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RESUMO 

 

A partir da busca de elementos da paisagem nas obras de Carlos de Oliveira e João 

Cabral de Melo Neto, confronto – por justaposição e contaminação crítica – de questões 

como voz e memória. Discussão de uma face dessas escritas afastada da promessa solar 

que esses projetos poéticos já pareceram exclusivamente afirmar. Nesse percurso, de um 

lado, uma abordagem que privilegia a noção reatualizada de prosopopeