserta 

para encontrar um corpo 

entre a vida e a morte 

entre o silêncio e o grito  

(RAMOS ROSA, 2001, p. 149) 
 

Os versos são do poema “Daqui deste deserto em que persisto”, e exibem dois 

dos vocábulos em que mais frequentemente se precipita, por assim dizer, a função 

deserto tal como a lemos: “buraco” e “ferida”. Eles e suas variáveis – fenda, brecha, 

fresta, frincha, fissura, interstício, poro – configuram espaços que são, justamente em 

sua qualidade de não lugares, uma localização possível para o múltiplo. Interessante 

será notar que essas falhas se inscrevem em suportes concretos: muralha, casa, carne, 

papel, paisagem. Mesmo quando entram em cena também suportes mais fluidos os 

abstratos, pode-se observar um exercício de concretização desses desertos poéticos que 

viemos indicando:  

 

Entre o papel e as árvores, no apoio frontal do ar visível, vazio, vento, 

vocábulos, breves incoerências, ar no ar. [...] 

O texto circula, a golpes de ar, em obscuras feridas, em claros 

movimentos. 

[...] Frases em que o papel respira, frases que logo esquecem no 

espaço que se abre e que se perde, energia visível em volume, em 

espaço, em nítido contorno, em fluxo de folhas, em espiral rasa e 

branca ao nível da terra. [...]  

(RAMOS ROSA, 2001, p. 230) [grifos nossos].  

 

Logo, as falhas não são destacadas em relação ao mundo, em qualquer tipo de 

fora metafísico, alheio, transcendente ou algo parecido. O poro e a ferida pertencem ao 

corpo ao mesmo tempo que dele se diferenciam; por eles, circulam intensidades entre 

interior e exterior, sujeito e mundo, em comunicação que, por vezes, torna-se tão radical 

que as dicotomias se dissipam (em Nava, de forma especialmente evidente). A brecha 
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faz parte do muro, ao mesmo tempo que é uma sua corrupção. Essas fissuras denunciam 

a ilusão que constitui a aparente solidez e continuidade dos contornos; são rebeldias da 

matéria em relação a si mesma – tal como o é a poesia em relação à linguagem. 

Aberturas no mundo25; ou, ainda, vazios em plena matéria, desertos em plena cidade, 

floresta ou labirinto. Em Oliveira, a concretização de “uma segunda geometria” passa 

por uma invasão e expansão de aridez – “pirâmides oscilam / na paisagem que o calor 

minou; / o deserto invade-as pela base;” (2003, p. 350) – e por um sulco: “o sulco 

iluminado sobe: / curva a desdobrar-se em fumo, / a organizá-lo / noutra espiral” 

(OLIVEIRA, 2003b, p. 351)26. E, no poema com o sugestivo título “Por uma aridez 

fecunda”, de Ramos Rosa, lê-se a estrofe: 

 

Mais uma vez longamente 

qualquer coisa que seja a negação de tudo isto! 

Na fenda da muralha 

o riso da árvore, 

um outro tempo, 

um desvio no destino, 

a claridade a pique.  

(RAMOS ROSA, 2001, p. 43) 

 

Os momentos em que as fendas nos muros, muralhas, paredes ganham 

visibilidade se multiplicam – “Do sangue a que a distância se mistura / nas casas através 

de cujas frinchas / a custo conseguimos / fazer entrar o céu, pondo o silêncio à mostra,” 

(NAVA, 2002, p. 200). Não menos numerosos são os buracos da carne: “Começa-se o 

silêncio a desenhar / nos interstícios da carne, a que se prendem / imagens que no fogo / 

                                                           
25  Pensamos em Silvina Rodrigues Lopes: “É porque a literatura é tocada e tocável pelo 

heterogêneo que a afecta esburacando o seu consistir, que a literatura é transformadora, mas é também 

por isso mesmo que ela é estranheza inultrapassável, corte com o comum: [...] porque a interrupção do 

instituído é nela o lugar vazio de uma resposta definitiva em cada momento em que se dá – na escrita, nas 

sucessivas leituras – sem que esse momento alguma vez esteja presente. A literatura não muda o mundo. 

No entanto, o seu pensamento é resposta, a sua aprendizagem é a do responder, e é pelas respostas que o 

mundo muda. (LOPES, 2012, p. 31). 
26  Mesmo aqui, onde o “sulco” parece associar-se a um movimento mais etéreo, o poema parece 

assinalar uma materialidade do que parece abstrato: “linhas, refracções, entretecendo / no próprio ar / o 

suporte do ar;” (OLIVEIRA, 2003b, p. 379) [Grifos nossos]. 
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lento da memória se apuraram” (NAVA, 2002, p. 202); “estes resíduos / absorve-os 

agora, avidamente, / o mesmo corpo, a mesma rede / vulnerável de poros;” 

(OLIVEIRA, 2003b, p. 352); “As palavras saem de uma ferida exangue / [...] / da 

vertigem de ser só um deserto / de armas de gume branco” (RAMOS ROSA, 2001, p. 

193).  

É nesses (ou, melhor ainda, sobre esses) buracos, espaços entre, vazios, brancos, 

nulos que algo se pode erigir. Este fragmento de Nava é modelar: “Abro na página um 

buraco onde alicerço a casa, as letras vêm às janelas” (2002, p. 55, grifo nosso). Ramos 

Rosa ecoa: “aqui é a brecha do muro / a fissura inicial em que se inscrevem os sinais” 

(2001, p. 134)27. Os versos, assim, não buscam propriamente preencher lacunas, mas 

dá-las a ver (ou mesmo criá-las) e, por elas, fazer circular intensidades – “Somos a 

ruptura e o fluxo na falha”, condensa Ramos Rosa (2001, p. 197) –, perseguir a 

“possível liberdade”: 

 

Quem escreve procura abrir um espaço numa muralha 

tão opaca mas tão vaga e cinzenta 

que esse espaço imaginado de branca identidade 

não é mais que um aceno à possível liberdade 

para além da sua glória profanada  

(RAMOS ROSA, 2001, p. 379) 

 

Inscrever a construção na falha (o que significa mais até do que a partir de ou 

com ela) é um gesto ético evidente. Em texto à guisa de prefácio publicado n’As marcas 

no deserto (no, e não do deserto: é nele que se está; não se trata de um lá ou de um 

então a que se faz referência, como a uma condição exterior, mas um aqui, agora), 

Roger Munier escreve:  

 

                                                           
27  Versos de Fernando Guimarães: “Observas na parede / a fenda que a sustenta” (GUIMARÃES, 

1992, p. 23). 
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O mundo é ainda o mesmo, na sua aparecia tranqüila, mas tornou-se 

um mundo estranho. A ausência não só pesa com toda a força sobre 

ele, como também o habita, também se tornou o próprio mundo. Faz-

se campo, árvore, rio, tu e eu. É uma ausência estabelecida, plena e 

sólida como as coisas que nos rodeiam – as coisas que, desse modo, 

sem deixarem de ser sólida e firmes na sua evidência, estranhamente 

se ausentam. (MUNIER, 1980, p. 12). 

 

Vai se tornando evidente, a esta altura, uma palavra que é chave para a função 

deserto: abertura. Mundo, sujeitos (em corpo e em alma, espírito ou pensamento) e 

linguagem se abrem a si mesmos e uns aos outros – a outro, essencialmente: “Atei uma 

ligadura ao mundo. [...] A própria alma é elástica: podemos, assentando um dedo sobre 

a sua superfície e pressionando-a, levá-la a tocar nas coisas mais inesperadas. [...] as 

coisas prendem-se-me ao espírito” (NAVA, 2002, p. 106); “luz e vento alteram certas 

coisas; / fendas, relevos, do areeiro; e modificam-se a si próprios: / desorientando os 

almocreves, enredando-os / na cartografia transtornada; (OLIVEIRA, 2003b, p. 334); 

“A realidade exterior passou a ser a matéria mais íntima e mais pura da relação total e, 

inversamente, o contemplador converteu-se num elemento da paisagem que a partir dela 

própria a vê e nela se vê. [...] esta relação vital entre o corpo e o espaço, entre o alento e 

a paisagem, entre o olhar e o ser.” (RAMOS ROSA, 2001, p. 400). Este último 

fragmento é exemplar do tipo de abertura mútua que se estabelece, reunindo alguns dos 

principais pontos das reflexões desenvolvidas por Michel Collot a partir da filosofia de 

Merleau-Ponty: ultrapassam-se as dicotomias entre sujeito/objeto, sensível/inteligível. 

Dentro e fora encontram-se tão embaraçados que não é mais possível distingui-los, 

porque o objeto espacial é constituído pelo sujeito, e porque o sujeito, por sua vez, 

também é englobado pelo espaço. As interpenetrações e as modificações e olhares 

mútuos formam uma só carne, mas essa carne é lacunar e está em permanente 

transformação.  
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Colocar o objeto contra o sujeito, o corpo contra o espírito, a letra 

contra a significação é perder o essencial, e o mais difícil de ser 

pensado, que é sua implicação recíproca. A poesia moderna nos 

convida a nos libertar dessas dicotomias, para tentar entender como o 

sujeito lírico se constitui em relação ao objeto, passando 

especialmente pelo corpo e pelos sentidos, mas que faz sentido e nos 

move através da matéria do mundo e das palavras [tradução nossa] 

(COLLOT, 1997, p. 5)28. 

 

Os contornos de sujeitos e paisagens são rasgados29: “Os meus ossos estão 

espetados no deserto, não há um só no meu corpo que lhe escape.” (NAVA, 2002, p. 

160); “Cosida interiormente ao nosso espírito, a paisagem – como se com ele formasse 

um nó – jamais por nós será compreendida.” (NAVA, 2002, p. 105); “Esta estação do 

ano podes vê-la / em mim: folhas caindo ou já caídas; / [...] / E podes ver em mim, 

crepuscular, / o dia que se extingue sobre o poente,” (OLIVEIRA, 2003b, p. 136)30. 

Abrem-se canais de circulação, espaços de puras relações ou agenciamentos de forças – 

“Eu escrevo pra que o universo diga sim no puro espaço / e esse sim ressoe no meu 

peito aberto” (RAMOS ROSA, 2001, p. 368).  

 Ao longo dos próximos capítulos, revisitaremos de forma mais aprofundada 

diversos conceitos aqui apresentados, observando de que maneira eles se integram aos 

projetos de cada poeta. Por constituírem os alicerces da função deserto, serão 

                                                           
28  “Dresser l’objet contre le sujet, le corps contre l’esprit, la lettre contre la signification, c’est 

manquer l’essentiel, et le plus difficile à penser, qui est leur implication reciproque. La poésie moderne 

nous invite à nous affranchir de ces dichotomies, pour tenter de comprendre comment le sujet lyrique se 

constitue dans um rapport à l’objet, qui passe notamment par le corps et par les sens, mais qui fait sens et 

nous émeut à travers la matière du monde et des mots”. 
29  Essa interpenetração entre paisagem e eu é atravessada, em diversos momentos, também por 

processos temporais – em especial, pela memória. Como neste texto de Nava, em que janelas da casa e 

olhos do corpo, aberturas por onde transitam subjetividade e mundo, confundem-se: “Vim para vender 

um prédio, a casa onde cresci, cujas janelas, através das quais primeiro apreendi o mundo, de tal forma 

então se me confundiram com os meus olhos, que se me entranharam nos sentidos. Não vai ser fácil 

arrancá-la agora às profundidades da alma, donde como uma planta parece ter brotado até me submergir 

na sua sombra.” (NAVA, 2002, p. 183). 
30  A radicalização das brechas no muro e dos poros na pele acontece com o espacejamento do 

próprio corpo em si – que, em especial em Nava, se rasga por dentro; se espaceja: “Perdia-se-lhe o corpo 

no deserto, que dentro dele aos poucos conquistava um espaço cada vez maior, novos contornos, novas 

posições, e lhe envolvia os órgãos que, isolados nas areias, adquiriam uma reverberação particular. Ia-se 

de dia para dia espacejando. As várias partes de que só por abstracção se chegava à noção de um todo 

começavam a afastar-se umas das outras [...]. (NAVA, 2002, p. 166).  
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desenvolvidos, em especial, a ideia de falha ou vazio constituinte, os movimentos de 

abertura, a superação de dicotomias e a construção de um espaço de circulação de forças 

ou intensidades, introduzidos nesta seção. 
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3. NO DESERTO, SE PERSISTE: CAMINHOS DE RAMOS ROSA 

 

 

 

Roger Munier, em texto à guisa de prefácio em As marcas no deserto, publicado 

em 1980, escreve que o autor do livro, António Ramos Rosa, “é o poeta da experiência 

do deserto. Isto confere à sua voz um tom talvez único na poesia contemporânea.31” Um 

pouco adiante, na mesma página, complementa (MUNIER, 1980, p. 11): “O mundo 

que, pouco a pouco, se impôs a esta voz é o mundo da ausência pura, da ausência como 

mundo, ou seja, de uma ausência que se confunde com tudo quanto existe”. Como se 

constrói essa ausência como mundo? Como a ela chega, ou dela parte – sobretudo, 

como nela fica – a poesia de António Ramos Rosa?  

Neste capítulo, investigamos algumas das condensações privilegiadas da função 

deserto em Ramos Rosa, como o branco (enquanto nome, espacejar de palavras na 

página e intervalo constituinte dos grafemas), o vazio e o próprio termo “deserto”, por 

onde a poesia enceta movimentos de errância, abertura e circulação, reiterando a ética e 

a estética fundamentais do autor: o repisar (não empobrecedor, e sim produtivo, 

propositado) do desejo de uma liberdade que mantenha a multiplicidade em potência; 

ou, em outras palavras, uma liberdade tão livre que possa se decidir até pela 

                                                           
31  Com esta afirmação de Munier, concordamos em parte: julgamos que Ramos Rosa é, sim, um 

poeta da experiência do deserto, e ele parece-nos, de fato – como aliás é obrigatório a todo (bom) poeta – 

único. Mas por outros motivos, que não por ser o deserto marca tão presente em sua obra. Pois o deserto é 

relevante, explicitamente ou não, em diversos outros autores da poesia portuguesa, em especial a pós-60. 

O que muda, e parece ser sempre assim em poesia, é o modo como esse deserto se produz de obra para 

obra (inclusive de texto para texto, dentro do corpus de um mesmo autor). 
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indecidibilidade. Branco, vazio, errância, ausência, horizonte são pontos por que passa 

este percurso.  

O último passo do desenrolar dessas reflexões experimenta uma aproximação 

entre a função deserto e o que Anne Cauquelin, recuperando o pensamento estoico, trata 

como o vazio incorporal. Convocando a voz da filósofa com citações que julgamos 

chaves de seu texto, resumimos a retomada atualizante que ela faz dos incorporais, 

entremeando esse desenvolvimento com os ressaltos dos pontos de contato que vemos 

entre ele e a função deserto, tal como a lemos em Ramos Rosa.  

 

3. 1 Pelo extenso campo do abandono errado 

 

É interessante notar que espaços recorrentes em versos contemporâneos a Ramos 

Rosa – como casa, quarto, e mesmo bar, rua, hotel – dificilmente se apresentam como 

cenários na obra do poeta; e, mesmo quando há paisagens, elas são atravessadas por 

elementos desestabilizadores, que de algum modo as esvazia: “A paisagem estremece 

com os frutos / na clareira entre as árvores há um espaço de fresca ausência” (RAMOS 

ROSA, 1974 [1961], p. 36).  

Determinar esses espaços, portanto, não é tarefa simples. Tomando os não-

lugares de Marc Augé, por exemplo, tem-se que tanto eles quanto os espaços do poeta 

são marcados por passagens. Porém, elas adquirem, naquele caso, uma carga 

questionável, na medida em que inibem a personalização e propiciam a uniformidade, 

enquanto em Ramos Rosa essa circulação é questionadora, uma vez que, como 
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procuramos mostrar adiante, se quer produtora de sentidos e da marca identitária dessa 

poesia32.   

Os não lugares de Augé identificam-se com a sobremodernidade33, que 

pressupõe uma relação meio/fim para as vivências. Em Ramos Rosa, o fim é justamente 

o meio, ou, em outras palavras: a finalidade e o the end de cada poema residem em seu 

percurso mesmo, no caminho de seus versos; o alvo é o “entre”, o persistir no caminhar 

(“Nunca se encontra a estrela do caminho / porque o encontro é o encontro da 

ausência”, RAMOS ROSA, 2003, p. 12). Talvez justamente por isso se observem tantas 

recorrências temáticas e processuais em Ramos Rosa – não se trata de repetição vazia e 

improdutiva, mas da operação da ética mesma de sua poesia. É com um propósito, 

portanto, que um poema como “Onde ainda é possível”, publicado em 1961, encontra 

tantas ressonâncias em “Limite da noite, princípio do corpo”, impresso mais de 20 anos 

depois. Fragmento: 

 

As palavras sonham aqui talvez, excessivas, ofegantes 

na sua nulidade. Ouve-se acaso 

o rumor do sangue? Eu digo e não vejo, 

digo este deserto esta sede este sopro nulo. 

Quem habita o caminho que se apaga, 

procuro o sossego de um silêncio habitável, 

[...] 

 

[...] Quem povoa este deserto, quem partilha o crime 

de escrever à margem sem o corpo, 

quem ama o templo do instante renascido 

da poeira, o silêncio 

habitável, 

a nudez luminosa além dos ossos e das cinzas? 

[...] 

 

                                                           
32  Augé fala sobre o “paradoxo ou contradição” das figuras da sobremodernidade: “por um lado, 

elas abrem cada indivíduo à presença dos outros; elas correspondem a uma circulação mais fácil dos 

indivíduos, das coisas e das imagens. Mas noutro sentido elas suprimem o indivíduo sobre si próprio, 

tornando-o um testemunho mais do que um ator da vida contemporânea. Essa contradição exprime-se 

exemplarmente nos espaços que me propus chamar não-lugares.” (AUGÉ, 1994, p. 166). 
33  O termo “supermodernidade” ‘é preferido por Augé a “pós-modernidade” por o autor considerar 

este afim a uma ideia de ruptura, e não de continuidade.  



56 

 

Caminha ao encontro das raízes do espaço. 

Nada mais que uma relação, uma passagem. 

Sempre perdida a presença, ó nostalgia? 

Múltipla de olhos diversos repousada 

no centro vazio do movimento no espelho 

do céu  

(RAMOS ROSA, 1984, p. 12) [Grifos meus] 

 

Signos se empilham e se repetem e se reiteram; mas é à ausência que eles se 

associam (nulidade, deserto, sede, apagamento, silêncio, nudez, vazio, perda, nostalgia), 

produzindo uma rarefação imagética e metafórica, que almeja um aberto: um espaço, 

uma relação, uma passagem. Desenha-se então um deserto de palavras excessivas, 

ofegantes na sua nulidade; caminho que se apaga: como pensar esse (este) lugar? Trata-

se de um aqui onde co-incidem apelo, espera e errância – pensamos em Michel Collot, 

que tem um de seus núcleos de reflexão assim resumido por Ida Alves, em texto sobre o 

diálogo interdisciplinar entre literatura e paisagem:  

 

[a experiência poética] se define por três momentos essenciais: o 

apelo, a espera e a errância, os quais não se organizam 

necessariamente de forma linear no poema. O apelo é a necessidade 

que o poema tem de responder ao vazio e ao invisível das coisas. 

Existe, portanto, um apelo do horizonte desejando manifestar-se na 

linguagem poética. A espera, ‘para o poeta, é colocar-se à escuta do 

silêncio para perceber o eco imperceptível de um apelo ele próprio 

inapreensível’. A errância é a busca do desconhecido, do intervalo que 

há entre a palavra e o sujeito. ‘A experiência poética é assim, como a 

própria existência, uma totalização sempre inacabada.’ (ALVES, 

2013, p. 189)  

 

Esse lugar, portanto, tem muito de irrealização, inacabamento; ou, mais 

exatamente, de realização expectante. Não se trata de um espaço na segunda e terceira 

acepções encontradas no dicionário Houaiss: “Medida que separa duas linhas ou dois 

pontos”; “extensão limitada em uma, duas ou três dimensões; distância, área ou volume 

determinados”. Não: este aqui de Ramos Rosa está mais para a primeira definição 
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apresentada pelo dicionário, “extensão ideal, sem limites, que contém todas as extensões 

finitas e todos os corpos ou objetos existentes ou possíveis”.  

Espaço sem limites e que contém todos os possíveis (inclusive os de tempo, 

retomando a nota de rodapé recém-feita). A essa nossa tentativa de definição, juntamos 

outra, elaborada por Agamben: 

 

Ainda devemos habituar-nos a pensar o “lugar” não como algo 

espacial, mas como algo mais originário que o espaço; talvez, de 

acordo com a sugestão de Platão, como pura diferença, a que 

corresponde o poder de fazer com que “algo que não é, de certa 

maneira seja, e aquilo que é, por sua vez, de algum modo não seja”. 

Só uma topologia filosófica, semelhante àquela que na matemática é 

definida como analysis situs [análise da posição], em oposição à 

analysis magnitudinis [análise das grandezas mensuráveis], seria 

adequada ao tópos outopos [lugar não-lugar] cujo “nó borromeu” 

aqui se procurou configurar. (AGAMBEN, 2007, p. 15) 

 

É nesse “lugar não lugar” e nessas relações de função deserto que Ramos Rosa 

vai colher a especificidade de sua poesia: “Deslizar como um gato sem me confundir, 

único, impalpável nada. / [...]/  Sou um ritmo único. Respiro. Recomeço. / O mais perto 

daqui. O mais perto de agora.” (RAMOS ROSA, 1974 [1969], p. 93); “Eis a secura. É 

um homem que caminha. [...] A nossa resposta ofegante encontra a respiração própria, 

frente ao vazio.” (RAMOS ROSA, 1974 [1961], p. 38-39).   

A poesia de Ramos Rosa versa sobre (a respeito de, em cima de e no interior de) 

esse espaço a que, como veremos, se associam a ausência, o vazio, o branco, o deserto. 

Pois, como tantas outras o fizeram, especialmente na modernidade, essa obra dedica-se 

sobretudo a poetizar o próprio fazer poético; e, em Ramos Rosa, mais do que o esforço 

oficinal ou a inspiração, a vida das palavras ou a morte do autor, as infinitas 

possibilidades ou as intransponíveis limitações da linguagem, o que se tematiza e se 

performa é a tentativa de um poema – com tudo o que há, nela, de balbucio, ensaio, 
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provisório, erro. O interessante, claro, é que por fim o que se diz e, sobretudo, a 

maneira como se diz resultam em poemas conseguidos. Difícil linha sobre a qual se 

equilibra essa escrita: 

 

Talvez hesite, ou não, ao desenhar-se 

uma confusa cor, 

corola ou folha. 

[...] 

 

Talvez hesite – ou se não se abre 

ou perpassa entre os sinais ao vento –, 

só o risco igual 

de um mastro errante 

no branco sem estrelas. 

 

Ou elástico, sem a pressão 

rígida, 

as suas espáduas cedem 

sem vertigem 

até ao espaço exacto 

de uma casa 

ou folha aberta: e logo 

existe. 

 

É já a arvore, a mão 

que o diz. Seria 

o pulso contra a boca, 

o poço. 

Ou o soluço. 

De súbito fez-se palma 

no espaço do silêncio. 

E suas veias lêem-se  

expandindo 

a mão feliz 

que a escreve.  

(RAMOS ROSA, 1974, p. 111-112)  
 

Existe o poema, existe a poesia, e esse resultado conseguido do processo de 

Ramos Rosa não anula o risco que ele sempre encerra – justamente porque é dele que a 

poesia parte, é com a incerteza que o poema final se faz. A listagem ou justaposição de 

imagens – como quem, em uma conversa, tenta, sem muita propriedade, explicar, 
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aclarar ou precisar melhor algo para seu interlocutor34 – é uma das estratégias mais 

frequentes dessa tentativa exposta (e expor a tentativa é assumir o risco como elemento 

constituinte). A repetição de expressões, palavras ou fragmentos também se faz 

abundante, como se a linguagem chegasse insuficiente ao poeta e as palavras 

assomassem soltas, obrigando o ofício poético a errar (vagar, perder-se no caminho, 

cometer erro). Como em um cego tatear, essa poesia se dá a ler em pleno processo de 

experimentação da linguagem, calcando o solo, nesse caminhar que ela afinal é. 

Interrogações (que?35, se?, mas se?, onde?36, qual?), levantamento de hipóteses37, 

comparações (mais do que), aproximações e distanciamentos (contra esta parede contra 

esta página /         este deserto – o mar”), reuniões e dispersões38, fingimentos39, 

repetições, acumulações40, paradoxos (“eis o desejo da perda e do encontro”), imagens 

contrastantes (deserto/mar), rasuras e negações (“Uma sílaba apenas verde ou branca / e 

não o torso musical / e não a pedra do mar o esplendor da praia?”), marcantes em 

Ramos Rosa, concentram-se nesse poema sob a forma polivalente do reiterado “ou” – 

capaz de adicionar e de excluir, alternar, indicar incerteza, enfatizar, explicar, dizer de 

outra maneira; sobretudo, enquanto conjunção que é, estabelecer relações, fazer 

passagens. 

Caminha-se “sem carta ou mapa geográfico”, em experiência do pensamento, 

“viagem não programável”, “cuja cartografia não é desenhável”: “uma viagem sem 

                                                           
34  Repare-se como, na busca por nos aproximar dessa poesia, nosso próprio texto se contamina 

com o método acumulativo de Ramos Rosa. 
35  “que corpo que corpo se perde ao rés da página / ou terra?” (1980, p. 29). 
36  “Onde o corpo       onde o desejo /          perante o vento / a frágil força do corpo (aranha 

inerme)?” (RAMOS ROSA, 1980, p. 29). 
37  “Se eu soprar as vértebras do fogo aqui / se subverter a folha e nu gritar // Eu continuo com estas 

pedras no deserto – no mar?” (1980, p. 29); “Mas se não fosse o deserto – se fosse a praia / a música do 

corpo / e o vento no mar / e o teu corpo no meu corpo?” (1980, p. 31). 
38  “reúno ou disperso    pedras sobre o mar / ou pedras” (1980, p. 29). 
39  “Como se não procurasse olho: sempre o deserto?”, RAMOS ROSA, 1980, p. 27. 
40  “ó apagada força amor do mar deserto força” (1980, p. 29); “– e sem o fogo sem a folhagem 

sem o mar” (1980, p. 31). 
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design” (DERRIDA, 2012, p. 80)41. Esse percurso errático se faz e se diz de maneira 

especialmente nítida no poema “Esplendor calcinado” (RAMOS ROSA, 1974, p. 80-

83)42. Imagens se empilham, giram e retornam, repetindo-se, interrogando-se. 

Fragmento: 

 

Que palavra sobe desta brancura cega, deste olhar branco, 

que palavra respira em teu olhar perdido sobre este centro deserto? 

Que palavra aquece e esfria, da sombra à luz, do corpo ao sol, 

da tua sombra ao sol, 

que palavra caminha, vive ou morre 

no esplendor calcinado? 

(RAMOS ROSA1974, p. 82, grifos nossos) 

 

Notem-se os lugares por onde se dá essa viagem sem mapa. Uma profusão de 

espaços informes, associados a vazios, nulos, desertos e brancos, é convocada como 

figurações para o local dispersivo, onde se erra (persistindo, caminhando) e se espera 

(se abrindo) o acontecimento poético. Outros versos do mesmo poema, novamente com 

destaques nossos: 

 

Voltar à fonte, ao nulo centro,  

refluir à vaga fria e dura, 

ao extenso campo do abandono errado, 

ao rés da terra [...] (p. 80) 

 

Caminho e ardo na secura, errante. 

Há palavras soltas como terra, há dedos de água dispersos, 

sono não reunido, membros entre espaços, 

nomes, corpos, pedras, animais de rastos,  

a fome crestada sobre um muro branco, 

um tronco obscuro à sede morta, 

uma tristeza opaca de água estagnada, 

a terra com seus dentes calcinados, mortos.  

 

Caminho ao sol. A fome é uma oca brasa  

sobre a página vazia do areal. 

A terra é um corpo cego na luz, um tronco 

sem braços, uma cintura informe. 

                                                           
41  Pensando em Carlos de Oliveira, diríamos “cartografia transtornada” (OLIVEIRA, 2003b, p. 

334); 
42  Poema originalmente publicado no livro A construção do corpo, de 1969. 
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O sol sobre os terraços mil quadrados vazios,  

mil espaços vazios, o espaço da secura  

e da sede. Da sede multiplicada ao sol, vazia. 

E o sol bate na fronte fria, obscura, da sede obscura.  

 

Minha fronte é de terra, meu corpo terra seca,  

meus braços soltos, duros, sobre as dunas desertas,  

meu olhar aberto sobre um golfo deserto. 

[...] (p. 81) 

 

Terra deserta ao sol. 

Corpo deserto ao sol.  

[...](p. 82) 

 

Abre-te aqui ao refluir das pálpebras 

num corpo de cal, de lágrimas sem memória, 

abre-te aqui entre a sombra e a luz, 

corpo de terra e ossos, de água obscura e fome 

e sede, ó corpo nu, ansiosamente nu, 

aberto à luz do sol, à secura da terra! 

 

 

Caminho e ardo sempre na secura calcinada  

sobre a página vazia de um areal sem fim, 

assento as plantas firmes sobre a areia lisa.  

A cada passo a sede sobe à garganta seca, 

a cada passo a terra se cresta sob os pés. (p. 82) 

 

O espaço peculiar que nossos grifos procuram destacar identifica-se com a 

página em que se escreve o poema, identificação que tem na reiteração “página vazia do 

areal” (p. 81) / “página vazia de um areal sem fim” (p. 82) a maior evidência, seguida 

por figurações do branco do papel: “muro branco”, “corpo de cal”, “brancura cega”, 

“olhar branco”. Esse branco é uma de suas maneiras privilegiadas de nomear, performar 

e fazer a pura ausência, na expressão de Munier, acontecer – “eu subscrevo o branco    

um novo corpo.”; “eu estou à beira de    eu sou o intervalo” (RAMOS ROSA, 1980, p. 

37); “língua ou boca que abro ao vasto círculo / âmbito do silêncio branco    lugar 

mortal    oceano” (RAMOS ROSA, 1980, p. 45). É ele, então, uma das corporificações 

(na linguagem, corpo pode ser um som, uma voz, uma palavra, um sinal, ou ainda, 

como ocorre nos fragmentos recém-citados, um espaço no meio de um verso deixado 



62 

 

sem grafemas) de um incorporal, uma das condensações possíveis para a função deserto 

– assim como o são as palavras “intervalo”, “espaço”, “vazio”, “círculo”, “aberto”, 

abundantes em Ramos Rosa. Nem o branco nem nenhuma dessas outras 

corporificações/condensações, porém, são propriamente a função deserto, pois esta não 

se resume a qualquer corpo. Segue o poema: 

 

Ó palavras crestadas, secas, como pedras. 

Palavras ásperas que desenham ossos, pedras, urtigas. 

Palavras sem nervuras, sem veios, palavras que são lascas 

de pedra, palavras que não refrescam, 

quentes, obscuras como o pêlo dos animais, 

deslocadas e nuas, separadas como pedras, 

entre espaços, desertas palavras no deserto. 

 

Palavras áridas, 

fronte deserta, 

pulso do sol. (p. 82-83) 

 

Trata-se de mais uma forma, portanto, de tematizar o processo poético através da 

linguagem e também através da sua qualidade gráfica, evidenciando-se o aspecto visual 

dos grafemas (“plantas firmes”) assentados sobre a folha (“areia lisa”); o desenho dos 

vocábulos (assemelhando-se a “ossos”, “pedras”, “urtigas”); a impressão intervalada 

dos signos (“membros entre espaços”; “palavras [...] separadas como pedras, / entre 

espaços”) sobre a horizontalidade da página (“nomes, corpos, pedras, animais de 

rastos”, “ao rés da terra”)43.  

                                                           
43  A espacialização da palavra escrita, tomando-se a página em branco como elemento e motivo 

textual e como suporte para gestos de labirinto, é lida também em Carlos de Oliveira. Fragmentos de 

“Árvore”: “As raízes da árvore / rebentam / nesta página / inesperadamente, / por um motivo / obscuro / 

ou sem nenhum motivo, / invadem o poema / e estalam / monstruosas” (OLIVEIRA, 2003b, p. 233); “que 

as raízes / procuram / de página / em página / com a sua obsessão, / múltiplos filamentos / trespassando / 

o papel, / seguindo o fio / da tinta / que desenha / as palavras / e tenta / fugir ao tumulto / em que as raízes 

/ grassam, / engrossam, / embaraçam / a escrita / e o escritor” (pp. 234-235); “como podem / romper / de 

súbito imperiosas / na aridez / do livro (p. 236). O fio da tinta desse poema, publicado em 

Micropaisagem, parece embaralhar-se com o final de O barão nas árvores, de Ítalo Calvino, em que o 

narrador da história compara as peripécias do menino Cosme Chuvasco de Rondó sobre as árvores a “este 

fio de tinta, que deixei escorrer por páginas e páginas, cheio de riscos, de indecisões, de borrões nervosos, 

de manchas, de lacunas, que por vezes se debulha em grandes pevides claros, por vezes se adensa em 



63 

 

A referência à folha de papel em que se inscreve o poema se alarga para o 

próprio espaço da poesia, tal como o toma Ramos Rosa. No poema que viemos lendo, 

reitera-se o que há de aberto, de sequioso e de falto nesse espaço: “fronte aberta”, 

“corpo nu”44, “nulo centro”, “campo do abandono errado”; “terra seca”, “golfo deserto”, 

“dunas desertas”, “terra deserta ao sol”, “corpo deserto ao sol”, “centro deserto”, 

“esplendor calcinado”, “corpo de terra e ossos”, “secura calcinada”, “deserto” (palavras 

desertas no deserto), “fronte deserta”; “mil quadrados vazios, / mil espaços vazios, o 

espaço da secura/ e da sede. Da sede multiplicada ao sol, vazia.”  

A configuração do poema como paisagem é especialmente evidente em Ramos 

Rosa, com metaforizações da folha de papel como folha da árvore ou como solo, do 

escrever como caminhar, da linguagem como pedra ou como marcas, sulcos na terra. 

São frequentes os versos que perfazem um caminho – sempre trilhado, sempre 

inacabado ou por recomeçar. Frequentemente, apresentam-se como personagens desse 

movimento pequenos seres, insetos que se associam a um determinado modo – mínimo, 

minucioso – de sensibilidade: “Ergo como um insecto / as frágeis antenas para o espaço 

/ Sinto a ébria lucidez / da minha liberdade” (RAMOS ROSA, 2003, p. 44). Essa 

sensibilidade do mínimo muitas vezes aparece como forma privilegiada para a liberdade 

ou o puro espaço. Se o inseto dos versos recém-citados ergue suas antenas, também ao 

rés do chão, em outros momentos, se dirige a atenção minúscula, com pequenos seres 

                                                                                                                                                                          
sinais minúsculos como sementes puntiformes, ora se contorce sobre si mesmo, ora se bifurca, ora une 

montes de frases com contornos de folhas ou de nuvens, e depois se interrompe, e depois recomeça a 

contorcer-se, e corre e corre e floresce e envolve um último cacho insensato de palavras ideias sonhos e 

acaba” (CALVINO, 1999, p. 364). De página em página, os textos lançam-se sementes e raízes – ou, de 

volta ao poema de Oliveira, “é então que vejo / no halo mais antigo / a árvore desolada, / os ramos em que 

poisam / as aves / doutros livros, / e pressinto / as raízes / através da sílica / onde a família dorme / com os 

ossos dispostos / nessa arquitectura / duvidosa / de símbolos” (OLIVEIRA, 2003b, p. 239). Ossos 

dispostos (nesses últimos versos de Oliveira), ossos desenhados (nos versos de Ramos Rosa) vão 

constelando a literatura. 
44  Julgamos a rede que se constrói com elementos corporais extremamente significativa, inclusive 

para as reflexões a que aqui nos propomos. E, se optamos por não nos deter sobre ela neste momento, é 

apenas por limitações de tempo e espaço. 
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deslizando por micropaisagens. Impossível seria não nos lembrarmos de Carlos de 

Oliveira, e de fato há pontos de contato entre as escolhas por determinados lugares 

feitas por esse poeta e por Ramos Rosa em alguns de seus textos, alinhando ao pequeno, 

ao “mais baixo grau do visível”, a pobreza ou nudez por eles reclamadas. Poema “Entre 

as raízes” (RAMOS ROSA, 1974, p. 94-95): 

 

Dedos articulados através das folhas,  

folhas sobre folhas, num espaço verde, aberto 

ao corpo que solta o olho à língua, 

branda flecha perfurando frestas, 

bichos lentos, fetos de ar, linhas fluidas, 

palpo cabeça rente ao chão, caminho, inscrevo, 

com a saliva, as finas raízes perceptíveis, 

troncos visíveis nas fronteiras de água. 

 

Avanço, caracol, a longa cama salivando,  

raspando ervas, calcando o solo, na terra árida 

com seus canteiros de treva e de silêncio, onde não há 

nem rosto nem figura, caminho só de insectos,  

longa cabeça suspensa sobre o ovo do silêncio. 

A mão deitada escuta, um joelho num sulco, 

longamente imóvel – eis o dorso da terra. 

 

É o barco de ervas, a rotação lentíssima 

que a tua mão recebe da terra e à terra imprime, 

é o horizonte aberto que o teu rosto absorve, 

é a página que o teu corpo sulca com o rumor da pedra sobre o sulco, 

é o corpo que soluça sobre o solo, desliza solto, 

deliciada duna adunando-se à terra, 

um barco, um caracol saindo das raízes.  
 

Esse caminho de saliva, rastro de linguagem, é mais do que meramente 

percorrido, em caracolear que dá voltas e faz zigue-zagues, espiralando-se e 

estendendo-se. A verbos que desenham movimentos horizontais, como caminhar, 

avançar, calcar e deslizar, somam-se substantivos, advérbios e outros verbos a cavar 

atravessamentos: flecha, frestas, sulco, através, perfurar, sulcar, absorver. Sujeito, 

paisagem e texto se abrem uns aos outros, concretamente, formando um corpo único, 

embora lacunar, perfurado, poroso.  
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[o sujeito] pertence ao número das coisas, é uma delas, está preso na 

textura do mundo, e a sua coesão é a de uma coisa. Mas, posto que vê 

e se move, ele mantém as coisas em círculo à sua volta, elas são um 

seu anexo ou prolongamento, estão incrustadas na sua carne, fazem 

parte da sua definição plena, e o mundo é feito do mesmo estofo do 

corpo (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 21) 

 

As visibilidades da paisagem, do corpo (rosto, olho, língua, cabeça, mão, 

joelho), da matéria verbal e da concretude de seu suporte (a folha de papel) que se 

invadem e se alteram mutuamente no poema: “linhas” que se fazem “fluidas”, se 

entrecruzam, inscrevendo-se, recebendo e imprimindo (“É o barco de ervas, a rotação 

lentíssima / que a tua mão recebe da terra e à terra imprime”). Sem prescindir de sua 

palpabilidade (“palpo”, no sexto verso, pode ser lido como primeira pessoa do verbo 

palpar e como substantivo referente ao apêndice bucal de invertebrados, cuja função é 

essencialmente sensorial), dorso, terra, folha, rosto configuram, essencialmente, um 

espaço de abertura.  

Dizer que a “configuração do poema como paisagem é especialmente evidente 

em Ramos Rosa” é bastante diferente de afirmar que paisagens em suas diversas formas 

são frequentes em sua obra. O poeta costuma trabalhar com paisagens depuradas 

(filtradas ou decantadas, em termos utilizados com frequência por Carlos de Oliveira), 

essenciais, que se repetem pelos livros: o deserto, a grande área branca, o nulo centro de 

um círculo e variações: “um solo de grãos onde trepida o branco” (1974, p. 47). Mesmo 

quando elementos outros entram em cena, fazem-no de maneira oscilante ou lassa, e se 

mostram marcados pela incerteza e por aberturas. Estrofes de poemas diversos de 

Horizonte imediato, com grifos nossos: 

 

A paisagem estremece com os frutos 

na clareira entre árvores há um espaço de fresca ausência 
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de entre a cinza um rumor baixo 

aligeira-me aos rés da terra 

 

Caminho com palavras sobre a terra dura 

cada palavra abre uma porta de ar 

quem eu chamo me chama 

contra a fronte 

da terra 

 

Exactamente o branco 

  a página 

   do mar 

que se ergue em ondas ombros  

      sob a palma da mão (1974, p. 36) 

 

Qual é a cor que dou à pedra imóvel 

ao animal, à forma que suspeito 

sob a água sem lastro? Uma figura 

como um círculo pura e grande espaço, 

um esforço alegre, ó inviolável página! 

 

Não há terror nem surpresa, reconheço 

a ausência, um sorriso de começo, 

uma vontade de ajudar talvez a flor, 

ou antes a raiz, o gérmen, o romper 

das folhas e corolas, largas faces, 

que são mãos e punhos desatados, 

ao rosto de ar, à felicidade viva! (1974, p. 42) 

 

 

Tudo o que avança ou quer, 

afirmação serena, 

sobre as fachadas limpas 

sem sombra, desoladas. 

 

Igualdade sem normas,  

tão larga lassitude, 

um homem se eleva lentamente  

frente às fachadas lisas. (1974, p. 51) 

 

Nada, ou ainda a pedra, ou ainda a terra, ou ainda o fogo. Nada. A 

fronte nua interior, boca de ar e morte. E uma pequena rua longa e 

branca, a rua na rua, a rua de um corpo para a via láctea do dia. As 

árvores brancas. Caminho sem cessar. Não sou vosso habitante de 

comércio entre portas. Rebento as minhas barricas de ar. (1974, p. 

106) 
 

A construção de paisagens em Ramos Rosa, então, integra seu projeto poético 

com coerência. Micro ou macroscópicas, elas não se deixam encerrar, seja pelo 
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diâmetro de uma lupa, seja pela moldura de uma fotografia panorâmica. Sua pobreza, 

sua elementaridade se fazem no sentido do movimento, da abertura, da rebentação de 

limites. Lembramo-nos de Collot, que fala em certos desenhos de Staël “nos quais a 

paisagem é reduzida a uma depuração, ao jogo de algumas linhas essenciais, que ritmam 

o branco da página” (2013, p. 177); o autor cita comentário feito por Jacques Dupin e 

publicado na revista L’Éphémère a esses desenhos: “Linha reduzida a seus elementos: 

unidades gráficas, traços de união, travessões. Para obter mais mobilidade e abertura... 

[...] / A realidade, para que seja semelhante, para que seja transmissível, deve ser unida 

ao espaço. É preciso levá-la a seu ponto se ruptura, ao seu ponto de fusão com o 

elemento que a carrega e a penetra.” (apud COLLOT, 2013, p. 177) E, novamente em 

palavras do próprio Collot: “Não é enclausurando uma paisagem no contorno de uma 

figura ou de uma configuração que se pode restituir sua intensidade, mas abrindo-a em 

todas as partes ao brilho do espaço e da luz. (2013, p. 177-178) 

 

3.2 Errância em processo 

 

A esta altura, temos indícios de que não é apenas em substantivos ou paisagens 

que na linguagem comum já referenciam espaços rarefeitos que se configura a função 

deserto em Ramos Rosa. Mais interessante é notar como ela se opera nos próprios 

processos poéticos. Os versos ardem na repetição de palavras ou de seus radicais, ou 

repetições (perfeitas ou quase) de expressões e sequências, desencadeando um 

deslocamento de significados até o desatrelamento em relação à referencialidade 

comum, instaurando uma nova circulação de imagens. Trabalho semelhante ao que 

Álvaro de Campos empreende em seu “Grandes são os desertos, e tudo é deserto”, 

conforme observa Silvina Rodrigues Lopes: 
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A exigência de repetição, que gera ao mesmo tempo o efeito de 

esgotamento e o de impossível apagamento (aquilo que a palavra 

francesa ressassement exprime no desdobramento inexacto da sua 

significação: o repetir, repisar, retomar ou retornar, que é também um 

diferir em que repetição e diferença decorrem uma da outra), encontra-

se em Álvaro de Campos tanto na insistência de poema para poema 

nos mesmos motivos, ideias, imagens e processos, como, em muitos 

deles, na repetição de versos, palavras ou expressões. Trata-se sempre 

de uma manifestação paradoxal de não fechamento: ao tornar-se 

imediatamente outro, por serem outras as relações de vizinhança de 

que passa a fazer parte, aquilo que se repete alia à compulsão e à 

repetição, originada na inicial tensão de desacerto, um impulso para o 

novo e desencadeia um movimento imparável, sem fim. Ter 

consciência disso é aceitar a repetição não tanto como condenação, 

mas sobretudo como impulso diferenciador; aceitar um falhar 

essencial, onde o niilismo se tinge de uma tonalidade não niilista, 

como o desta exortação de Beckett em Worstward ho: “Tudo desde 

sempre [...] Tentar outra vez. Falhar outra vez. Falhar melhor”. O que 

está em causa não é qualquer exaltação do fracasso, pois, como 

escreve Blanchot, “Não nos confiemos ao fracasso, seria ter a 

nostalgia do sucesso”. (LOPES, 2003, p. 13-14, grifos nossos) 

 

Tomemos “A (in)coerência do fogo”, do livro As marcas no deserto, de XX, 

como exemplo. Ao longo de 29 estrofes, o texto se dá a ler como em pleno processo de 

experimentação da linguagem, ainda calcando o solo, no caminhar que a escrita, em 

diversos momentos, explicita ser. A listagem e justaposição de imagens, à maneira de 

quem tenta explicar ou tornar algo mais claro para seu interlocutor, o retorno obsessivo 

de significantes – rearrumados e recombinados a cada comparecimento – põem em 

suspensão o sistema de referências da língua comum.  Transcrevemos as duas primeiras 

estrofes: 

 

O desenho a fogo: os dedos e o sopro. 

As pedras soltas suscitam algo, 

uma textura sem segredo, aberta. 

Como se não procurasse olho: sempre o deserto? 

 

O corpo e essa onda, essa pedra – é uma linha 

e o tumulto dos músculos no mar 

eis o desejo da perda e do encontro 
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contra a parede, contra esta página 

    este deserto – o mar. 

(RAMOS ROSA, 1980, p. 27) 

 

Esses versos apresentam algumas das escolhas mais recorrentes de Ramos Rosa: 

a ênfase temática na busca poética e em uma abertura, as estratégias de presentificação 

(como o uso do advérbio “eis” e dêiticos como o pronome “este”), a aproximação de 

imagens tradicionalmente consideradas opostas, como deserto e mar, a inscrição do 

desejo nos processos de escrita. Soltas, pedras/palavras reúnem-se e se dispersam pelos 

versos, e é nesse movimento que se presentifica o desejo da poesia. 

Caminhando “entre as chamas e o apelo das ondas”, o poema empreende uma 

busca errante. Apela, invoca; interroga sobre seu como fazer; testa caminhos, hesita. 

Pergunta reiteradamente:  

 

mas a garganta 

enfrenta o vento – e o deserto, 

que corpo que corpo se perde ao rés da página 

ou terra? (p. 29) 

 

Que corpo se levanta? É um corpo, um outro corpo? 

Um corpo que se ergue sobre a espuma 

ou um sinal apenas sem o sangue? (p. 35) 

 

Que diz a forma da pedra – o corpo? 

Que diz este silêncio de erva? 

Este punhal de feno no meu peito, 

esta sílaba trémula, esta sombra fria, 

que diz a cor do muro? (p. 39) 
 

Levanta e justapõe hipóteses (“Mas se...?”, “se fosse”), busca aproximações 

(“isto é, isto é, como se...?”): 

 

Mas se não fosse o deserto – se fosse a praia 

a música do corpo 

e o vento no mar 

e o teu corpo no meu corpo? (p. 31) 
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Se um signo fosse a coluna do sangue 

perante a maré perante o fogo 

e não a morte este céu deserto 

esta outra morte cega ao vento 

este silêncio contra o peito? (p. 31) 

 

Mas se o silêncio da praia – onde o mar? –  

o silêncio da página 

suscitassem essa música do corpo 

aqueles membros brancos 

vermelhos 

em torno do centro – e a respiração do mar? (p. 33) 

 

Mas isto é, isto é, como se 

um signo 

fosse o sangue da lâmpada? (p. 35) 

 

Por toda a extensão do texto, reforçam o cariz metapoético verbos e substantivos 

relacionados aos atos de escrita e enunciação, a elementos da linguagem, ao suporte da 

página, a formas e sons45. Significantes como deserto, pedra, corpo, mar se repetem, 

giram e retornam sobre si mesmos, escrevendo-se e reescrevendo-se na aparição 

seguinte. Vejamos as pedras: 

 

As pedras soltas suscitam algo (p. 27) 

 

O corpo e essa onda, essa pedra – é uma linha  

e o tumulto dos músculos no mar (p. 27) 

 

reúno ou disperso    pedras sobre o mar  

ou pedras (p. 29) 

 

Eu continuo com estas pedras no deserto – no mar?  

Nem são pedras estas pedras [...] (p. 29) 

 

Mas tu esperas três palavras 

três pedras (p. 31) 

 

Uma sílaba apenas verde ou branca 

e não o torso musical 

                                                           
45  Escrever/escrita (p. 31, 39, 41), dizer (p. 39, 41), invocar (p. 37), apelar/apelo (p. 37, 39), 

subscrever (p. 37, 41), assinar (p. 41), palavras (p. 31, 37), signo (p. 31, 35), sinal/sinais (p. 35, 37, 39, 

41), sílaba[s] (p. 31, 33, 37, 39), forma[s] (p. 35, 39), página (p. 27, 29, 33, 35), folha (p. 29, 41), linha (p. 

27), desenho/desenhar (p. 27, 35, 41), rasura (p. 29), silêncio (p. 31, 33, 37, 39, 41), música (p. 31, 33), 

cântico (p. 33) 
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e não a pedra do mar o esplendor da praia? (p. 33) 

 

nada se ouve entre estas pedras (p. 33) 

 

As pedras nem são pedras 

mas palavras 

mas o desejo de um contacto ardente 

mas o ardor de um persistente insecto. (p. 37) 

 

Ainda que nada veja senão as pedras  

que delimitam o vazio (p. 37) 

 

Que diz a forma da pedra – o corpo? 

 

Assim também o mar, por exemplo, pode identificar-se com deserto, parede e 

página: “contra a parede, contra esta página /        este deserto – o mar.” (p. 27); “ó 

apagada força amor do mar deserto força (p. 29); “Eu continuo com estas pedras no 

deserto – no mar?” (p. 29). Deserto, por sua vez, abre-se a outras mais vizinhanças:  

 

Como se não procurasse olho: sempre o deserto? (p. 27) 

 

Mas se não fosse o deserto – se fosse a praia (31) 

 

e não a morte este céu deserto (p. 31) 

 

Escrever assim mesmo com os ossos 

com a proa no externo 

com a proa do externo 

com as sílabas no deserto (p. 31) 

 

nada é aqui neste deserto (p. 33) 

 

a página está deserta 

a praia está deserta. (p. 35) 

 

Praia, mar, sulcos na areia, vento 

ou só deserto 

eu vos invoco e vos insuflo a chama 

da garganta, 

eu apelo para o cântico. Caminho? (p. 37) 

 

A folha é escrita como uma paisagem 

Ainda é o deserto e a noite é próxima! (p. 41) 
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Na esfera intraestrófica, imagens são listadas, empilhando-se como se elas se 

correspondessem ou uma complementasse a outra. Em fragmentos já citados referentes, 

respectivamente, aos diversos usos do vocábulo “pedra” e às diversas relações 

engendradas com o vocábulo “deserto”, por exemplo, têm-se os seguintes 

deslizamentos: 

[“As pedras nem são pedras / mas”] palavras→o desejo de um contacto 

incandescente→o ardor de um persistente insecto (página 37).  

[“Escrever assim mesmo com”] os ossos →a proa (no/do externo)→as sílabas no 

deserto (p. 31) 

Os recursos se repetem, com vocábulos cambiando-se em relações improváveis, 

significantes se inscrevendo em um verso e se reescrevendo mais adiante, 

desestabilizando a todo o momento os sentidos (entendidos como ideias e direções) do 

texto46. Por fim, o que assume entonação de desfecho do poema (“Mas os sinais 

despertaram”, “Escolho”, “enfim”, “finalmente”) se afigura, afinal, como eco do que já 

havia sido dito na – ou, mais precisamente, pela – busca poética.  

 

A folha é escrita como uma paisagem 

Ainda é o deserto e a noite é próxima! 

Mas os sinais despertaram o lugar 

onde o silêncio é a consagração da terra. 

 

Escolho a clareira do corpo silencioso. 

 

É um corpo que envolve o corpo.  

Posso assinar o rosto desse corpo? 

Os sinais sangram enfim e dizem terra. 

Escrever é finalmente subscrever o ar 

das ervas 

e desenhar o sopro com os dedos: amar o corpo. 

Amar. Dizer amar: amar o mar 

                                                           
46  Lembramo-nos de versos de outro poema de Ramos Rosa: “Um signo que aponta a uma 

infinidade de sentidos / ou o sentido é infinito. Um sentido impossível. /  Este é o aspecto incessante do 

signo, / o seu vazio e a sua vida, / todos os signos de um signo / de um incessante signo.” (RAMOS 

ROSA, 2001 [1981], p. 173). 
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na proximidade do próximo, no ombro 

do teu corpo ou no parapeito da terra. (p. 41) 

 

 Ainda é o deserto. E o silêncio, e a terra, o ar e o sopro. O encontro é a perda, e 

esta é uma perda sobretudo de amor. Como em Camões, é este o motor dessa poética, 

amor que em Ramos Rosa (e também nisso não se afasta do vate, resguardadas as 

respectivas particularidades e potências) é do corpo47, e tantas vezes erotizado, 

inscrevendo-se como desejo: “o corpo contra o corpo amante amado?”, em verso do 

mesmo poema com grifo nosso. Desejo “de um contacto incandescente”, “ardor”, 

“chama”, “fogo” – (in)coerente, tão contrário a si: amor da poesia, amor do outro, amor 

do corpo48, e seriam distintas as três esferas? Essa escrita não nos autoriza a assim 

pensar.  

As significações infixas, somadas à dúvida (incerteza e desconfiança) levantada 

pelas interrogações e hesitações, compõem uma das linhas de força desse ganhar em se 

perder que é a poesia de Ramos Rosa. Como um método, a problematização sucessiva 

muitas vezes torna-se tão radical que termina por desescrever qualquer sentido unívoco 

– e é dessa indecidibilidade que nasce um novo, ou melhor, é nela que reside o novo 

desejado por essa poesia. Não há uma palavra, uma acepção, um verso, um contexto que 

saia vencedor. Todos o são – logo, nenhum. Abre-se um espaço em que todos os usos 

permanecem circulando: pura potência. É dele que procuramos nos acercar; é ele a 

função deserto. Um além aqui, concretizado na matéria verbal e que, em Ramos Rosa, 

se constrói (no apelo empreendido pela poesia e na errância e busca empreendidas pelo 

                                                           
47  Dissemos do retorno obsessivo e sempre transformado e transformador de significantes em “A 

(in)coerência do fogo”. O corpo (p. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41) e seus constituintes compõem uma 

dessas redes verbais, com dedos (p. 27, 41), mão (p. 35), braço (p. 33), boca (p. 35), dentes (p. 35), rosto 

(p. 41), membros (p. 33), ombro (p. 37, 39, 41), peito (p. 31, 39), torso (p. 33), ventre (p. 33), músculos 

(p. 27), ossos (p. 31), externo (p. 31), vértebras (p. 29), coluna (p. 31), garganta (p. 29, 37), sangue (p. 31, 

35). 
48  “o incessante, o interminável sim do amor.” (RAMOS ROSA, 2001 [1981], p. 176) 
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poeta, pela linguagem e pelo leitor) e se oferece em ato de amor (desejo) e de 

persistência – escrever assim mesmo com os ossos, com a proa no/do externo, no 

madeiro duro o brando peito, com as sílabas no deserto. Pulsa, nessa poesia de 

caminhos multíplices e indecidíveis, uma vontade de labirinto em rede (Umberto Eco), 

no qual  

 

cada ponto pode ter conexão com qualquer outro ponto. Não é 

possível desenrolá-lo. Mesmo porque, enquanto os labirintos dos dois 

primeiros tipos [clássico e maneirístico] têm um interior (o seu próprio 

emaranhamento) e um exterior, no qual se entra e rumo ao qual se sai, 

o labirinto de terceiro tipo, extensível ao infinito, não tem nem interior 

nem exterior. Pode ser finito ou (contanto que tenha possibilidade de 

expandir-se) infinito. Em ambos os casos, dado que cada um dos seus 

pontos pode ser ligado a qualquer outro ponto, e o processo de 

conexão é também um processo contínuo de correção das conexões, 

seria sempre ilimitado, porque a sua estrutura seria sempre diferente 

da que era um momento antes e cada vez se poderia percorrê-lo 

segundo linhas diferentes (ECO, 1991, p. 338-339). 

 

Vontade de labirinto em rede, assinalamos, na medida em que os preceitos 

estabelecidos por Eco para essa configuração não se aplicam rigorosamente à escrita de 

Ramos Rosa (talvez os procedimentos do Oulipo, por exemplo, se aproximem mais de 

um projeto em rede). Com essa observação, não estamos a indicar o fracasso de um 

plano do escritor, mas destacamos justamente essa vontade (desejo) como gesto 

significativo da sua poesia, que produz “marcas no deserto” (do título a que pertencem 

os versos recém-citados) – sulcos, inscrições, distinção, sim, mas em um espaço que se 

quer sem referências ou sentidos predeterminados, de livres circulações. “A página 

presente, o edifício novo, a madeira leve, / um perfume de vento. / Vários pontos. 

Junturas breves. / Passagem. (Nuvens possíveis.)” (RAMOS ROSA, 1974 [1964], p. 

78).  
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Neste ponto, lembramo-nos da ideia de teste em poesia – que se aproxima 

também da noção de cadernos. “O poema no tubo de ensaio”, de Marília Garcia, 

publicado no livro Sobre Poesia (7Letras, 2016), mistura a prosa crítica com a estrutura 

da poesia, a narratividade com uma disposição experimental no espaço da página, em 

espaçamentos e manchas tipográficas variáveis, para discutir os limites entre ensaio e 

poesia, levantando questões como “o que faz um poema ser um poema?”, “um poema 

poderia ser tão crítico quanto um ensaio?”.  Esse texto de Marília fala sobre e performa 

um teste – e seria justamente ele, o teste, uma característica comum às duas 

modalidades (ensaio e poesia), cuja categorização é então problematizada. Teste: 

experimentação e prova, cálculo, risco e ética, errância e desejo. Citamos fragmentos de 

Marília, já lendo também “poema” junto com a palavra “ensaio”: 

 

assim o ensaio costuma ser lido como uma tentativa de falar — [como 

aqui eu tento 

falar — e ao mesmo tempo 

como uma tentativa de testar o mundo 

sendo os dois gestos indissolúveis          em relação direta: 

objeto e sujeito se entrelaçam    repensando as descontinuidades.  

[...] 

tal capacidade de se testar do ensaio 

que poderia ser usada para defini-lo acaba apontando 

para um dado de “indefinição”: ele testa o mundo 

e ao mesmo tempo testa a si mesmo 

mas sabemos que as regras para esses testes não estão dadas de 

[antemão 

e a cada vez       o ensaio deve inventar as ferramentas 

como diz o montaigne     deve-se pensar com as mãos    manejar [os 

objetos 

a cada vez é preciso produzir as restrições. (2016, p. 76) 

 

O duplo horizonte no tubo do ensaio (objeto e sujeito, si mesmo e mundo, 

interior e exterior) é também da poesia, que cria a cada momento suas regras – estas, 

então, constituem restrições, sim, inescapavelmente, mas ao menos são pela própria 

linguagem inventadas, desobrigando-se portanto a qualquer dado “de antemão”; “um 
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texto produzido a partir de uma restrição / fala desta mesma restrição.”, como escreve 

Marília, mas esse texto tem o poder e a autonomia para produzir as restrições de que 

deseja falar, e as ferramentas que para isso utilizará. Se Ramos Rosa não escapa à 

inelutável necessidade de fazer escolhas (até porque todo escrever é ético), o que ele faz 

é pôr no centro das atenções o traço de ensaio, de errância de sua poesia, esforçando-se 

por tornar esse centro o mais “nulo” possível, pois esvaziado de certezas.  

Indefinir-se por sua própria definição: trata-se de uma liberdade, e justamente do 

tipo de liberdade desejada por um poeta como Ramos Rosa. Ensaiando-se 

permanentemente, sua poesia testa a si mesma, e almeja determinar apenas a si mesma 

enquanto indeterminação, precisamente sua imprecisão; quer decidir-se pela 

indecidibilidade, e é esta a ética da função-deserto. Neste sentido, relemos uma citação 

de Avital Ronell feita por Marília (2016, p. 75) – “talvez uma modalidade de ser, o teste 

esquadrinha as paredes da experiência, medindo, sondando, para assim determinar o ‘o 

que é’ do mundo vivido.” –, tomando o “assim” não como sinônimo de “então”, 

“depois”, mas sim com a noção de desta maneira e, mais precisamente, nesta maneira, 

(d) nesta forma, nesse enquanto.  

No mesmo livro, Sobre poesia, o artigo seguinte tem como objeto a obra de 

Mario Ortiz. Nurit Kasztelan aborda, como fizera Marília Garcia, a dissolução de 

limites de gênero, que podem coabitar na poesia – “Así, el ensayo, la prosa, la historia, 

la economía son parte del discurso de la poesía” (2016, p. 90); a criação libertadora de 

novas realidades que não existiam previamente; e o caráter de experimentação 

reivindicado pela escrita poética. A autora cita Al pie de la letra, de Ortiz: “son 

ejercicios de un alumno: no el poema como algo acabado, sino un momento provisorio 

del lenguaje” (p. 88).  
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Em Ramos Rosa, esses exercícios, que se fundamentam na observação atenta de 

mundo, sujeitos e escrita não em busca de uma versão mais verdadeira, mas sim visando 

à manutenção de hipóteses em potência, são o meio e o fim, tema e processo. O que se 

levanta como definitivo nessa escrita, portanto, é sua qualidade de algo provisório, no 

sentido de sempre potente de. Voltamos, como o faz o artigo de Kasztelan, a Ortiz, 

deslocando uma frase sua para lê-la à maneira da função-deserto: “Acaso haya que decir 

que la poesía no es, sino que funciona” (ORTIZ, 2009, p. 1, grifos meus): essa poesia é 

conjunto de relações não redutíveis, mas que permanecem em circulação. Ela não possui 

um lugar onde se estabeleça, seja; mas permanece em processo.  

 

3.3 Onde ainda é vazio, onde ainda é pobreza, onde ainda é possível 

 

Roger Munier, naquele seu texto n’As marcas no deserto, escreve:  

 

É que, se a ausência está dentro das coisas, se tornou as próprias 

coisas, já nem sequer resta o algures que ela fazia pressentir, quando 

era sentida como carência e vazio supremos. Já não há saída [...] 

(MUNIER, 1980, p. 11). [grifos do autor]. 

 

Queremos, com essa citação, reiterar o que de constituinte tem essa ausência. Ela 

é presença performada poeticamente, assim como o vazio é o lugar, e o deserto é onde 

se cultiva – e é nele que se persiste. O que há é aqui e agora, sendo que aqui e agora são 

abertos, englobam todos os ondes e quandos. Falar poeticamente em função deserto ou 

em vazio incorporal não é, portanto, remeter para um transcendente ou metafísico – “a 

teoria dos incorporais é uma teoria física”, livre de “toda suspeita de misticismo ou de 

espiritualismo”, salienta Cauquelin (2008, p. 14). Trata-se de algo que de fato não cabe 
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em nenhuma palavra, imagem ou metáfora per se, mas que ainda assim se faz no papel, 

na poesia: na relação (passagem) que é a linguagem.  

Citamos, a esse propósito, fragmentos do poema em prosa “Um excesso de 

transparência e de leveza”, do livro Clareiras (1986). “Expectativa na nulidade em que 

nenhum impulso se gera ainda.”, inicia-se o poema. Nele, o sujeito escreve (busca e 

espera: persiste) na expectativa de as palavras eclodirem em uma “formulação que seria 

a própria pulsação do informulado”: “Estou completamente árido, nulo, apagado. É, 

todavia, nesta clareira de cal que devo permanecer. [...] é na expectativa desse momento 

único que continuo a escrever desesperadamente e contudo com uma certa confiança, 

confiança que move estas precárias e quase nulas palavras. Tão devagar escrevo e tudo 

é ausência ou separação.”  

A procura por “um espaço para respirar”, “uma paisagem aérea, silenciosa, 

inicial” prossegue e, quando o sujeito se assume “perdido de não chegar a nada”, algo 

acontece: “Algo passa inteiro, animal ou deus, e a sua ausência é a completa felicidade 

de um sulco que é tanto silêncio como palavra nua. Passam as figuras sem se revelar, 

profundas e ausentes, e os seus gestos cintilam nas misteriosas expressões. O firme 

timbre das frases repercute a passagem vibrante das imagens que se libertam das águas. 

Algumas abrem-se em curvas de concavidades. Escrevo agora na companhia efémera 

de presenças puras. [...] Agora escrevo na coincidência e na amplitude do aberto.” 

(RAMOS ROSA, 2001 [1986], p. 227-228). Os grifos, nossos, evidenciam essa 

ausência presentificada (“presenças puras” ecoam a pura ausência cantada por Ramos 

Rosa e identificada por Munier) aqui e agora no aberto, que repercutirá no poema 

seguinte da antologia: “A intensidade da presença identifica-se com o vazio da 

ausência.” (RAMOS ROSA, 2001, p. 229). 
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Fazer do canto o movimento em direção ao canto, e desse movimento a 

expressão maior do desejo49: este é o projeto. Destituindo-se significações unívocas, 

errando-se por multiplicidades, o infinito (circulação de potências) é aberto no aqui, no 

labirinto, na página. Transcrevemos o conto de Jorge Luis Borges a que Carlos de 

Oliveira faz referência pouco antes de propor a “identidade mais ou menos algébrica”: 

 

Contam os homens dignos de fé (mas Alá sabe mais) que nos 

primeiros tempos houve um rei das ilhas da Babilônia que reuniu seus 

arquitetos e magos e os mandou construir um labirinto tão 

desconcertante e sutil, que os varões mais prudentes não se 

aventuravam a entrar, e os que entravam se perdiam. A obra era um 

escândalo, porque a confusão e a maravilha são operações próprias de 

Deus, e não dos homens. Com o passar do tempo veio à sua corte um 

rei dos árabes, e o rei da Babilônia (para zombar da simplicidade do 

hóspede) fez com que ele penetrasse no labirinto, onde perambulou 

ofendido e confuso até o cair da tarde. Então implorou socorro divino 

e deu com a porta. Seus lábios não proferiram queixa alguma, mas 

disse ao rei da Babilônia que ele na Arábia também tinha um labirinto 

que, se Deus fosse servido, lhe daria a conhecer algum dia. Depois 

voltou à Arábia, reuniu seus capitães e alcaides e devastou os reinos 

da Babilônia com tamanha boa sorte que arrasou seus castelos, 

dizimou sua gente e aprisionou o próprio rei. Amarrou-o em cima de 

um camelo veloz e o levou para o deserto. Cavalgaram três dias, e 

disse-lhe: “Ó rei do tempo e substância e cifra do século!, na 

Babilônia desejaste que eu me perdesse num labirinto de bronze com 

muitas escadas, portas e muros; o Poderoso teve por bem que eu agora 

te mostre o meu, onde não há escadas a subir, nem portas a forçar, 

nem cansativas galerias a percorrer, nem muros para impedir a 

passagem”. Logo depois, desamarrou-o e o abandonou no meio do 

deserto, onde ele morreu de fome e de sede. A glória esteja com 

Aquele que não morre (BORGES, 2008, p. 122- 123). 

 

Um labirinto outro, sem chegada certa – mas com muitas aberturas, entradas 

infinitas –, sem sentidos pré-determinados, livre para as diversas possibilidades de 

trajetos, idas e voltas, articulado em nós que engendram bi(multi)furcações e sempre 

novas conexões. Um labirinto branco – é esse o espaço desejado pela escrita de Ramos 

                                                           
49  Apropriamo-nos das palavras usadas por Blanchot em “O canto das sereias”, d’O livro por vir 

(2005, p. 4).  
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Rosa50, é assim a função-deserto lida na equação de Oliveira: floresta = labirinto = 

deserto; identidades circulares51; coincidências nas multiplicidades. Em Ramos Rosa, os 

círculos estão entre as principais imagens para o fazer poético e para o espaço que este 

busca, de onde parte e se desenrola. Esses círculos com frequência aparecem abertos 

(Círculo aberto é precisamente o título de um livro publicado pelo poeta em 1979), 

expansivos e potentes de infinito (“O círculo dilata-se e dilata-nos / O lugar revela-se no 

esplendor da luz”, em RAMOS ROSA, 1983, p. 54), ou com centros vazios ou nulos; e 

mesmo eles não se afastam da estrutura em rede [grifos nossos]: 

 

A construção será redonda porque redondo é o ser. Ela será uma 

frutificação da substância e, na sua multiplicidade, a unidade viva do 

desejo. [...] o sentido se forma num recomeço constante, não como um 

eco do passado mas como o frêmito novo de cada gesto construtivo 

que desperta, na materialidade da construção, a nascente viva e 

unificadora do ser.”  

(RAMOS ROSA, 2005 [2001], p. 20) 

  

Todo o trabalho de construção é feito a partir de uma diferença 

essencial e o seu objetivo é desenvolvê-la em todos os planos até 

alcançar a semelhança com o incomparável inerente ao movimento da 

construção e por isso mesmo oculto e inacessível. A construção é 

assim o percurso de uma diferença até ao reconhecimento da 

identidade dessa diferença. Esse movimento não é horizontal mas 

circular, uma vez que cada gesto do construtor reúne em si a matéria 

árida e informe e o impulso formador que se origina no dinamismo 

                                                           
50  Eu desejo outro espaço o espaço do desejo 

 na folha mesma 

 onde inscrever 

 as palavras dos arcos do silêncio 

 ou as pedras da liberdade livre. (RAMOS ROSA, 1980, p. 73). 
51 Permitimo-nos uma breve digressão acerca do círculo nos três poetas estudados. De Carlos de 

Oliveira, transcrevemos o poema intitulado justamente “O círculo”: “Caminho em volta desta duna de cal, 

ou dum sonho mais parecido com ela do que a areia, só para saber se a áspera exortação da terra, o seu 

revérbero imóvel na brancura, pode reacender-me os olhos quase mortos. O que eu tenho andado sobre 

este círculo incessante; e ao centro o pólo magnético ainda por achar, a estrela provavelmente extinta há 

muito, possivelmente imaginada, conduz-me sem descanso, prende-me como um íman ao seu rigor já 

cego.” (OLIVEIRA, 2003b, p. 143). Em Ramos Rosa e em Oliveira, portanto, o círculo aparece não 

enquanto uma superfície plana limitada por uma circunferência, mas enquanto símbolo de um infinito em 

movimento infinito: “infinidade da construção”; “círculo incessante”. Círculo calcinado (Ramos Rosa), 

duna de cal (Oliveira), página em branco: potencialidade pura, atração de temporalidade infinita. Em 

Nava, o círculo aparece também como potência de dilatação: “De certa forma deixava de ter corpo, ou 

pelo menos um corpo exterior, e o que a ele se atinha quando havia luz podia agora reduzir-se a um 

núcleo ou expandir-se em círculos que só não abarcavam sucessivamente o quarto, o apartamento, o 

prédio, o bairro, porque no escuro nada disso chega a ter sentido.” (NAVA, 2002, p. 164)  
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genético do incomparável. Cada instante construtivo propõe a 

semelhança de uma identidade inicial filha da diferença e, sem o 

revelar, consuma a violência fulgurante do incomparável. A 

infinidade da construção concentra-se em cada movimento construtivo 

[...] (RAMOS ROSA, 2005 [2001], p. 34).  

 

Sem o revelar, cada instante construtivo consuma o incomparável. O incorporal. 

A função deserto. Voltamos ao “mundo da ausência pura” de que fala Munier, agora 

munidos de outras imagens e processos que a ele se associam, como nudez, vazio, 

branco, deserto. É a partir desse mundo que a poesia se erige, é aí que ela erra e é em 

direção a esse aí que se lança sua busca. Relação que, ao mesmo tempo que se faz, 

produz o que conta, e que só é possível como relação se ela realiza o que nessa relação 

acontece52. Ou, em palavras nossas mescladas às de Ramos Rosa (entre parêntesis, 

fragmentos de um texto do livro O aprendiz secreto): um movimento em direção a um 

espaço (“que ninguém pode desenhar, porque é imperceptível como meio e origem dos 

nossos gestos e da nossa permanente habitação”) tão imperioso (“o fundamento 

absoluto do nosso ser temporal e da nossa continuidade sempre recomeçada”) que fora 

dele a poesia não pode nem mesmo começar; no entanto, é só a poesia que fornece esse 

espaço real, poderoso e atraente. “Por isso, a construção será uma construção do espaço 

com todas as aberturas necessárias para que a orientação vital se assegure nas grandes 

linhas das paisagens e nas passagens que serão as órbitas suaves e frementes de 

                                                           
52  Novamente, pensamos no texto de Blanchot “O canto das sereias”, trazendo o que ele levanta 

acerca da narrativa para o território de Ramos Rosa, por ouvirmos, neste, algo como um eco para aquele: 

“O ser é assim a construção de si mesmo a partir de um ser que ainda não é e que tende permanentemente 

a ser.” (RAMOS ROSA, 2005 [2001]. p. 29) Nas palavras de Blanchot: “Essa é uma das estranhezas, ou 

melhor, das pretensões da narrativa. Ela só ‘narra’ a si mesma, e essa relação ao mesmo tempo que se faz, 

produz o que conta, só é possível como relação se realiza o que nessa relação acontece, pois ela detém 

então o ponto ou o plano em que a realidade que a narrativa descreve pode continuamente unir-se à sua 

realidade como narrativa, garanti-la e aí encontrar sua fiança” (BLANCHOT, 2005, p. 9).  
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imprevisíveis astros.” (RAMOS ROSA, 2005 [2001]. p. 13) Transcrevemos inteiro o 

poema “Onde ainda é possível” (grifos nossos)53: 

 

A maravilha, onde a maravilha já perfeitamente deposta, na 

memória árida, onde luziu ela? Não luz agora nas faces agrestes, no 

testemunho voluntarioso das fés, das parangonas. Não luz na solidão 

nem na amizade, não luz já no amor nem na poesia. A maravilha nem 

na pobreza nem no chão nem na aridez nem na esperança. Um vazio se 

abre, e é vazio, um branco... aí respiras... aí onde ainda é vazio, onde 

ainda é pobreza, onde ainda é possível. 

 

Não cantes vitorioso nem a galope: deixa as palavras virem ao 

nível do seu vagaroso peso, do seu chão de água. Planas, não cantarão. 

Não dirão a segurança de uma esperança invejosa e dura. Caídas, 

quase neutras, um vento de pobreza as percorre, pobre mistério da 

sua existência, da sua breve espessura trémula.  

(RAMOS ROSA, 1974 [1961], p. 37)  

 

Percebemos, já aqui, o quanto essa poesia cria e é criada por/em um vazio – 

trata-se de um vazio produzido e produtivo, portanto. E além disso: essa vacuidade é 

inerente ao espaço criado/criador e também à própria matéria poética. As palavras são 

percorridas por um “vento de pobreza”, “pobre mistério da sua existência, da sua breve 

espessura trémula”. No também já citado “Esplendor calcinado”, crestadas, ásperas, 

secas eram as palavras-lascas, a perfazer uma política poética na aridez (difícil seria não 

pensarmos em Carlos de Oliveira e sua Gândara...). A secura ou vazio não é apenas 

exterior à poesia, não se restringe ao seu espaço/página; ela também é íntima; vem de 

dentro: trata-se de “desertas palavras no deserto”, “áridas”. A palavra de Ramos Rosa é 

de fome e sede, “oca brasa / sobre a página vazia do areal.”, a errar onde ainda é 

possível: justamente, no vazio. 

 

 

                                                           
53  Publicado no livro Sobre o rosto da terra, de 1961, esse poema também foi colhido da reunião 

Horizonte imediato. 

 



83 

 

3.4 O vazio constituinte 

 

“Desenhe a forma do vazio”, dizia o professor de desenho na 

época do liceu. Dito desta forma, isso me parecia absurdo, 

mas, na realidade, tratava-se apenas do intervalo entre o 

vaso e sua asa: um espaço que, a meu ver, fazia parte do 

vaso, isto é, do cheio. Pois, sem esse espaço, não haveria 

asa, e o vaso teria sido um pote. Isso porque – dizia eu – o 

cheio e o vazio são a mesma coisa, esforçando-me em vão 

para explicar isso ao professor. 

(CAUQUELIN, 2008, p. 64) 

 

Em Frequentar os incorporais, Anne Cauquelin chama em seu auxílio a teoria 

dos incorporais dos estoicos para examinar alguns procedimentos da arte 

contemporânea. Ao longo de seu percurso reflexivo, evidencia-se o quanto essa teoria se 

“ajusta intimamente” (expressão acertadamente escolhida para a orelha do livro) a 

algumas das manifestações artísticas atuais. Embora Cauquelin se refira a 

procedimentos artísticos distintos dos que estudamos, concentrando-se na cibercultura, 

em instalações tecnológicas e em manifestações como a que esvazia completamente a 

galeria de um museu, fazendo desse vazio o próprio objeto da arte, suas considerações 

dialogam muito – e não foi sem surpresa que o percebemos – também com os poetas 

por nós estudados, e em especial com António Ramos Rosa. Por isso, a elas 

recorreremos, sem a intenção de mergulhar a fundo na doutrina fundada por Zenão nem, 

por outro lado, de fazer uma simples leitura de segunda mão dos estoicos (a eles, como 

a uma origem, nós mesmos voltaremos pontualmente). O fato é que a interlocução se 

mostra mais produtiva com o estudo da filósofa contemporânea. Como ela, não 

buscaremos plasmar uma teoria a um bloco de procedimentos artísticos (que em si 

mesmo é bastante heterogêneo). Pretendemos destacar encontros singularmente 

relevantes entre linhas de força desses procedimentos e aspectos teóricos da leitura 

contemporaneizada por Cauquelin dos estoicos.  
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São quatro os incorporais: tempo, lugar, vazio e exprimível. Não se trata, então, 

“de uma essência – o incorporal em si –, mas de vários elementos concretos, 

nomeadamente designados. Não precisamos mais buscar outro mundo, porque esse 

mundo é o nosso, e os incorporais dele fazem parte.” (CAUQUELIN, 2008, p. 16-17). 

Recorrer aos estoicos para se acercar dos incorporais é a forma de evitar “a gafe” de 

tomá-los por aquilo que eles não são, sucumbindo à “tentação de ver ali o tácito, o 

indizível, o misticismo ou a espiritualidade”. É útil, então, “justamente não cair no 

pathos do indizível, manter os pés na terra” (CAUQUELIN, 2008, p. 17-18). Isto nos 

interessa: esse pertencimento dos incorporais, a sua não transcendência, seu não 

misticismo. Como a ausência presentificada, o vazio constituinte, a função deserto 

condensada no aqui e agora (não lineares), o branco da página na escrita, o silêncio 

como condição e ingrediente do som, a fenda que está no muro, a lacuna sobre a qual se 

alicerça a casa (Nava)54 – aspectos que viemos repisando neste texto. 

A teoria estoica parece à filósofa, e também a nós, “um excelente instrumento 

crítico diante de nossas práticas contemporâneas” (CAUQUELIN, 2008, p. 52), e os 

quatro incorporais estariam “no centro das diversas ‘desmaterializações’, e isso desde os 

anos 1960 até hoje” (p. 63). Eles ajudariam, então, a investigar o certo “amor ao vazio 

[que] atinge a arte contemporânea de diversas maneiras” (p. 66).  

A seguir, vamos nos permitir uma profusão de citações, à semelhança de um 

fichamento, a fim de destacar alguns dos principais aspectos da teoria apresentada por 

Cauquelin. Desde já, alertamos, com a filósofa, para a necessidade de “abandonar a 

oposição – que, de tão familiar, parece um truísmo – entre corpo e espírito, entre corpo 

e não-corpo”, e abraçar o conceito de todo, mistura, fusão (2008, p. 23): “o conceito do 

                                                           
54  “Abro na página um buraco onde alicerço a casa, as letras vêm às janelas” (NAVA, 2002, p. 

55). 
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todo se aplica a cada parte da doutrina, tomada separadamente, mas também ao 

conjunto das partes, que as une. [...] A lógica, com o lekton [o exprimível], e a física, 

com lugar, tempo e vazio, formam um todo.” (2008, p. 24); “Estabelecida como pré-

requisito, a unidade-una do mundo é, portanto, justamente o pano de fundo contra o 

qual se exprimem os elementos constitutivos da natureza.” (2008, p. 27)  

O vazio, para os estoicos, caracteriza-se pela capacidade de acolher um corpo, 

mesmo que não o faça. Ou, mais exatamente: “É chamado vazio um espaço que não 

contém corpo algum, mas que é capaz de contê-lo”, na definição de Cleomedes citada 

por Cauquelin (2008, p. 31).  

Quando o vazio acolhe um corpo, passa a existir um lugar. Em outras palavras: 

quando um corpo ocupa o vazio, esse vazio ocupado é chamado de lugar. O vazio fora 

do corpo, mesmo circundando esse corpo, não pode ser chamado de um “lugar”, mas 

continua a ser vazio. O lugar é sempre instável, está sempre na iminência de voltar a se 

tornar vazio – basta, para isso, que o corpo deixe de ocupá-lo. 

O mundo é um corpo que ocupa um lugar, ou seja, ocupa o vazio tornado 

momentaneamente (sempre a cada momento) lugar. Em volta do corpo, está o vazio, E 

é o incorporal que vai servir de passagem, de articulação entre vazio e lugar, entre 

mundo e vazio. Em palavras de Cauquelin:  

 

[...] existe lugar quando há corpo ali onde antes havia nada; mas se o 

corpo se retirar, o lugar retorna ao vazio.  

É impossível pensar o lugar (topos) separadamente do vazio: 

acabamos de ver que o vazio só se torna lugar se um corpo o ocupar. 

O lugar emerge do vazio como aquilo que repentinamente é ocupado 

por um corpo, mas esse mesmo lugar volta a ser vazio se esse corpo 

lhe for subtraído. De alguma maneira, o lugar também é intangível, 

sempre prestes a se esvanecer na medida do movimento dos corpos, de 

suas idas e vindas. Efêmeros, imponderáveis, os lugares são também 

incorporais, assim como sua antítese, o vazio.” (p. 37-38) 

O fato de só podermos pensar o lugar contra um fundo de vazio 

incorporal dá ao lugar, mesmo estando ele repleto de corpos, o toque 



86 

 

de incerteza e de indefinição necessário a sua entrada na quadriga dos 

incorporais. (p. 39) 

 

Então, o lugar e o vazio – ambos incorporais – “são uma mesma coisa, que é 

chamada ‘vazio’ quando nenhum corpo a ocupa, e ‘lugar’ quando é ocupada por algum 

corpo” (LAÉRCIO, apud CAUQUELIN, 2008, p. 31-32).  

Observe-se ainda que o vazio é um espaço de indiferença:  

 

no vazio, orientação alguma prevalece, não há alto nem baixo; em 

suma, um espaço que não exerça nenhuma ação constritora e que 

permaneça intacto no caso de o mundo se contrair: o lugar que ele 

ocupou em certo momento volta a ficar livre de qualquer pista. Assim 

é o vazio incorporal que cerca o mundo: um espaço de indiferença, de 

microgravidade, de impassibilidade.” (2008, p. 36) 

 

Assim como ocorre com o lugar, a natureza do tempo é incorporal. Ele só é 

ocupado, tornando-se corpo, no presente. Antes e depois do presente, ele é um 

incorporal apto a acolher corpos. “O antes e o depois, protensão e retenção, dissolvem-

se simultaneamente em um traço imperceptível e rapidamente extinto, deixando a 

descoberto a fragilidade do instante sem futuro” (CAUQUELIN, 2008, p. 37).  

Vistos o vazio, o lugar e o tempo, passemos ao último incorporal: o exprimível. 

 

[...] a linguagem é parcialmente feita de sons trazidos pela voz, de 

sons articulados em palavras, que, enquanto corporais, são definidos, 

limitados; podemos descrevê-los, dividi-los, soletrá-los, recompô-los. 

Porque são matéria, eles se prestam aos exercícios aos quais os 

submetemos. Agentes quando ferem o ar, pacientes quando dispostos 

em diversos arranjos, esses elementos correspondem pontualmente à 

definição dos corpos. Mas em sua outra parte, a linguagem escapa às 

definições e às limitações. Trata-se da parte ‘incorporal’ da 

linguagem” (CAUQUELIN, 2008, p. 41).  

 

Interessante é observar que o incorporal não corresponde ao “significado”, em 

oposição ao “significante” corporal. Pois também aquele é da ordem do corpo, é um 
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objeto designado por uma palavra; uma coisa. É matéria. O incorporal, nessa relação, é 

o sentido (semainomenon), “o lugar do lekton, do exprimível” (CAUQUELIN, 2008, p. 

41); é a ponte (poderíamos dizer intervalo) que liga (e separa) a palavra à (da) coisa, é o 

espaço entre uma e outra, passagem – noções que também se relacionam à função 

deserto. “Que faz o exprimível, o lekton? Ele insere um espaço entre palavras e coisas. 

É exatamente o espaço de ligação, aquilo que torna possível a passagem de um a outro. 

[...] Esse caminho é uma passagem, como o lugar, e, assim como ele, é incorporal.” (p. 

41) Versos de Ramos Rosa com grifos meus: “Entre a palavra e a figura / treme o nada 

/ a boca branca” (RAMOS ROSA, 1974, p. 105). É à boca branca, a um incorporal, que 

se volta a poesia de Ramos Rosa; à passagem, ao espaço das relações. 

“Dessa forma, o exprimível incorporal não é toda a linguagem [...]; ele é, antes 

de mais, o que possibilita a ocorrência de uma significação, seu acontecimento”; a parte 

da linguagem que é incorporal é “ilimitada, infinita, sem orientação, sem atração 

particular, indiferente” (CAUQUELIN, 2008, p. 42) – como o labirinto branco de que 

falamos anteriormente, como o disco de Newton a girar, de que falaremos adiante. 

Assim,  

 

também a fala se cerca de um espaço de silêncio, de uma neutralidade 

e de uma indiferença que permitem ao sentido existir. Um espaço sem 

coerção determinada, adelon, não evidente, invisível e sem dúvida 

intangível, cuja presença é simultânea ao discurso manifesto. 

Simultânea, porque o vazio não é posterior ao que é dito, como 

poderíamos crer ao pensar no silêncio que se segue a todo discurso ou 

nos espaços “brancos” que pontuam a fala. Ele está presente com e ao 

mesmo tempo que toda palavra pronunciada, que toda enunciação, 

seja ela qual for, pois é a condição mesma dessa enunciação (p. 43). 

 

A não linearidade ou não sucessão, que veio se anunciando em diversos 

momentos deste nosso texto, integra-se à noção de que a ausência (ou vazio, branco, 

silêncio etc.) é constituinte da presença (ou cheio, letra, som etc). Essas duas 
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características – constituição e simultaneidade – são intrínsecas, uma é condição da 

outra. Pois: 

 

No mundo pleno e íntegro do estoicismo, tudo está ali, perfeitamente 

síncrono e não em sucessão, como se seguiriam, por exemplo, a 

condição e depois a realização, ou de início o vazio e, em seguida, o 

mundo. Não. A condição está compreendida naquilo que ela 

condiciona, como se fosse seu núcleo e seu fim: se o vazio é a 

condição do lugar, ele permanece presente com e no lugar quando o 

lugar emerge (CAUQUELIN, 2008, p. 43). 

 

O mesmo necessariamente acontece com o tempo, que se constitui como uma 

paradoxal sucessão simultânea, expressão cunhada por Husserl e recuperada por 

Cauquelin. Em sequência que parece ecoar certos versos de Ramos Rosa, como o já 

citado “eu estou à beira de    eu sou o intervalo” (1980, p. 37), observa-se que essa 

disposição temporal  

 

que dá, ao mesmo tempo e conjuntamente, o presente e a sua 

desaparição, revela sua natureza de intervalo; realmente, segundo 

Crisipo, “o tempo é o intervalo do mundo”. Intervalo: em outras 

palavras, uma espécie de suspensão do movimento do tempo, uma 

pausa, uma parada em seu contínuo desenrolar-se. Mas suspensão 

ilusória, parada que vacila. A simultaneidade detém a sucessão para 

ser reabsorvida logo depois e como que engolida por ela.  

Esse é o presente da fala, do dizer, um enunciado que detém a 

sequência de outros enunciados possíveis, uma sucessão suspensa pelo 

tempo exato de se pôr no espaço vazio do exprimível para cumulá-lo e 

fazer dele um lugar, mesmo que esse lugar seja imediatamente 

varrido, engolido pelo movimento vindouro. (CAUQUELIN, 2008, p. 

44-45) 

[...] dá-se com o temporal o mesmo que se dá com o lugar e com o 

exprimível: eles emergem contra um fundo de vazio que os 

contamina, sua existência é minada pela incorporeidade do vazio à 

qual eles pertencem. Em outros termos, o vazio (to kenon) acompanha 

o fluxo temporal, assim como o exprimível incorporal acompanha a 

linguagem. (p. 45) 

O instante cada vez único, incessantemente recomeçado, no qual 

apreendemos em um só movimento a aparição e a desaparição do 

tempo, é justamente aquele no qual a enunciação adquire sentido em 

meio e no movimento de uma sucessão de enunciados que 

imediatamente o anulam como enunciação. (p. 46) 
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Essa profusão de citações, à semelhança de um fichamento, visa à exposição das 

linhas gerais do pensamento estoico tal como recuperado por Cauquelin, e sobretudo à 

evidenciação dos pontos de contato entre essa teoria e as reflexões que viemos tecendo 

até aqui a respeito da função deserto em Ramos Rosa, que se faz em imagens e 

metáforas associadas ao vazio e também em processos de escrita, como o intercâmbio e 

circulação de determinados significantes em um mesmo corpo textual. Tal como o 

“fundo de vazio”, que contamina a existência do lugar, do tempo e do exprimível, a 

função deserto participa do poema, é componente dele, ao mesmo tempo que o mina. 

Acompanha o ato poemático, sem a ele se restringir. O fato de se ocupar 

momentaneamente de um corpo (por exemplo, um sintagma ou um processo de escrita 

em seu ato de exposição, ou seja, enquanto são lidos) não faz, nem mesmo neste 

acontecimento corporal – “momento estoico” –, com que a função deserto/fundo 

incorporal se apague. A função deserto, com tudo o que há nela de irredutível, de 

indefinível (no sentido de não se definir em um ou dois), de potência do múltiplo está 

ali, essa sua fibra é constituinte do tecido poemático. Como o branco constitui a letra, a 

página constitui o poema – o intervalo constitui a asa do vaso, o vazio faz parte do 

cheio. Por isso o poema é sempre infinito na finitude, e a versura é tão constituinte do 

poema quanto o verso55.  

                                                           
55  Alberto Pucheu, em texto sobre Agamben, escreve: “Na sobreposição ou simultaneidade em 

desencaixe entre o limite métrico e o sintático, entre o limite semiótico e o semântico, a versura é um 

vazio repleto de possibilidades que eclode entre as séries, fazendo com que a mancha negra da página se 

misture, acatando-o, ao seu branco, que injeta uma interrupção qualquer na movimentação, um vazio 

qualquer nas imagens, um silêncio qualquer nos ritmos, um negativo qualquer nas significações. O poema 

reúne em sua unidade a tensão entre o negro e o branco, entre o caminho e o abismo, entre os versos e a 

versura; sua unidade é, portanto, dupla. Negra e branca; mas também todos os tons possíveis entre os dois 

extremos. Se cada poeta instaura um modo de dizer, com a versura do enjambement, ele introduz no 

poema um modo de não-dizer, que se confundem com um modo de dizer todos os possíveis então 

permitidos, uma maneira de fazer o verso escapar do dado de si mesmo para um fora de si que o constitui, 

produzindo um ato terrorista no que está sendo dito; colocando o dito em suspensão, a versura é a dicção 

do não-dito e de todos os dizeres possíveis” (2009, p. 22-53). 
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Então, esse fundo, ao mesmo tempo que é de onde assomam os corpos poéticos, 

em acontecimentos sempre hesitantes, breves, oscilantes, permanece “todo inteiro” 

nesses acontecimentos, sem no entanto jamais se restringir a qualquer um deles. 

Entendemos, assim, que fundo incorporal ou função deserto é “íntimo exterior”, em 

expressão de Ramos Rosa. Citamos os versos de onde ela vem, e também outros, que 

tratam justamente do vazio: 

 

O vazio talvez não seja o vazio 

que rodeia monotonamente as casas 

e é o grande vencedor final de tudo quanto é cheio 

Porque o vazio acolhe o pássaro 

[…] 

Se o sentimos como ameaça para a torre da nossa identidade 

ou como uma devastação que destruirá todos os apoios 

é no entanto com ele que devemos criar um equilíbrio 

sem espelhos falsos nem a eloquência vã dos simulacros 

O nosso horizonte é de adeuses porque é um horizonte vazio 

e por isso um começo de algo que não sabemos 

e é o fruto de um fogo nu um pássaro do vazio 

(RAMOS ROSA, 2003, p. 35) 

 

O olhar vazio é visão de um puro espaço  

onde tudo é exterior e ao mesmo tempo íntimo  

[...]  

Tudo o que ele vê a partir do puro espaço  

o horizonte que está em si e à sua frente  

e vem de dentro, do íntimo exterior, 

(RAMOS ROSA, 2001 [1981], p. 173).  

 

Vazio: o que acolhe e, ao mesmo tempo, elemento constituinte. Puro espaço 

onde tudo é exterior e ao mesmo tempo íntimo. Horizonte em si e à frente. É a esse onde 

que o olhar poético, esse olhar que se quer vazio, se volta. Presente, mas presente que se 

sabe ilimitado (CAUQUELIN, 2008, p. 113). Espaço, escrita (e também tempo) se 

imbricam em um mesmo processo, há uma mesma maneira de coerência entre esses 

elementos em si, entre si e em relação ao fundo incorporal, ao menos aqui identificado 

por nós com a função deserto.  
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Interessante será notar o funcionamento da palavra “horizonte” na obra do poeta. 

Recorrendo-se à definição no dicionário (“linha circular em que a terra ou o mar parece 

unir-se ao céu, e que limita o campo visual de uma pessoa situada num lugar onde não 

há obstáculos à vista”, segundo o Houaiss) e à etimologia, observa-se a suposição de 

uma linha divisória e de sua inatingibilidade. Na poesia de Ramos Rosa, no entanto, o 

horizonte é imediato56 (na dupla acepção, temporal e espacial, ou seja, se presentifica 

em um aqui e agora) e aberto, de limites explodidos, interno e externo, e se apresenta 

simultaneamente como apelo e obstáculo57.  

Horizonte da poesia que se identifica com a horizontalidade da folha de papel, 

cujo vazio (branco) é origem, meio e fim, espaço de onde se parte, onde se erra e onde 

se chega; vazio constituinte do poético, palpável e informe fôrma da forma escritural – 

“superfície sensível modelável” (RAMOS ROSA, 1987, p. 75), “elástico animal 

exuberante ardente” (RAMOS ROSA, 1978, p. 46), que se molda por dentro e em 

processo de escrita/leitura. O fundo branco da página é, assim, margem e intervalo, fora 

e dentro do poema, participa de seu acontecimento. Se em alguns momentos ele chega a 

ser graficamente valorizado na poesia de Ramos Rosa, em praticamente todos ele se 

                                                           
56  Horizonte imediato é justamente o título de um de seus livros. 
57  A relação de não contradição entre infinito e intimidade é abordada por Michel Collot em suas 

teorizações a respeito da estrutura do horizonte, e pode estender nossa reflexão para os campos da autoria 

(poeta) e recepção (leitor). Como observa Ida Alves, recuperando o pensamento de Collot, “Do ponto de 

vista psicanalítico, o horizonte figura a outridade, abertura do ser ao mundo, em direção ao invisível e ao 

infinito, buscando figurar o infigurável: ausência / presença, proximidade / distância, trajetos da 

intersubjetividade. O outro é o objeto de desejo. ‘O outro representa originalmente para o sujeito um 

horizonte perfeitamente englobante, no qual ele se encontra incluso. O corpo maternal é, para o lactante o 

primeiro horizonte, ele se confunde com a própria carne do mundo’. Da mesma forma, o horizonte como 

estrutura espacial transporta-se do sujeito para o texto e este passa a ser a outridade que se experimenta na 

sua presença / ausência, motivando o desejo de preencher o vazio que separa a palavra da coisa.” 

(ALVES, 2013, p. 188) Em síntese, continua a pesquisadora, “Collot considera que a noção de estrutura 

de horizonte permite compreender que a escrita poética é constituída pela união de dois movimentos: a 

constituição de uma estrutura e a abertura de um horizonte, a se refletir nos níveis da referência e 

organização semântica, e também nos níveis de percepção e interpretação. Assim, o ato de escrita poética 

encontra seu duplo no ato de sua leitura, uma vez que, como atividade hermenêutica, requer também dois 

movimentos: um ato de imaginação e um ato de estruturação. Com essa perspectiva, o ensaísta está 

claramente em diálogo com a estética da recepção, que introduziu a noção de horizonte na linguagem da 

teoria literária” (ALVES 2013, p. 190). 
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anuncia, de uma maneira ou de outra, significando não mera negatividade, mas 

“entidade positiva em si, matriz mais aberta para receber as coisas (DIAS, 1985, p. 99, 

apud MENDES, 2003, p. 430). Em recensão crítica a A nuvem sobre a página publicada 

na revista Colóquio/Letras, Jorge Fernandes da Silveira faz notar a recusa obstinada 

desse poeta “em saltar o intervalo”; e conclui:  

 

Por isso, o intervalo insiste. Noutras palavras: o poeta insiste no 

intervalo que medeia transparência e transferência, quer pelo 

questionamento da representação mimética em favor da serialidade da 

palavra articulada em tempo e espaço de substituição, quer pela 

despersonalização de autor e personagem na área continente do 

poema. 

A meu ver, aqui reside um dos sinais da radical modernidade da 

poesia de António Ramos Rosa (SILVEIRA, 1979, p. 75). 

 

Veja-se mais este fragmento de poema, que nos fala de um horizonte interno, do 

papel, de um espaço pleno e, sobretudo, de fluxo entre rupturas – de abertura: 

 

Habitável espaço pleno, 

o surdo nome espesso, o ócio, 

espraia sua toalha branca de horizonte interno. 

 

Surde, no papel, o solo 

o lugar sem suporte, assomo 

de estar 

– até à fronte o intervalo abrindo 

para o olhar que o perde e que o renova 

ao fim de outro intervalo  

– fluxo entre rupturas, 

permanecendo todavia em todo o campo vivo, 

o lugar do fogo entre pedras calmas, 

visível figura respirável 

no disperso centro do ar 

em circular transparência global. (1974, p. 122) 

 

Esse “horizonte aberto” (expressão utilizada em poema já citado, “Entre as 

raízes”) integra o rol de nomeações se repetem de livro para livro, movimentando 
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vocábulos e imagens que giram sempre à roda uns dos outros: o branco58, como 

desertos, vazios59, campos abandonados, vácuos, nulos, nadas, buracos, intervalos60, 

puros espaços61 – denotados, conotados e performados. Sobre essa rede que configura 

espaços de abertura e circulação, de comentários metapoéticos, de procedimentos como 

a errância multiplicadora de palavras pelos versos ou como espaços prolongados ou 

irregulares entre os vocábulos impressos do poema, a função deserto se faz de forma 

especialmente perceptível em Ramos Rosa.  

Se tivéssemos, porém, que eleger uma imagem como a mais representativa do 

que pretendemos nos acercar (essa função ou fundo incorporal), seria a do branco. 

Mesmo em sua forma mais estática (como em uma pasta de tinta), ele é propício à 

figurativização do vazio de que pretendemos nos achegar. Como argumenta Cauquelin,  

 

é que o branco, sob todas as suas formas, é o signo do nada, do vazio: 

o branco em um texto, um espaço “em branco”, o branco como não-

cor ou, o que vem a dar no mesmo, como fusão de todas as cores. O 

branco está ali para ser preenchido, assim como o buraco estava para 

ser tapado a qualquer momento. Uma página branca, uma tela esperam 

ser escritas ou pintadas. Apresentar, então, essa página ou essa tela 

vazia dos signos que se supõe devam elas oferecer ao leitor ou ao 

espectador é um ato crítico, uma negação daquilo que existe (telas 

cheias de signos coloridos, de formas) e não uma falta. O branco é, 

                                                           
58  “Se pudesse deixar a página em branco / ou escrever como se a página estivesse sempre em 

branco / talvez pudesse ouvir a música da mão / para além da ressequida pele / das palavras hirtas e das 

imagens vãs” (RAMOS ROSA, 2003, p. 11); “Tudo o que podemos é traçar um círculo / em que o 

silêncio germine em lenta flora / no seu vigor sereno em habitável brancura” (RAMOS ROSA, 2003, p. 

50); “E é essa construção que o poema edifica / entre duas margens dessa distância inerme / no 

instantâneo fulgor de uma brancura ardente” (RAMOS ROSA, 2003, p. 54); “um solo de grãos onde 

trepida o branco” (RAMOS ROSA, 1974, p. 47).  
59  “Toda a sua glória reside em ser / a sua impossível expansão / Um deslumbrante ginasta no 

vazio / compõe nos seus arcos / a sua própria figura / maravilhosamente simples” (RAMOS ROSA, 2003, 

p. 54). 
60  “ou esta nuvem espaçada, este intervalo: / onde nada sussurra.” (RAMOS ROSA, 1974, p. 66). 
61  “Ninguém me proíbe que me multiplique e me dilate / para ser cada vez mais a floração do 

espaço / na sua liberdade de ser cada vez mais espaço” (RAMOS ROSA, 2003, p. 45); “Há um sim 

sedoso e fresco um puro espaço” (idem, p. 46); “O olhar vazio é visão de um puro espaço / onde tudo é 

exterior e ao mesmo tempo íntimo / [...] / Tudo o que ele vê a partir do puro espaço / o horizonte que está 

em si e à sua frente / e vem de dentro, do íntimo exterior,” (RAMOS ROSA, 2001 [1981], p. 173). 

Observe-se, com este último exemplo, como o “puro espaço” de Ramos Rosa encontra afinidades com um 

espaço também construído por Nava, em que circulam interioridades e exterioridades e subvertem-se 

distâncias.  
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então, bem mais que uma metáfora do vazio, sua própria expressão, 

sua “forma” sob o aspecto de uma não-forma (2008, p. 78).  

 

Esse paradoxo do branco, sua dupla natureza (“ausência de cor e, ao mesmo 

tempo, profunda mescla de todas as cores”, como registra Cauquelin, citando 

Melville62), nos leva a outro, que apresentamos em forma de interrogação: por que 

publicar um livro se o que se quer dar a ver é um vazio, um nada, uma ausência? Por 

que ocupar um lugar com um corpo material (o livro, o papel, a tinta, a assinatura do 

autor) se o que se visa (o que se mira e se deseja) é um incorporal? Ora, porque “é 

imperioso ‘expor’ a negação, o zeroforme; o ‘não’ deve ser visto como tal. [...] Para se 

tornar imaterial, a arte não renuncia por causa disso a um suporte material.” 

(CAUQUELIN, 2008, p. 81). Assim, preencher com repetições dos sintagmas “nada” o 

vazio de uma página, escurecê-la com o preto da palavra “branco” é condição para o 

apontar dessa “ausência pura” de Ramos Rosa. Procedimento paradoxal, mas que 

assume sua paradoxalidade como elemento dele constituinte, inescapável. 

É, no entanto, com a imagem o branco dinâmico, resultante do movimento das 

cores, que julgamos mais produtivo se pensar a função deserto. “É o lugar. As cores 

rodam / no silêncio, um leque branco.” (1984, p. 44-45), diz-nos o poeta. Colocar as 

cores em rotação é movimentar a própria linguagem, reconhecendo seu vazio (portanto, 

esvaziando-a) e reconhecendo sua abertura (portanto, abrindo-a) à multiplicidade 

potente. Como acontece com o disco de Newton, que, quando gira, é como se as cores 

desertassem de si mesmas, o movimento poético esvazia cada um dos nomes, sinais ou 

imagens da linguagem, desfaz os limites entre eles, gerando (girando) um outro – o 

branco. Deserto resultante de falta de certezas, ou, dizendo de outro modo, de excesso 

de possibilidades e movimento. Lembramos versos de outro livro de Ramos Rosa, 

                                                           
62  CAUQUELIN, 2008, p. 78. A citação é de Moby Dick. 



95 

 

Gravitações: “As palavras são travessias brancas faces / giratórias / elas permitem a 

ascensão das formas / elevam-se estrato após estrato / ou voam em diagonal / até à 

cúpula diáfana” (RAMOS ROSA, 1983, p. 30). 

Pensar no disco de Newton é privilegiar a relação, o deslocamento, e não tanto 

um lugar. Permanecer em movimento é não optar por uma posição, negando as demais; 

é, portanto, não excluir:  

 

A solidez dos nomes gerais das coisas derreteu e foi arrastada por 

verbos de puro devir que deslizam na linguagem dos acontecimentos. 

E quando a coisa explode e perde sua identidade, não há pressa em 

procurar uma palavra para assegurar sua integridade, aproveita-se esse 

deserto de incerteza pessoal para experimentar a multiplicidade 

criadora do inconsciente [...] a palavra se descola de seu despotismo 

significatório para nomear algo do acontecimento (FARINA; 

FONSECA, 2013, p. 101-102).  

 

Essa dinâmica está presente mesmo quando Ramos Rosa se refere apena a um 

branco, sem mencionar qualquer rotação, pois o branco é conotado pelo poeta como 

espaço de circulações, abertura ao múltiplo. Perguntar-se o motivo para essa dinâmica e 

abertura é questionar qual é a ética dessa poesia. O que ela reivindica? O que significa 

operar essa função deserto? A resposta que nos parece mais justa é: liberdade livre, em 

expressão impressa por Ramos Rosa em ensaio e poesia. Poder decidir-se pela 

indecidibilidade, em variação minha. Abrir um espaço em que todas as possibilidades 

permaneçam possíveis, potentes, em circulação, sem que uma delas prevaleça sobre as 

outras, excluindo-as: “Ninguém me proíbe que me multiplique e me dilate / para ser 

cada vez mais a floração do espaço / na sua liberdade de ser cada vez mais espaço”, 

afirma o poeta (RAMOS ROSA, 2003, p. 45). “O vazio [incorporal] surge, então, não 

como uma perspectiva negativa”, mas “assume um papel positivo, porque permite 

renunciar à ideia de lugar tal qual a utilizamos habitualmente [...].”, escreve Cauquelin 
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(2008, p. 163-164), e poderíamos usar função deserto em substituição ao termo vazio, 

tanto nesse fragmento quanto no seguinte desenrolar do raciocínio: 

 

[...] o vazio apresenta todas as direções ao mesmo tempo, isto é, 

nenhuma em particular, assim como não privilegia nenhuma delas 

[...]. Em outras palavras, trata-se de um exprimível, de um lekton.  

Desse modo, o vazio exemplifica o elo que une todos os incorporais 

entre si: sua indiferença, sua não-determinação, que os faz existir 

unicamente no instante e que eles tomam corpo, na ação de acolher 

um corpo.” (2008, p. 165).  

 

A rede de condensações privilegiadas da função deserto (que, aqui, 

aproximamos da noção de vazio incorporal, relida dos estoicos por Anne Cauquelin), 

então, é constituída por nomes, imagens e processos de escrita.  Ela reitera a ética e a 

estética fundamentais de Ramos Rosa: o repisar errante (não empobrecedor ou 

acidental, e sim proposital, propositado e produtivo) do desejo de uma liberdade que se 

tece pela multiplicidade de possibilidades, pelo assumir a incerteza e o risco como 

constituintes do poético, assim como o vazio é constituinte da presença e o deserto é 

condição de fertilidade para essa escrita). O que se busca é a dinâmica permanente de 

sentidos e possibilidades em potência. Errar sem mapa é abrir-se ao outro (cf. 

DERRIDA, 2012, p. 80) – como o próprio Ramos Rosa escreve, no ensaio “O conceito 

de criação na poesia moderna”: 

 

O processo simbólico na arte visa a revelar a ausência que lhe é 

intrínseca. A constante interrogação que caracteriza a literatura 

verdadeiramente moderna gira em torno desse lugar ausente que o 

próprio branco da página sugere, para restituir a palavra à dinâmica do 

desejo, o qual suscita, pela contínua transmutação dos significantes, 

novos sentidos, novas possibilidades de ser. (RAMOS ROSA, 1980, p. 

7). 
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4. EM VÉRTICES VERTIGINOSOS, ENTRE A CAL E A ÁGUA: CARLOS DE 

OLIVEIRA, GOTA A GOTA 

 

 

 

Publicado em 1968, Micropaisagem é considerado por poetas e críticos como 

António Ramos Rosa, Eduardo Prado Coelho, Américo Lindeza Diogo e Osvaldo 

Silvestre um marco de viragem na produção de Carlos de Oliveira (cf. MARTELO, 

1996, p. 261-263). O livro é especialmente interessante na medida em que, como 

observa Rosa Maria Martelo, representa a culminação de “uma tendência para o 

despovoamento da paisagem poética” que vinha se desenvolvendo desde Colheita 

Perdida: “o lugar que na primeira versão de Turismo era ocupado pelas paisagens 

sociais tenderá a ser ocupado por paisagens progressivamente mineralizadas e rarefeitas, 

embora metonimicamente generalizantes” (MARTELO, 1996, p. 311). Nele, o poema 

concretiza outro tempo, outro movimento e outro som, sem deixar de permanecer ligado 

ao real – até porque o texto, ele mesmo, assinala a todo instante sua própria realidade. 

Cria-se um novo no qual linhas dicotômicas (passado e futuro, atual e virtual, 

referencial e não referencial) escapam de suas rotas tradicionais e se atravessam, 

oposições binárias conceituais ou imagéticas caem por terra, transformando-se em 

possibilidades, múltiplos sem um. Esvaziando qualquer acepção unificadora de real, a 

poesia reconhece o que, nele, há de móvel e plural.   

É justamente com “Estalactite”, o poema inaugural de Micropaisagem, que 

começaremos estas reflexões acerca de Carlos de Oliveira. O texto é um momento-
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chave da produção do poeta e oferece uma oportunidade privilegiada de observarmos 

uma das maneiras de a função deserto se concretizar. 

 

4.1 Na ponta, no ponto, a potência de infinito 

 

“Estalactite” toma emprestado não apenas o nome, mas também processos da 

“forma colunar pendente do teto das cavernas ou subterrâneos, resultante da 

precipitação de bicarbonato de cálcio, trazido em dissolução na água”, definição do 

Houaiss para “estalactite”. Composta de carbonato de cálcio (calcita), ela é, junto com 

as estalagmites, dos espeleotemas mais conhecidos e comumente encontrados em 

cavernas. Sua formação deriva de um jogo; tensão extravagante entre a força de adesão 

ao teto e a atração da queda, o passado e o futuro: 

 

As águas de chuva, aciduladas pelo gás carbônico da atmosfera e do 

solo, ao penetrar pelas fraturas da rocha calcária, vão dissolvendo-a e 

transportando o bicarbonato de cálcio em solução até emergir no teto 

de uma caverna preexistente. A gota dessa solução aquosa fica 

pendurada no teto até que atinja volume e peso suficiente para vencer 

a tensão superficial, força de adesão, e cair. Nesse período, já no 

espaço da caverna, aquela solução é submetida a condições muito 

distintas das anteriores, quando percorria, sob pressão, as estreitas 

fraturas da rocha. Essa mudança de condições – maior ventilação, 

alteração de temperatura, pH, pressão de CO2 – gera o desequilíbrio 

químico da solução pela liberação do gás carbônico no ambiente da 

caverna, com a consequente precipitação de parte do bicarbonato 

dissolvido. Formam-se assim, na superfície da gota, área de maior 

desequilíbrio, os primeiros cristais de calcita que, ordenando-se ao 

longo do contato da gota com o teto, dão origem a um anel cristalino o 

qual servirá de base para a futura estalactite. Gota após gota, o 

processo tem continuidade, formando-se uma estalactite tubular e oca, 

que cresce em sentido descendente. A gota, ao cair, ainda carrega 

consigo bicarbonato em solução, o qual vai sendo depositado em 

capas sucessivas no piso logo abaixo, formando uma estalagmite. O 

crescimento oposto da estalactite e da estalagmite faz com que essas 

peças muitas vezes se unam dando origem a colunas. [Grifos nossos]. 

(LINO, 2009, p. 125-126) 
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Resíduos inverossímeis espacializam a duração e testemunham a transgressão da 

mais elementar das leis: a gravidade. Acumulados, materializam um movimento. Caem, 

mas, como em desafio, manifestam concretamente esse cair. Escultura de queda, a 

estalactite tem no intervalo (de espaço/tempo) sua condição; exibe sua formação de 

calcita, mas é igualmente uma falta que a determina: o provisório lapso entre sua 

extremidade e o chão, além dos espaços vazios em suas laterais e o oco da coluna 

descendente.  

Em suas 24 partes numeradas, o poema de Carlos de Oliveira também se 

precipita em movimento vertical. Rolam palavras, imagens, versos, uns sobre os outros, 

acumulando e deslocando sedimentos. Gotas de “água ou pedra” (p. 209): palavras que 

(pesadas, densas) quedam pendentes. Tensão de imobilidade vibrante, em espaço 

“gradualmente espesso” (p. 217). 

 

I 

O céu calcário 

duma colina oca, 

donde morosas gotas 

de água ou pedra 

hão-de cair 

daqui a alguns milênios 

e acordar 

as tênues flores 

nas corolas de cal 

tão próximas de mim 

que julgo ouvir, 

filtrado pelo túnel  

do tempo, da colina, 

o orvalho num jardim.  

(OLIVEIRA, 2003b, p. 209) 

 

O poema começa em gotejamento – marcado pela reiteração em intervalos 

curtos do fonema /k/ e a tendência paroxítona dos versos do início do poema – e forma 

graficamente, na redondez do “o” e na sequência côncava da letra c nos primeiros 
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versos, o que poderia ser a base da coluna descendente. O gotejamento torna-se 

progressivamente descontínuo a partir do sexto verso: os intervalos entre /q/, de daqui, e 

/k/, de acordar, corola de cal e colina, são irregulares, como se a queda se tornasse mais 

espaçada, deslizando até uma cristalização – provisória. O movimento é observado 

também em macroescala, na formação estrófica ao longo de todo o poema. Os primeiros 

textos arredondam-se: têm maiúsculas no início, pontos finais no fechamento. A partir 

da 12ª parte, as estrofes encavalgam-se, com períodos que começam em uma e 

terminam em outra, alongando o oco da coluna que, em subversão, cai, mas 

cristalizando seu passado e antecipando flores futuras de cal(igrafia).  

 

II 

Imaginar 

o som do orvalho, 

a lenta contracção  

das pétalas, 

o peso da água 

a tal distância, 

registar 

nessa memória 

ao contrário 

o ritmo da pedra 

dissolvida 

quando poisa 

gota a gota 

nas flores antecipadas.  

(OLIVEIRA, 2003b, p. 210) 

 

Como estalactites em progresso para estalagmites, o poema é memória e 

“memória ao contrário”, registra e antecipa: imagina. Tal como no processo cal-igráfico 

(estalactite), no caligráfico (poema) imagens são gotejadas para, adiante, se repetirem, 

arrastadas e reconfiguradas: palavras “rolam / de verso / em verso” (p. 216), o som é 

transmitido “de flor para flor” (p. 217) no poema-estalactite. Note-se, como exemplo, 

que a parte II é citada (reescrita/reelaborada), de forma dispersiva, nas partes de IX a 
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XIII. “Imaginar / o som do orvalho,”, principia a parte II, e, de forma idêntica, a parte 

IX; Os versos seguintes da parte II são “a lenta contracção / das pétalas,”, que 

reverberam nos primeiros da parte X: “A lenta / contracção / das pétalas,”. Os versos na 

sequência imediata da parte II, “o peso da água / a tal distância,” rolam para o início da 

parte XI: “O peso / da água / a tal distância”. É a este movimento que o poema obriga a 

leitura:  

 

XII 

Registar 

nessa memória 

ao contrário 

de trás  

para diante 

as palavras 

que ficam 

assim 

misteriosas 

e depois 

soletrá-las 

do fim 

para 

o princípio, 

 

XIII 

olhá-las 

como imagens 

no espelho 

que as reflecte 

de novo 

compreensíveis 

e tornar 

a juntá-las 

obsessivamente 

ao ritmo da pedra 

dissolvida 

quando poisa 

gota a gota 

nas flores antecipadas, 

[...] (OLIVEIRA, 2003b, p. 220-221) 

 

Esse arraste carrega, portanto, escrita e leitura do poema para um cotejamento 

obsessivo, em movimentos retrospectivos e antecipatórios pelos versos do texto. O 
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embaralhamento de passado, presente e futuro dá-se ainda em combinações inusitadas 

de verbos, advérbios, adjetivos e substantivos ligados a diferentes tempos [grifos 

nossos]: leem-se as “flores antecipadas” (p. 221) e “as flores / adiadas na cal” (p. 232), 

“o poema sonha / o arquétipo / do voo (p. 214); “O pulsar / das palavras [...] lembra / o 

das estrelas / antes / de caírem” (p. 215); “o impreciso / som / milénios depois / [ou 

antes] / de se ouvir”. (p. 228). É, portanto, a “frágil espessura / do tempo” que os versos 

põem em vibração. Trata-se de um desafio, deserigido (neologismo para falar desse 

outro deslocamento) por uma poética que é toda configuração de outros. Outro tempo, 

outro movimento, outra matéria, outro som, outro espaço – o uso insistente do pronome 

verifica-se no próprio poeta (OLIVEIRA, 2003b, p. 212) [Grifos nossos]:  

 

III 

Se o poema 

analisasse 

a própria oscilação  

interior, 

cristalizasse   

um outro movimento  

mais subtil, 

o da estrutura  

em que se geram  

milénios depois  

estas imaginárias  

flores calcárias,  

acharia 

o seu micro-rigor.  

 

IV 

Localizar  

na frágil espessura  

do tempo,  

que a linguagem  

pôs  

em vibração,  

o ponto morto  

onde a velocidade  

se fractura e aí  

determinar  

com exactidão  

o foco  

do silêncio.  
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O poema oscila, vibra, pulsa, cintila: palpita nesses versos um movimento outro, 

nascido da ameaça de queda e fixação da água/pedra/palavra. “Escreve-se sempre em 

ponto morto”, observa o poeta em texto de O aprendiz de feiticeiro, “entre duas 

velocidades, a que se extinguiu e a que vai surgir” (1973, p. 195). O ponto morto se dá, 

então, justamente na fratura da velocidade, nos exatos lugar e instante entre. A locução 

combina as noções de (micro) lugar (ponto) e morte (morto) para instaurar esse 

movimento – “mais subtil”, na expressão do poema, “fingido”, na descrição do texto 

d’O aprendiz de feiticeiro – e determinar o lugar exato do silêncio. É aí que se ouve 

melhor a poesia.  

Silêncio, fratura e entre formam, com os demais elementos que temos recolhido 

(cruzamento temporal, busca por outros), a nuvem de características daquilo que 

denominamos função deserto, que tem como uma das condensações mais privilegiadas 

na poesia de Carlos de Oliveira a ponta, a extremidade da estalactite. Mais 

especificamente, no instante exato do rompimento da gota – pois a potência de silêncio 

também se associa à carga explosiva. Em O aprendiz de feiticeiro, o poeta escreve: 

 

Quanto mais depurada for a proposta [do livro] (dentro de 

certos limites, claro está), maior a sua margem de silêncio, maior a sua 

inesperada carga explosiva. A proposta, a pequena bomba de relógio, 

é entregue ao leitor. Se a explosão se der ouve-se melhor no silêncio.” 

(OLIVEIRA, 1973, p. 261-262) 

 

No microtempo da explosão, o passado de estalactite está presente (nas 

acepções espacial e temporal) e simultaneamente é transgredido pelo “impulso / 

elástico” de arrebentamento – ao mesmo tempo, o futuro já cintila. Rompe-se com a 

estabilidade e instaura-se um lugar novo, desertando-se do habitual mas sem se 

distanciar do real – a micropaisagem é essa descoberta de mundos no próprio mundo, 
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assim como a linguagem poética é descobrimento de linguagens na própria linguagem. 

Nesse microespaço, filtrado, depurado, localiza-se o “grau de pureza / extrema,” 

 

insuportável, 

quando 

o poema  

atinge  

tal  

concentração  

que transforma  

a própria  

lucidez  

em energia  

e explode  

para sair de si: 

 

XVI 

não pode 

com mais silêncio 

oculto 

e então 

a força 

contraída 

age 

ao inverso 

do excesso 

em que se contraiu 

[...] 

(OLIVEIRA, 2003b, p. 223-224) 

 

Uma força antes de coesão num ímpeto torna-se seu próprio inverso: de tão 

tensa, passa a ser força de arrebentação. O confronto fugacíssimo entre uma condição e 

outra – a de pertencimento versus a de diferenciação – acentua o que há de micro nesse 

espaço/tempo, nessa ponta prestes a/em pleno rebentar, que concentra a energia de 

explosão do poema e põe equilíbrio e coesão em crise:  

 

XVIII 

[...] 

o momento  

em que a dilatação 

se ultrapassa 

a si mesma 
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e transgride 

o limite  

da estabilidade, 

o equilíbrio 

 

XIX 

que torna as coisas 

coesas. 

[...] (OLIVEIRA, 2003b, p. 226-227). 
 

Desestabilizar relações de coisas e sentidos é desertar do ângulo habitual de 

visão, e adotar um novo ângulo é criar um mundo outro, ainda que com e no antigo. 

“‘Incline a cabeça para o lado, altere o ângulo de visão’”, recomenda ao sujeito poético 

o inventor de jogos, em poema do livro Sobre o lado esquerdo – e é o quanto basta para 

as estrelas, que pareciam não mais cintilar, rebentarem “num grande fulgor” 

(OLIVEIRA, 2003b, p. 183). 

 

Com efeito, instalar-se num grão de areia, como aconselha o inventor 

de jogos, não corresponde simplesmente a mudar de escala, mas a usar 

o microscópio de forma a transmutar o “micro” em “macro”, isto é, a 

proceder por sinédoque generalizante, já que apesar da aparência 

diferente, a estrela e o grão de areia serão aproximáveis por 

homologia. No entanto, isto só é verdadeiro dentro de um idioma 

(uma rede de metáforas absolutamente coesa) e, também por isso, o 

que o “inventor de jogos” sugere é que o texto funcione como modelo, 

como invenção capaz de descobrir. Passar para a “micropaisagem” 

significa jogar tudo no poder de redescrição do modelo, e o modelo só 

pode ser o livro como um todo: o livro-idioma que a si mesmo se 

deverá reescrever infinitamente para maior eficácia da redescrição. 

(MARTELO, 1996, p. 383) 

 

Observar o universo com lentes de microscópio é, (ainda) em pleno real, desertar 

do conhecido, do estabelecido, do unívoco para abrir caminho para a multiplicidade. 

Inventar re(d)escrevendo. A uma pergunta que poderia ter surgido no início deste texto, 

“Se é o deserto que se está perseguindo, e se a imagética de Carlos de Oliveira é tão 

profícua em paisagens desertificadas, áridas, gandarenses, por que buscar a leitura do 

deserto em outra parte?”, responde-se: Porque é precisamente ali, no micro-rigor do 
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lugar e do instante mais (in)tensos, onde se inscreve mais intensamente a função deserto 

em Carlos de Oliveira. O macrocenário da Gândara tem dupla desvantagem para a 

observação desse deserto enquanto funcionamento poético: em primeiro lugar, é, 

embora metamórfico, em boa medida ainda reconhecível, faz parte de um repertório 

paisagístico. Seduzindo-nos com uma leitura ainda por demais referencial (o que não 

exploraria a expansão proposta pela equação deserto = labirinto = floresta), ele não se 

faz suficientemente outro, como o é a micropaisagem da ponta de uma estalactite, e 

mais ainda essa micropaisagem no microtempo da rebentação da gota. Além disso, o 

espaço da gota, contrastando com a extensão gandarense, se constrói pequeno para 

intensificar, concentrar, aumentar a densidade daquilo que, no poeta, pode aparecer 

também sob a capa da brevidade, secura, precariedade, pobreza, nudez, “grande solidão 

de areia”, “carência de quase tudo”, esses elementos de que “se sustenta bastante toda a 

escrita de que o poeta é capaz” (OLIVEIRA, 1973, p. 264): um deserto que se quer não 

exclusão, mas potência de criação.  

 

4.2 No mais alto grau de apuramento, a indiferenciação libertadora  

 

A gota e o poema são, ambos, microespaços onde o real é mais intenso, 

decantado, filtrado, coado, apurado – real não enquanto mero espetáculo visível, mas 

enquanto algo que abarca também invisíveis, essência, grito ou força, palavras 

utilizadas por Deleuze e Klee em que nos deteremos à altura de lermos Luis Miguel 

Nava.  Por ora, restrinjamo-nos à primeira delas, “essência”, que participa do poema 

“Filtro”63: 

                                                           
63  As reticências entre colchetes da primeira parte do poema fazem parte do texto de Carlos de 

Oliveira. 
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I 

[...] e as 

suas íris, 

nítida  

profundidade aquosa, 

coavam 

lentamente 

as chamas 

da lareira 

transformando-as 

quase 

num depósito 

vítreo 

de fulgor 

e penumbra. 

 

II 

O poema 

filtra 

cada imagem 

já destilada 

pela distância, 

deixa-a mais límpida 

embora inadequada 

às coisas 

que tenta 

captar 

no passado 

indiferente. 

 

III 

Pior 

para as coisas. 

 

Este 

álcool decantado 

gota a gota 

bebe-se 

e embriaga 

um pouco 

mas 

por outro lado 

apura, 

aguça 

a lucidez do texto, 

 

IV 

restitui 

com mais  

intensidade 

as chamas 
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não 

mas 

essa essência 

quase vítrea 

de penumbra 

e fulgor 

que deixaram 

nuns olhos. 

 

Melhor 

para as coisas.  

(OLIVEIRA, 2003b, p.264-267) 

 

As coisas vistas (passadas) não são o que povoam o poema; o poema, coisa 

também real (restituição intensificada de realidade), atravessa-se de outros tempos. 

Qualquer “rasto” (palavra que dá título do texto seguinte ao que citamos) é, na obra de 

arte, alterado pela imaginação – essa “memória ao contrário” –, do artista e do leitor; 

nessa condição artística, ele só existe, então, prenhe de futuro: é sempre criação.  É 

sempre um novo e sempre um processo de criar, que implica também o processo de 

esquecer – metamorfose.   

Como em uma fotografia antiga em que se transformaram progressivamente “(ao 

longo dos anos)” “o negro em castanho, o castanho em sépia, o sépia em rosa, o rosa em 

amarelo; e, no sentido inverso (gradações quase imperceptíveis), levar o branco a atingir 

(o mesmo tempo) a última tonalidade rosa (já amarela?) do negro” (OLIVEIRA, 2003a, 

p. 111), imagem (des)construída em Finisterra, o esquecimento figurado pelo poema 

“Líquenes” configura um processo de metamorfose: 

 

assim  

se cumpre 

o eclipse 

gradual 

sobre o centímetro 

quadrado que 

os líquenes 

cobrem 

na memória, 
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assim 

a luz e a neve 

se ocultam 

pouco a pouco, assim 

se esquece.  

(OLIVEIRA, 2003b, p. 290).  
 

Na imagem da fotografia colhida de Finisterra e na do centímetro de neve 

coberto pouco a pouco por lodo de Micropaisagem, há um “processo (evidente) de 

indiferenciação. Apagadas as linhas (os contornos), para falar ainda de paisagem, tem 

de imaginar-se uma névoa fina com a lua a nascer ao fundo.” (OLIVEIRA, 2003a, p. 

111). A realidade permanece, mas dispensa seus limites definidos (segregadores) para 

se mostrar algo movente, indiferenciador – não no sentido de uma pasteurização, mas de 

uma liberdade em relação a contornos,  

 

[...] liberdade que exija simplesmente o seu direito a ser dinâmica, 

como dinâmica é a grande natureza.  

Da imagem-modelo para a imagem-matriz! 

O artista que for exigente não chegará ao fim do caminho. Contudo, os 

artistas verdadeiramente capazes são aqueles que, hoje, conseguem 

aproximar-se daquele terreno secreto, onde a lei das origens alimenta 

toda a evolução. (KLEE, 2014, p.34)  

 

O terreno secreto, o da dinâmica livre, do movimento de intensidades em 

detrimento da estagnação dos contornos, do cruzamento de tempos, é o da função 

deserto. Fazer cintilar o instante do rompimento da gota, filtrar a realidade, assistir ao 

eclipse gradual da memória, deixar o sépia e suas gradações diluírem a paisagem são 

maneiras de se aproximar desse terreno de circulação de intensidades. Lembramo-nos 

da liberdade reclamada por Ramos Rosa “de ser cada vez mais espaço”, espaço em que, 

como escrevemos há pouco, “todas as possibilidades permaneçam potentes, em 

circulação”; lembramo-nos também do vazio estoico enquanto indiferença, não 

determinação de direções – repetimos a citação a Cauquelin, por ela parecer-nos 
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também elucidativa para este momento: “o vazio apresenta todas as direções ao mesmo 

tempo, isto é, nenhuma em particular, assim como não privilegia nenhuma delas” 

(CAQUELIN, 2008, p. 165). Não há irrealização nisso, mas uma mudança de ênfase. 

“Também no universo é o movimento que conta. [...] Na terra, a imobilidade é uma 

paragem acidental da matéria. É uma ilusão considerar esta fixação como o que há de 

mais essencial”, diz-nos Klee (2014, p. 41)64, e pensamos na estalactite, formação 

milenar à semelhança de uma pedra em sua aparente perfeição de imobilidade, e em 

como uma vibração explosiva está contido mesmo nessa a ponta/ponto, gota/grito. 

Em Oliveira, a aproximação disto que configura a função deserto passa muito 

por esse processo de esquecimento, que é um despir-se, à moda Caeiro, dos contornos 

conhecidos, esvaziando-se do habitual, mas não só: é também um novo vestir-se, 

excedendo-se de intensidades, acrescentando outras cores; grifamos, para assinalar esse 

trabalho ativo de construção: “sintaxe que produz / coisas aéreas como o vento e a luz.” 

(OLIVEIRA, 2003b, p.184). Como o bolor que, manchando o fotograma antes 

panorâmico, tece uma paisagem outra (milimétrica). Fragmentos de “Cinema”:  

 

I 

O écran petrificado,  

[...]  

o rigoroso cálculo da luz  

em que a matéria já cansada,  

autómatos, metais,  

se envolve pouco a pouco  

no vagaroso amor  

que é o trabalho quase imperceptível  

                                                           
64  Acabamos de recuperar reflexões tecidas acerca de Ramos Rosa, e agora adiantamos uma 

citação que será repetida em subcapítulo dedicado a Nava (e fazemo-lo com o objetivo mesmo de 

ressaltar o quanto se comunicam os processos, embora tão diversos entre si, levados a cabo pelos poetas 

que estudamos): “É nos mesmos termos que se descreve o deserto de areia e o de gelo: neles, nenhuma 

linha separa a terra e o céu; não há distância intermediária, perspectiva, nem contorno, a visibilidade é 

restrita; e, no entanto, há uma topologia extraordinariamente fina, que não repousa sobre pontos ou 

objetos, mas sobre hecceidades, sobre conjuntos de correlações (ventos, ondulações da neve ou da areia, 

canto da areia ou estalidos do gelo, qualidades tácteis de ambos) […]” (DELEUZE;GUATTARI, 1997a, 

p. 53-54). 
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das manchas de bolor, 

[...] (OLIVEIRA, 2003b, p. 197) 

 

III 

[...] 

cada imagem de fora,  

presa ao fotograma que já foi,  

de glóbulo em glóbulo se destrói. (OLIVEIRA, 2003b, p. 199) 

 

A destruição é inscrita como construção (e não mero caminho para esta). Não se 

trata então de des-desenhar, apagar ou voltar a algo inicial, mas de iniciar em um agora 

que é já depois de muita coisa; depois de lembrar e depois de esquecer. O esquecimento 

é, também ele, matéria de criação, e o que é criado é portanto excessivo ao último grau: 

a fotografia (lembrança) decomposta (esquecimento) até transformar-se em manchas de 

sombra e luz é um vazio, mas vazio povoado, excessivo. Isso implica uma recusa de 

qualquer inocência primeira – pensamos em Nietzsche, que relaciona uma “segunda 

inocência” ao “declínio da crença em um deus cristão” e consequentemente ao “declínio 

da consciência humana de culpa” (ao ateísmo, portanto)65, e também na própria reescrita 

executada por Carlos de Oliveira de sua própria obra, renunciando a uma linguagem de 

caráter mais utopicamente marxista, embora estejamos conscientes de que mesmo os 

primeiros livros do poeta (e também muito do neorrealismo português) já sabem a 

linguagem como solo escorregadio, sendo, portanto, desde sempre inocentes 

                                                           
65  Manuel António Pina dá a um de seus poemas justamente o título de “Uma segunda e mais 

perigosa inocência” (2015, p. 68) – e este é, sabidamente, um topos importante no pensamento moderno. 

Embora aqui não tenhamos a intenção de nos aprofundar em sua teorização, ressaltamos o quanto dessa 

“segunda inocência” têm o branco do disco de Newton operado por Ramos Rosa, a fotografia de Oliveira, 

o sketch naviano (a ser visto em outro subcapítulo), ou seja: o deserto excessivo de que viemos tratando. 

Mesmo correndo o risco de nos tornar repetitivos, salientamos isto por se tratar da ética da função 

deserto: o fato de que o vazio de respostas unívocas após a queda das utopias é também excesso de 

possibilidades, abertura para multiplicidades – e é à procura delas que se lançam os poetas: 

 Agora que os deuses partiram, 

 e estamos, se possível, ainda mais sós, 

 sem forma e vazios, inocentes de nós, 

 como diremos ainda margens e como diremos rios? (PINA, 2013, p. 378) 
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segundamente66. Pensamos, ainda, em Herberto Helder e seu poeta que “tem a alma 

perdida: é um inocente que maneja o fogo dos infernos” (2010, p. 15). 

Produz-se então a poesia com memória (linhas soltas da paisagem anterior) e 

também com esquecimento (linhas erráticas da paisagem de bolor). Ressalte-se que 

memória e esquecimento não se localizam em um passado; são movimentos em 

constante devir, e prenhes de futuro, de novidade. Manuel António Pina di-lo bem: 

 

Tudo o que passou 

está a ser passado infinitamente 

e o Futuro é a eternidade de isto 

e tudo é sabido em si próprio.  

(PINA, 2013, p. 73)67 

 

Em artigo sobre Carlos de Oliveira, Leonardo Gandolfi escreve que, quando o 

assunto é tempo, há nesse poeta “não só uma memória, mas muitas, sob pontos de vista 

diversos, inclusive um ponto de vista do futuro, uma memória futura: ‘(...) a elaboração 

do poema’, diz ele, por ocasião de Micropaisagem, se dá ‘através dos estratos 

sobrepostos do tempo’” (GANDOLFI, 2013, p. 124, com grifo nosso). Então, 

reformulando: memória e esquecimento, criação e imaginação inscrevem-se em 

temporalidade outra, não linear. Remetem, pensando com Blanchot, 

 

a um tempo de interrupção, um outro tempo que está sempre presente 

em todo tempo e no qual os homens, despojados de seu poder e 

                                                           
66  “Pureza experiente é ser-se forte”, diz-nos Carlos de Oliveira já em Mãe pobre (2003, p. 46), e a 

guerra a ser enfrentada, mencionada ainda no mesmo texto, não é apenas contra injustiças históricas ou 

contingenciais (e enfrentá-las já seria, como de fato foi, muito, pois demandou uma coragem impensável), 

mas também a luta que o escritor trava com a linguagem. Assim, como conclui Luis Maffei em seu artigo 

“Versos plebeus, pureza experiente”, há “uma inquietação no Carlos de Oliveira de Mãe pobre que 

extrapola circunstâncias imediatamente políticas” (2003, p. 105). 
67  Vem-nos à lembrança, ainda, Herberto Helder (grifos nossos): “Mas como pode a memória ser 

assim tão esperta e implacável, tão acerba, renovando continuamente o instante completo, o crime 

completo até dentro, tudo: o impulso nascido da mais obscura intransigência, o gesto que exprime 

inteiramente a biografia, ou o poder do coração que não deixou escapar uma única parcela da atrocidade e 

da ciência? E renova também o vertiginoso arrepio do espetáculo: o corpo onde a ferida muito 

entranhadamente talha a carne em duas.” (HELDER, 2010, p. 57) 
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separados do possível (a viúva e o órfão), estão, uns com os outros, na 

relação nua em que estavam no deserto e que é o próprio deserto, 

relação nua mas não imediata, pois ela é sempre dada numa fala 

prévia. (BLANCHOT, p. 117) 

 

As fotografias ou os fotogramas (“cada impressão fotográfica ou quadro unitário 

de um filme cinematográfico”, em definição do Houaiss) mostram-se recorrentes em 

Oliveira como espaços propícios à visualização desse cruzamento de tempos, paisagens, 

intensidades, sendo o conjunto de poemas intitulado “Tempo variável”, do livro Entre 

duas memórias, um momento em que isto se torna particularmente evidente. São três os 

poemas que o compõem: “Dança”, “Crepúsculo” e “Fotomontagem”, nos quais se 

observa uma sucessão de invasões do branco, da luz/sombra ou de uma intensidade, e 

optaremos por nos deter no último texto do conjunto: 

 

“Fotomontagem” 

 

I 

Mais frio do que a sombra 

em torno dos cabelos: 

gotas, lufadas vítreas, 

pairam sobre o retrato: 

orvalho ou aragem; passam 

deixando atrás de si 

a luz coalhada do magnésio: 

um certo halo 

que sugere 

respirações visíveis; neve; sons 

filtrados pelo frio; 

e nessa transparência a evaporar-se, 

os cabelos ondulam: 

como se alguém abrisse a porta 

no momento exacto 

em que o obturador é disparado 

sobre a serenidade deste rosto; 

pirâmides oscilam  

 

II 

na paisagem que o calor minou; 

o deserto invade-as pela base: 

apenas dunas 

e uma película exterior de pedra 

a sustentá-las; 
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cactos tão desidratados 

que tornam a expandir-se: 

formas inchadas no horizonte 

procurando alcançar as nuvens; 

e estas, 

também sem água ou chuva previsível, 

flutuam vagarosamente, 

cada vez mais altas; e parecem 

por fim fixar-se nas fronteiras 

do ar; 

a neve a rodear a casa, 

a assustá-la 

com o seu brilho de vidro; 

 

III 

um acetato quase branco 

onde pulula a poalha  

da espiral; 

ouve-se a agulha contra o disco; 

fio e ácido fervendo, 

o sulco iluminado sobre: 

curva a desdobrar-se em fumo, 

a organizá-lo  

noutra espiral; que segue a voz, 

a reconduz de quarto em quarto 

ao fulcro do pick-up; 

o corpo extenso como a viagem 

ainda por fazer; 

entre margens e reiles congelados; 

reflecte a neve, concretiza 

uma segunda geometria: 

linhas, refracções, entretecendo 

no próprio ar 

 

IV 

o suporte do ar; 

areia, areias minuciosas 

infiltram-se no frio 

com a intensidade, a sede, 

que move cada grão; 

bebem por dentro os coágulos de gelo 

até desmoronar toda a estrutura 

deste brilho; talco talvez; 

ou poeira sem fulgor; aquela 

que os tectos corroídos 

deixam cair, quando o verão 

se esboroa também sob as patas do gado; 

estes resíduos 

absorve-os agora, avidamente, 

o mesmo corpo, a mesma rede 

vulnerável de poros; 

aglutina-se a areia: 

e as suas dunas à deriva; 
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V  

sobre o horizonte variável 

que o sal assalta, restituindo 

a tudo isto 

a luz do início; 

alcançam para lá da neve 

uma aridez salinizada; 

a atmosfera enruga-se 

como os metais crispados, 

sob um frémito 

mais corrosivo que o do vento; 

a luz deixa de ser a mesma: 

devora-se a si própria, 

amarelece o retrato pouco a pouco; 

enquanto o magnésio 

entra no seu crepúsculo; 

e a imagem, 

exposta a um ácido excessivo, 

começa a decompor-se.  

(OLIVEIRA, 2003b, p. 349-353) 
 

Em “Farmacopeia infatigável”, Pedro Serra (2011, p. 45-73) desenvolve de 

forma interessante leituras para esse e outros textos oliveirianos (como “Filtro”, sobre o 

qual também temos nos detido) considerando o que eles têm de lisérgico, de 

“mescaligrafia”. Aqui, leremos o poema como a geração de uma fotografia, com a 

transformação de um filme virgem em filme exposto (o clique do obturador) e o 

posterior procedimento de revelação. Desde o primeiro momento, esse percurso, 

considerando-se os parâmetros tradicionais da fotografia, é marcado por falhas, tendo 

como fator determinante o excesso (de luz, de calor, de secura, de sal, de ácido), que a 

cada etapa produz a diluição de contornos. Minações, invasões, infiltrações, 

desmoronamentos, corrosões, esboroamentos, absorções, aglutinações, assaltos, 

enrugamentos, crispações, devorações, decomposições operam ao longo do poema 

movimentos alternantes de expansão e retração, expulsão e reentranciamento: 

perímetros à deriva, que apresentam-se também na irregularidade de versos e rimas68 e 

                                                           
68  Com “fervendo”/”entretecendo” (p. 351) , “verão”/“grão” e “sede”/”rede” na parte IV do poema 

(p. 352), por exemplo. 
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na recorrência de palavras69 e aliterações que remetem-se reciprocamente mesmo 

quando separadas entre si por uma distância de versos e mais versos – caso das já 

citadas expressões “filtrados pelo frio” (p. 349), “por fim fixar-se nas fronteiras” (p. 

350) e “infiltram-se no frio” (p. 352).   

A fim de observarmos mais de perto esse percurso, propomos a divisão do texto 

em momentos: o do clique, com acionamento do flash e abertura do obturador (partes I 

e II do poema); o caminho dos raios luminosos por dentro da câmera (partes II e III); 

sensibilização do filme (parte IV); revelação (parte V). Esses momentos não são 

estanques nem estão necessariamente em ordem cronológica, como se notará adiante: a 

parte III, por exemplo, fornece elementos suficientes para ser identificada tanto com o 

atravessamento do interior da máquina pelos raios quanto com o processo de revelação. 

Essas interpenetrações, julgamo-las coerentes com o poema – afinal, ele parece-nos 

tratar justamente principalmente da diluição de limites e contornos (em paisagens, 

imagens, olhares e tempos) – e com a concepção do tempo enquanto “estratos 

sobrepostos” (OLIVEIRA, 1973, p. 261). Se optamos por abordá-lo em etapas, é para 

tornar mais visível o labor do poeta e a consequente imbricação poema/máquina/olho, a 

ser abordada adiante.   

Dessa forma, faremos a seguir uma exposição simplificada das etapas do 

processo fotográfico, destacando pelo caminho, com itálico, alguns dos termos que 

participam desse campo e que também estão presentes no poema, cujos fragmentos 

serão citados em notas de rodapé. Um dos casos mais flagrantes dessa coparticipação é 

o da expressão película exterior (que, no poema, é o que sustenta resíduos da imagem 

                                                           
69  Por exemplo, termos ligados ao frio – neve (p. 349, p. 350, p. 351, p. 353), reiles congelados (p. 

351), coágulos de gelo (p. 352) e a própria palavra “frio” (duas ocorrências na p. 349, uma na p. 352) – e 

ao calor, e, ainda mais recorrentemente, ao deserto – evaporação (p. 349), pirâmides (p. 350), calor (p. 

350), deserto (p. 350), cactos (p. 350), desidratação (p. 350), ácido fervendo (p. 351), areia[s] (três 

ocorrências na p. 352), grão (p.352 ), sede (p. 352), verão (p. 352), dunas (p. 352), aridez (p. 353).  
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capturada, como um invólucro a impedir que elas se desfizessem ou se desprendessem 

completamente), noção presente na parte II e que retornará na parte III do texto, sob a 

forma do termo “acetato”, sendo este o material utilizado justamente como base para 

película fotográfica ou cinematográfica. Acetato, por sinal, abre-se no poema uma 

multiplicidade de sentidos – admite a ligação com a fotografia, com o cinema e também, 

dada a ocorrência da palavra “disco” dois versos depois, com a fonografia (termo que 

acrescenta outra noção interessante ao poema: a escrita do som). Nesse campo, acetato 

pode ser “disco de alumínio, revestido com substância especial, usado para gravações 

experimentais ou provisórias, ou como matriz na prensagem de discos fonográficos”, de 

acordo com o Houaiss. As referências ao terreno fonográfico incluem o “disco” e a 

“agulha” contra ele, produzindo algo que se ouve (p. 351), além do “pick-up”: toca-

discos ou “aparelho que converte em corrente alternada as vibrações sonoras gravadas 

num disco”, ainda segundo o dicionário. A conversão da vibração sonora em corrente 

alternada pelo pick-up entra em diálogo com as refrações sofridas pela luz, tratadas 

anteriormente: em ambos os movimentos, há uma alteração, a concretização de uma 

“segunda geometria”, que se aproxima da escrita e da leitura – também elas, conversões 

de sons e desvios de luz promovidos por sua reflexão/absorção pelo papel e pela tinta.   

As coincidências de termos são o principal suporte para se tecer a relação 

convergente entre os campos da fotografia e do poema de Carlos de Oliveira, mas não 

apenas elas. A própria sonoridade da linguagem contribui para essa grafia convergir 

com a foto (sonofotografia: esta a montagem engendrada pelo poeta). A fonografia de 

“Fotomontagem” se dá de forma especial por construções aliterantes, com sons 

“filtrados pelo frio” e areias que “infiltram-se no frio”, nuvens que parecem “por fim 

fixar-se nas fronteiras” do ar, a “poalha” que “pulula”, o horizonte que “o sal assalta”, 

os metais “crispados” e o “frémito corrosivo”, os resíduos que a rede “vulnerável” de 
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poros “absorve-os agora, avidamente”. O fato de a aliteração dessas expressões (e de 

outras no poema, como a também já citada “vulnerável” / “absorve-os agora, 

avidamente”, além de “fio e ácido fervendo”, “sobre a serenidade deste rosto”, “o sulco 

iluminado sobe”, “ácido excessivo”) se dar por fricativas sugere mais uma aproximação, 

desta vez da materialidade sonora da língua, com a fotografia: o ruído dessas consoantes 

resulta da passagem do ar por uma fenda estreita no canal entre laringe e lábios, tal 

como o retrato é formado pela passagem dos feixes de luz por um pequeno orifício 

ligado a uma caixa escura.  

Passemos então à observação por etapas do processo fotográfico em diálogo com 

o poema de Carlos de Oliveira. 

 Parte I: instante do clique (hipótese sugerida especialmente pelos 

fragmentos “momento exacto / em que o obturador é disparado” e pela “luz 

coalhada do magnésio”). 

A câmera fotográfica possui um dispositivo – o obturador – que, como uma 

cortina, controla a duração da exposição à luz70 da chapa sensível. Quanto mais tempo o 

obturador permanecer aberto, mais luz entrará.  

Caso o fotógrafo deseje, pode utilizar neste momento o flash, que dispara luz 

simultaneamente à abertura do obturador, e por muito tempo foi fabricado com o metal 

magnésio71. 

 Parte II: sensibilização do filme ou revelação (hipóteses sugeridas pela 

presença dos termos “película”, “base” e pela ação de fixação; para este último caso, 

o movimento de expansão – dos cactos – e inchaço – das formas – também 

                                                           
70  A luz é nomeada, ainda, na parte V do texto: “que o sal assalta, restituindo / a tudo isto / a luz do 

início;” e “a luz deixa de ser a mesma: / devora-se a si própria, / amarelece o retrato pouco a pouco;” (p. 

353). 
71  Este metal aparece também na última parte do poema: “enquanto o magnésio / entra no seu 

crepúsculo;” (p. 353). 
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contribui). Ambas as etapas serão detalhadas adiante, ao tratarmos da parte IV do 

poema. 

 Parte III: caminho do raios luminosos por dentro da câmara escura 

(hipótese sugerida principalmente pelos movimentos de reflexão e refração 

mencionados no poema). Essa parte do texto também pode ser identificada com a 

etapa da revelação (dada a menção a “acetato”, material de que é feito a película 

fotográfica, a “disco” e “espiral”, palavras que nomeiam equipamentos utilizados 

nesse processo, e a formação de uma nova imagem, a “segunda geometria”).  

Quando muda de um meio para outro (por exemplo, do ar para a lente de uma 

câmera fotográfica e depois da lente para o ar), a luz muda de velocidade. Ela viaja72 

mais rápido através do ar do que através do vidro, de modo que: 

 

Quando as ondas de luz entram em um pedaço de vidro em um 

determinado ângulo, uma parte delas irá atingir o vidro antes da outra 

e começará a desacelerar primeiro. Isso é algo como empurrar um 

carrinho de um local cimentado para a grama, em ângulo. A roda 

direita atinge primeiro a grama e desacelera, enquanto a roda esquerda 

ainda está sobre o cimentado. Assim a roda esquerda se move, 

momentaneamente, mais rapidamente do que a direita. O carrinho vira 

para a direita à medida que se move sobre a grama. 

O efeito sobre a luz é o mesmo. À medida que ela entra em ângulo no 

vidro, ela se desvia em uma direção e se desvia novamente quando sai 

do vidro, porque partes da onda luminosa entram no ar e aceleram 

antes que as outras partes da onda. (HARRIS, s/d, p. 1) 
 

Ao atravessar uma lente, então, os feixes de luz sofrem refração73 (“mudança da 

direção de uma onda que se propaga em um determinado meio ao passar obliquamente 

para outro meio no qual a velocidade de propagação é alterada”, em definição 

dicionarizada pelo Houaiss).  

                                                           
72  “o corpo extenso como a viagem / ainda por fazer;” (p. 351). 
73  “linhas, refracções, entretecendo / no próprio ar / o suporte do ar;” (p. 351-352). 
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Prosseguindo sua viagem, os raios (podendo ou não incidir sobre espelhos, 

dependendo do modelo da máquina) recairão sobre o filme ou película, refletindo74 ao 

contrário a imagem que a câmera mirou.  

Os termos “poalha”, “ácido”, “fumo” poderiam aproximar a parte III, ainda, do 

funcionamento do flash à moda antiga: na década de 1920, fotografava-se à luz de uma 

pequena explosão de compostos de magnésio, cujo resultado era uma luz de brilho 

intenso que impressionava o filme e uma fumaça ácida.   

 Parte IV: sensibilização do filme (hipótese sugerida pelos 

“grãos”/“areias” que “bebem” e pela “rede vulnerável de poros”, também ela 

absorvente. Identificamos esses grãos ou areias com os haletos de prata 

componentes do filme fotográfico a beber a luz; e este seria o corpo, a rede de poros 

vulnerável à luz, na etapa de sensibilização, e aos componentes químicos e seus 

resíduos75, na etapa de revelação). 

A luz que passa pela lente e entra pelo obturador transformará o filme virgem 

em filme exposto, produzindo uma imagem latente – o que chamamos comumente de 

negativo. Basicamente, o filme consiste em minúsculos grãos76 de haletos de prata 

(formados por nitrato de prata e sais77 haloides) espalhados em uma suspensão química 

sobre uma tira de plástico, que é sua base78. Esses grãos absorverão79 a luz e passarão 

por uma reação química.  “A porção mais brilhante80 da sua foto expôs a maioria dos 

grãos de haleto de prata nessa parte específica do filme. Em outras partes da imagem, 

                                                           
74  “reflecte a neve, [...]” (p. 351). 
75  “estes resíduos / absorve-os agora, avidamente, / o mesmo corpo, [...]” (p. 352). 
76  “areia, areias minuciosas / infiltram-se no frio / com a intensidade, a sede, / que move cada grão; 

/ bebem dor dentro os coágulos de gelo”; “aglutina-se a areia:” (p. 352). 
77  “[...] o horizonte variável / que o sal assalta, [...]”; “uma aridez salinizada” (p. 353). 
78  “o deserto invade-as [as pirâmides] pela base:” (p. 350). 
79  “absorve-os agora, avidamente,” (p. 352). 
80  “a neve a rodear a casa, / a assustá-la / com o seu brilho de vidro;” 
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menos energia luminosa atingiu o filme e poucos grãos foram expostos” 

(WOODWORTH, s/d, p. 7). 

 Partes III e V: revelação (hipótese sugerida pelo assalto do sal e do ácido 

excessivo a decompor a imagem, e também pelos metais crispados). 

A revelação consiste na transformação de grãos ou haletos de prata em prata 

metálica81. Nessa etapa da revelação, o filme é retirado do seu carretel original e 

enrolado em uma pequena estrutura metálica em espiral82, que então será mergulhada 

no tanque com o revelador. Ocorrem, então, “alguns fenômenos de ordem atômica”: 

“Para que os átomos modificados pela ação da luz tornem-se visíveis e distintos dos 

demais, faz-se necessária a intervenção de um agente revelador, ou seja, um composto 

químico capaz de traduzir esta diferença atômica em forma de enegrecimento83 das 

partículas” (SALLES, 2009).  

Em seguida, a revelação é interrompida e acontece a etapa da fixação84. Os grãos 

da prata que não sofreram ação da luz continuam na emulsão e mantêm suas 

capacidades fotossensíveis, podendo se alterar caso sejam novamente expostos. Por 

isso, é necessário remover esses grãos não atingidos pela luz e estabilizar a imagem 

revelada da prata metálica. É esta a função do fixador: ele “reduz os grãos de prata não 

sensibilizados a uma suspensão invisível de átomos que é eliminada na última etapa, a 

‘lavagem’, feita com água” (SALLES, 2009). Woodworth salienta que, nesse processo 

de revelação, “a gelatina aglutinante85” desempenha um importante papel: “Ela dilatou, 

permitindo que os produtos químicos do processamento retivessem os grãos de haleto 

                                                           
81  “a atmosfera enruga-se com os metais crispados,” (p. 353). 
82  “onde pulula a poalha / da espiral;”; “a organizá-lo / noutra espiral; [...]” (p. 351). 
83  “enquanto o magnésio / entra no seu crepúsculo;” (p. 351). 
84  [...] [as nuvens] parecem / por fim fixar-se nas fronteiras / do ar;” (p. 350). Associamos 

“fixação” também a concretização (“[...] concretiza / uma segunda geometria:”, na p. 351) e a sustentação 

(“[...] entretecendo / no próprio ar / o suporte do ar;”, páginas 351-352). 
85  “aglutina-se a areia” (p. 352). 
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de prata” (WOODWORTH, s/d, p. 8). A lavagem corresponde à eliminação dos 

“resíduos químicos ainda impregnados na base de acetato ou na gelatina da emulsão” 

(SALLES, 2009); a seguir, o filme é pendurado em uma espécie de varal para secar.  

O processamento de um negativo é delicado, e cada etapa exige cuidados 

específicos com relação a tempo, temperatura, luminosidade, composição dos agentes 

químicos envolvidos e manipulação. Diversas falhas nesse processo poderiam produzir 

efeitos aproximáveis das imagens produzidas no poema de Oliveira. Um tempo 

demasiado longo de abertura do obturador ou o uso do flash em situações que já tenham 

bastante luz, por exemplo, pode resultar em imagens borradas ou mesmo estouradas – 

termo equivalente a “superexpostas”, aplicado a imagens expostas a muita luz e que 

ficam muito claras, com perda de informação (visibilidade de detalhes ou mesmo 

espaços). Em certos casos, a fotografia chega a se apresentar inteira como uma grande 

mancha clara.  

No poema, o uso do flash é sugerido, como visto, pela “luz coalhada do 

magnésio”. A menção a “um certo halo / que sugere / respirações visíveis; neve;” 

infiltra ainda mais luz na imagem que se forma, ideia reforçada pela comparação 

(“como se”) de alguém abrindo a porta, deixando uma dose extra de claridade entrar, no 

momento exato em que o obturador também se abre. Já durante a revelação, a 

permanência por tempo prolongado de resíduos provenientes da reação de fixação sobre 

a imagem, por exemplo, produz descoloramento e manchas; o mesmo pode ocorrer caso 

haja acidez excessiva nessas etapas (interrupção e fixação). A secagem inadequada, por 

sua vez, pode acarretar a desidratação do filme.  

Na parte V do poema cabe, ainda, a hipótese de envelhecimento: com o tempo, 

as fotografias tornam-se amareladas e a textura do papel fotográfico se altera: a imagem 

original decompõe-se. Na verdade, podemos reler todo o poema tomando-o não mais 
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como diálogo com as etapas do processo fotográfico, mas sim, desde o início, como 

uma observação meditativa que um sujeito faz de uma fotografia de linhas em 

decomposição e de manchas em formação (voltaremos a pensar no detrimento das 

linhas em favor de outros componentes de uma imagem, como a cor e a densidade, 

quando tratarmos de um sketch naviano), que organizam “outra espiral”, concretizam 

“uma segunda geometria”. De qualquer forma, seja por causa de uma falha no momento 

do clique, no processo de revelação ou pela ação do tempo, a imagem de 

“Fotomontagem” tem contornos diluídos pelo excesso (seja ele do branco, do amarelo 

ou do escuro). 

É isto o que, por ora, mais nos importa reter de toda essa reflexão: uma imagem 

que se compõe se decompondo. Se ela se torna, por fim, branca, preta ou amarela, não 

nos interessa tanto – os três tons corresponderiam ao efeito de uma intensidade 

excessiva (se branca, a fotografia poderia ser, por exemplo, superexposta ou estourada; 

se amarela, manchada pelo tempo, pela química da revelação ou falha na secagem; se 

preta, subexposta, ou seja, que foi pouco exposta à luz)86. De qualquer forma, haveria o 

que em fotografia se diz “perda de informação”, diluição de contornos, difusão das 

imagens – mas é justamente essa perda que motiva o poema, que movimenta a 

observação do sujeito (poético e leitor); logo, ela é produtiva, e não apenas negativa. 

Essa diluição, repetimos, é observada desde a primeira etapa do processo 

fotográfico, e ela corresponde, paradoxalmente, à filtragem da imagem, deixando-a 

“mais límpida / embora inadequada / às coisas” – recuperamos aqui o poema “Filtro”, 

comentado há pouco, aproximando então essa (outra, não tradicional) limpidez da 

imagem ao estouramento, à intensidade excessiva, formada por uma destruição. A 

                                                           
86  Note-se que a cor, por vezes, poetizada por Oliveira como algo indefinível, vago: “mas a cor do 

céu; indecifrável;”, “certas cores intermédias”, “a noite / dificulta os tons, subverte-os” (p. 342). 
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filtragem está constantemente associada ao estouramento de formas limitadas por linhas 

e à liberação de algo excessivo, de intensidades; “Estalactite”, tratado anteriormente, 

traz um exemplo disto (OLIVEIRA, 2003b, p. 224-225). Em “Filtro” e em 

“Fotomontagem”, há o processo comum de (de)composição da imagem na íris e na 

película, respectivamente87; (de)canta-se uma mesma “essência”, “de penumbra / e 

fulgor”. Registra-se algo, mas um algo que se incontorna, estoura; cal (-igrafia) sobre 

um “crepúsculo esponjoso” – saltamos para outro poema, “Registo” (“Fotomontagem” 

encerrara o livro Entre duas memórias, “Registo” abre o volume seguinte, Pastoral): 

 

Saber que seja 

este hálito: se terra 

ou ar movido 

já por metais mutáveis 

na linha das colinas. 

 

Como se propaga 

esta sombra e fica 

gradualmente gráfica 

num som 

de minas e éter; ou 

ter desenhado o horizonte 

com o seu traço 

mais volátil: vermos só 

a tinta a evaporar-se. 

 

Não há outro 

registo, mas alíneas 

deste. Assim flutua;  

cálculo e acaso; a cal 

ainda tensa das casas 

sobre 

o crepúsculo esponjoso. 

(OLIVEIRA, 2003b, p. 357) 
 

                                                           
87  Há diversas semelhanças entre o funcionamento do olho humano e o de uma câmera fotográfica, 

o que amplia as possibilidades de leitura dos poemas. A íris funciona como o diafragma da câmera, 

controlando a quantidade de luz que entra nos sistemas; nesse paralelo, o cristalino corresponde à lente, e 

a retina, ao filme fotográfico. E, tanto no olho quanto na máquina, a imagem é captada de maneira 

invertida.   
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O desenho é de horizonte – volátil; a fotomontagem revela-se desmontagem, 

decomposição. A imagem em que se dá a representação da função deserto em Oliveira 

se incontorna, e o faz permanentemente, ou seja, jamais se fixa em um novo limite 

concreto – no máximo, ela o faz “nas fronteiras / do ar” (p. 350); “flutua, /cálculo e 

acaso;” A poesia é tinta a evaporar-se (permanentemente), impressão (sombra gráfica) e 

som, minas e éter.  

 

Toda esta arquitectura, 

lenta percussão, perpassa;  

sobre cerros sonoros; 

com o seu contorno infixo, fulgurando. [...]  

(OLIVEIRA, 2003b, p. 368) 

 

[...] 

 

Dir-se-á depois 

por púlpitos postos em silêncio; 

peso também a decompor-se 

no mesmo pouco som; 

se desaba o desenho 

da nave antes de fermentar 

a cor da sua pedra, 

como fermentam leite e lã 

de ovelhas mais salinas. 

 

Dir-se-á por fim 

que nenhum tempo se demora 

na rosácea intacta; 

e talvez 

que só o musgo dá; 

em seu discurso esquivo 

de água e indiferença; 

alguma ideia disto.   

(OLIVEIRA, 2003b, p. 369) 

 

Ao observar fotografias, fotogramas, paisagens, Carlos de Oliveira, parece-nos, 

se debruça mais sobre o processo do que sobre uma imagem registrada. Se há ecfrase 

em um poema como “Fotomontagem”, ela não se refere à imagem pela fotografia 

representada; trata-se de uma ecfrase da fotografia enquanto objeto (mídia que sai de 
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sua transparência, que reclama visibilidade88), mas objeto sendo atravessado por um 

deserto; portanto, e mais propriamente, ecfrase de um processo – de (de)formação de 

uma imagem atravessada desde o início pelo falho. Mas a decomposição pelo excesso 

de ácido, líquen ou claridade não tem efeito apenas negativo, de rasura, apagamento, 

mas sobretudo de nova composição, e esta apresenta-se aberta, de contornos infixos e 

intensa.  

“[...] eis a obra da modernidade: desobramento” – identifica Peter Pál Pelbart, no 

livro Da clausura do fora ao fora da clausura – “O desobramento, já o vimos, é o que, 

como o neutro, anula o tempo, dissolve a história, desbarata a dialética e a verdade, 

abole o sujeito e faz soçobrar uma ordem” (PELBART, 1989, p. 177). Aproveitamos a 

formação do termo desobramento para formular que a noção de potência do não ou do 

des- é uma das essências da função deserto; um dos traços mais marcantes da ética e da 

estética da poesia moderna. Des-, de acordo com o Houaiss, exprime sobretudo: 1) 

oposição, negação ou falta; 2) separação, afastamento; 3) aumento, reforço, intensidade. 

“Desobramento” é particularmente produtivo para nossas reflexões, por combinar esses 

valores (que não tomamos, aqui, como contrários, mas como retroalimentares, a 

falta/afastamento contribuindo para a intensidade e vice-versa) ao substantivo obra, 

ligado à ideia de trabalho, tão cara a Carlos de Oliveira e à poesia moderna de forma 

mais geral, que destaca o caráter oficinal da escrita (através, por exemplo, da ênfase no 

significante, atribuída com frequência às produções de 1960 em diante), e ao sufixo -

mento, ligado à ideia de ato ou efeito de uma ação (novamente, consideramos ambas as 

possibilidades, tanto ato quanto efeito, ao mesmo tempo, por julgar que em poesia o ato 

                                                           
88  Walter Moser (2006, p. 54) comenta a “tomada de consciência da ‘realidade das mídias’”, 

favorecida pelo desenvolvimento de fotografia, telefone, rádio, cinema etc e sua massificação entre o fim 

do século XIX e início do XX. 
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e o efeito só se dão concomitantemente89). “Desobramento” é, assim, uma ação contínua 

de fazer/obrar algo que ao mesmo tempo se des-, se desfaz/se desobra; ele constitui 

(temática e processualmente) matéria-prima, ato e efeito da feitura poética de Ramos 

Rosa, Oliveira, Nava e tantos outros – voltamos a pensar, por exemplo, em Ruy Belo, 

com seus versos  

 

Sob essa calma condição humana  

só o que não existe de verdade existe  

mesmo quando em negar persiste a mínima identidade  

Nunca como na morte a vida se afirmou 

[...] 

e até o mar se afirma na destruição  

a que as ondas que ele é procedem ao quebrar na areia (BELO, 2009, 

p. 711-712)90  

 

Em capítulo dedicado a Maurice Blanchot no livro A experiência do fora, 

Tatiana Salem Levy usa o intertítulo “A negação como condição da literatura” para 

evidenciar que: “O mundo é aqui realizado pela negação de todas as realidades 

particulares”; “Este todo, ou nada, representado pela literatura se dá como 

acontecimento, não como ideia, uma vez que é realizado.”; “A negação, assim como a 

morte, faz parte da palavra literária.” Assim, a palavra literária “só se realiza em sua 

própria falta e, justamente por isso, faz dessa falta a sua possibilidade.” (LEVY, 2011, 

p. 23). O mesmo ocorre com o sujeito escrevente e o sujeito leitor – dispensamo-nos de 

recuperar aqui todas as reflexões acerca da morte do autor, mas retomamos rapidamente 

Ricoeur, para quem “a subjetividade do leitor só advém a ela mesma na medida em que 

                                                           
89  Discutimos já essa questão quando falamos dos caminhos que se fazem fazendo-se em Ramos 

Rosa, e cedemos agora à tentação de ler um fragmento de Blanchot sobre ficção à luz da poesia de que 

temos tratado, abrindo a possibilidade de inserir o prefixo des- antes do substantivo “acontecimento” e do 

verbo “acontecer”. Assim, em nossa leitura subversora, a poesia “não é o relato do [des-]acontecimento, 

mas o próprio [des-]acontecimento, o acesso a esse [des-]acontecimento, o lugar aonde ele é chamado 

para [des-]acontecer” (BLANCHOT, p. 8) 
90  Sobre o poeta, escrevemos, em nossa dissertação de mestrado: “A perda vivida dia a dia, poema 

a poema é, afinal, (única) potência de fundação” (ERTHAL, 2012, p. 74). 
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é colocada em suspenso, irrealizada, potencializada, da mesma forma que o mundo 

manifestado pelo texto [...] Só me encontro, como leitor, perdendo-me” (RICOEUR, 

1977, p. 59). Mais adiante: “Ao ler, eu me irrealizo” (RICOEUR, 1977, p. 139). Michel 

Collot, leitor de Ricoeur, afirma que  

 

O sujeito não pode acessar uma plena e inteira consciência de si 

mesmo na transparência de uma pura interioridade. Sua abertura ao 

mundo, ao outro e à linguagem faz dele um estranho por dentro – por 

fora. Sua verdade mais íntima, ele não pode mais recuperar pelas vias 

da reflexão e da instrospecção. É fora de si que ele pode encontrá-la. 

A e-moção lírica talvez não faça mais do que prolongar ou repetir o 

movimento que constantemente porta e deporta o sujeito para o seu 

fora, através do qual ele pode ek-sistir e se ex-primir. É somente 

saindo de si que ele coincide consigo mesmo, não como um modo de 

identidade, mas como ipseidade, que não exclui – ao contrário, inclui 

– a alteridade, como bem mostrou Ricoeur” (COLLOT, 1997, p. 32, 

tradução nossa)91.  

 

 Quando se trata de modernidade poética, então, também nas relações entre 

subjetividades (líricas e também as de autor e leitor), texto e mundo abre-se uma zona 

de circulação em que os limites entre fora e dentro, eu e outro tornam-se indefinidos. 

Escreve Tatiana Salem Levy:  

 

Na literatura, o eu é fragmentado, esparramado [...]. Ser impessoal é 

dar vez aos devires, aos encontros de forças, aos blocos de sensações. 

O fora constitui, portanto, esse espaço onde não há unidade, onde o 

movimento da palavra encontra-se em seu mais alto grau de liberdade. 

[...] É através da linguagem que se alcança esse espaço da não 

linguagem, o espaço do fora (2011, p. 50).    

 

                                                           
91  “Le sujet ne saurait accede à une pleine et entière conscience de lui-même dans la transparence 

d’une purê intériorité. Son ouverture au monde, à l’autre et au langage fait de lui un “étrange en dedans – 

en dehors”. As vérité la plus intime, il ne peut donc la ressaisir par les voies de la réflexion et de 

l’introspection. C’est hors de soi qu’il peut la trouver. L’é-motion lyrique ne fait peut-être que prolonger 

ou rejouer ce mouvement qui constamment porte et deporte le sujet vers son dehors, et à travers lequel 

seul il peut ek-sister et s’ex-primer. C’est seulement en sortant de soi, qu’il coincide avec lui-même, non 

sur le mode de l’identité, mais sur celui de l’ipséité, qui n’exclut pas mais au contraire inclut l’altérité, 

comme l’a bien montré Ricoeur”. 
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 Especificando um pouco mais a questão, é interessante lembrar a espécie de 

“despersonalização lírica” por que passa muito da poesia portuguesa moderna. Ida 

Alves observa:  

 

Fala-se que a Poesia 61 (ampliando-se para as obras seguintes dos 

poetas participantes) se caracterizou pela despersonalização, pelo 

antidiscursivismo, pelo controle da emotividade, lições aprendidas 

(principalmente no caso de Gastão Cruz e de Fiama H.P. Brandão) 

com Carlos de Oliveira. Se, de uma perspectiva geral, essas 

características lá estão, de outra, mais restrita, há que se pensar o que 

significa essa ‘despersonalização’, ou seja, não ausência do sujeito 

emissor, mas a transformação da subjetividade em torno de uma 

“persona” textualizada, deslocando-se o sujeito referencial para dar 

voz a um sujeito que tem sua referência no interior do próprio texto, 

por meio da estruturação discursiva. (ALVES, 2000, p. 98).  

 

 Assim, em Oliveira, por exemplo, Ida percebe a frequência do uso do infinitivo 

impessoal, a indicar uma “indiferenciação pronominal como estratégia discursiva útil 

para marcar a presença de um personagem sem rosto, o poeta, uma ‘não-pessoa’, sem 

marcas, sem limites, que existe na linguagem como construção textual” (ALVES, 2000, 

p. 98). Em Ramos Rosa, é abundante o uso da primeira pessoa; ainda assim, o sujeito 

que se inscreve em sua poesia também se identifica, a todo o tempo, como construção 

de linguagem – sua presença, então, é indissociável de uma ausência: “A linguagem, se 

presentifica os seres e os objectos / do sujeito e do real, torna-os presentes na sua 

ausência”. Dessa forma, se no capítulo sobre o poeta evidenciáramos um desejo de 

presentificar a ausência em seus versos, podemos também, ao considerar o sujeito que 

neles se constrói, falar em uma presença absentizada, de quem, ao se enunciar, se 

assume “árido, nulo, apagado / e tudo é ausência ou separação.” (RAMOS ROSA, 2001, 

p. 227)  

Já sobre Nava, Ricardo Vasconcelos afirma que sua poética “abre as portas às 

experiências da intimidade fazendo uso precisamente do rompimento de limites”, 
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preterindo-se uma dicotomia interior/exterior “em privilégio de outra, considerada mais 

verdadeira, a partir do ser – a de uma realidade em que universo e sujeito se habitam 

mutuamente” (VASCONCELOS, 2009, p. 72). De fato, a um leitor que se encontre com 

o poeta pela primeira vez, talvez o que mais cause estranhamento sejam as 

configurações corporais e de paisagem. Através dos contornos esburacados, quando não 

de todo explodidos, travam-se invasões mútuas, que impedem a todo momento a 

manutenção de qualquer zona de discernibilidade. Se a cisão do eu não chega a ser 

novidade na poesia moderna, Nava ainda assim logra originalidade; tanto mais por fazê-

lo recuperando ideias como a de espírito (palavra que por si só não é muito frequente na 

modernidade poética, a não ser em tom irônico), que desta vez aparece corporal, 

material, carnal, sensível, insistente – deformante e deformável, como tudo o mais neste 

autor –, ou de deus, que nessa poética não se presta a achincalhamentos, em outra 

disjunção em relação à praxe contemporânea. 

 Pode-se alargar a reflexão acerca dessas subjetividades cujos limites encontram-

se diluídos para a questão que é, afinal, sua base: a da problematização moderna da 

própria ideia de subjetividade lírica. Em “A referência desdobrada: o sujeito lírico entre 

a autoficção e a biografia”, Dominique Combe (2009-2010, p. 128) traça um breve 

histórico do conceito, culminando com a observação de que, longe de “exprimir-se 

como um sujeito já constituído que o poema representaria ou exprimiria, o sujeito lírico 

está em permanente constituição, em uma gênese constantemente renovada pelo poema, 

fora do qual ele não existe. O sujeito lírico se cria no e pelo poema, que tem valor 

performativo”. Aqui, recorremos a Combe principalmente para reforçar a ideia recém-

exposta de ato e efeito em concomitância, que, portanto, se estende também ao que diz 

respeito às subjetividades poéticas: dinâmico, em constante devir, “o ‘sujeito lírico’ não 

existe, ele se cria” (COMBE, 2009-2010, p. 128). 
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4.3 Lembrar, esquecer, imaginar: entre tempos variáveis, escrever. 

 

Se em Ramos Rosa observamos passos em volta de imagens que se identificam 

com o que conceituamos como função deserto, em Oliveira fazemos o mesmo, mas 

enxergando principalmente os passos dados em volta dos processos que (des)fazem as 

imagens. Então: o poema de Oliveira não se trata de mera desmontagem de uma 

fotografia, o de Nava, como veremos, não de trata de mero desdesenho do sketch. Por 

um raciocínio semelhante, a memória ao contrário de Oliveira não é nem um retrocesso 

no tempo nem o esquecimento, mas sim algo que tem o próprio contrário desde o início 

(o excesso desde o momento do clique). Daí que a memória ao contrário seja lembrança 

(passado transformado e sempre em transformação) e também imaginação, criação, 

metamorfose, como já visto. Os dois sentidos: e, entre eles, a poesia. Entre o passado e 

o futuro (mas ambos sempre no gerúndio, repetimos de novo para frisar sua permanente 

alteração), a ponta da estalactite na tensão da gota: queda e/ou retenção; a fotografia 

estourada pelo flash e sendo manchada pelo processo de revelação ou do tempo; eclipse 

sempre em gradação, tinta evaporando-se. Onde ou quando é ou está esse entre? 

Antecipamos Nava para aproximá-lo de Oliveira e propor uma hipótese: 

 

Gostava de passar pela experiência de um desse espelhos em frente 

dos quais um outro é colocado – sentir a minha imagem multiplicar-se 

por mim dentro até ao infinito. Porque é isto justamente o infinito – o 

interior de um espelho em face do qual outro foi posto. Sempre que 

dois espelhos amorosamente se interpelam, qualquer deles, 

incorporando o outro, o atravessa e, carregando-o consigo, se coloca, 

perfilado e atento, do outro lado. (NAVA, 2002, p. 121) 

 

Entre duas memórias: 

já separadas como estratos, 

mas recordando-se uma à outra; 

subimos pelo frio: 

paredes altas de água a condensar-se 

no ar ainda azul; com a transparência 
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sem som a suavizá-lo; 

perguntamos indecisamente: 

neve mais silêncio 

igual ao fim do azul? 

ou a fórmula do esquecimento; 

onde passam gelos vagarosos; 

deduz-se doutro modo? 

seja como for, 

nenhuma sombra nos prolonga 

por este chão de vidro; 

e o ar boreal reflecte-nos os olhos, 

tão limpos, que os extingue.  

(OLIVEIRA, 2003b, p. 336) 

 

O quando e onde seriam o aberto infinito, o entre dois espelhos, Entre duas 

memórias (memória e memória ao contrário) – título do livro de Oliveira do qual foi 

extraído o fragmento recém-citado. Fazendo a triangulação com Ramos Rosa, diríamos 

que estamos de novo no labirinto branco, aquele com entradas infinitas e sem chegada 

pré-determinada, “articulado em nós que engendram bi(multi)furcações e sempre novas 

conexões”92; “No labirinto deste mapa”, de “cartografia transtornada” (OLIVEIRA, 

2003b, p. 334): o labirinto do deserto borgesiano. 

Voltando à ideia de infinito entre espelhos ou entre memórias, talvez ela possa 

ser aproximada da imagem-cristal de Deleuze, em que atual e virtual coexistem – “São 

‘imagens mútuas’”, diz o filósofo, citando Bachelard, “nas quais se efetua uma troca” 

(DELEUZE, 2005, p. 89); espaço-tempo de “indiscernibilidade do real e do imaginário, 

ou do presente e do passado” (p. 89), menor circuito interior, uma ponta ou um ponto 

com potência de infinito (p. 90). E, um pouco adiante:  

 

O cristal, com efeito, não para de trocar as duas imagens distintas que 

o constituem, a imagem atual do presente que passa e a imagem 

virtual do passado que se conserva: distintas e no entanto 

indiscerníveis [...]. O cristal vive sempre no limite, ele próprio é 

‘limite fugidio entre o passado imediato que já não é mais e o futuro 

imediato que ainda não é [...], espelho móvel que reflete sem 

                                                           
92  Ver p. 79 deste trabalho. 



133 

 

descanso a percepção em lembrança” (DELEUZE, 2005, p. 102-103) 

[grifos nossos].  

 

É este o mais extremo ponto da gota na ponta da estalactite; o ponto morto, que 

vibra. Na ponta da estalactite, julgamos ler o ponto de indiscernibilidade de que fala 

Deleuze: “precisamente o menor circuito, quer dizer, a coalescência da imagem atual e 

da imagem virtual, a imagem bifacial, a um tempo atual e virtual” (LEVY, 2011, p. 

111). É quando a imagem se mostra visível e límpida (idem) “mas a imagem atual 

também se torna virtual, por seu lado, remetida a outra parte invisível”, 111). Ali, 

naquele ponto/ponta, é como se o poema se debruçasse precisamente sobre o instante de 

sua própria fulguração; o tema é este: não apenas ou genericamente a poesia, mas o 

acontecimento – moderno – do instante poético.  

Ida Alves, em sua tese de doutoramento, escreve: 

 

Esses percursos no espaço se refletem no tempo e se a terra natural é 

contraposta à terra artificial da escrita (representação), há também 

nisso o confronto entre tempos (o passado biográfico e o presente da 

escrita) e será o poema o espaço da indiferenciação temporal, pois 

nessa paisagem não há realmente passado e futuro, mas um tempo 

permanente, o ponto morto, em que o sujeito se localiza. (ALVES, 

2000, p. 177, com grifo nosso) 

 

Indiferenciação – não autoritária ou pasteurizante, mas múltipla, potente: é este 

o espaço-tempo da função deserto; aonde se chega, onde se persiste e também de onde 

se parte (lembramo-nos das discussões feitas acerca de Ramos Rosa). Retomando 

algumas das imagens e termos que trouxemos em nosso percurso mais recente, podemos 

condensá-lo assim:  
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Superexposição (intensidades 

incidindo na fotografia) 

+ 

Sobreposição (de estratos 

temporais) 

= 

MULTIPLICIDADES 

EXCESSIVAS 

 

 

 

 

 

 

Equivalendo-se a 

 

Decomposição (de 

contornos) 

+ 

Indiferenciação 

 

= 

VAZIO POTENTE 

 

Quadro 1 

 

Gandolfi, na sequência de seu artigo já citado neste capítulo, escreve que o 

futuro  

 

se equivale ao passado, escrever a memória é escrever o futuro não em 

termos de determinação, mas de movimento, ou seja, de “criar os 

germes da transformação” (OLIVEIRA, 2004, p. 65). [...] 

indiferenciar memória e promessa é dizer que às vezes o melhor 

caminho não é uma linha reta. (GANDOLFI, 2013, p. 124-125) 

 

Trata-se então de uma indiferenciação ética e produtiva; libertadora, portanto. 

Um sentido de vazio – e aproximamo-nos novamente das reflexões tecidas acerca de 

Ramos Rosa, “sem coerção determinada”, de “indiferença”, “não determinação” 

(expressão, por sinal, coincidente entre a citação de Gandolfi e uma de Cauquelin, 

constante na página 96 deste trabalho), espaço de “microgravidade”, de simultaneidade. 

Excesso e falta, nesse contexto, deixam de ser antônimos, pois se trata aqui de um vazio 

múltiplo, de uma lavra do deserto.  
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À mesa dessa ideia de indiferenciação ou indistinção93, para a qual viemos 

chamando Gilles Deleuze, Ida Alves, Ramos Rosa, Leonardo Gandolfi e Anne 

Cauquelin, convidamos, em encerramento provisório, Luis Maffei. Ele escreve, em 

ensaio sobre Carlos de Oliveira: 

 

para a poesia, interessa diretamente a falta e/ou o excesso, um dos 

sentidos que agora posso ver no “trágico peso das palavras”, pois o 

poético não ambiciona a (impossível) lisura comunicativa, mas o 

(difícil) privilégio da carência e/ou da sobra – “Rudes e breves as 

palavras pesam” [...] (MAFFEI, 2013, p. 110) 

 

 

                                                           
93  Leonardo Ganfoldi, no artigo “Voz, canto, rumor, caligrafia”, trata de algumas das indistinções 

operadas por Oliveira. Destacamos fragmentos de seu texto: “Luz e som[bra], canto e caligrafia, voz e 

silêncio: seria artificial tentar criar entre esses pares analogias, todos se confundem, se indiferenciam” 

(2013, p. 122); o sujeito “se funde ao objeto, ganhando uma forma de indistinção”; “há também uma 

atenção vertical àquilo que sobe e àquilo que desce, a fim de formarem também uma indistinção” (2013, 

p. 128-128); “A unidade em Carlos de Oliveira não se aproxima exatamente da completude, mas da 

indistinção, indiferenciação, ‘porque a ternura é isso, misturar, indiferenciar’ escreve por conta da 

ressonância no texto desta imagem colhida por ele em Camus: ‘a terna indiferença do mundo’” (2013, p. 

130); “De novo os pares se sobrepõem até se confundirem, tela e corpo, as imagens segundo o cinema, as 

imagens dos ossos através dos raios X, fora e dentro, até finalmente a imagem da fusão de sujeito e 

objeto, roubada – vê-se agora – da memória da língua portuguesa, no caso, de Camões: ‘transforma-se o 

espetáculo / por fim / no próprio espectador’” (2013, p. 133). 
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5. DESOSSAMENTOS EM LUÍS MIGUEL NAVA 

 

 

 

Em Ramos Rosa, a teoria dos incorporais relida modernamente por Anne 

Cauquelin nos auxiliou a nos acercar do fundo branco – ou vazio – que parece subjazer 

a sua poesia. Em Carlos de Oliveira, ponta de estalactite e fotografias levaram-nos a um 

espaço de cruzamentos tão intensos que nos abrem a uma espécie de labirinto branco 

essencial, espaço de indiferenciação produtiva. Em Nava, também há uma priorização 

de algo de impalpável que desvia as imagens poéticas do obviamente referencial. Esse 

algo é, como procuraremos mostrar, pura intensidade, e é ela a condensação da função 

deserto nesse poeta.  

Iniciamos este percurso observando o modo de construção das imagens poéticas 

navianas. Mostra-se particularmente útil para esta etapa a teorização que o pintor Paul 

Klee desenvolve acerca do que seriam os três elementos de um quadro. Veremos qual 

ou quais desses elementos são priorizados nas imagens poéticas deflagradas por Nava, e 

como e por que essa opção se dá. 

 

5.1 Força > Forma: uma fórmula moderna 

 

Refletindo acerca dos usos, das funções, do funcionamento e do poder da linha, 

do espaço, da forma e da cor, Klee identifica  
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momentos formais mais ou menos limitados, como a linha, as 

tonalidades de claro-escuro e a cor. 

A mais limitada é a linha, porque só tem a ver com a medida.  Ela 

manifesta-se em termos de secções mais longas ou mais curtas, de 

ângulos mais agudos ou mais obtusos, do comprimento do raio, de 

distâncias focais. Tudo coisas mensuráveis! 

A medida é a marca distintiva deste elemento [...] 

De outra natureza são as tonalidades [...] trata-se de questões de 

densidade. Um determinado grau participa da energia do branco de 

forma mais concentrada ou mais diluída, e um outro está mais ou 

menos carregado de preto. Os graus relacionam-se entre si em termos 

de densidade. Além disso, os pretos avaliam-se relativamente a uma 

norma branca (sobre fundo branco), os brancos relativamente a uma 

norma preta (sobre um quadro preto) ou, tanto uns como outros, 

relativamente a uma norma cinzenta intermédia.  

O terceiro elemento são as cores, que apresentam manifestamente 

outras características. Pois nem a régua nem a balança permitem 

avaliá-las, visto que, quando já não conseguimos estabelecer 

distinções nem pela régua nem pela balança – por exemplo, entre uma 

superfície amarela e uma vermelha com a mesma dimensão e a mesma 

luminosidade –, subsiste sempre uma diferença essencial que 

designamos pelos termos amarelo e vermelho. [...] 

Gostaria, portanto, de chamar às cores qualidades. (KLEE, 2014, p 23, 

grifos nossos) 

 

O pintor elaborou uma tabela bastante simples e ilustrativa da diferença entre a 

medida e o peso, ambos mensuráveis, e a qualidade, imponderável:  
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Cenas na loja 

              Medida                 e                  Peso Qualidade Pura 

(Imponderável) 

Cliente: 1. Dê-me um 

balde cheio deste produto! 

O vendedor avia-o e pede 

100 Marcos. 

C.: (muito bem) 

2. E agora dê-me o mesmo 

balde cheio deste outro 

produto. 

O vendedor avia-o e o 

preço é 200 Marcos. 

C.: (Por que o dobro do 

preço?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.: Porque este outro produto 

pesa o dobro.  

(O cliente aceita a explicação e 

paga.) 

C.: Dê-me agora um terceiro 

produto com o mesmo peso! 

O vendedor pesa e o preço é 400 

Marcos. 

C.: (Por que o dobro do preço?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.: Porque este terceiro 

produto é duas vezes 

melhor, dura mais, é 

muito mais saboroso, 

mais cobiçado, mais 

bonito. 

(O cliente hesita.) 

 

Aplica-se à área da linha. 

Valor linear: mais 

comprida, mais curta, 

mais grossa e mais fina. 

 

Aplica-se à área da tonalidade 

(claro-escuro). 

Valor tonal: mais claro, mais 

escuro, mais carregado, mais 

leve. 

 

Aplica-se à área da cor.  

Valor cromático: mais 

cobiçada, mais bonita, 

melhor, demasiado 

cheia, demasiado bonita, 

demasiado doce, 

demasiado áspera, 

demasiado quente, a 

tender para o frio, feia. 
 

Tabela 1 

 

Klee ( 2014, p. 24) propõe que os três princípios, medida, densidade (ou “peso”) 

e qualidade, se encaixam uns nos outros, sendo que a cor abarca todos eles (“A cor é, 

em primeiro lugar, qualidade; em segundo, densidade, uma vez que não é só um valor 
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cromático, mas também de luminosidade; em terceiro lugar, é também medida, pois 

ainda tem, além os valores anteriores, os seus limites, o seu contorno, a sua extensão, os 

seus elementos mensuráveis”); a tonalidade, dois deles (densidade e medida); e a linha, 

apenas a medida.  

A partir dessas considerações acerca das propriedades de cor, tonalidade e linha, 

o pintor afirma que se torna “mais fácil de perceber a afirmação de Liebermann quando 

diz que o desenho é a arte da depuração” (KLEE, 2014, p. 24): ele seria uma imagem 

reduzida o máximo possível à medida, ou seja, as variações de densidade e qualidade 

seriam filtradas, limpadas até que só restasse linha.  

Observáramos, em Carlos de Oliveira, que a – recorrente – noção de filtragem 

associa-se ao estouramento das formas limitadas por linhas; logo, o processo de 

depuração de suas imagens poéticas leva a resultados diferente do desenho, tal como 

Klee o toma (basta lembrarmos do retrato que se forma em “Fotomontagem”, que em 

muito se distancia de algo com contornos bem delineados e estáveis). Na teoria do 

pintor, depurar é priorizar linhas (medida) em detrimento de cores (qualidade) e 

tonalidades (densidade). Em Oliveira, depurar é priorizar justamente o excesso, a 

intensidade, que podem se construir na imensidão da gândara ou mesmo no mínimo, em 

uma micropaisagem).  

Retrocedendo ainda mais no percurso deste trabalho, também sobre Ramos Rosa 

disséramos que as paisagens construídas poeticamente não se deixam encerrar – “o 

poeta costuma trabalhar com paisagens depuradas, essenciais, que se repetem pelos 

livros: o deserto, a grande área branca, o nulo centro de um círculo e variações: ‘um 

solo de grãos onde trepida o branco’”94 –, fazendo-se no sentido do “movimento, da 

                                                           
94  Ver p. 65 deste trabalho. 
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abertura, da rebentação de limites. Mesmo quando elementos outros entram em cena, 

fazem-no de maneira oscilante ou lassa”95. 

Também em Nava, o processo de depuração das imagens não resulta em algo da 

ordem da medida, da linha, mas sim no excesso; depurar se mostra criar e liberar o 

excesso, em uma investidura justamente na qualidade (cor, em especial o branco e o 

preto) e na densidade (com gradações na intensidade da luz)96. Em poema intitulado, 

oportunamente para nós, “Sketch”, “a luz às vezes é de tal intensidade que a página fica 

em branco, outras porém mais fraca, o rapaz põe o poema em perspectiva”. O espaço 

em que se delineariam os traços do desenho é tomado por imagens que “saltam em 

descargas”, “rebentação da luz”; “há alturas em que apenas um pormenor do rosto vem 

à página outras em que a ela aflui a nudez toda” (NAVA, 2002, p. 49). Transcrevemo-lo 

inteiro: 

 

Vem o rapaz à página, é o seu sketch, a luz às vezes é de tal 

intensidade que a página fica em branco, outras porém mais fraca, o 

rapaz põe o poema em perspectiva, a água ainda mal alinhavada nas 

bainhas dela depois lava-se, a tensão no poema é então tanta que as 

imagens saltam em descargas, é assim colhido em planos vários, há 

alturas em que apenas um pormenor do rosto vem à página outras em 

que a ela aflui a nudez toda, um nó de imagens avoluma-se, o rapaz 

leva o silêncio ao máximo, acelera-o, é onde ele se ergue que há no 

poema uma pequena confluência de astros e a rebentação da luz é 

idêntica à das ondas, as imagens esticadas sob a pele irrompem pelas 

mãos, abrem janelas sobre os rins, a intensidade do rapaz é então tal 

que é ele quem põe em branco a página.  

(NAVA, 2002, p. 49) 

 

 Não se espere, então, um desenho convencional de “Sketch”. O rompimento de 

contornos pela luz que rebenta e ofusca culmina, no fim do poema, com um aparente 

des-desenho. Des-desenho aparente, repetimos, pois não se efetua um apagamento ou 

                                                           
95  P. 65 desta tese. 
96  De passagem, mas bem a propósito, lembramos o poema “Os pratos da balança” (NAVA, 2002, 

p. 137), em que um rapaz põe, em um dos pratos, o mar; em outro, “o seu sorriso”.  
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volta à página inicial, antes de qualquer esboço. Até porque a página antes de ser 

escrita, tal qual a tela antes de ser pintada, não é vazia, mas sim, como alerta Deleuze, 

demasiado cheia – do que já existe, do que já foi feito, do que já é convencionado ou 

conhecido, encontrando-se nela “todos os dados figurativos e probabilísticos que 

ocupam, que pré-ocupam a tela. Há uma luta entre o pintor e esses dados” (DELEUZE, 

2007, p. 102).  

O escritor, tal como o pintor, luta para “desfazer a organização soberana” e fazer 

um novo – algo que será “um caos, uma catástrofe, mas também um germe de [nova] 

ordem ou de [novo] ritmo” (DELEUZE, 2007, p. 104). Trata-se do que Francis Bacon 

chama de “diagrama”, um “conjunto operatório das linhas e zonas, dos traços e manchas 

assignificantes e não representativos”; sua função é “sugerir” (p. 104): 

 

É como se, de repente, um Saara, uma zona de Saara fosse introduzida 

na cabeça; é como se uma pele esticada de rinoceronte fosse vista no 

microscópio, é como se duas partes da cabeça fossem separadas por 

um oceano; é como se mudássemos de unidade de medida e 

substituíssemos as unidades figurativas por outras micrométricas ou, 

ao contrário, cósmicas. Um Saara, uma pele de rinoceronte, assim é o 

diagrama repentinamente estendido. É como uma catástrofe ocorrida 

na tela, nos dados figurativos e probabilísticos. 

É como o nascimento de outro mundo. (DELEUZE, 2007, p. 103). 
 

“Diagrama” e sketch, na linguagem comum, têm definições que se aproximam: o 

primeiro corresponde a um “traçado em linhas gerais; delineação, bosquejo”, e o 

segundo, a um “esquema preliminar representando os principais traços de um objeto ou 

de uma cena”, segundo o Houaiss. Note-se, entretanto, que tanto a acepção utilizada por 

Bacon e retomada por Deleuze para “diagrama” quanto o uso naviano de “sketch” se 

descolam das suas definições dicionarizadas, deixando de ter um caráter exclusivamente 

preliminar ou de resumo e liberando-se das amarras a linhas ou traços. Ao mesmo 

tempo, nesses seus usos, por assim dizer, artísticos, “sketch” e “diagrama” voltam a se 
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encontrar.  No seu poema, Nava concretiza uma “segunda geometria”, como Carlos de 

Oliveira faz em “Fotomontagem”; muda de unidade de medida (a fim de chamar a 

atenção para os pontos de contato, grifaremos em itálico expressões retiradas da citação 

recém-feita sobre o diagrama), fazendo no poema uma “confluência de astros” – mas 

“pequena”; estica sua própria pele de rinoceronte (“as imagens esticadas sob a pele”): 

introduz uma zona de Saara na página e faz dela (do próprio diagrama, do próprio 

sketch) o poema. O rapaz põe o poema em perspectiva, mas em seguida as imagens 

“saltam em descargas” e o poema (/rapaz) é “colhido em planos vários” (note-se a 

ambiguidade da forma nominal “colhido”, que por proximidade anafórica referir-se-ia 

ao poema, e por proximidade catafórica, ao rapaz; este é a um só tempo o autor e o 

motivo do sketch, ele movimenta as imagens poéticas e ao mesmo tempo encontra-se 

imerso – materialmente, com seus órgãos, seu rosto – em seu processo): ou seja, o 

espaço pictural perdeu suas referências de “profundidades e contornos, formas e 

fundos” (DELEUZE, 2007, p. 109). Quebram-se as expectativas de representação 

(dados figurativos e probabilísticos), estabelecem-se novas relações – por exemplo, de 

profundidade: o poema faz catástrofe e, com ela, o nascimento de outro mundo, 

liberado dos clichês e mesmo das dicotomias mais tradicionais. Em seu livro Da 

clausura do fora ao fora da clausura, Peter Pál Pelbart desenvolve reflexões acerca de 

Bacon e Deleuze que se encontram com as por nós aqui tratadas, e escreve que 

 

O diagrama é multipotencial e plurilinear, e, nessa simultaneidade de 

possibilidades, é o caos-germe. É uma catástrofe necessária, que em 

algum momento precisa intervir para limpar a tela dos clichês e para 

que as formas virtuais se coloquem à mercê de todas as forças 

envolvidas. Por exemplo, os planos se liberam da perspectiva, a cor e 

suas modulações das oposições claro/escuro, luz/sombra, e o corpo se 

liberta do organismo, quebrando a relação forma e fundo, tudo isso 

graças à catástrofe, ao diagrama e ao desequilíbrio que ele provoca. 

(PELBART, 1989, p. 106) 
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O branco em que termina o texto “Sketch” é, então, resultado de um excesso 

(“simultaneidade de possibilidades”, na expressão de Pelbart), de “planos vários”, “nó 

de imagens” (em palavras de Nava) que se avoluma – de uma intensidade. Também não 

se trata de uma anterioridade, como seria de se esperar em algo que se intitula um 

sketch, um esboço, nem de uma posterioridade. O primeiro branco era fruto da 

intensidade da luz; o último, da intensidade do rapaz. De sob sua pele, pelas suas mãos, 

irrompem as imagens, e esta dinâmica flui e reflui ao longo da produção naviana: do 

fundo do poema, das entranhas do corpo, algo – a própria intensidade – sai para vir à 

tona dos relâmpagos, à página, ao horizonte, ao branco (tornando-o, muitas vezes, de 

brancura ainda mais intensa do que a original). Se, em vez de quadro pintado, 

pensássemos em uma fotografia (e a etimologia da palavra cai bem a esse poeta, que 

parece buscar uma escrita de luz), a de Nava seria estourada – ou seja, com cor 

hipersaturada ou exposição luminosa de altíssima gradação – ou queimada, tomada por 

densas manchas negras (e é inevitável que lembremo-nos mais uma vez do texto 

oliveiriano “Fotomontagem”). Esta é sua “Ars Poetica” (título de poema de um só 

verso): “O mar, no seu lugar pôr um relâmpago.” (2002, p. 44) Com seus contornos 

rompidos, as imagens desertam para dar lugar à luz ou à escuridão – em um e em outro 

caso, a uma intensidade. Não algo pacífico, equilibrado, mas sim explosão97, 

estilhaçamento98, rebentação99. A brancura se estilhaça, a luz rebenta, há incêndios, 

deflagrações, relâmpagos, flashes100: imagens saltam em descargas, irrompem, a 

superfície do poema é “à tona da trovoada” (p. 47), hipérbole relampejante. A página 

poética é relâmpago, flash, flagra da plena deflagração de uma intensidade plural e, 

                                                           
97  “... ao mar replica a dinamite.” (NAVA, 2002, p. 76) 
98  “[...] ainda / agora me saltam estilhaços pelos olhos.” (NAVA, 2002, p. 76) 
99  “a rebentação da luz é idêntica à das ondas,” (NAVA, 2002, p. 49) 
100  “o incêndio corre contra os flashes, mínimo relâmpago de terra o poço da alegria.” (NAVA, 

2002, p. 41) 
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passe o pleonasmo, intensíssima101. Por isto, para ler esse texto, é “preciso de habituar o 

olhar como a uma luz mais forte” (NAVA, 2002, p. 67): porque é o explodindo, o 

relampejando que ele persegue; “as trovoadas / imóveis / atrás da página, as imagens,” 

(NAVA, 2002, p. 47). Relâmpago – esta imagem tão produtiva em Nava: nele, o que há 

de linha é explodido em luz e intensidade; em grito, como se verá adiante. 

Nava pinta suas imagens poéticas, então, menos por uma depuração de linhas 

(pois estas ora explodem, se rompem, ora coincidem, confundindo-se) e mais pelo 

trabalho com modulações de densidade (“A substância do deserto é o mar, que dele 

difere apenas pelo grau de apuramento”102) e pelo investimento na qualidade 

imensurável – desmedida – da cor. Em texto intitulado “Francis Bacon sob o olhar de 

Gilles Deleuze: a imagem como intensidade”, Osvaldo Fontes Filho escreve: 

 

Para que a Arte seja capaz de “furar o encanamento da consciência”; 

para que ela seja capaz de reatar com a multiplicidade que a 

percepção é obrigada a filtrar de modo a estar de acordo com o senso 

comum; para que nela se encontrem condutos de derivação, linhas de 

fuga pelas quais fazer correr a percepção até um deserto de direções 

multivariadas; enfim, para que o corpo seja uma experiência 

susceptível de fissurar a filtragem corrente da consciência, é preciso 

desorganizá-lo, arrancá-lo à sua organicidade. Razão porque Deleuze 

sustenta que a forma em Bacon se põe a dizer o acontecimento e não 

mais a essência, a modulação e não mais a substância, o devir e não 

mais o ser. (FONTES FILHO, 2007, p. 83, grifos nossos) 

 

O que é dito sobre o pintor parece mesmo ecoar o que temos observado sobre 

Nava e, de forma mais ampla, sobre a função deserto na poesia moderna portuguesa103: 

                                                           
101  “[...] as páginas / onde a brancura se estilhaça, o lenço / como um relâmpago.” (NAVA, 2002, p. 

45) Este texto, intitulado justamente “O poema”, é um dos que melhor transmitem a dimensão da 

violência (in)contida pelas palavras, a ferocidade imagética (mal) encarcerada no exíguo espaço da 

escrita. A imagem do encarceramento, por sinal, habita este poema (onde lemos um “leão íris”) e o que 

lhe sucede: “Este garoto é fácil compará-lo a um campo de relâmpagos / encarcerando um touro.” (p. 46) 
102  NAVA, 2002, p. 159. 
103  No artigo “A coroação das vísceras”, Carlos Mendes de Sousa reconhece que a “pintura teve 

uma grande importância no modo de ver o mundo plasmado na obra de Luís Miguel Nava”, e escreve 

que: “Na pintura moderna, ao levar-se a cabo o insistente enfrentamento (uma revisão) face à ‘tirania’ 

clássica da representação, põe-se em causa o olhar fixo perante a imagem imóvel (focalização 
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a desorganização de modos comuns de representação e, consequentemente, de memória, 

subjetividade e paisagem – com ênfase na modulação em detrimento da substância (esta 

não bastaria para diferenciar deserto e mar...), no acontecimento e no devir – como meio 

de se chegar à multiplicidade, ao “deserto de direções multivariadas”104.  

A possibilidade de diálogos entre Nava e Francis Bacon já foi tratada, e com 

bastante proveito, em estudos anteriores105. De fato, há significativas conexões entre as 

construções dos dois artistas, e pode-se mesmo atribuir à visita feita por Nava a uma 

exposição retrospectiva do pintor o status de uma “experiência-chave” (MAFFEI, 2008, 

p. 9), que viria a marcar profundamente a obra do poeta. Se Bacon está, nas artes 

plásticas, entre aqueles que mais nos oferecem pontos de contato em relação a Nava, na 

filosofia é em Deleuze que temos encontrado as maiores possibilidades de interlocução. 

Não à toa um e outro já figuraram neste trabalho, e continuarão a fazê-lo. Também não 

será de se estranhar, portanto, que um texto escrito por Deleuze sobre Francis Bacon 

pareça-nos bastante produtivo – referimo-nos ao livro Lógica da sensação, que é 

justamente a obra comentada por Osvaldo Fontes Filho na citação feita há pouco.  

As reflexões contidas em Lógica da sensação vêm ao encontro de muitas das 

que temos feito aqui, a respeito de nossos poetas e da forma como a função deserto 

neles se configura. No caso específico de Nava, vemos o quanto, de poema para poema, 

de livro para livro, repetem-se imagens – rapaz, mar, deserto, relâmpago, sol, pele, 

                                                                                                                                                                          
unidireccionada) e procura-se redefinir o princípio da representação mimética – propondo-se a rotação 

das imagens que intencionalmente motiva as perturbações figurativas. Nesta poesia encontramos uma 

equivalência desse enfrentamento nas imagens ao contrário – imagens rasgadas, manipuladas –, nos 

corpos espacejados, nas vísceras à mostra que aparecem como forma de introduzir mecanismos de 

aceleração ou retardamento e de provocar justamente essa visão alterada na inversão das imagens 

(anamorfoses, metamorfoses, transfigurações).” (SOUSA, 1997, p. 38) 
104  Recuperando Deleuze, Juliane Tagliari Farina e Tania Mara Galli Fonseca escrevem, em “Fuga 

para o deserto por uma psicologia pagã”: “O sentido não pode ser encontrado nos estados de coisas dos 

corpos, mas nos acontecimentos que os acometem, e no modo como esses acontecimentos se comunicam 

enquanto efeitos incorporais independentes de suas causas corporais” (2013, p. 101). 
105  Cf. SOUSA, 1997; MAFFEI, 2008. VASCONCELOS, 2009 (especialmente em p. 219-231); 

MARTINHO, 1997. 
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vísceras, buracos – que se apresentam em situação de deformação, e geralmente em 

deformação causada por interpenetrações, que fazem circular as intensidades de cada 

elemento, abrindo enfim uma intensidade única, excessiva; múltipla em sua unidade, 

que, como procuraremos desenvolver a partir daqui, não deve ser entendida como um 

todo resolvido, apaziguado, como uma relação dialética; mas sim como convivência 

tensa de múltiplos – o que, ainda assim, não deixa de ser uma partilha. E então não soa 

mais tão estranho que coisas tão díspares se atravessem ao ponto de se indiscernirem: 

afinal, sol, rapaz, mar, deserto funcionam dentro de um complexo – “O sol não alumia 

senão em função duma certa linguagem, desinserido da qual tudo são trevas. O sol não é 

bilingue”, adverte o poeta (NAVA, 2002, p. 190); e, no complexo naviano, a língua é a 

da preeminência da intensidade – ou força – sobre a forma, algo que merecerá muito da 

atenção dirigida por Deleuze a Bacon, como se verá adiante.  Sobre o pintor, por sinal, o 

próprio poeta escreverá que “as noções se cruzam, tocam, descarregam umas sobre as 

outras uma energia que as indiferencia”, enxergando então a “emergência da energia, a 

cuja força a referencialidade que nestes quadros possamos encontrar acaba por ceder” 

(NAVA, 2004, p. 342).   

Esse investimento na densidade e/ou na qualidade em detrimento das linhas (ou: 

na energia em detrimento da referencialidade), já observáramos em Carlos de Oliveira – 

pense-se por exemplo na imagem (de)composta pelo poema “Fotomontagem” – e em 

António Ramos Rosa, com seu “instantâneo fulgor de uma brancura ardente” (que, já 

agora, nos lembra o espocar de um flash). Nava introduz zonas de Saara em seu sketch, 

dissemos há pouco, recuperando uma expressão de Deleuze; na fotografia de Oliveira, 

“o deserto invade-as [as pirâmides] pela base”; Ramos Rosa investe em ausências, nulos 

centros, paisagens estremecidas – relembramos os versos: “A paisagem estremece com 

os frutos / na clareira entre árvores há um espaço de fresca ausência / de entre a cinza 
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um rumor baixo / aligeira-me aos rés da terra” (RAMOS ROSA, 1974, p. 36), “Rebento 

as minhas barricas de ar.” (1974, p. 106). De fato, a relação força > forma marca muito 

da arte moderna, variando-se as maneiras de concretizá-la nas obras literárias, picturais, 

plásticas ou musicais. É identificada em Francis Bacon por Deleuze, que, em Lógica da 

sensação, relembra uma história: 

 

Já quando críticos piedosos demais condenavam Millet por pintar 

camponeses que carregavam um ofertório como um saco de batatas, 

ele respondia que o peso comum aos dois objetos era mais profundo 

do que sua distinção figurativa. Ele, pintor, se esforçava para pintar a 

força do peso, e não o ofertório ou o saco de batatas. (DELEUZE, 

2007, p. 63) 

 

Sob imagens díspares, subsiste uma força comum, que as irmana (assim como 

sob palavras diferentes pode haver uma intensidade similar, possibilitando os 

deslizamentos observados por nós em Ramos Rosa, em que vocábulos que se permutam 

em relações improváveis). Uma luz ou treva que se entranham na palavra, se 

desentranham da palavra; espacejam o interior, se derramam à superfície, ao mesmo 

tempo em que despencam do alto (céu, espírito) para varar o profundo; se movimentam 

constantemente. Poema “A noite” (2002, p. 220): 

 

A noite veio de dentro, começou a surgir do interior de cada 

um dos objetos e a envolvê-los no seu halo negro. Não tardou que as 

trevas irradiassem das nossas próprias entranhas, quase que 

assobiavam ao cruzar-nos os poros. Seriam umas duas ou três da tarde 

e nós sentíamo-las crescendo a toda a nossa volta. Qualquer que fosse 

a perspectiva, as trevas bifurcavam-na: daí a sensação de que, apesar 

de a noite também se desprender das coisas, havia nela algo de 

essencialmente humano, visceral. Como instantes exteriores que 

procurassem integrar-se na trama do tempo, sucediam-se os 

relâmpagos: era a luz da tarde, num estertor, a emergir 

intermitentemente à superfície das coisas. Foi nessa altura que a visão 

se começou a fazer pelas raízes. As imagens eram sugadas a partir do 

que dentro de cada objecto ainda não se indiferenciara da luz e, após 

complicadíssimos processos, imprimiam-se nos olhos. Unidos aos 

relâmpagos, rompíamos então a custo a treva nasalada.  



148 

 

Como em “Sketch”, há aqui a perturbação da perspectiva. Sua bifurcação 

subverte as relações de profundidade, de interior e exterior. A noite se desprende de 

dentro das coisas; e também a luz da tarde emerge à superfície delas. As trevas 

indiferenciam. 

 

Há neste poema um princípio de vivacidade das coisas. Uma 

irradiação total. Novamente, o interior e o exterior aliam-se à 

proposição de fazer uma “ciência” emergir. A tendência descritiva 

desta poesia não propõe um espaço reconhecível, ou melhor, 

necessariamente verossímil. A questão que se estabelece é a 

necessidade, quase que inequívoca, do sensorial. A sensação é a busca 

mais palpável [...] (JESUS, 2010 p. 44). 

 

É essa intensidade ou força – ou, mais precisamente, o desentranhar e entranhar 

dela (lembramo-nos da força de coesão em tensão com a de rebentação na gota-limite da 

ponta da estalactite em Carlos de Oliveira) –, o acontecimento de sua 

liberação/circulação/penetração que interessa a essa poesia, e não o mar propriamente 

dito, tão abundante em seus livros, nem o próprio deserto. Citamos os primeiros 

fragmentos de “A inércia da deserção (NAVA, 2002)”: 

 

... entrar num quarto onde não há senão um pequeno espelho e uma 

cadeira do outro lado, o ruído das vagas desertando, espelhos 

desertando na peugada das vagas, onde não há senão a inércia da 

deserção. (p. 65) 

 

... jogar então; fazer coincidir, uma a uma, as cartas com esta página, 

de forma a que, quando der por mim, esteja a escrever já sobre o 

valete de ouros, a fazê-lo tomar parte activa da ficção. (p. 66) 

 

... um texto onde o cinema se insinue, a um tempo apanhando-lhe as 

imagens e os seus múltiplos sentidos. 

 

... trata-se  

dum filme, as personagens abrem brechas no écran. 

 

... um texto a que preciso de habituar o olhar como a uma luz mais 

forte.  

(NAVA, 2002, p. 67) 
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Diversas são as considerações que se poderiam tecer a respeito desse poema 

atípico – para começar, o tamanho de suas estrofes é bastante irregular, assim como sua 

distribuição pelas páginas, além do fato de todas se iniciarem com reticências e se 

encerrarem com ponto final ou, em um único caso, de interrogação. Mas nos limitamos, 

para não perder a meada, a assinalar nessas primeiras estrofes aquilo que viemos 

discutindo: a indiferenciação, coincidência ou reversibilidade106 – de carta/página, 

texto/filme; valete de ouros/personagem na ficção/personagens do filme a perfurar o 

écran; écran/página –, que vem da preterição de formas estanques em favor do 

movimento: deserção e devir. Deserção de algo (energia, força, intensidade) antes 

aprisionado por contornos e a consequente possibilidade do devir: devir-qualquer coisa, 

devir-múltiplo. O algo que irrompe (violência) é também o que irmana (partilha) e 

possibilita a aliança; sacrifício (da carne, dos contornos) é também, por definição, 

oferenda, oferta.  

Essa aliança – ainda estamos no campo semântico do religioso, que, por sinal, 

mostra-se extremamente profícuo em Nava – se opera por meio da memória, dos 

sentimentos, das sensações e emoções. Eles são tão reais quanto qualquer materialidade, 

e, podendo inclusive se fazer tão palpáveis quanto ela, subvertem-na, abrem vasos 

comunicantes por onde a intensidade possa circular em múltiplos sentidos. Também 

aqui, como em Oliveira, memória não se opõe ao presente ou ao futuro, encontrando-se 

deles deslocada ou mais atrás. O que ocorre é que os tempos, como todo o resto, se 

encharcam uns nos outros, indiferenciando-se. A percepção e a experiência 

                                                           
106  Em entrevista, Nava fala sobre as reversibilidades que se constroem em seus poemas, 

explicitando assim a questão: “O meu pai, depois de o ler [o primeiro livro publicado pelo poeta], disse-

me que havia nele duas palavras-chave: rapaz e relâmpago. Respondi-lhe que sim, porque um rapaz e um 

relâmpago são a mesma coisa. Em ‘Ars poetica’, um dos textos desse livro, constituído aliás por um único 

verso, enuncia-se uma outra equivalência, entre o relâmpago e o mar. Há no mar uma energia, visível no 

contínuo movimento das correntes, das marés, mas sobretudo das vagas (a rebentação, que daria o título a 

um dos meus livros, é um fenómeno idêntico a um relâmpago), que faz dele uma coisa extremamente 

erótica e daí que também apareça várias vezes associado à pele.” (NAVA, 1997, p. 151)  
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(/experimentação) do agora são operadas, acontecem com a memória, que não é então 

distinta da imaginação: ambas indiscerníveis, são o constante criar, que acontece pela 

constância (inércia) da deserção – esta, por sua vez, a possibilitadora da contaminação 

radical.  

“Aliança” é o título de um poema naviano, do qual extraímos o seguinte 

fragmento:  

 

Se o fumo, ou tão-só a ténue neblina que à superfície da pele 

frequentemente parece comprometer a visibilidade, mais não é sobre 

ela do que um rastro de emoções e sentimentos, o que outras vezes 

acontece é nesse espaço mais não vermos que o deserto, uma 

enormíssima extensão de areia refulgente perturbada aqui e além 

apenas por um cacto, sob cujas raízes se pressente o surdo esforço dos 

sentidos abraçando as profundezas. Era dessa insólita aliança dum 

casaco ou uma camisa com o olfacto ou a visão que a sua 

personalidade irradiava e, aos olhos de quem o visse atravessar a rua, 

ele mais não era então do que essa faixa intercalar dum sonho à beira 

doutro sonho mais profundo e radical.  

(2002, p. 248) 

 

Apesar do risco de incorrer em uma paráfrase, permitimo-nos alterar a 

organização do poema para formular que: das insólitas alianças construídas por um 

movimento indiferenciador – propiciado pelo fumo ou neblina que comprometem a 

visibilidade –, irradia a personalidade e se configura a forma como as pessoas enxergam 

o indivíduo na rua, forma esta desalojada, caracterizada como uma faixa entre sonhos. 

Em seu texto sobre Francis Bacon, Nava atribui a deformação de corpos e rostos ao 

desejo de expropriá-los da identidade, entre outros motivos (NAVA, 2004, p. 341). 

Vemos em “Aliança”, assim como Nava enxergara nas pinturas, a mesma 

problematização da configuração subjetiva com vistas à indiferenciação, a mesma 

“incessante busca daquele ponto em que, num progressivo efeito de ‘conceptualização’, 

as noções se cruzam, tocam, descarregam umas sobre as outras uma energia que as 
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indiferencia” (NAVA, 2004, p. 342). Faixa intercalar/ponto em que as noções se 

cruzam: ambas as imagens, afinal construídas pelo mesmo Nava (uma para o poema, 

outra para o texto sobre Bacon), parecem-nos se associar à mesma “emergência da 

energia [indiferenciadora], a cuja força a referencialidade [...] acaba por ceder” (NAVA, 

2004, p. 342). Elas aproximando-se também do deserto – ainda segundo o poema, essa 

“enormíssima extensão de areia refulgente” sob a qual os sentidos (se) abraçam, 

abraçam as profundezas, em aliança que é também, então, entre superfície e fundura, o 

que sente e o (que é) sentido.  

Voltando à questão da “personalidade”, que irradia das insólitas alianças, e da 

forma como o indivíduo é visto na rua: ambas as configurações do eu – a primeira para 

si, a segunda para os outros – se fazem de maneira bastante diferente dos retratos de tipo 

convencional. Valendo-nos novamente de palavras utilizadas pelo poeta em seu texto 

sobre Francis Bacon: à “condição das sombras, porque invertebradas, parecem aspirar 

todas as formas humanas com que deparamos nestes quadros” (NAVA, 2004, p. 340). 

Mais adiante, lê-se: 

 

Dir-se-ia procurar ele [Francis Bacon] uma expressão outra, 

proveniente não daquilo que por um efeito cultural nos habituámos a 

homologar à alma, aos sentimentos e aos estados psicológicos, mas de 

algo mais concretamente físico, enquadrando este propósito a feitura 

de retratos aparentemente inacabados [...].  

Não é, contudo, apenas das marcas do espírito que se visa aqui 

expropriar o rosto e, através dele, metonimicamente, toda a carne. O 

rosto é também, de todas as partes do nosso corpo, aquela em que 

mais nitidamente se reflecte a identidade [...]. Dir-se-ia, no entanto, 

que nos seus retratos, F. Bacon, mais que qualquer fidelidade ao seu 

modelo, almeja expropriá-lo dessa própria identidade, sem que por 

isso ele todavia deixe de poder ser reconhecido. (NAVA, 2004, p. 

341, grifo nosso) 

 

No poeta, assim como no pintor, no que se refere tanto às “marcas do espírito” 

(que, aqui, estamos identificando com a “personalidade” de que fala o poema, e 
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poderiam ainda corresponder a uma “subjetividade”) quanto ao “rosto” (maneira como 

se é visto de fora), há o descolamento em relação à referencialidade clássica, em direção 

a um espaço de contaminação energética, que configura uma nova identidade, tomando-

se simultaneamente os vários sentidos da palavra: como indiferenciação, ou “o que faz 

que uma coisa seja a mesma (ou da mesma natureza) que outra”, e ao mesmo tempo 

“conjunto de características e circunstâncias que distinguem uma pessoa ou uma coisa e 

graças às quais é possível individualizá-la”. A formulação é tensa, como o é a condição 

mesma almejada por essa arte do poema e da pintura: expropriar do modelo a própria 

identidade, sem que com isso ele deixe de poder ser reconhecido, disse-nos, também 

paradoxalmente, Nava, na citação recém-feita. É dessa identidade tensa – que também 

já chamamos de indiferenciação produtiva, e não empobrecedora/homogeneizante – que 

se trata, aqui. Ou ainda, na acepção algébrica para o termo identidade, “igualdade entre 

as expressões, que se verifica para todos os possíveis valores atribuídos às variáveis que 

elas contêm”107 (e acabamos de retornar à equação oliveiriana, também ela uma 

identidade – “mais ou menos” – algébrica); ou seja, trata-se de uma relação igualitária, 

mas que não por isso pasteuriza cada uma de suas variáveis. As peculiaridades em si se 

mantêm, mas de maneira que relacionalmente elas sejam iguais108. Neste passo, 

                                                           
107  Todas as definições são do Houaiss. 
108  Essa relação de diferença/indiferença também pode ser pensada em âmbito sociopolítico; Stuart 

Hall é um do muitos teóricos que observam o quanto “as paisagens políticas do mundo moderno são 

fraturadas dessa forma por identificações rivais e deslocantes – advindas, especialmente, da erosão da 

‘identidade mestra’”;  assim, movimentos sociais como “o feminismo, as lutas negras, os movimentos de 

libertação nacional, os movimentos antinucleares e ecológicos”, além das reivindicações pelo 

reconhecimento e respeito às sexualidades, dão-nos a percepção de que “a identidade muda de acordo 

com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser 

ganhada ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma 

mudança de uma política de identidade (de classe) para uma política de diferença.” (HALL, 1998, p. 21) 

[grifo original] Em outras palavras, trata-se pela busca da igualdade pela (com a) diferença, que ganha 

acento, ao menos em teoria, nas políticas públicas contemporâneas. Leia-se, a título de exemplo, o que se 

preconiza nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da Educação (MEC) do Brasil: “respeitar 

e valorizar as diferenças étnicas e culturais não significa aderir aos valores do outro, mas, sim, respeitá-

los como expressão da diversidade, respeito que é, em si, devido a todo ser humano, por sua dignidade 

intrínseca, sem qualquer discriminação” (BRASIL, 1997, p. 19).  
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lembramo-nos do texto de Silvina Rodrigues Lopes sobre Álvaro de Campos, em que 

ela escreve:  

 

Sendo o deserto o lugar onde tudo parece repetir-se infinitamente, ele 

reúne à partida condições para figurar uma situação de 

indiferenciação, ou a própria força indiferenciadora da linguagem no 

seu uso generalizador. E como aquilo que nos rodeia não nos é dado 

senão na linguagem pode inferir-se daí que “Grandes são os desertos” 

ou que “tudo é deserto”. No entanto, a reunião das duas afirmações em 

‘Grandes são os desertos, e tudo é deserto” introduz uma perturbação 

lógica resultante da contiguidade entre o mensurável (os desertos, quer 

são grandes) e o incomensurável (o tudo – o universo, portanto – que é 

qualificado como deserto). O funcionamento dessa ligação que 

suspende a lógica está na base da escrita, constitui o impulso poético 

vindo do que no poema se diz ser um saber que ficou como resto de 

uma vida caracterizada pela negação, e que é um gerador de 

duplicidade – cada afirmação se desdobra noutra que com ela coexiste 

independentemente da pertinência gramatical ou semântica. 

No verso “Grandes são os desertos, e tudo é deserto”, podemos 

distinguir dois usos de “deserto” – como substantivo, significa uma 

indiferenciação devastadora; como adjectivo, um caos anterior ao 

sujeito, uma indeterminação que suporta todas as construções e 

garante a sua inesgotabilidade.” (LOPES, 2003, p. 15, grifos nossos)  

 

Sobre a tensão entre devastação e produtividade, reconhecida por Silvina na 

palavra “deserto”, também Eucanaã Ferraz se detém, no texto “Luiz Miguel Nava: 

sinais de uma ciência”: “o deserto é alteridade total”, “não reconhece a posição de nada 

ou ninguém como centro, desfaz qualquer estabilidade física, metafísica, discursiva. [...] 

Mas se o deserto instala um vazio radical, é também ali que uma fala igualmente radical 

pode ser inventada” (FERRAZ, 2004, p. 106)109.  

                                                           
109  Discordamos, no entanto, de quando Eucanaã Ferraz, nessa mesma passagem de seu texto, diz 

que o deserto “recusa o diálogo” (2004, p. 106); a nós, parece haver justamente um intenso fomento ao 

diálogo – interação, troca –, mas um diálogo outro, em que nenhuma voz seja preponderante em relação 

às demais, nem em termos de poder nem em termos de anterioridade ou posterioridade; trata-se de um 

diálogo em potência, portanto, e que desobedece à perspectiva temporal tradicional no Ocidente, pois é o 

poema, nas palavras de Ida Alves já citadas no capítulo sobre Carlos de Oliveira, o espaço da 

indiferenciação temporal (ALVES, 2000, p. 177). É justamente esse diálogo de multiplicidades 

concomitantes que garante o constante movimento e produtividade do deserto. Pois nele, mesmo se há 

silêncio (palavra que também é relevante no escopo da função deserto, como visto em Ramos Rosa), este 

não é equivalente a um simples vazio de ruído, mas resultado do excesso de vozes em potência – 

poderíamos recuperar para aqui, ainda, Cauquelin sobre os estoicos: “o vazio não é posterior ao que é 

dito, como poderíamos crer ao pensar no silêncio que se segue a todo discurso ou nos espaços ‘brancos’ 
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Essa tensão do deserto, enfim, identifica-se com a indiferenciação que, ao 

contrário do que seria de se esperar, não é pasteurizadora, mas sim multiplicadora. 

Viemos desenvolvendo desde Ramos Rosa tal indiferenciação, e em Nava ela se torna 

visível especialmente com relação ao corpo. Fernando Pinto do Amaral escreve que a 

realidade corporal nesse poeta cessa “de exibir a unidade estrutural identificável com 

um eu específico” e passa “a ostentar uma visceralidade mais ou menos indiferenciada 

que acentua o caráter orgânico da matéria viva, mas que simultaneamente lhe atribui 

uma dose de inumanidade” (apud VASCONCELOS, 2009, p. 234, grifos no texto). 

Ricardo Vasconcelos, em seu livro de onde colhemos a citação a Amaral, reelabora esse 

mesmo pensamento:  

 

É possível reverter essa ideia pois, a partir de determinado ponto – 

aquele em que temos de transcender as próprias vísceras para buscar o 

“sentido” que as impregna – em grande medida acontece o processo 

inverso: a partir de uma apresentação do corpo facilmente associada à 

ideia de inumanidade (por via da aparência do desmembramento e da 

morte, bem como pela conotação com o universo da manipulação da 

carne), chega-se ainda mais facilmente a uma ideia da precariedade do 

ser humano. (VASCONCELOS, 2009, p. 234) 

 

Combinando as ideias de Amaral e de Vasconcelos, propomos a nossa: a partir 

dessa “apresentação do corpo facilmente associada à ideia de inumanidade” é que se 

chega mais profundamente a uma ideia do ser (precário) humano. Ou seja, é da 

inumanidade, da fragmentação do corpo, com a exposição de suas vísceras, que Nava 

extrai o profundamente humano (e o profundamente poético) de sua escrita. Isso porque 

a exposição das vísceras, que se dá pelo rompimento do corpo, implica a abertura de 

fendas, e é por elas que correrão o sentimento à flor (e na raiz) da pele, a memória, a 

dor, o sofrimento, o amor, o vívido (intensidade) e o vivido (experiência) – e as imagens 

                                                                                                                                                                          
que pontuam a fala. Ele está presente com e ao mesmo tempo que toda palavra pronunciada [...]” 

(CAUQUELIN, 2008, p. 43; fragmento citado na página 87 deste trabalho). 
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poéticas. Como em um vulcão, a lava precisa rasgar a terra para o profundo assomar à 

superfície. O próprio poeta, em entrevista concedida em 1990 a Maria Correia de Sousa, 

nota a importância que o “mundo subterrâneo” tem em sua obra, e sobre isso comenta: 

 

Já num poema do meu primeiro livro, “Apenas a folhagem”, as visões 

surgem como algo que não vem de fora, mas do interior do corpo, que 

comunica com “os intestinos da terra”, donde “ascendem 

tumultuosamente, como seiva a ferver”. Há nisto algo de vulcânico. 

(SOUSA, 1997, p. 150) 

 

Interessante é que, ainda nessa mesma resposta oferecida à entrevistadora, Nava 

use também o exemplo da raiz, também frequente em sua poesia, para falar desse 

contato com o “subterrâneo”:  

 

Tudo tem que ver com um certo desejo de dar sentido às coisas, de as 

compreender, e ir um pouco além das meras aparências que os 

sentidos nos dão delas. Como sabe, a realidade só adquire sentido em 

função de uma determinada perspectiva, de uma certa situação. [...] O 

desejo de espetar raízes na terra é, por conseguinte, o de poder dar um 

sentido ao que nos cerca. (SOUSA, 1997, p. 150) 

 

De fora para dentro ou de dentro para fora, portanto, originando-se como vulcão 

ou como raiz, o rompimento do corpo se dá irresistivelmente, e de forma tão radical que 

termina por subverter (para então dissipá-la) a dicotomia interior e exterior, e a raiz 

pode, por exemplo, tanto ser o coração quanto a pele, como no poema “A sombra”110, e 

os próprios coração e pele tornam-se “duas entidades intercambiáveis ou, se se quiser, 

ambas as faces de uma mesma moeda” (SOUSA, 1997, p. 147). Se, ainda nessa 

entrevista, por um lado Nava diz que “é dentro de nós que o mundo faz sentido” (p. 

                                                           
110  Nava comenta que, nesse poema, “começa-se dizendo que, se o coração é uma raiz, a pele são as 

folhas, mas acaba-se afirmando que ‘de tal modo às vezes é frondoso o coração que toda a pele se acolhe 

à sua sombra’. Ou seja, qualquer deles pode ser uma raiz, mas também pode ser as folhas. O que creio 

estar assim posto em causa é a dicotomia corpo/espírito, sexo/sentimento, erotismo/afectividade” 

(SOUSA, 1997, p. 148-149). No poema “O polvo”, é à pele que a raiz se aproxima: “[...] a pele vai aos 

poucos adquirindo a configuração dum polvo, o qual, como se sabe, é de todos os animais o que mais se 

assemelha a uma raiz.” (NAVA, 2002, p. 172)  
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149) ou que “o solo onde é necessário enraizarmo-nos, ou de cujo desenraizamento 

pode resultar um verdadeiro sofrimento, está dentro de nós” (afirmações que ainda 

mantêm alguma oposição entre dentro e fora), por outro ressalta ser a “percepção que 

normalmente temos do espaço” uma “convenção, algo de cujo carácter nós não nos 

damos conta, mas que nem por isso deixa de ser altamente arbitrário”. Tal percepção 

convencional que temos do corpo (como algo sobre o qual temos pleno conhecimento e 

algum domínio, algo íntima e distintamente nosso) é transtornada pela poesia e pelo 

estranhamento que ela introduz: “Onde quer que ele chegasse, o que sempre encontrava 

era a sua própria mão” (2002, p. 176). Em “A cor dos ossos”, lemos:  

 

É muito pouco, geralmente, o que sabemos quer dos nossos órgãos, 

quer do nosso sangue. [...] Se me fosse possível ver na rua um osso ou 

um órgão meu, dificilmente o distinguiria dos de outras pessoas junto 

dos quais ele estivesse [...] A nossa anatomia é uma terra enigmática e 

longínqua sobre cujo mapa jamais pensámos debruçar-nos.  

(NAVA, 2002, p. 174) 

 

Ao se subverter a convenção, abrindo-se por exemplo ligações entre exterior e 

interior, está-se em busca, para o poeta, “não da verdade, que é uma coisa que não 

existe, mas dum outro sentido mais estimulante...” (NAVA, 2002, p. 148). Por causa 

dessa busca por outro sentido se faz em Nava a indiferenciação de estratos, e é no 

território do poético – muito mais do que em outros discursos, como, por exemplo, nos 

das entrevistas concedidas – que ela se dá da forma mais radical, intensa e coerente em 

sua potência subversiva.  
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5.2 Disjunções conjuntivas 

 

Citamos há pouco Fernando Pinto do Amaral e Ricardo Vasconcelos para 

relacionar o que de inumano ou de animalidade há na poesia naviana com o que 

julgamos ser sua maior potência de humanização. Agora, o que estamos procurando 

perceber é a relação desse animal/humano com isto que nos parece ser uma marca da 

poesia naviana (e da função deserto, de forma mais ampla): essa indiferenciação, tal 

como a estamos desenvolvendo. E vem-nos à memória um fragmento do capítulo “O 

corpo, a vianda e o espírito, o devir-animal”, de A lógica da sensação, em que Deleuze 

escreve algo que disso se aproxima: “Em vez de correspondências formais, a pintura de 

Bacon constitui uma zona de indiscernibilidade, de indecidibilidade entre o homem e o 

animal” (2007, p. 29, grifos do autor). Sem nos aprofundar mais na questão 

homem/animal, mas chamando a atenção para essa relação como mais uma componente 

da indiferenciação/indiscernibilidade, citamos mais alguns fragmentos de Deleuze 

(2007, p. 32) a esse respeito:  

 

Não se trata de um acordo entre homem e bicho, nem de uma 

semelhança, mas de uma identidade profunda, de uma zona de 

indiscernibilidade mais profunda que toda identificação sentimental: o 

homem que sofre é um bicho, o bicho que sofre é um homem. É a 

realidade do devir. Que homem revolucionário, na arte, na política, na 

religião ou em qualquer outra coisa, nunca sentiu o momento extremo 

em que ele não passava de um bicho e se tornava responsável não 

pelos bezerros que morrem, mas diante dos bezerros que morrem?  

 

A demanda ética da indiscernibilidade, colocada nesses termos deleuzianos, 

ressoa para nós o fim de “Matadouro”, texto que em muito dialoga com o filósofo e com 

o pintor Francis Bacon:  
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O berro do animal que qualquer faca anónima remete à condição 

daqueles cujo sangue se escoe ao nosso lado é o único som a que 

dançar merece a pena. O dia declinou-lhe nas entranhas, quantas 

manhãs as percorreram absorvidas pelas aberturas dos seus olhos mais 

não são agora do que um rastro de lume sobre a lâmina e nos baldes 

onde pinga, reduzidas a um furtivo clarão de dignidade de que todos 

de repente nos sentimos órfãos.  

(NAVA, 2002, p. 182) 

 

O rompimento das linhas de corpo e paisagem, então, é o que possibilita a 

subversão do tradicional e a criação de um espaço de indiscernibilidade, por onde as 

intensidades podem circular indistintamente (superando oposições entre exterior e 

interior, superfície e profundidade, animal e humano etc); livremente. O 

invertebramento111, a intermitência112, os intervalos: essas separações – no corpo, no 

espaço, na subjetividade, no espírito, no pensamento, na memória, no tempo, na escrita 

– andam de mãos dadas com atravessamentos e ligações desses diversos campos entre 

si. É necessário o espacejamento para que essas novas alianças se façam. O resultado é 

uma disjunção conjuntiva – “como se fosse / ao mesmo tempo num só barco por dois 

rios.” (NAVA, 2002, p. 192) Estamos pensando em dois poemas consecutivos do livro 

O céu sob as entranhas; no primeiro, figura a noção de disjunção; no segundo, a de 

conjunção. Transcrevemo-los: 

 

 “Atrás de si” 
 Por onde quer que passasse, deixava atrás de si sulcos abertos 

na vida, o que a tornava comparável aos terrenos onde, quando os 

lavradores os atravessavam com o arado, a realidade em certos pontos 

fica à mostra. Havia nela o exagero das paisagens que se multiplicam 

em registos que as distorcem (o mar no conjuntivo, etc.), mas sempre 

aliado às coisas que se obstinam em colar-se à negação, donde irradia 

a luz a que julgamos conhecê-las. (NAVA, 2002, p. 178) 

 

 

                                                           
111  “e quem por eles [pelos ossos] fosse constituído então se invertebrasse ou reduzisse a um mero 

filamento onde assentasse a carapaça da memória, no interior da qual o corpo inteiro e engolfasse até 

completamente se sumir.” (NAVA, 2002, p. 175) 
112  “Existe nessas águas qualquer coisa de espacejado ou intermitente que em certas alturas nos 

permite, por exemplo, estender a mão para tocar numa das portas sem que os dedos sequer se cheguem a 

molhar” (NAVA, 2002, p. 187). 
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 “Disjunção” 
 Ao mergulhar, o mar entrou-lhe de roldão no pensamento e 

deslocou-lhe os sentimentos para uma zona de tal modo abstracta e 

afastada de qualquer tipo de emoção, que por momentos deu duas ou 

três braçadas num plano de si mesmo a que jamais tivera acesso eu 

que, por muito pouco democrático desígnio da natureza, lhe pareceu 

que até então estivera reservado a deus. Fruto de alguns segundos, que 

cada poro do seu corpo registou de maneira diferente, acrescentando-

lhe ao que acima se descreve uma sensação de elasticidade 

cronológica de que se lhe afiguraram pouco dignos os seus órgãos, 

esta experiência foi interrompida por um regresso à superfície que lhe 

devolveu a presença do areal e dos rochedos a que naquele instante a 

aragem insuflava uma realidade disjuntiva.  

(NAVA, 2002, p. 179) 
 

O que propomos é a leitura de disjunção e de conjunção como faces da mesma 

moeda. Mas talvez nem faces, nem lados sejam termos adequados, pois a assimilação, a 

participação mútua entre os mais díspares elementos é mais intensa, mais radical na 

abolição de oposições. 

Colhemos alguns fragmentos esparsos, quase todos do livro O céu sob as 

entranhas, e separamo-los no quadro a seguir, apenas com o objetivo de tornar mais 

visível essa tensão disjunção/conjunção (espacejamento ou separação/ligação ou 

aliança) – ou, como propomos, o gesto disjunção para (com o objetivo de e em direção 

a) conjunção.  

 

ELEMENTO DISJUNÇÃO 

ESPACEJAMENTO/SEPARAÇÃO 

CONJUNÇÃO 

LIGAÇÃO/ALIANÇA 

CORPO “Perdia-se-lhe o corpo no deserto, 

que dentro dele aos poucos 

conquistava um espaço cada vez 

maior, [...]. Ia-se de dia para dia 

espacejando. As várias partes de que 

só por abstracção se chegava à noção 

de um todo começavam a afastar-se 

umas das outras, de forma que entre 

elas não tardou que espumejassem as 

marés e a própria via-láctea 

principiasse a abrir caminho.” 

(NAVA, 2002, p. 166) 

“A sua carne exercia aliás uma 

enigmática atracção sobre as estrelas, 

que em breve conseguiu assimilar,” 

(NAVA, 2002, p. 166) 

“Um pano imerso na agonia, a que se 

prende / o céu que me perfura a carne 

(amarga-nos / a carne quando / tão 

fundo tem o céu dentro de si),” (p. 

194)  

“Da memória abro veredas para as 

partes do meu corpo mais expostas à 
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“Entre o meu corpo e a roupa que o 

reveste há uma distância enorme.” (p. 

189) 

“Os meus ossos estão espetados no 

deserto, não há um só no meu corpo 

que lhe escape. 

Cravados todos eles na areia do 

deserto, uns a seguir aos outros, 

alinhados. 

Seria absurdo falar-se de esqueleto. 

[...] 

 O vento apoderou-se-me das 

vértebras. O próprio sol que entre 

elas brilha é descarnado, um sol 

deserto, onde o deserto penetrou.” (p. 

160) 

 

“a mesma [carne] onde a rasura / do 

tempo abre interstícios / estendendo-a 

no mármore” (p. 211) 

“na mesa onde branquejam / o osso 

torturado, a luz ferida,” (NAVA, 

2002, p. 214) 

devastação das águas.” (p. 195) 

“A luz que desse sangue irradiava 

[...] atravessava-me os poros e fazia-

me cantar o coração.” (p. 181) 

“de algum modo então o nosso 

esqueleto integra o pátio, a roupa 

branca pendurada, a pilha de tijolos, 

há entre tudo isso e os nossos ossos 

uma afinidade” (p. 141) 

ESPAÇO “De vez em quando, sem sabermos 

muito bem como nem porquê, 

atravessa-nos a casa um rio cujas 

margens depressa começam a 

disputar o espaço aos móveis” (p. 

187) 

“o céu que se divide” (p. 216) 

 

“As vísceras consomem-no [o sol], 

assimilam-no” (NAVA, 2002, p. 196) 

[tomamos, aqui, o astro como 

elemento da paisagem, e portanto, do 

espaço] 

“[as janelas] de tal forma então se 

confundiram com os meus olhos, que 

se me entranharam nos sentidos.” (p. 

183) 

“Da mesa em que me sento, [...] uma 

pequena parte começou-se-me a 

entranhar na alma, fascinada pela 

expectativa de a madeira se poder aos 

poucos converter em carne.” (p. 184) 

“O mundo, que os sentidos tonificam, 

/ surgia-nos então todo enterrado / na 

nossa própria carne, [...]” (p. 217) 

“[...] o mar ligado / por cem mil 

cordas ao meu leito,” (p. 142) 

SUBJETIVIDADE 

(SENTIMENTOS, 

PENSAMENTOS, 

“Ao mergulhar, o mar entrou-lhe de 

roldão no pensamento e deslocou-lhe 

os sentimentos para uma zona de tal 

modo abstracta e afastada de 

“Eu mais não sou então do que um 

embrulho de memória, atado pelas 

veias e lacrado pelo espírito. 

Entre cada um dos meus poros e o 
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“ESPÍRITO”, “ALMA”) qualquer tipo de emoção, que por 

momentos deu duas ou três braçadas 

num plano de si mesmo a que jamais 

tivera acesso” (p. 179) 

“o plástico / do espírito de súbito / 

visível nos espaços / abertos entre os 

pensamentos,” (p. 194) 

“Naquilo a que chamamos eu há 

sempre um espaço inocupado, onde 

parece alimentar-se um mecanismo 

que de dentro de nós próprios se 

apostasse em escorraçar-nos, repelir-

nos,” (p. 171) 

 

 

que deles diviso no meu espírito há 

uma corda, uma espécie de cabo onde 

circula a realidade ou onde, de 

quando em quando, ela aparece 

pendurada.” (p. 193) 

“Não vai ser fácil arrancá-la [a casa 

onde cresci] agora às profundidades 

da alma, donde como uma planta 

parece ter brotado até me submergir 

na sua sombra.” (p. 183) 

“a roupa então se cola aos 

sentimentos” (p. 193) 

“A roupa dói-nos porque, embora / 

nos cubra a pele, é dentro / do 

espírito que estão os tecidos 

amarrados.” (p. 161) 

“há poros / na pele por onde o 

espírito goteja,” (p. 142) 

MEMÓRIA “De cada vez que o invadia, a 

enxurrada da memória ascendia-lhe 

assim a um tal nível da consciência 

que os seus próprios ossos, deixando 

de ser pontos fixos e estáveis aos 

quais ele se pudesse segurar, vinham, 

desmantelados, boiar à superfície das 

águas borrascosas, de mistura com 

entranhas donde só a alma parecia 

não se ter desalojado ainda, como que 

as inflando e conservando à tona 

entre a gordura e o tumulto das 

lembranças” (p. 245). 

“as árvores nos crescem / por dentro 

da memória, onde as raízes / a fazem 

rebentar [...] (p. 222)  

“O mar rebenta-me / de novo na 

memória, onde os meus ossos / 

parecem ancorados.” p. 199)  

“[...] entrando então num espaço 

onde, com todos os pregos do meu 

espírito espetados na memória, já me 

tem acontecido ter de rastejar.” (p. 

191) 

“Colou-se-me às entranhas a 

memória,” (p. 198) 

“Agora que escurece, impregnam-me 

/ a carne os sucos da memória, essa 

memória / que, pela sua força 

unicamente, / a ergue entre os 

destroços e a alumia / como uma 

lamparina / onde as lembranças 

fossem o azeite.” (p. 213) 

“as pedras / que piso se me enterram 

na memória”  

“ao longo da memória, onde se 

fundem / o tímpano e a pupila.” (p. 

221) 
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TEMPO “Através dos relógios ou de qualquer 

outro modo mais subtil que o nosso 

pensamento não alcança, [as águas] 

acabam por penetrar no próprio 

tempo, onde as sentimos ascender 

voluntariosamente e espumejar contra 

um ou outro instante” (p. 187) 

“agora / que o tempo se desossa,” (p. 

221) 

“O tempo entrou-nos na memória 

espezinhando-nos as vísceras.” (p. 

190) 

“A pele prende-se ao tempo,” 

unindo-se “às mais variadas épocas,” 

(p. 173) 

“Manhã que se me entranha / até ser 

mais infância que manhã” (p. 214) 

 

ESCRITA “dessas visitas nos ficava algures, 

disseminada no aposento, uma ou 

outra palavra que, de tão 

profundamente que a luz nela se 

entranhara, era inaudível” (p. 186) 

“Dancei até que em mim houvesse 

espaço para um poema de que todas 

as imagens depois fossem 

desertando.” (p. 181) 

“A fala quer-se árida,” (p. 168) 

“fazer da pele a partitura / que os 

ossos interpretam / no meio de 

metáforas atadas / por dentro ao 

próprio corpo que nomeiam.” (p. 

199) 

“Eu sintonizo a página à memória, 

por cujas estrias as lembranças 

parecem ficar elétricas quando se 

vêm colar como adesivos ao avesso 

das palavras” (p. 212) 

 

Quadro 1 

 

Em diversos dos textos, e isso se faz bastante notável nos exemplos colhidos 

acerca da memória, disjunção e conjunção apresentam-se funcionando juntos, tornando 

mesmo problemático separá-los em movimentos distintos. Em “Estacas” (2002, p. 160), 

por exemplo, nota-se um invertebramento, na medida em que nenhum osso do corpo 

escapa ao deserto. Por outro lado, estabelece-se uma ligação entre o espaço (deserto) e o 

corpo (os ossos). No poema intitulado justamente “O corpo espacejado” (166), a 

passagem de uma disjunção para alianças insuspeitas se faz de maneira ainda mais 

visível: à apresentação de um corpo em pleno espacejamento, segue-se a imagem da 

carne exercendo “uma enigmática atracção sobre as estrelas” e as assimilando. Por fim, 

a plastificação com que se encerra o poema oferece uma imagem-síntese do que temos 

procurado mostrar: um corpo desmembrado, mas que de alguma (outra) forma continua 

existindo, em nova configuração não apenas dos órgãos, mas também da relação 
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carne/subjetividade – é o próprio sujeito que se plastifica, embrulha minuciosamente 

seus órgãos. Trata-se de um embrulho informe que a nada se assemelha, mas que (ou 

melhor, justamente por isso) pode se atualizar em uma diversidade infinita de coisas.  

Espacejamento, desossamento (“O corpo”, escreve Deleuze, só se revela quando 

deixa de ser sustentado pelos ossos, quando a carne deixa de recobrir os ossos quando 

ambos existem um para o outro, mas cada um em seu lugar”113), alianças ou conjunções 

insuspeitas são formas informes114 em permanente formação (logo, em permanente 

movimento), e distanciam a imagética naviana dos clichês figurativos. No texto 

“Francis Bacon sob o olhar de Gilles Deleuze: a imagem como intensidade”, Osvaldo 

Fontes filho escreve: 

 

Emaranhar as linhas figurativas, prolongando-as, tornando-as por 

assim dizer histéricas, isto é, induzindo entre elas novas distâncias, 

novas relações, permite aceder a uma semelhança não-figurativa: 

“semelhança mais profunda onde não se pode mais discernir órgãos, 

olhos, nariz ou boca”. O contorno cede aqui a uma linha diagramática, 

aquela do “deserto-distância”; [...] A realidade é assim tomada em seu 

intenso movimento. Não se trata de ilustrar, ressalta incessantemente 

Deleuze, mas “de encarnar o movimento na matéria, e é o movimento 

da matéria que dá o movimento do sujeito” (2007, p. 85) 

 

Para pensarmos em Nava, retenhamos, ao menos por ora, a ideia de linhas 

figurativas que se emaranham ao ponto de alcançar uma semelhança de outra ordem – 

que Deleuze, conforme já citado neste trabalho, diz se tratar de “uma identidade 

profunda, de uma zona de indiscernibilidade mais profunda” (2007 p. 32); tal zona 

aproxima-se da relação de terceiro tipo, tal como a pensa Blanchot; uma relação não 

dialética, que não visa à síntese simples, à unidade ou ao todo simplificador, mas sim a 

uma “relação mais profunda, pois entre eles [os elementos] não há junção, mas 

                                                           
113  2007, p. 30. 
114  Pensamos no título de um dos livros de Silvina Rodrigues Lopes, já citado neste trabalho. 
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encontros, alianças, afetos” (LEVY, 2011, p. 78). Nela, não há igualdade simples ou 

unidade, mas convivência produtiva de diferenças. 

Ainda identificando os pontos em comum entre o texto de Osvaldo Fontes Filho 

e a escrita naviana, destacamos a priorização de uma intensidade em detrimento de 

contornos (linhas figurativas) e a presença do movimento, que, em Nava – escritor da 

imagem poética em sua plena gênese e assumância à página –, chega a levar, como 

temos dito, à indiscernibilidade sujeito/matéria, formando o que Eucanaã Ferraz (2004, 

p. 100-101) chamará de “organografia geral, sem limites”, privilegiando “cruzamentos 

inesperados (impensados para as ciências convencionais, ou denotativas”) e propondo 

“um conhecimento ativo, o movimento, o transporte”: 

 

As imagens são sempre ativas. Tudo se move, interage, as coisas se 

interpenetram e se partem, deslocam-se e vão ressurgir em horizontes 

semoventes, nas águas que batem nos rochedos, e também dentro de 

nós, na circulação sanguínea, na pulsação dos órgãos, na imaginação, 

na memória. A escrita registra a matéria em momentos de empuxo, 

retração, expansão, flexão, crescimento, rarefação, desvio, 

desdobramento... Há, assim, nesta estranha ciência 

procurada/instalada por Nava, tanto uma anatomia quando uma 

fisiologia, na medida em que os órgãos são vistos em funcionamento, 

como instâncias geradoras, mantenedoras, organizativas do corpo 

(repare-se, porém, que a organização parte sempre da desorganização 

da natureza exterior ao poema)” (FERRAZ, 2004, p. 101). 
 

Essa noção de que a organização que é o poema advém de uma desorganização 

da natureza que lhe é exterior produz uma nova desorganização, tão real quanto se 

poderia considerar esse “exterior” (termo que já problematizamos anteriormente e 

continuaremos a fazê-lo) do poema, e faz-nos pensar, novamente, no processo pictural 

de Bacon tal como visto por Deleuze, devolvendo-nos aos conceitos de diagrama e 

caos-germe (logo, desorganização que é origem para outra organização): “Com efeito, 

sendo ele mesmo uma catástrofe, o diagrama não deve produzir catástrofe. [...]. O 
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essencial do diagrama é que ele é feito para que alguma coisa surja, e ele fracassa se 

nada surgir” (DELEUZE, 2007, p. 160, grifo do autor). No diálogo com Nava, lemos 

esse fragmento deleuziano como um eco da necessidade que o poema tem de comunicar 

– de ser legível, o que nada tem a ver com ser figurativo ou com não produzir 

estranhamento. O que Deleuze diz sobre a pintura, e podemos dizer sobre a poesia, é 

que o artista tem, frente à tela/página, o duplo desafio de limpá-la dos clichês e ainda 

assim produzir algo que comunique, ou, nas palavras poéticas de Nava, fazer com que o 

deserto seja entregue, que o artista e quem vai interagir com sua obra afinal possam 

arder juntos – pensamos diretamente no poema “Final”, que encerra o último livro 

publicado em vida pelo poeta; tematicamente, esse texto evidencia a luta com a escrita e 

o desejo dessa abertura mútua, ou acolhimento; ao mesmo tempo, e inclusive valendo-

se de cores como em um papel/quadro, ele injeta no mundo esse estranhamento tão 

naviano, construído de disjunções para conjunções – no caso desse texto, como de 

tantos outros nesse poeta, conjunção inclusive material, carnal, sensual. Conjunção que 

não se confunde com solução, ou alguma harmonia conquistada, mas feita de 

articulações sempre tensas, que não resolvem as disjunções de que, afinal, é constituída. 

“Danação e salvação possível”, dir-nos-ia Fernando Guimarães, pensando em Nava à 

luz de Eliot, para quem “‘a própria danação é uma forma de salvação – salvação do 

tédio da vida moderna pois dá pelo menos um sentido à existência’” (apud 

GUIMARÃES, 1997, p. 116). Reproduzimos inteiro o poema “Final”:  

 

Não foi sem dificuldades que este livro rompeu através dos 

interstícios do mundo até chegar às tuas mãos, leitor, para aí, como 

um deserto a abrir noutro deserto, criar uma irradiação simbólica, 

magnética, onde o branco do papel e o negro das palavras, essas cores 

que segundo Borges se odeiam, pudessem fundir-se e converter-se 

nessa outra a que, na enigmática expressão de Sá-Carneiro, a saudade 

se trava. Como um desses objectos cujo peso, assim que neles 

pegamos, instantaneamente se divide entre as nossas mãos e a alma, é 
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de crer que ele já esteja dentro de ti – e algo de mim com ele. Acolhe-

o, pois, com benevolência, que, chegada a altura, havemos de arder 

juntos.  

(NAVA, 2002, p. 265) 

 

Nesse movimento de disjunção-conjunção, organização-desorganização (pares 

tomados, insistimos, não sob a “perspectiva dualista de oposições”, mas sim, e citamos 

Maria Alzira Seixo, concentrações em “um complexo de forças irradiantes de sentidos 

múltiplos e entre si poderosamente construtivos e desconstrutivos”115), a memória 

desempenha um papel fundamental. Ela, que por vezes pode equivaler ao tempo (e 

constituindo, nesses casos em especial, ameaça, tanto pelo poder deformador das 

lembranças quanto pelo processo de esquecimento) ou à pele (sendo ambas, memória e 

pele, formas de se conhecer o mundo)116, é um dos grandes des- e reorganizadores das 

configurações corporais, linguísticas e subjetivas na poesia naviana. “A memória 

parecia, aliás, ter mais poder de intervenção nas suas digestões que propriamente os 

órgãos do aparelho digestivo.” (p. 246), diz-nos o poema cujo título, “Ouvido”, faz-nos 

ler também “olvido”, seduzidos pela qualidade de corpo que os processos mnemônicos 

e de esquecimento adquirem em Nava, especialmente visíveis no seguinte fragmento:  

 

                                                           
115  A esta altura de seu texto “Incidências e declinações”, Seixo está justamente refletindo acerca de 

“Final” e do livro a que o poema pertence, Vulcão. Estenderemos, aqui, um pouco mais a citação: “[...] 

poderemos, além do mais indo ao encontro da concessão ao leitor praticada no poema ‘Final’, que de 

início considerámos, em termos de uma irradiação simbólica, magnética, encarar a problemática do 

Vulcão como uma articulação entre a vida e a morte, entre a explosão e a retenção, entre a luz e a sombra, 

entre a criatividade e a esterilidade, entre o fogo e a luz, que não se harmoniza paradigmaticamente como 

uma perspectiva dualista de oposições, antes as concentra num complexo de forças irradiantes de sentidos 

múltiplos e entre si poderosamente construtivos e desconstrutivos. (SEIXO, 1997, p. 111)  
116  Sobre a pele, o poeta diz, na entrevista a Maria Correia de Sousa: “Mas o que agora mais me 

interessa na pele é a sua utilização como uma espécie de instrumento de apreensão do mundo. [...] A ideia 

de que cada poro possa chamar a si o papel da vista ou do ouvido tem bastante a ver com a minha poesia. 

A pele é, se quiser, como uma grande lupa. O que na minha poesia se procura é ver visceralmente...” 

(SOUSA, 1997, p. 149) Um pouco adiante, algo parecido será enunciado acerca da memória: para Nava, 

ela “constitui um instrumento mais na apreensão do mundo. Um instrumento que não é decerto mais 

exacto do que os outros, mas que talvez por isso até se torne mais interessante, dada a forma quase 

descarada como transforma as nossas percepções” (SOUSA, 1997, p. 152).  
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A pele, como sabemos, contraíra-lhe o costume de se retrair, 

aproveitando para o efeito os mais recônditos recessos do seu espírito, 

a memória, a expectativa, com a qual, na sua retracção, se começou a 

breve trecho a se confundir sob esse ouvido que, em sentido inverso, 

ia aumentando de volume em sincronia com os brancos da memória, 

pelos quais ele, logo de manhã, às vezes se embrenhava ao ponto de, 

por fim, neles se perderem mesmo os alimentos que ao longo do dia 

ele ia ingurgitando.  

(NAVA, 2002, p. 246)  

 

O texto performa as construções, desconstruções e embaralhamentos da 

memória e do olvido, em contrações e retrações semânticas e sonoras – é produtiva a 

proximidade dos termos e expressões contraíra-lhe/se retrair/retracção; 

recônditos/recessos; em sentido inverso/em sincronia; confundir/embrenhava/se 

perderem; as repetições do som de co em, por exemplo, contrair, costume, recônditos, 

confundir; as anáforas sequenciais, tão frequentes em Nava, e que, acumuladas, 

terminam por tornar as referências errantes, desestabilizadas, falseando o que pareceria 

uma narrativa ou encadeamento lógico de ideias ou acontecimentos. Tal acumulação 

anafórica funciona, nesse poeta, como um dos principais injetores do que de 

involuntário a memória tem – estamos a pensar em algo que Deleuze escreve sobre 

Proust; segundo o primeiro, este “não queria uma literatura abstrata ‘voluntária’ demais 

(filosofia), tampouco uma literatura figurativa, ilustrativa ou narrativa, capaz de contar 

uma história”; por isso, Proust confiaria “em muitos casos na memória involuntária”, 

que não se contentava em “ilustrar ou narrar o passado”:  

 

Ora, como procedia a memória involuntária em Proust? Ela acoplava 

duas sensações que existiam no corpo em níveis diferentes e que se 

entrelaçavam como dois lutadores, a sensação presente e a sensação 

passada, para fazer surgir algo irredutível às duas, tanto ao passado 

quanto ao presente: a Figura. E, finalmente, tinha pouca importância 

que as duas sensações se repartissem em presente e passada, que se 

tratasse, portanto, de um caso de memória. Havia casos em que o 

acoplamento de sensação, o entrelaçamento das sensações, não 

dependia da memória: assim é o desejo [...]. O que contava era a 
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ressonância das duas sensações quando se entrelaçavam uma na outra.  

(DELEUZE, 2007, p. 72) 

 

De sensações e sentimentos entrelaçados se constituem escrita, eu, corpo e 

tempo. Assim se sustém o abismo: fazendo conjunção sem negar a disjunção, com 

superfície e fundo unidos (comprometidos, aderidos, enganchados, pendurados), pele-

poço, matéria-emoção117, corpo-subjetividade, palavra-sentido. 

 

Com sua pele de poço, pele comprometida com o medo que no fundo 

fede e a que, digamos, toda ela adere de uma forma resoluta, dir-se-ia 

que se engancha, se pendura, o branco da memória a alastrar pelo 

corpo, um branco tão branco como o das noites em branco e sobre o 

qual a idade, exorbitada, hiante, se insinua, pensos, ligaduras, 

impregnados de memória, uma memória onde fulgura a lava dos 

sentidos que entram em actividade e lhe disputam os dias idos, assim 

ergue a balança, onde sustém o abismo.  

(NAVA, 2002, p. 249, grifo nosso) 

 

Os desmantelamentos corporais, linguísticos e subjetivos, que seriam signo de 

morte, incomunicabilidade e insensibilização, se fazem, assim, também potência de 

vida, partilha e circulação de afeto. Não que se rasure o que há de dor, crise e luto no 

ser-se humano: acontece que é justamente com isso, e não apenas apesar disso, que 

homem e poesia se fazem. Pelos canais abertos, circulam indistintamente 

(indistinguindo-se) realidade e ficção – “Todo ele se embebia na mentira de que o 

próprio nome era a raiz” (NAVA, 2002, p. 244) –, até que a própria existência seja 

desestabilizada: “Por vezes atingia uma total inexistência (p. 244); “Estalara-lhe de tal 

forma o eu que o próprio nome era uma ferida, através da qual a carne supurava” (p. 

245), “Nele já não era o nome, mas as sílabas do nome, que adquiriam personalidade 

própria” (p. 243).  

                                                           
117  Expressão que dá título a um dos livros de Michel Collot (La matière-émotion. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1997). 
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Como um amálgama ativo e corrosivo, ou lava que liga e queima esses 

exteriores-interiores118, a memória é o que configura, ao mesmo tempo em que ameaça, 

o sistema. Expelida e devorada pela boca da idade – tempo corporal e subjetivo, 

individual e coletivo –, ela gera subjetividade, mas gera também consciência de 

precariedade, e é justamente neste mas que reside sua maior potência ambivalente de 

                                                           
118  A imagem da lava, além da tensão união/queima que em si carrega e pelo que de eruptivo ela 

tem, é proveitosa por sua (ainda que momentânea) liquidez, ou seja, por sua potência de reconfiguração. 

Sobre este sentido, e ainda acerca da subversão de níveis de profundidade provocada pela lava, 

destacamos fragmentos de “Há uma espécie de asma em que sufoco”, texto do poeta publicado na edição 

da revista Relâmpago a ele dedicada: “A memória é um espesso líquido de imagens, onde, mesmo que 

dele desapareça uma, as outras voltam a fechar-se sobre o espaço que por ela era ocupado, mantendo 

entre si uma harmonia que nos faz passar despercebida a ausência das que desapareceram e, 

simultaneamente, altera a percepção global que delas temos.” (NAVA, 1997, p. 9); “De cada vez que uma 

coisa é suprimida da memória, as que nela permanecem unem-se de novo, como as águas sobre o sítio 

onde qualquer volume se afundou; mas o que nisto há de impressionante é que as coisas que ficam fazem 

entre si sentido, dispensando por completo as que se somem, embora seja um sentido novo, diferente, que 

não existia enquanto o elemento suprimido se situava entre elas.  

 A minha memória é composta de folhas sobrepostas, por qualquer das quais, se se rasgasse, o 

que nas outras se encontra irromperia.” (NAVA, 1997, p. 10) 

 A metáfora de uma mancha líquida que sempre se refaz, mas sendo sempre outra, motiva-nos a 

pensar ainda no traço não narrativo – ou, de forma mais exata e tensa, só aparentemente narrativo – de 

grande parte dessa poesia. A memória, que seria a possibilidade de um passado, não é comparada a um rio 

ou a outra imagem que tradicionalmente sugira um percurso, mas a algo cujas mudanças não se dão 

linearmente, cronologicamente, e sim aproximando-se mais da ordem do devir. Neste momento, 

lembramo-nos de certas reflexões feitas pelo próprio poeta acerca de André Gide, e citamo-las 

antecipando, de certa forma, o que adiante será proposto acerca do acontecimento poético como grito: 

 “Gide tem, contudo, o cuidado de opôr à água em movimento a água dos reservatórios, 

estagnada, morta [...]. A imagem da fonte é por isso uma das mais recorrentes nesta obra, [...] sobrepondo 

assim à ideia de um percurso, de uma cronologia, a figuração do instante, a do momento em que a cadeia 

temporal é como que quebrada, posta entre parêntesis.” (NAVA, 2004, p. 30, grifos do autor) Adiante, 

Nava concluirá, a partir dessas reflexões sobre a água, que à imagem de um percurso se sobrepõe à do 

instante, à narrativa “se sobrepõe a escrita lírica, da qual, segundo Maria Alzira Seixo, a suspensão do 

tempo é uma das marcas”, o que acarreta “a impossibilidade de se constituir uma diegese, ou seja, o 

bloqueamento da dimensão narrativa” (NAVA, 2004, p. 31). 

 Embora possam ser estabelecidos alguns pontos de contato entre essa leitura sobre Gide e a 

escrita do próprio Nava (como a perturbação da dimensão narrativa e uma “ideia de força, intensidade” 

lida no uso da água no escritor francês), o poeta português distancia-se tanto da fonte (imagem inexistente 

em sua poesia) quanto do rio (ligado na tradição, como visto, à cronologia e à noção de percurso) e da 

“água dos reservatórios, estagnada, morta”. Assim, assoma como metáfora aquática privilegiada para a 

escrita naviana o mar: ao mesmo tempo que é mancha (e não linha), superfície e fundura, está em 

constante movimento e mudança. Não seria à toa, enfim, sua tão significativa presença nessa poética, com 

88 ocorrências do lexema ao longo de toda a obra (de acordo com levantamento feito por Ricardo 

Vasconcelos em 2004, p. 287), sem mencionar outras palavras do mesmo campo semântico, como ondas, 

rebentação etc. O rio, quando aparece, fá-lo de forma singular, construindo uma relação não linear com o 

tempo: “ao mesmo tempo num só barco por dois rios” (2002, p. 192); “um rio extravasou-me da 

memória, a que o mantinham preso as forças do passado. Nas suas margens, o meu corpo divide-se entre 

a História e a atmosfera,” (2002, p. 195); “o rio mais não é que uma cortina, por trás / da qual corre outro 

rio. O / que no primeiro se reflecte / no outro transfigura-se. // Desprende-se o primeiro / do plano a que 

os sentidos o / mantêm agarrado, para assim / melhor entrar na alma, [...]”; “É esse rio, idêntico a uma 

porta / que existe só por dentro e que por fora / foi já toda comida pelas trevas, que / nos serve de 

metáfora do tempo / (só o outro é literal)” (2002, p. 276-277). 
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humanização e animalização; pois o que confere humanidade à pele, às vísceras, não é 

apenas a existência de sentimento ou emoção, mas a consciência de sua morte 

inelutável. Assim, então, se produz sentido (“Sentido será, nesta perspectiva, tudo o que 

nós percepcionamos, quer por via intelectual, quer através da pele ou através do 

coração”, diz-nos o poeta119): com corpo, afeto e memória a criar uma zona aberta, de 

partilha de intensidades. É fundamentalmente esse espaço de circulação que tal escrita 

deseja, lugar onde novas associações, significações e possibilidades de experiência do 

tempo, da paisagem e da subjetividade aparecem. António Manuel Ferreira escreve, em 

“Luís Miguel Nava: Até à raiz da alma”, que o poeta “vai associando elementos 

díspares, que concertados pela lógica do poema, ultrapassam o domínio do tangível e se 

insinuam na esfera da memória e dos afectos. [...] O exterior e o interior misturam-se, e 

interpenetram-se simbioticamente” (FERREIRA, 1996, p. 128). 

 

5.3 “Pintar o grito mais do que o horror”: a liberdade do fora 

 

Voltamos ao início deste capítulo, em que transcrevemos o poema “Sketch”, 

para perceber que, como diz Eucanaã Ferraz (2004, p. 99), tudo em Nava se faz corpo; 

mas não é ainda a forma corporal (suas linhas) o objetivo, se pudermos falar assim, 

dessa poesia; é o seu rebentamento e a consequente circulação de intensidade pelo 

espacejamento resultante. Como em “Sketch”, também no poema “Poço e mentira” 

deparamo-nos com uma espécie transtornada de esboço: 

 

Dir-se-ia que alguém, tendo-o esboçado, se esquecera de o acabar: à 

alma faltava-lhe o reboco, ao coração outra demão de tinta.  

[2002, p. 243] 

 

                                                           
119  (NAVA, 2004, p. 22).  
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Longe de constituir dado prévio e independente da subjetividade, a realidade 

naviana é indissociável da memória e da mentira, constituindo, portanto, algo da ordem 

da criação – da imaginação, acrescentamos, embalados pela frase derradeira do poema 

que precede “Poço e mentira”: “a noite e a imagem que ele dela forjara contrapunham-

se nos pratos duma única balança” (NAVA, 2002, p. 242). Quanto ao sujeito, fosse ele 

tomado como habitante, como é mais comum de se pensar, ou como casa da realidade, 

seria inelutavelmente inacabado. Mas Nava ainda vai além, e esse sujeito mostra-se 

(inacabadamente) sempre as duas coisas ao mesmo tempo. “Na verdade, poder-se-á 

falar de uma indiferenciação dos lugares interiores ou exteriores”, escreve Ricardo 

Vasconcelos, que complementa: 

 

[trata-se mais de] usar indiferentemente os diferentes tipos de 

“paisagem” – interioridade e exterioridade – para gerar uma 

linguagem e cenário poéticos que põem a tónica numa intensidade que 

habita os vários lugares indiferentemente, ou que não os habita mas é 

neles indiferentemente vista, por um sujeito poético que lhe procura 

dar voz. Trata-se de uma intensidade que não é criada pelo espaço 

exterior e transmitida ao interior, mas que habita ambos de igual 

modo, o que permite que se designe quase indiferentemente um pelo 

outro. [...] [essa poética] visa pôr em cena o estilhaçamento de limites, 

o seu excesso, expondo um interior e um exterior que, através dessa 

revolução física, se substituem ou habitam mutuamente. 

(VASCONCELOS, 2009, p. 68-69, grifos nossos) 

 

Sobre a citação a Vasconcelos, seguimos construindo a noção de uma 

indiferenciação como meio de se privilegiar a intensidade, que circula – Fernando 

Guimarães, ao também evidenciar a indistinção que se produz na poesia naviana, 

escreve que a “natureza converge então para uma outra realidade, a do nosso corpo, e 

com ele indiferencialmente se confunde”, e vê as palavras écran e plastificação como 

nomeações para o “espaço que se diria neutro, quase virtual” produzido pelo 

“deslocamento” ou “transferência” paisagem/sujeito (GUIMARÃES, 1997, p. 117-118). 
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Em nosso trânsito pelo terreno das artes plásticas, há pouco passamos por 

Francis Bacon e Millet; e agora voltamos a Klee, em fragmento que em muito nos 

lembra o Fora de Blanchot, Foucault e Deleuze, que simplificamos na fórmula 

forças>formas: “importam-lhe [ao artista] mais as forças geradoras de formas do que as 

formas finais. [...] nesta sua forma acabada, ele [o mundo] não é o único mundo 

possível” (2014, p. 33). Liberar (/libertar) a intensidade dos contornos das coisas é, 

segundo o pintor, uma das prerrogativas da arte que permite a si mesma não ser 

figurativa. Nesta altura do ensaio intitulado “Sobre os princípios criativos da arte 

moderna”, Klee está discutindo como (e por que) “o artista chega frequentemente a uma 

‘deformação’ aparentemente arbitrária das manifestações naturais” (2014, p. 32), e 

conclui: o distanciamento moderno em relação ao figurativismo tradicional é um ato de 

liberdade, 

 

No sentido de uma liberdade que não conduza a determinadas etapas 

de evolução, que já existiram ou existirão exactamente assim na 

natureza, ou que poderiam existir exactamente assim noutros astros (o 

que um dia, talvez, possa ser confirmado), mas no sentido de uma 

liberdade que exija simplesmente o seu direito a ser dinâmica, como 

dinâmica é a grande natureza. (KLEE, 2014, p. 33) 

 

Klee emite em voz própria a ânsia que suporta toda a busca dos poetas aqui 

estudados e, de forma mais ampla, a da arte moderna: “não quero dar o homem tal como 

ele é, mas também como poderia ser”, formula ele (2014, p. 36) – e acrescentaríamos: 

quer-se dar o homem (aqui como metonímia para o mundo, para tudo o mais) como ele 

poderia e como não poderia ser. O ato artístico não se restringe então à efetivação de 

possibilidades, mas à criação de novos. Daí o “uso não realista da cor na nova arte” 

(KLEE, 2014, p. 36). “A arte”, citamos a conhecida afirmação de Klee, “não reproduz o 

visível, torna visível” (2014, p. 38). E, em seu texto a respeito de Bacon, Deleuze 
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escreve algo que em muito dialoga com o que nos diz Klee e o que temos observado em 

Nava: “Tudo está, então, em relação com forças, tudo é força. É isso que constitui a 

deformação como ato de pintura: ela não se deixa reduzir a uma transformação da 

forma, nem a uma decomposição dos elementos.” (DELEUZE, 2007, p. 65). 

Na escrita naviana, a “‘deformação’ aparentemente arbitrária das manifestações 

naturais” se faz pela linguagem intensamente metafórica, pela constituição de imagens 

que parecem não caber nas palavras que as constituem – e as palavras sabem dessa sua 

insuficiência; sabem-se excedidas, explodidas, também elas (assim como o corpo, a 

paisagem e tudo o mais), em seus contornos. “O que na arte, nomeadamente na escrita, 

nos perturba e aturde”, diz-nos o próprio poeta, “é sentirmo-nos envolvidos por uma 

multiplicidade de planos que se furtam a uma forma volumétrica. [...] A escrita é aquela 

coisa no interior da qual se gera aquilo que não cabe em qualquer dos conceitos que, no 

intuito de a capturar, possamos sucessivamente, e ainda que de forma cada vez mais 

abrangente, ir inventando.” (NAVA, 1997, p. 12)  

Meta-arte (metapintura, metapoesia) é sempre multiplicação de planos, adição de 

movimentos, oscilações, direções. Por isto não há incongruência em uma pintura de 

uma pintura ser, a primeira, bastante diferente da segunda: porque as obras “já não 

reproduzem, com mais ou menos temperamento, aquilo que se viu, mas antes tornam 

visível uma visão secreta” (KLEE, 2014, p. 35). Logo, não é que a arte procure mostrar 

o mundo tal como ele é; mas sim o outro de todos os mundos, ou seja, algo ainda além 

dos possíveis – estamos a nos lembrar de Blanchot, e de palavras de Tatiana Salem 

Levy mescladas às do filósofo francês:  

 

[...] a realidade criada na obra abre no mundo um horizonte mais 

vasto, ampliado. Nesse sentido, a arte é real e eficaz. Experimentar o 

outro de todos os mundos e agir no mundo, eis o que a arte nos 
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proporciona. Em O espaço literário, afirma Blanchot: “a arte é real na 

obra. A obra é real no mundo, porque aí se realiza, porque ela ajuda a 

sua realização e só terá sentido no mundo onde o homem será por 

excelência.” [...] o mundo não desaparece na escrita, mas se desdobra 

(dédouble) no outro de todos os mundos.  

[...]  

O fora é exatamente esse outro de todos os mundos que é revelado na 

literatura. [...] Não se trata pois de um outro mundo evocado pela 

literatura, mas do outro de todos os mundos: o deserto, o espaço do 

exílio e da errância, o fora. (LEVY, 2011, p. 26; grifos da autora). 

O lado de fora é, portanto, essa dimensão informe em que circula a 

pluralidade das forças. (LEVY, 2011, p. 84) 

 

O fora – o deserto120 – como o outro de todos os mundos não se fundamenta, 

então, em uma disjunção, separação entre o mundo (dentro) e algo a ele exterior121; o 

fora é conjuntivo, abraça todos os mundos e o mais-além, em existência muito 

identificável com a que atribuímos à função deserto. A isto almeja a poesia: ao mar no 

conjuntivo. A poesia de Nava não deixa de se fazer referencial ou mimética na medida 

em que performa o acontecimento das coisas – não como um fato narrativo, mas o 

próprio devir (acontecimento acontecendo) de cada uma delas e, assim, de todas em 

conjunto.  

                                                           
120  A identificação entre o fora e o deserto é feita pelo próprio Blanchot, em O livro por vir: “O 

deserto ainda não é nem o tempo, nem o espaço, mas um espaço sem lugar e um tempo sem 

engendramento. Nele, pode-se apenas errar, e o tempo que passa nada deixa atrás de si, é um tempo sem 

passado, sem presente, tempo de uma promessa que só é real no vazio do céu e na esterilidade de uma 

terra nua, onde o homem nunca está, mas está sempre fora. O deserto é o fora, onde não se pode 

permanecer, já que estar nele é sempre já estar fora” (BLANCHOT, 2005, p. 115). 
121  Importante, aqui, ressaltar a distinção entre fora e exterioridade, feita por Deleuze ao discutir 

Foucault: “A exterioridade é ainda uma forma [...]. Mas o lado de fora diz respeito à força: se a força está 

sempre em relação com outras forças, as forças remetem necessariamente a um lado de fora irredutível, 

que não tem mais sequer formas, feito de distâncias indecomponíveis através das quais uma força age 

sobre outra ou recebe a ação de outra [...]. Se ver e falar são formas da exterioridade, pensar se dirige a 

um lado de fora que não tem forma. Ver é pensar, falar é pensar, mas o pensar opera no interstício, na 

disjunção entre ver e falar.” (DELEUZE, p. 93) Foucault fala no pensamento do exterior como aquele  que 

“se mantém fora de qualquer subjetividade para dele fazer surgir os limites como vindos do exterior, 

enunciar seu fim, fazer cintilar sua dispersão e acolher apenas sua invisível ausência, e que ao mesmo 

tempo se mantém no limiar de qualquer positividade, não tanto para apreender seu fundamento ou 

justificativa, mas para encontrar o espaço em que ele se desdobra, o vazio que lhe serve de lugar, a 

distância na qual ele se constitui e onde se escondem suas certezas imediatas, assim que ali se lance o 

olhar, um pensamento que, com relação à interioridade de nossa reflexão filosófica e a positividade de 

nosso saber, constitui o que se poderia denominar ‘o pensamento do exterior’” (FOUCAULT, 2009, p. 

222).  
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Quando se faz artisticamente (em nosso caso, quando é poetizado), esse 

acontecimento das coisas se faz grito, na acepção desenvolvida por Deleuze em sua 

reflexão acerca da não figuratividade da pintura moderna. Em outras palavras: a poesia 

(a naviana e a moderna, de forma mais ampla) almeja “o grito mais do que o horror”, 

persegue “uma força” (invisível) mais do que “o espetáculo visível diante do qual se 

grita” (DELEUZE, 2007, p. 66):  

 

Ora, as forças que compõem o grito, e convulsionam o corpo para 

chegar até a boca como zona limpada, não se confundem 

absolutamente com o espetáculo visível diante do qual se grita, nem 

mesmo com os objetos sensíveis assinaláveis, cuja ação decompõe e 

recompõe nossa dor. Quando se grita, é sempre graças a forças 

invisíveis e insensíveis que embaralham todo espetáculo, que 

transbordam até mesmo a dor e a sensação. O que Bacon exprime 

dizendo: “Pintar o grito mais do que o horror”. Se fosse possível 

exprimi-lo num dilema, se diria: ou pinto o horror e não pinto o grito, 

já que figuro o horrível; ou pinto o grito e não pinto o horror visível, 

pois o grito é como a captura ou detecção de uma força invisível” 

(DELEUZE, 2007, p. 66). 

 

Essas forças invisíveis são as forças do futuro – “É Kafka quem falava em 

detectar as potências diabólicas do futuro que batem à porta. Cada grito as contém 

potencialmente.” (DELEUZE, 2007, p. 66) Como em Carlos de Oliveira122, também em 

Nava o porvir se precipita em cada coisa (assim como o faz a memória, sempre 

transfigurada, sempre em transfiguração). O grito do futuro é poetizado assim em “A 

exactidão das coisas” (texto que também em muito nos lembra o oliveiriano “Filtro”, já 

citado neste trabalho): 

 

A exactidão das coisas, a plena adequação de cada uma aos 

seus contornos, é algo que jamais se verifica, indo de par a sua 

variável precisão com a maior ou menor proximidade a que se 

                                                           
122  Sobre quem escrevêramos que no “microtempo da explosão, o passado de estalactite está 

presente (nas acepções espacial e temporal) e simultaneamente é transgredido pelo “impulso / elástico” de 

arrebentamento – ao mesmo tempo, o futuro já cintila” (pág 103 deste trabalho). 
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encontrem do presente, dimensão ideal a que, nos seus arredores, 

todas elas tendem a seu modo, sem que alguma vez a possam atingir. 

Há entre elas desencontros decorrentes da inconstante resistência que, 

em virtude de factores como a substância, a antiguidade ou as funções 

que desempenham, oferecem ao futuro. Os seus contornos, mais ou 

menos inexactos, são pois fruto, em grande parte, da presença do 

futuro, que nelas, em ritmos e velocidades desiguais, encarna com um 

rumor às vezes quase imperceptível.  

Em certas circunstâncias, os objectos estabelecem entre si 

contactos que conduzem a reajustamentos dos diversos ritmos e 

densidades com que o futuro através deles se precipita, provocando 

assim alterações imprevisíveis a que vamos procurar motivos para 

indagação e espanto. Há ocasiões em que o futuro é espesso, outras 

mais rarefeito, alturas em que tem qualquer coisa de agudo, 

percuciente, outras algo de abismal, vertiginoso. Através dos objectos, 

de que, a um certo nível, podemos assim dizer que é uma componente 

essencial e impossível de isolar, todo o futuro flui na mira de um 

presente que incessantemente se desloca.  

(NAVA, 2002, p. 185) 
 

A arte, que constitui, ela mesma, inelutavelmente também realidade123, 

modernamente é e exige mostrar-se uma realidade intensificada, um acúmulo de 

tempos, presente e presença sem começo e sem fim124, e para isso se afasta do 

obviamente referencial, ao estourar (no sentido de ressaltar excessivamente) as cores, ao 

estourar (agora, no de romper) os contornos. Interessante cruzamento temporal, que 

viemos observando também em Ramos Rosa e Oliveira: ao mesmo tempo em que a 

poesia (ela também coisa entre as coisas que se põem a gritar) é vazada de futuro, essa 

mesma escrita volta-se sem cessar sobre reminiscências e sobre sua própria origem e a 

das imagens poéticas. Em Nava, ao (de)flagrar a rebentação das imagens, a escrita 

“alarga aquele acto demiúrgico original, de trás para diante: conferindo, assim, duração 

                                                           
123  E dizer isto não é contradizer Deleuze; pois, como escreve Tatiana Levy comentando os 

conceitos de virtual, atual e real do filósofo, “Se a arte é real é porque ela é a atualização de um virtual, e 

não a realização de um possível. Ela sai do possível ‘para enfrentar outros mundos, outras histórias, 

outros agrupamentos virtuais’”; “Criar, ou seja, experimentar o virtual, é, portanto, alcançar um outro 

modo de pensar, uma nova maneira de viver” (LEVY, 2011, p. 114). 
124  Pensamos novamente em Bacon, sobre quem Deleuze escreve: “Presença, presença, é a primeira 

palavra que ocorre diante de um quadro de Bacon. [...] Presença ou insistência. Presença interminável. 

Insistência do sorriso além do rosto e sob o rosto. Insistência de um grito que subsiste à boca, insistência 

de um corpo que subsiste ao organismo, insistência dos órgãos transitórios que subsistem aos órgãos 

qualificados. E a identidade de algo já dado e de algo sempre atrasado, na presença excessiva. Uma 

presença age sempre diretamente sobre o sistema nervoso e torna impossível o estabelecimento ou a 

sugestão de uma representação.” (DELEUZE, 2007, p. 57) 
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ao Génesis” (KLEE 2014, p. 33); O poeta torna visível a criação que não cessa de se 

fazer do poema. Torna visível, com a materialidade da escrita e a imaginação, o 

movimento, o tempo atuando no espaço; e então “ontem, hoje / e amanhã mais / não são 

do que tantos outros tons de / verde que / bovinamente a alma saboreia.” (NAVA, 2002, 

p. 277)  

Os representados (operacionalizados, ou seja, ditos enquanto são postos em 

operação) por Nava assomam à página com concretude: são materiais no nível mais 

óbvio, por se tratarem de tinta sobre papel, e também por virem à tona carnalmente, na 

forma de substantivos, verbos, advérbios e pronomes que fazem da força um prego, 

instalam-na em corpos, fazem-na perfurar, rasgar, passar através, agora, aqui. Não se 

trata de algo menos real do que o mundo tal como usualmente o tomamos – lembremo-

nos, para tomar um exemplo que já se tornou icônico em discussões sobre aproximações 

e distanciamentos de um suposto real pré-figurativo em literatura portuguesa, o peixe de 

“A teoria das cores”, de Herberto Helder (2010, p. 19-20): também ele não tem nada de 

irreal, ele é mais real do que um peixe pintado com uma única e imutável cor: não é 

possível alguém enxergar um peixe assim. O peixe herbertiano é, então, até mais fiel à 

liberdade que as coisas afinal têm: o peixe, o próprio texto ou quadro, que também, em 

sua materialidade, jamais são objetos completamente estáticos (Nava jamais deixa de ter 

em mente o papel da recepção da obra, como se pode perceber claramente em seus 

ensaios). “Também a obra de arte é, em primeira linha, génese; nunca é vista como um 

simples produto.” (KLEE, 2014, p. 41).  

Vem-nos à lembrança outro fragmento do texto sobre “Grandes são os desertos, 

e tudo é deserto”, no qual Silvina Rodrigues Lopes faz uma consideração que, embora 

se refira especificamente àquele poema, traz-nos luz também para aqui, onde tratamos 

de um “fazer deserto” em contexto mais amplo e tomamos a prática de uma 
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referencialidade menos tradicional (que se operou com frequência na poesia portuguesa 

do século 20, especialmente após Jorge de Sena, além, claro do próprio Pessoa) como 

uma das características da função deserto que propomos. Alargamos, portanto, os 

sentidos da seguinte reflexão de Silvina:  

 

Os fluxos que atravessam a cena não são perceptíveis senão na sua 

resistência ao visível, no seu fazer deserto onde deveria haver 

sentimentos certos, que é um modo de desconstrução dos 

automatismos da linguagem [...]. Porque o movimento do poema vai 

minando a gramática. Isto é, vai introduzindo a desordem, que nunca é 

uma desordem apenas referida, tematizada, como a desordem da mala, 

ou da vida, mas a desordem exemplificada no próprio poema, a 

desordem gramatical, a desordem do mundo. (LOPES, 2003, p. 17) 125 

 

Lembramo-nos do buraco do muro, imagem, ainda que imperfeita, utilizada 

anteriormente neste trabalho: aquele corrompe sem deixar de participar deste; função 

deserto aqui e agora, não em um além. Retomamos Alilderson de Jesus (2010, p. 44): A 

sensação é a busca mais palpável na escrita do corpo naviano – sensação de mergulhar, 

lembrar, ver, viver, morrer. E pensamos também em François Zourabichvili, que tanto 

se dedicou a Deleuze e Spinoza: “O fato moderno é a inclusão do fora no mundo, e não 

além do mundo. O fora torna-se hoje uma categoria imanente, e essa mutação conceitual 

é ao mesmo tempo a condição de um pensamento da imanência radical” (apud LEVY, 

2011, p. 99). Sobre o plano de imanência, Deleuze e Guattari escrevem que ele é “o 

mais íntimo no pensamento, e todavia o fora absoluto. Um fora mais longínquo que 

todo mundo exterior, porque ele é um dentro mais profundo que todo dentro interior: é a 

                                                           
125  Percebemos que os momentos deste nosso texto acabam por se voltar sobre si mesmos sem 

cessar, e, esperando não nos tornarmos excessivamente repetitivos, salientamos o quanto essa desordem 

resistente de que fala Silvina Rodrigues Lopes tem em comum com o caos-germe (visto neste capítulo à 

altura em que pusemos a conversar Pelbart, Deleuze e Bacon) e com a indeterminação que suporta todas 

as construções e garante a sua inesgotabilidade (tensão identificada também por Silvina na palavra 

“deserto”). 
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imanência, ‘a intimidade como fora, o exterior tornado intrusão que sufoca e a inversão 

de um outro’” (apud LEVY, 2011, p. 106). 

Quando dizemos, então, que a poesia de Nava não é figurativa, isso não significa 

que ela não seja referencial. “Abstrata” também não é um termo justo, pois o corpo, ou 

a matéria de todas as coisas, embora suas formas sejam deturpadas em prol da liberação 

e circulação de intensidades ou forças, participa do processo – “A força tem uma 

relação estreita com a sensação: é preciso que uma força se exerça sobre um corpo, ou 

seja, sobre um ponto da onda, para que haja sensação” (DELEUZE, 2007, p. 62).  

Eucanaã Ferraz escreve que “a ciência de Nava parte do pressuposto de que tudo 

tem corpo” (2004, p. 99), e observa que, em sua poesia, “a abstração está diretamente 

ligada – o que aparentemente seria uma contradição, mas apenas aparentemente – à 

materialidade absoluta das coisas, o que impede o investimento naquilo que seria 

(conforme tantas poéticas) uma espécie de estrato transcendental” (2004, p. 100). Tal 

ocorre, de forma mais ampla, com a função deserto: um isto que não deixa de ser 

referencial, ainda que possa referenciar tudo (qualquer coisa) indiscriminadamente (sem 

hierarquias), constituindo, portanto, uma potência de referenciação – “potência” sem o 

sentido de anterioridade, mas sim enquanto força, capacidade, um virtual que é 

atualizado a cada fato poético; sua unidade é a da multiplicidade. E, embora jamais se 

restrinja a uma concretude específica, é em suportes materiais que a função deserto 

acontece. “Por isso é talvez errado falar de arte abstracta. Este tipo de abstractização 

constrói-se, faz-se”, nos diz Klee em um de seus ensaios. Prossegue: 

 

Na abstracção, a realidade está preservada. Encontra-se uma ponte 

para as experiências da realidade. Vencer a matéria conflitual da vida 

com sentidos abertos, pesquisar o seu sentido e aspirar, com isso, a um 

ponto o mais evoluído possível. 

Isto, como tentativa para estimular uma criação mais viva. A força do 

acto criador não pode ser nomeada. Em última análise, ela permanece 
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um mistério. Mas aquilo que não nos tocou de forma essencial não é 

mistério nenhum. Nós próprios trazemos conosco esta força no mais 

íntimo de nós. Não podemos nomear a sua essência, mas podemos ir 

ao encontro da fonte, até onde nos for possível. Em todo caso, temos 

de revelar esta força nas suas funções, tal como ela se revela em nós 

próprios. Provavelmente ela própria é uma forma de matéria, mas, 

enquanto tal, não perceptível com os mesmos sentidos que nos 

permitem perceber as modalidades conhecidas da matéria. Mas é nas 

modalidades conhecidas da matéria que ela tem de se dar a conhecer. 

Ela tem de funcionar em união com estas. Na fusão com a matéria, 

tem de se transformar numa forma viva, real. (KLEE, 2014, p. 99)  
 

Talvez o que tentemos todo o tempo neste trabalho seja afinal desencavar “até 

onde nos for possível” essa força (função deserto), e fazemo-lo indo ao encontro do que 

julgamos sua fonte, suas funções, a maneira como ela funciona nos textos – “tal como 

ela se revela em nós próprios”. No caso de Nava, seria difícil pensar no poeta sem 

pensar em carne. Se escrita e memória se imbricam indissoluvelmente no processo que é 

a criação, não se pode esquecer que a memória está na pele. Luis Maffei, em texto sobre 

o poeta, recupera a definição que encerra o poema “Não muita vez”: “A pele é o espelho 

da memória.” (NAVA, 2002, p. 61), e observa que, 

 

para além de acusar, através da pele, e, portanto, através da nudez 

(para que se recupere em momento apropriado um título do próprio 

Nava), aquilo que a vivência acumula – sendo a memória repositório 

criativo e recriativo de tudo quanto é vivência –, o humano tem na 

pele um órgão possuidor de memória própria, e isso o aproxima duma 

peculiaridade animal (MAFFEI, 2008, p. 8). 

 

Note-se que a pele é espelho da memória, mas espelho alterador, criador – como, 

ademais, todos o são: “[...] o espelho não reflete o Mesmo. O que se vê é já vertigem, 

criação, fuga do representável justamente diante da tentativa de representar-se. O 

espelho não é um reflexo, é a porta do labirinto, caminho para a morte, mas também 

perspectiva de renascimento no útero da terra, no encontro da ilha deserta, lugar de 

decomposição e renovação” (FARINA; FONSECA, 2013, p. 102). Assim, memória, 
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criação, corpo e intensidade/força estão intimamente vinculados nessa produção poética. 

Todos saem de dentro uns dos outros, se esparramam uns sobre os outros, se 

atravessam. Insistimos na multiplicidade de sentidos em que se dão esses movimentos 

para reforçar a subversão de interioridades/exterioridades em Nava, que se radicaliza ao 

ponto de se configurar um espaço único de livre circulação de pluralidades. Espaço que 

não abdica de materialidade(s), antes depende dela(s) para existir, mas que nem por isso 

prioriza o ser, e sim o devir. Razão por que Deleuze sustenta que a forma em Bacon se 

põe a dizer o acontecimento e não mais a essência, a modulação e não mais a 

substância, o devir e não mais o ser.  

Vem daí a possibilidade de irradiação simbólica mútua entre elementos 

aparentemente díspares. A poética naviana desenha um percurso da luz às trevas, diz 

Gastão Cruz (cf. CRUZ, 2002, p. 284 e p. 287), e com razão. A aparição do mar aos 

poucos cede lugar à do deserto, acrescenta. A presença de um rapaz e de uma conotação 

mais diretamente sexual vai se diluindo conforme passam os livros e a morte neles se 

imiscui, observa Carla Miguelote (2006), também propositadamente. Mas algo nos 

parece subsistir desde o primeiro até o último dos livros de Nava, e é esse fundo – esse 

espacejamento, essa, em nossa terminologia, função deserto. É mesmo por isso que, 

para este trabalho, embora sejam mais frequentes os exemplos dos últimos livros, 

quando essa função torna-se ainda mais evidente, trazemos também diversos poemas 

das primeiras publicações navianas, justamente por haver algo que une toda essa obra, 

espacejando-a em si mesma. A problematização de que temos tratado com relação às 

oposições é uma das grandes responsáveis por essa coesão espacejada – oxímoro que, 

já então, não nos parece inadequado. Pois não é como se a escrita naviana saísse de um 

ponto – a luz, o mar ou o sexo – e então desenhasse um percurso linear para chegar a 

outro, diametralmente oposto – as trevas, o deserto, a morte; é que, desde logo, a luz 
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contém treva, mar e deserto se “diferenciam apenas pelo grau de apuramento” (NAVA, 

2002, p. 159), e sexo é, em si, também morte.  

 

 

 

 

5.4 Cores-conceito e espacejamentos rizomáticos 

 

Carla Miguelote, em reflexão sobre a presença na brancura associada às trevas 

em Nava, observa que estamos “diante de uma poética que enxerga nos aspectos 

contrastantes menos oposição do que diferença de grau” (MIGUELOTE, 2006, p. 53). 

Assim, dicotomias se esvaem “devido à própria insustentabilidade das oposições. Na 

poética naviana, luz não se opõe a trevas, mar não se opõe a deserto, assim como vida 

não se opõe à morte” (MIGUELOTE, 2006, p. 54). É o que deseja essa poética, afinal: 

que branco (do papel) e negro (das palavras) possam se fundir e se converter “nessa 

outra [cor] a que, na enigmática expressão de Sá-Carneiro, a saudade se trava”, como se 

lê no poema “Final” (2002, p. 265), reproduzido inteiro anteriormente.  

Tal processo ocorreria por meio de uma “irradiação simbólica, magnética” – 

grifamos o paradoxo, apenas aparente: trata-se então de forças de dilatação, a promover 

rompimentos e difusões de sentidos, e ao mesmo tempo de fusão. Não há, então, 

incongruência na equivalência cromática preto/branco; novamente, prioriza-se mais a 

intensidade do que uma identidade imagética preestabelecida e tradicionalmente 

reconhecível – como o seriam um amarelo, um vermelho ou um azul, por exemplo –, 

mais o grito do que o horror. Assim, as cores podem se volativizar em/de paisagens – 

“O azul do mar desprende-se da água.” (NAVA, 2002, p. 205) – ou comungar com o 
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tempo, como no texto em que um roxo, a princípio bastante concreto (“O quarto onde 

poisaram a imagem estava pintado de roxo. De roxo roxo, de carne cianosada”), 

identifica-se, por processos que envolvem igualmente memória, sensação e imaginação, 

a uma “espécie de momento incolor”. No processo mnemônico, sensações sobrelevam-

se aos fatos – como se restasse uma sensação (ou, ainda mais propriamente, um 

sentimento) de azul, mutável com o tempo (e potente de efetuar mudanças no sujeito), e 

não algo como uma fotografia ou tela pintada de determinado momento ou cena, 

resgatável no presente tal como registrada no passado. É o que nos fica de um poema 

como “Até à infância” (p. 107): 

 

Tive hoje, olhando o céu pela janela do meu quarto, a 

sensação de que ele se me entranhava até à infância. Nunca supus que 

em mim houvesse uma profundidade capaz de absorver uma tão 

extensa superfície azul, a qual vertiginosamente refluía por mim 

dentro, iluminando espaços de cuja existência eu nem sequer 

desconfiava. O certo é que, ao atingir maior profundidade, a cor se lhe 

alterou sensivelmente, embora a natureza dessa mutação não fosse 

propriamente de ordem física. Foi como se ao chegar a esse ponto, 

tendo a bomba da memória começado a trabalhar, a luz que sobre ele 

esse mecanismo vomitava lhe alterasse a própria consistência e 

furiosamente arrancasse ao coração da terra aquele que, a um ritmo 

idêntico, eu sentia acelerar-me entre os ossos. 

 

Nava, ao comentar certas construções e recorrências cromáticas em Eugénio de 

Andrade, escreve que “o azul com que nestes poemas nos deparamos nada tem a ver 

com o da paleta dos pintores, tratando-se antes, e isto na linha da citada afirmação, dum 

‘azul branco’ ou destituído da sua própria condição cromática” (2002, p. 157-158). 

Adiante: “a força desse azul que tanto nos surpreende deriva menos dum hipotético 

referente susceptível de encontrar-se na natureza ou na tela dum pintor, que 

precisamente daquilo que o subtrai a essa possibilidade” (p. 158). Lemos, nessas 

observações, muito do que faz o próprio Nava em sua poesia, em que as cores liberam-
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se das suas propriedades cromáticas para liberar e fazer circular intensidade – “afasto as 

cores para no lugar delas não deixar senão a luz” (NAVA, 2002, p. 55) –, surpreender 

novas possibilidades de existência, desobrigadas de corresponder a um real pré-fixado; e 

então, também de sua escrita, pode surgir “uma imagem inteiramente ‘infigurável’, ou 

seja, que nenhum pintor, ainda que o tentasse, lograria alguma vez reproduzir” (NAVA, 

2004, p. 159, grifo nosso). Voltamos a pensar naquele sketch nada convencional, 

comentado anteriormente, e também na noção de diagrama, que, “multipotencial”, 

limpa os clichês da tela e – retomando quase ipsis litteris algo que já citamos de Peter 

Pál Pelbart – faz com que os planos se libertem da perspectiva, a cor e suas modulações 

se libertem das oposições claro/escuro, luz/sombra, e o corpo se liberte do organismo. O 

que temos evidenciado é esse movimento de limpeza de clichês (com, por exemplo, o 

afastamento das cores de seu funcionamento mais diretamente referencial) / 

espacejamento / rompimento de contornos promovido por essa poética para que se 

liberte a intensidade / energia (a luz, no verso citado). E, já que estamos no terreno do 

não figurativo, talvez possamos eleger uma cor enquanto conceito, e não como 

qualidade cromática, como uma das sínteses possíveis para o procedimento poético 

naviano; e ela poderia ser, como víramos também em Ramos Rosa, o branco – aquele 

do Disco de Newton, movimento e pluralidade. Mas poderia ser também, como 

veremos, o preto – ou ainda, no espectro cromático demonstrado por Klee, o cinza. A 

tinta em que se mergulharia o pincel para representar essa cor-conceito pouco nos 

importa; queremos apenas aproveitar algumas das formulações que compõem certas 

teorias cromáticas, identificando seus elementos comuns e trazendo-os para nossas 

reflexões. 

Tradicionalmente, existem duas formas de se considerar as cores: o sistema de 

cor-luz (para cores oriundas de corpos emitentes de luz, como como monitores, 
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lanternas, televisão), também conhecido como RGB (Red, Green, Blue); e o sistema de 

cor-pigmento (para cores em corpos opacos reflexivos de luz, como as das tintas), 

também conhecido como CMY (Cyan, Magenta, Yellow). De forma simples, a cor-luz 

ou cor-energia é toda cor formada pela emissão direta de luz, e a cor-pigmento é a cor 

refletida por um objeto.  

 

O RGB [...] trabalha por adição, ou seja, se somarmos as três cores 

básicas, nas proporções corretas, obteremos a cor branca. Já o CMY é 

conhecido o sistema de Cor Pigmento, e trabalha por subtração, ou 

seja, se somarmos as três cores nas proporções corretas obteremos 

preto (desde que se use pigmentos apropriados e de boa qualidade).  

[...] 

Para entendermos melhor a diferença entre um sistema e outro 

vejamos os seguintes exemplos: Sistema RGB: imagine acender sobre 

uma superfície (uma parede branca, por exemplo) duas lâmpadas, uma 

de 100W de potência e outra de 50W. O resultado não será a média 

das duas (75 W), mas a soma (150 W), portanto, houve uma adição. 

Sistema CMY: se juntarmos um litro de tinta branca com um de tinta 

preta obteremos dois litros de tinta cinza, ou seja, a média das duas 

cores. Ao mesmo tempo em que clareamos o preto escurecemos o 

branco. (ROCHA, 2010, p. 8) 

 

Assim, o sistema RGB, de cor-luz, é aditivo; o sistema CMY, de cor-pigmento, é 

subtrativo: o pigmento reflete somente a cor que não é absorvida (por exemplo: o 

pigmento amarelo absorve da luz branca todas as cores, exceto o amarelo); desta forma, 

enxergaremos “menos” informação luminosa, pois parte da luz não será vista. No 

primeiro sistema, o branco é a cor mais excessiva, sendo o preto considerado “ausência 

de informação”. Já no sistema CMY, a situação de preto e branco se inverte: o preto 

corresponde à soma das cores, e é o branco que corresponde à “ausência de 

informação”. 

 Nesse sentido, podemos imaginar que a luz identificada por Gastão Cruz como 

mais presente na primeira porção da obra do poeta aproxima-se do branco aditivo, o 



186 

 

branco-luz do sistema RGB; por outro lado, a treva, identificada na segunda porção da 

obra naviana, aproxima-se do preto do sistema CMY, ou seja, a mais prenhe de todas as 

cores. Um e outro caso afastam-se da simples “ausência de informação”, ainda que uma 

folha de papel em branco ou a mais completa escuridão pudessem sugerir o contrário. 

Pois, como visto, eles constituem mais um excesso de possibilidades, informações em 

potência. O branco do RGB e o preto do CMY não são, portanto, naquilo que nos 

interessa, opostos; o mesmo ocorre com a luz e a treva, em Nava – em alguns 

momentos, uma aproximação entre claro e escuro chega a se fazer bastante evidente: 

“Começam-nos as trevas a romper / a carne, comparáveis / a neve que do céu / caísse 

ensanguentada”; “aqui ninguém ignora / [...] / que a luz / ascende do vazio”; 

“envolvem-nos as trevas / os ossos, [...]” (NAVA, 2002, p, 225-226). “A luz que das 

vísceras emana é a de deus, aquela que, por uma excessiva dose de trevas misturada, 

mais que qualquer outra se aproxima da de deus,” (NAVA, 2002, p. 181-182). 

 Ainda pensando em cor-conceito (e não em cor-qualidade cromática), 

poderíamos, a partir de uma reflexão desenvolvida por Klee, encontrar no cinza outra 

possibilidade de cor-síntese para Nava e, de forma mais ampla, para a função deserto. 

Não por ser esta a cor mais predominante em sua poesia (reitere-se que estamos, ao 

menos aqui, mais no terreno teórico do que no empírico; reforça isto o fato de tal 

coloração sequer aparecer nos textos navianos), mas porque, em Klee, o cinza simboliza 

o não ser preto nem branco, e ao mesmo tempo a possibilidade de ser preto ou branco. 

Esse cinza – ou, ainda melhor, e nas palavras do próprio pintor, “o conceito de 

cinzento” – sintetiza o que procuramos mostrar com a explanação dos sistemas RGB e 

CMY.  

Diz-nos Klee ser o “ponto cinzento” correspondente ao “caos verdadeiro”, 

aquele que não constitui antítese e em que antíteses não se constituem. “Pode ser nada 
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ou algo adormecido, morte ou nascimento, dependendo do predomínio da vontade, do 

querer ou do não querer.” (KLEE, 2014, p. 64). Adiante: “Este ponto é cinzento, porque 

não é branco nem preto, ou porque é tanto branco como preto. É cinzento, porque não 

está nem em cima nem embaixo, ou porque está tanto em cima como embaixo” (p. 65). 

Trata-se de uma resistência a hierarquias convencionais que diz muito também da 

poética naviana, que trabalha com menos formas ou contornos bem estabelecidos (estes 

estão sempre a se espacejar, a ter suas feições subvertidas, dissolvendo separações, 

antíteses) e mais intensidade integradora (potência de coexistirem preto e branco, 

interior e exterior, eu e paisagem, eu e outro, eu e texto, preto e branco, vermelho e 

azul)126. Emblemático nesse sentido é o poema em prosa “Insónia”, em que um sujeito, 

na escuridão de um quarto, fecha seus olhos:  

 

Agradou-lhe a ideia de que, através desse simples gesto, pudesse 

homogeneizar o exterior e o interior, como se as trevas em que o 

aposento mergulhava e as que de dentro de si assim se desprendiam 

fossem de uma só e mesma natureza e, por uma progressiva 

porosidade do seu corpo, circulassem em ambos os sentidos até por 

completo lhe anularem os limites. De certa forma deixava de ter 

corpo, ou pelo menos um corpo exterior, e o que a ele se atinha 

quando havia luz podia agora reduzir-se a um núcleo ou expandir-se 

em círculos que só não abarcavam sucessivamente o quarto, o 

apartamento, o prédio, o bairro, porque no escuro nada disso chega a 

ter sentido.  

(NAVA, 2002, p. 164, com grifo nosso) 

 

Pode-se voltar a pensar na noção de acontecimento, que foi tratada em diversos 

momentos deste trabalho e retornará, na conclusão, em uma aproximação entre alguns 

aspectos da função deserto, do pensamento estoico tal como lido por Cauquelin e de 

                                                           
126  Desenvolvendo o argumento de que tudo em Nava é corpo, Eucanaã escreve sobre o 

“espetacular alargamento [do corpo] como matéria, sendo pensado então na mesma dimensão do céu, do 

mar, das praias e das escarpas”; assim, em sua poesia, “se fundem topografia e anatomia”. “Esta poesia 

inventa, portanto, uma organografia geral, sem limites, configurada como ponto de observação 

privilegiado para a visão de cruzamentos inesperados (impensados para as ciências convencionais, ou 

denotativas, para fazer uso de um termo caro à semântica)” (FERRAZ, 2004, p. 100, grifos originais).  
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Deleuze. “O acontecimento nada mais é do que um conjunto de singularidades”, e estas 

não dizem respeito “nem ao individual, nem ao pessoal”: são neutras. Blanchot, Foucaul 

e Deleuze, como observa Tatiana Salem Levy,  

 

concebem a literatura como uma experiência neutra [...]: a experiência 

do fora. Para Deleuze, escrever é sentir e agir no plano de imanência, 

produzindo singularidades. “É pela imanência, na [grifo original] 

imanência, que as palavras agem, revertendo o interior no exterior, 

constituindo uma superfície sensitiva onde todas as imagens e todas 

as sensações circulam” [grifo nosso], afirma o crítico português José 

Gil. Agindo na imanência, as palavras produzem sensações 

absolutamente reais. (LEVY, 2011, p. 107)  

 

Novamente, estamos aproximando o conceito de função deserto com o de fora, 

tal como tratado por Deleuze, Blanchot e Foucault (assim como o aproximáramos da 

noção de vazio incorporal). Permitimo-nos mais uma citação a Levy, extensa, por ela 

dialogar com diversos pontos, em especial no tocante à ética da poesia moderna, de que 

temos tratado ao longo destas reflexões:  

 

No lado de fora, as forças se encontram em puro devir, em 

metamorfose constante. [...] A natureza do fora [enquanto espaço da 

linguagem literária] é a natureza das singularidades, em que as coisas 

ainda não são, pois aí se encontram em estado de puro devir. Nada se 

fixa, tudo é móvel, errante [...]. É por isso que o fora constitui um real 

que, em vez de atual, se constitui como virtual. A realidade aí está 

presente, mas não sob o domínio das formas (real atual), e sim sob o 

domínio do indeterminado, do imprevisível, daquilo que Deleuze 

entende por devir. [...] Como não relação, como não lugar, o fora está 

sempre resistindo ao poder. Por ser um espaço de virtualidades, de 

devires permanentes, o fora termina por constituir – e agora serei 

paradoxal – uma não dimensão, um fora do poder que é sempre sua 

resistência. (LEVY, 2011, p. 86-87) 

 

Voltemos ao espacejamento, gesto tão marcante em Nava, relendo algo que 

citamos ainda agora: “afasto as cores para no lugar delas não deixar senão a luz” 
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(NAVA, 2002, p. 55)127. Coesão espacejada, escrevêramos; espacejamento para 

coesão, redobramos; “ver num poema o céu em entrelinhas” (p. 56) não é apenas 

subentender o céu no texto128, mas também ver céu entre as linhas do poema, espacejar 

radicalmente a escrita. E esse espacejamento acontece mesmo quando o poema é em 

prosa e não apresenta nenhuma disposição gráfica especial, nem sequer divisão 

estrófica. A letra se extravia no labirinto poético, o sublinhado é pressentido no imenso 

do horizonte, diz-nos o mesmo poema intitulado “Em entrelinhas”. Move-se a rede de 

metáforas, erram significados e significantes – lembramo-nos agora dos deslizamentos 

de pedras, mar, página etc. pelos versos de Ramos Rosa –, e essa circulação (partilha) 

de intensidades se dá por um espacejamento rizomático: o espaço, ou deserto, de cada 

coisa faz rizomas com o próximo, tornando possíveis identificações ou aproximações de 

outro modo insuspeitas, como aquela entre deserto/mar, já vista, ou as assimilações e 

conversões produzidas nos fragmentos a seguir. 

 

Noutra altura, descobri que a cidade era o nosso sangue. De idêntica 

assimilação já antes me apercebera, ao comparar ao sangue a 

linguagem. Vi então que a primeira identificação se confirmava, uma 

vez que qualquer dos elementos então em jogo (a cidade e a 

linguagem) podia comparar-se ao sangue. (NAVA, 1997, p. 14) 

 

De novo o encontro onde as linguagens abrem umas sobre as outras, o 

rapaz. Da árvore encarnada, meio dentro da memória, apenas a 

folhagem salta pelos olhos e se espalha pelo rosto, o que me põe a 

braços com as palavras. As raízes entram-lhe no sangue, abrem-lhe 

internos focos de paixão, não tarda que penetrem pela terra a cujos 

intestinos vão buscar com que saciar-lhe os olhos – as visões 

ascendem tumultuosamente, como seiva a ferver, creio que por vezes 

trazem pedra misturada. Lembro-me de o ver assim, todo ele tomado 

pela força da folhagem. (NAVA, 2002, p. 50) 

 

                                                           
127  Apenas para deixar mais explícita a não contradição entre a discussão recém-empreendida 

acerca das cores e este verso de Nava, reiteramos que preto, branco, e especialmente o cinza foram por 

nós tratados como intensidades, transcendendo com seu aspecto conceitual, teórico-reflexivo, as 

particularidades empírico-cromáticas de cada um. 
128  “o céu / que neste poema sei subentendido”, ressoa outro poema, pouco adiante (p. 58). 
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Ao propor a ideia de espacejamentos rizomáticos, mesclamos uma noção 

naviana (a de espacejamento)129 e outra formulada por Deleuze e Guattari (a de 

rizomas). São esses espacejamentos rizomáticos que, permanentemente móveis, abrem 

os contornos, entram pelos corpos, tiram-lhes os limites que os separavam uns dos 

outros, escavam e derrubam o que seriam blocos para tornar tudo um espaço de 

circulação, de pluralidade potente; de liberdade. O espacejamento, então, não é 

separação, mas ligação – ligação pelo espaço, “como um deserto a abrir noutro deserto” 

(NAVA, 2002, p. 265), irradiação simbólica, reconversão.  

 

O deserto de areia não comporta apenas oásis, que são como pontos 

fixos, mas vegetações rizomáticas, temporárias e móveis em função de 

chuvas locais, e que determinam mudanças de orientação dos 

percursos. É nos mesmos termos que se descreve o deserto de areia e o 

de gelo: neles, nenhuma linha separa a terra e o céu; não há distância 

intermediária, perspectiva, nem contorno, a visibilidade é restrita; e, 

no entanto, há uma topologia extraordinariamente fina, que não 

repousa sobre pontos ou objetos, mas sobre hecceidades, sobre 

conjuntos de correlações (ventos, ondulações da neve ou da areia, 

canto da areia ou estalidos do gelo, qualidades tácteis de ambos) […] 

(DELEUZE;GUATTARI, 1997a, p. 53-54) 

 

A poalha poética não repousa sobre pontos ou objetos, mas desliza em 

correlações, sem jamais se deter. São diversos os momentos em que o deserto de um 

abre-se a outro, que a treva ou o branco fazem rizomas, a topologia (corporal, subjetiva, 

de paisagem) recai sobre correlações – as correlações da linguagem: 

 

                                                           
129  Uma palavra semelhante é utilizada nas traduções de Nietszche, Blanchot, Deleuze e Foucault 

para denominar algo que se encontra com o que temos aqui tratado: “espaçamento”. “Pensar será, por 

conseguinte, exposição às forças, na sua distância, no espaçamento que elas criam entre si, no Entre que a 

guerra entre elas cria a todo momento. Pensar será abrir-se, na relação com o Fora, às Forças, ao Jogo e 

ao Acaso.” (PELBART, 1989, p. 124-125)  
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As trevas engolfavam-se-lhe através da boca e dos ouvidos. Mesmo lá 

fora era como se, a partir de dada altura, um pincel invisível tivesse 

começado a passar sucessivas camadas de tinta preta sobre as folhas 

das palmeiras: tudo o que ainda há pouco era dum verde acerado 

enegrecia velozmente.  

(NAVA, 2002, p. 260) 

 

De novo o encontro onde as linguagens abrem umas sobre as outras 

(NAVA, 2002, p. 50) 

 

[...] a rebentação da luz é idêntica à das ondas, as imagens esticadas 

sob a pele irrompem pelas mãos, abrem janelas sobre os rins, a 

intensidade do rapaz é então tal que é ele quem põe em branco a 

página.  

(NAVA, 2002, p. 49) 

 

Escrevo, o que não deixa de, por meias 

palavras, fazer ver as ondas ascendendo 

do fundo dos baús. 

 

A água a contas com as trevas.  

(NAVA, 2002, p. 58) 

 

Há pouco citamos o poema “Insónia” para verificar o caráter 

indiferenciador/reconversor das trevas. Este mesmo texto fala em uma “identificação 

entre o espaço e o tempo”, a que a escuridão seria propícia. Em “O olho algébrico”, do 

livro Vulcão, lemos algo bastante semelhante, mas em uma perspectiva, por assim dizer, 

matemático-poética. O texto versa sobre  

 

um zero que, associado a qualquer outro objeto, fosse este um móvel, 

um tapete ou um adereço, o convertia a ele também num algarismo, 

um elemento com o qual compunha então um número num plano cada 

vez mais vasto onde assim tudo acabava por poder perspectivar-se em 

termos aritméticos. Os mais heterogéneos objectos combinavam-se 

entre si em melindrosas adições, ávidas multiplicações que tudo 

pareciam arrastar e consumir, operações [...] onde fatalmente o zero 

era a entidade soberana [...]. A pulsação algébrica do espaço 

aproximava-o do tempo, o zero ia e vinha e nesse movimento era 

visível o vazio que também significava, a conversão dos dados dos 

sentidos em conceitos dum rigor gémeo do vidro [...].  

(NAVA, 2002, p. 238)  

 

O zero naviano movimenta-se em um espaço, “um plano cada vez mais vasto”. 

Ao mesmo tempo, é um elemento conversor, capaz de transformar um móvel, tapete ou 
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adereço em um algarismo. Como na equação de Carlos de Oliveira, o texto abre-se a 

para relações que superam a referencialidade convencional, dando-se ênfase a conceitos 

(ou variáveis); um lugar de novas possibilidades de combinações, mesmo entre “os mais 

heterogêneos objectos”. Em suma, um vazio que também significa, povoado por 

circulações, adições e multiplicações – e é precisamente esta uma das melhores 

definições para a função deserto. Zero, deserto (e ainda buraco, lacuna, que em termos 

poéticos mereceram nossa atenção previamente) também se identificam em Deleuze e 

Guattari, em suas aproximações do corpo-sem-órgãos e dos devires; neles, 

esvaziamento, povoamento e multiplicidades igualmente se combinam: “O zero é o 

corpo sem órgãos do Homem dos Lobos. [...] [o ponto zero] não exprime de forma 

alguma a falta, mas a positividade do corpo pleno como suporte e suposto [...]” 

(DELEUZE, GUATTARI, 2011, p. 58)130. 

As especificidades desse numeral fazem com que ele em diversos aspectos toque 

o conceito de função deserto. Multiplicando-se o zero por qualquer número, o resultado 

será sempre o próprio zero, que, na esteira de Nava, aproximamos à multiplicidade do 

ou no vazio, ao vazio não excludente. Além disso, é ele o único número que não possui 

um seu diametralmente oposto (para +1 tem-se -1, para +100 tem-se -100 etc.), podendo 

representar a superação de todas as dicotomias. É o zero o ponto em que positivo e 

negativo coexistem na inexistência (que existe). Como uma brecha no muro ou a ferida 

no corpo – ou talvez a poesia na linguagem –, ele está dentro, mas ao mesmo tempo 

fora, deslocado: integra a ordem de valor dos algarismos arábicos, mas ao mesmo tempo 

                                                           
130  Outro fragmento do mesmo livro de Deleuze e Guattari ilumina essa aproximação entre vazio e 

multiplicidade em que viemos insistindo. Apesar de não mencionarem o zero, os autores também aqui 

recorrem a alguma matemática: “Na verdade não basta dizer Viva o múltiplo, grito de resto difícil de 

emitir. Nenhuma habilidade tipográfica, lexical ou mesmo sintática será suficiente para fazê-lo ouvir. É 

preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão superior, mas, ao contrário [...] sempre 

n-1 (é somente assim que o uno faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído dele). Subtrair o único da 

multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1.” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 21). Escrever “a n-

1” é o que propõem, em momentos fulcrais de suas obras, Carlos de Oliveira, António Ramos Rosa e Luís 

Miguel Nava.   
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é atípico, uma linha de fuga dentro da linha numérica (tendo sido, inclusive, introduzido 

no sistema de numeração arábico depois dos demais algarismos). Pertence e, ao mesmo 

tempo, se destaca: é o único algarismo que não possui ângulos (os demais algarismos 

têm, na sua representação original, a quantidade de ângulos que lhes corresponde). O 

aspecto gráfico do zero, por sinal, é propício a relações com diversas imagens 

produtivas para a poesia moderna: para além dos buracos, ele remete também a círculo, 

gota, boca, o próprio olho de que se apropria o título do poema naviano; poço e espelho, 

superfície e fundura. É início e fim, infinito em movimento infinito (Ramos Rosa e 

Oliveira), potência de dilatação (Nava); signo numérico que representa um valor nulo, 

nada, vazio – o lugar de que temos pretendido nos acercar, ou, em palavras de Ramos 

Rosa, “princípio da alteridade”, “deserto no deserto”:  

 

Aqui é um lugar neutro o lugar nu O lugar livre 

Lugar inacessivelmente pobre e nulo 

Porque não se pode começar no princípio 

Aqui nada se disse e por isso está tudo por dizer 

e por isso nada se dirá e por isso tudo se dirá 

Aqui não é o caminho 

nada poderá sair daqui 

aqui é a brecha do muro 

a fissura inicial em que se inscrevem os sinais 

 

Aqui estou à beira da origem 

onde nada principia senão a sede 

onde nada vive senão o desejo 

Nada cresce senão o nulo e neutro ser animal de água e [ar 

que me envolve como um olho 

morada permanente interior inacessível 

simples e prodigioso núcleo onde permanecer é começar 

[sempre 

e  cada  vez  mais 

o  impossível  acto  de  ser 

a  superabundância  e  a  graça  de  nada  ser 

a  ameaça  suspensa  e  a  angústia  próxima  de  irrupção  [do  

exterior 

a   cada   momento   superado   pelo   movimento   [animal   

que   escreve 

em   pleno   delírio   legível   e   branco 
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Aqui é  a  planície  e  o  poço  A  dissidência  originária 

onde  a  boca  bebe  o  princípio  da  alteridade  acesa 

[...] 

é o lugar nulo deserto no deserto 

[...] 

(RAMOS ROSA, 2001, p. 135). 
 

Esse lugar “inacessivelmente pobre e nulo” que estamos associando ao zero é 

subversivo – porque “livre” – em sua neutralidade. Talvez seja este o deserto almejado e 

criado pelos poetas que estudamos: a perversão maior, e localizada justamente no menor 

ou no mais nu possível, o valor que é tão pequeno que nem chega a ser – valor –, a 

micropaisagem, o poro, a fenda.  

Ao longo de nossas leituras, assoma a possibilidade de se pensar o zero também 

na perspectiva do tempo – como o “presente atemporal” do eu pensante conforme 

concebido por Hannah Arendt, comentado no tópico “Apresentação”, o “momento 

estoico” ou, ainda, o tempo do pensamento e da linguagem sob a perspectiva do fora. 

Às representações propiciadas pelo algarismo, então, somar-se-ia a do momento do 

acontecimento poético, aquele instante entre o passado e o futuro, que dura o tempo da 

criação (escrita e leitura) – pois, “Quando se deixa de escrever para respirar (exige-o 

nossa condição) lá está o tempo à espera e recomeçamos a perdê-lo. [...] fora do ponto 

morto, tarde ou cedo, morre-se em definitivo; a contradição não tem saída.” 

(OLIVEIRA, 1973, p. 195). 

As relações entre escrita e matemática (já desenvolvidas em outros momentos da 

literatura, como pelo Oulipo131), sugeridas pela equação de Carlos de Oliveira e pelos 

zeros de Nava e Ramos Rosa mostram-se eticamente produtivas, até por serem mais 

                                                           
131  Ouvroir de Littérature Potentielle, grupo de escritores surgido em 1961, na França, que 

enxergava no “uso da lógica, da álgebra e da geometria uma via para potencializar os efeitos estéticos da 

palavra”. Para tanto, valoriza-se o “caráter material da literatura e a imanência do texto como jogo de 

significantes, análogo à manipulação de variáveis em uma equação” (PEREIRA, 2011, p. 1). 
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uma forma de superar dicotomias tradicionais, aproximando áreas ainda hoje tidas 

comumente como antípodas. Fazê-lo e observar a operação poética de uma “segunda 

geometria” (ou a partir de uma “cartografia transtornada”) contribuem, a nosso ver, para 

evidenciar como a função deserto se tece colocando estranhezas-em-comum132, criando 

um espaço de partilha – nesse caso da literatura e da matemática, partilha não apenas de 

termos, mas de processos. Em gráficos ou grafias, o que há são marcas no deserto 

(grafemas/algarismos no papel) compondo relações subtrativas, aditivas, 

multiplicativas, distributivas, e não valores absolutos.  

 

No nível lógico e algébrico, não importam as proposições, mas sim as 

relações entre elas. Assim, esvaziam-se de referentes os significantes 

matemáticos, marcando a ausência daquilo que contam, estruturada 

por uma sintaxe de operações aritméticas. Afinal, se a palavra mata o 

mundo, substituindo o objeto pelo signo, o número também é um 

aliquid quo, “aquilo além do que”, testemunhando em presença a 

ausência de algo que quantifica (PEREIRA, 2011, p. 5).  

 

                                                           
132  O título de um dos livros de Silvina Rodrigues Lopes é A estranheza-em-comum (SP: Lumme 

Editor, 2012). 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 

Combinando e recombinando, e preservando, na medida do 

possível, a cultura dos elementos puros. (KLEE, 2014, p. 36) 

 

O que se encontra reconfigura o que se procurava. 

(ALMEIDA, 2015, p. 137) 

 

 

Lançamos mão, conscientes do risco que isto pode representar, de diferentes 

áreas do conhecimento. Desde o início deste percurso, alguns autores afiguraram-se 

como luzes para nosso caminho, como Gilles Deleuze, Maurice Blanchot, Michel 

Foucault (e o cruzamento inteligente feito por Tatiana Salem Levy acerca de questões 

referentes ao fora desenvolvidas por esses três autores), Michel Collot. A estes que 

poderiam ser considerados os suportes para nossas primeiras reflexões, reuniram-se com 

o tempo linhas de pensamento mais heterogêneas – como os escritos de Paul Klee, uma 

das muitas felizes sugestões oferecidas pela banca durante a qualificação, que acabaram 

por se tornar essenciais para este trabalho, ajudando-nos a dar forma ao que antes eram 

apenas intuições. Com alguns dos desenvolvimentos reflexivos feitos pelo pintor, 

aprofundamos nossa compreensão acerca de procedimentos poéticos que são chave para 

o conceito de função deserto que desenvolvemos, percebendo melhor tais 

procedimentos na tessitura dos poemas e no contexto mais amplo de uma produção 

artística moderna.  

Klee trouxe, ainda, outra contribuição: um não planejado diálogo com teorias 

das artes plásticas. Não no sentido das ecfrases ou de reflexões acerca da história da 
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arte, mas sim com textos escritos pelos próprios pintores lançando luzes sobre o que 

procurávamos pôr em palavras acerca de nossos poetas (caso de Klee); com textos 

escritos sobre pintores (como naqueles em que Nava e Deleuze refletem acerca de 

Francis Bacon); com textos filosóficos sobre arte visual contemporânea – especialmente 

o de Anne Cauquelin, que recorre a algumas das bases do pensamento estoico para 

pensar o presente. Sobre este último caso, gostaríamos de, ainda uma vez, ressaltar algo 

que, esperamos, tornou-se explícito no corpo do trabalho: não pretendemos, aqui, fazer 

um retorno aprofundado à teoria estoica, embora evidentemente alguma revisitação 

tenha sido necessária ao longo das pesquisas. Tomamos o texto de Cauquelin não como 

uma simples reflexão em segunda mão; antes dedicamos-lhe a leitura que, a nosso ver, é 

por ele solicitada: como um texto que se pretende um suporte para se pensar a arte 

contemporânea. Cauquelin retoma de forma atualizante alguns dos conceitos estoicos 

justamente por considerá-los úteis para se pensar criticamente a contemporaneidade, e é 

essa sua atualização que nos interessa.  

Se corremos o risco de tais “inverossímeis relações de convivência” (NAVA, 

2002, p. 148), é porque nos parece que foram as obras que demandaram essas vozes 

para cá convidadas. Se essas vozes são diversas, também o são essas poéticas, e vemos 

aí um dos encantos da poesia portuguesa moderna. Surpreender, em meio a essa 

diversidade, um quê em comum fascinou-nos desde o princípio, e nos acercar desse 

algo foi o objetivo deste trabalho. No caminho trilhado, acabamos flagrando muitos 

outros encontros, e o capitonê de que nos falou Nava estendeu-se da poesia para a 

filosofia – as teorias, ainda que guardando as diferenças entre si, se encontravam, se 

interseccionavam em pontos fulcrais para nossas reflexões. 

Depois de trilhado este (que é, e sempre haveria de ser, uma parte do) caminho, 

pensamos que afinal a função deserto se refere ao desejo de evidenciar o momento 
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poético (que é o da criação, ou seja, o da escrita e também o da leitura). Em outras 

palavras: o desejo da poesia de manifestar não apenas a si própria (para isso, bastaria ser 

metapoesia), mas a sua fulguração, o seu instante. Se a poesia moderna portuguesa é tão 

plural, o que pode costurar seus elementos, ou seja, o que se pode encontrar de comum 

entre suas escritas é este insistente apontar não exatamente para si mesma, mas para 

esse algo ao mesmo tempo geral (por se referir a toda poesia) e específico (por se referir 

apenas à poesia e por ser algo frágil e fugacíssimo, um relâmpago, um ponto): o isto 

que ela é.  Este é o tema, esta é a forma – essa “outra coisa ainda, / Essa coisa que é 

linda.” (PESSOA, 1994, p. 165): para isto se dirigem as construções erigidas por esses 

poetas.  

Vivificar este acontecimento sempre hesitante não é tarefa fácil para os poetas; 

aproximarmo-nos teoricamente dele tampouco poderia ser. Constatamos, porém, que é 

precisamente neste isto que muitas teorias se encontram. Procuramos pontuar de forma 

explícita esses cruzamentos ao longo do texto (e por vezes talvez tenhamos sido até 

cansativos em tantas retomadas e remissões a ele mesmo); mas, na esperança de torná-

los mais palpáveis, trazemos para estas considerações finais, como exemplo, alguns 

encontros que identificamos entre duas das teorias de que mais nos valemos aqui: o de 

conceitos estoicos com o do fora, desenvolvido por Blanchot, Foucault e Deleuze – e 

com o nosso próprio, de função deserto, construído a partir dos poetas estudados.  

Começamos propondo as seguintes relações: o que nomeamos como função 

deserto está para o vazio (fundo incorporal) dos estoicos e para o virtual deleuziano; e o 

que nomeamos como condensação da função deserto está para o corpo dos estoicos 

(ocupação momentânea do vazio por um corpo) e para o atual deleuziano (atualização 

do virtual). 
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Modernidade poética 

portuguesa (Nava, Ramos 

Rosa, Oliveira) 

Estoicos Deleuze 

Função deserto  Vazio ou fundo incorporal Virtual 

Condensação Corpo Atual 

 

Tabela 2 

 

Vimos, na leitura de Cauquelin, que o fundo de vazio incorporal contamina o 

corpo (citamos, à altura: “se o vazio é a condição do lugar, ele permanece presente com 

e no lugar quando o lugar emerge”133); a partir daí, observamos que também a função 

deserto participa do poema. Também na reflexão deleuziana há uma imbricação entre 

fundo e forma. A atualização pertence ao virtual, não se separando dele jamais: 

 

atual e virtual não se separam de maneira alguma, constituindo, cada 

um, uma das faces do mesmo objeto. Atual e virtual são, na verdade, 

impensáveis como partes separadas. Elas são “distintas e, no entanto, 

indiscerníveis [...]”. [...] Todo atual está sempre rodeado de círculos 

de virtualidades, “cada um deles emitindo um outro, e todos rodeando 

e reagindo sobre o atual”. As imagens virtuais reagem frequentemente 

sobre o atual, fazendo com que estejam em contato contínuo. [...] todo 

objeto é atual e virtual a um só tempo. (LEVY, 2011, p. 110). 

 

Os acontecimentos poéticos de que tratamos – e que, insistimos ainda uma vez, 

se mostram ao leitor tanto em tema (sobre o que se escreve) quanto em forma (como se 

escreve) – constituem de maneira especialmente visível as corporificações do vazio 

(estoicos), as atualizações do virtual (Deleuze), as condensações da função deserto 

(palavras nossas). Por isso são chave nas obras dos três poetas estudados; eles 

concentram em si esse dizer que julgamos tão marcante na modernidade poética 

                                                           
133  CAUQUELIN, 2008, p. 43. 
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portuguesa: o da função deserto. Observando em detalhe esses acontecimentos, 

buscamos flagrar o fundo virtual desses atuais poéticos. “Como foi visto, o fora é 

constituído por relações de força que não fazem ver nem falar, relações virtuais, porém 

elas são atualizadas no plano do saber, constituindo formas atuais que, estas sim, 

constituem o visível e o dizível de cada época” (LEVY, 2011, p. 111, grifos nossos).  

Cabe, ainda, chamar a atenção para uma diferença fundamental feita por Deleuze 

e que ressoa o que, de outra maneira, nos dizem os poetas: trata-se da diferença entre o 

virtual e o possível. Atualizar o virtual não é concretizar ou realizar uma possibilidade, 

pois isto pressuporia a preexistência de algo que passaria a ter, por analogia, uma 

existência. Não: atualizar o virtual é criar um novo. Por isso atualizar é, em Deleuze, 

sinônimo de diferenciar. Portanto, a atualização do virtual (retomamos nossas relações 

propostas: a corporificação do vazio, a condensação da função deserto) se dá por 

diferenciação, e não por um processo de semelhança.  

 

Passar do virtual ao atual, ou seja, atualizar-se, é criar linhas 

diferenciais “que correspondam, sem semelhança, à multiplicidade 

virtual”. Pode-se concluir, portanto, que o virtual é o conceito puro da 

diferença. Enquanto possível e real se assemelham, atual e virtual se 

diferenciam. Ambos são reais, mas mantêm entre si uma diferença de 

natureza. Ao se atualizar, o virtual não se identifica a nada, mas se 

diferencia. (LEVY, 2011, p. 113) 

 

Atualizar é, assim, criar – lembramo-nos de fragmentos já citados de Ramos 

Rosa: “Todo o trabalho de construção é feito a partir de uma diferença essencial” 

(RAMOS ROSA, 2005 [2001], p. 34); “o sentido se forma num recomeço constante, 

não como um eco do passado mas como o frêmito novo de cada gesto construtivo” 

(RAMOS ROSA, 2005 [2001], p. 20). 
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Um pensamento do virtual alcança o sentido múltiplo, o sentido da 

diferença, deixando de lado o princípio da semelhança que regeu a 

filosofia durante séculos. Realizar o possível é assemelhar, enquanto 

criar é diferenciar. [...] Proust, Kafka, Melvile, Artaud, entre outros, 

fazem surgir mundos de virtualidades, planos de imanência nos quais 

a vida se encontra em sua máxima potência. (LEVY, 2011, p. 114) 

 

Ao promover a experiência do fora (virtual, vazio, função deserto), então, a 

poesia não representa, mas atualiza o virtual – cria. Essa experiência é, assim, a 

potência do novo.  

 

Experimentar o fora é, pois, fazer-se um errante, um exilado que se 

deixa levar pelo imprevisível de um espaço sem lugar, pelo inesperado 

de uma palavra que não começou, de um livro que está ainda e sempre 

por vir. (LEVY, 2011, p. 35) 

 

Para dizer esse fora onde erra o exilado, Deleuze utiliza justamente a palavra 

deserto, como já visto neste trabalho. Fora e virtual aproximam-se, assim, das nossas 

leituras do fundo incorporal e da função deserto. São, todos, o espaço da palavra 

literária moderna. A escrita – o verso, o poema, o livro – é a experiência do fora, a 

atualização do virtual, a corporificação do vazio, a condensação da função deserto, a 

vivência do momento do eu pensante em Hannah Arendt, que constituem processos de 

criação, pois o fora/virtual/vazio/função deserto é espaço de ainda mais do que 

possibilidades: é espaço de potência. O intervalo, o branco, a ponta, o ponto, o deserto, 

a fotografia e o sketch invadidos por uma intensidade, o espacejamento de corpo, 

mundo e paisagem, a operação de conversões, associações, deslizamentos são maneiras 

de obrar a função deserto.  

Eticamente, obrar a função deserto é resistir. Criar respostas múltiplas, recusar o 

binarismo e abrir-se à pluralidade. As buscas – elas mesmas, partida, caminho e chegada 
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– não são, como escrevêramos, “destacadas em relação ao mundo, em qualquer tipo de 

fora metafísico, alheio, transcendente134”; elas se dão na carne do nosso mundo:  

 

Fugir para o deserto não é abandonar o mundo que se tem, rumo a um 

outro mundo supostamente melhor. [...]. É muito mais uma função, 

um movimento, do que um lugar, uma terra prometida. Está mais 

próximo de um verbo que de um substantivo, de um pensamento ativo 

que de um ato reflexivo... desertar é o verbo que produz o deserto-em-

nós (FARINA; FONSECA, 2013, p. 100) 

 

Não há escolas, não há blocos de tendências nos quais possamos encaixar os 

nossos poetas. Há linhas que se cruzam aqui e se desemaranham novamente adiante. 

Flutuam no seio da própria produção de cada escritor opções estilísticas, motivos, 

figuras, e esse trânsito desliza sobre um fundo que, esse sim, parece-nos em grande 

medida comum a Nava, Carlos de Oliveira, Ramos Rosa e outros, convocados ou não 

para estas páginas. Retomando as palavras de Klee citadas na epígrafe a esta seção: é 

com a preocupação constante de preservar, “na medida do possível, a cultura dos 

elementos puros” – as particularidades de cada obra – que nos entregamos à pluralidade 

suscitada pelos próprios textos estudados. 

Desde nossa conversa com orientadora e professores da banca na oportunidade 

da qualificação, o poema “Grandes são os desertos, e tudo é deserto”, de Álvaro de 

Campos, se fez presente a cada passo desta tese – presença que, mesmo quando não 

explícita, está ali, latente, subjazendo nossas reflexões. Por isso mesmo, foi com 

surpresa que, já na fase final da escrita deste trabalho, cruzou nosso caminho o texto “A 

íntima desordem: sobre ‘Grandes são os desertos, tudo é deserto’”, que consta em 

Exercícios de aproximação, de Silvina Rodrigues Lopes. Outras obras de Silvina já, 

desde o mestrado, interessavam-nos muito, participando inclusive desta tese desde seus 

                                                           
134  Cf. p. 48 deste trabalho. 
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momentos mais embrionários. Mas este livro, em especial, só tivemos a oportunidade de 

ler no fim de 2016, e foi com estupefação que encontramos ali um material que poderia 

perfeitamente ter sido um ponto de partida para todo o nosso trabalho desenvolvido. 

Inúmeras foram as ressonâncias encontradas entre os textos desse livro (não apenas 

aquele sobre Álvaro de Campos, mas outros tantos) e o que vínhamos pensando ou 

tentávamos pensar. Por vezes, Silvina parecia – evidentemente, com muito mais 

agudeza, perspicácia, sabedoria, enfim, do que nós – traduzir o que lutávamos tanto para 

pôr no papel, e indo muito além, alargando as anelas que tínhamos entrevisto. 

Mencionamos esse acaso por ter sido, realmente, um dos momentos mais felizes de 

nosso caminho, particularmente por nos ter reforçado uma sensação de, tanto quanto 

possível, coesão: depois desses anos de exaustivas desconfianças em relação a cada 

hipótese que levantávamos, e do esforço por colocá-la à prova a cada momento, não 

deixou de ser um pouco reconfortante encontrar algum acolhimento no fim provisório 

da jornada.  

Conforto não é, no entanto, palavra que encontre muito lugar aqui. Terminamos 

este trabalho com muito por fazer – algumas tarefas antigas e muitas novas, que 

surgiram pelo caminho. A elas, desejamos nos dedicar. Em breve e amorosamente. 
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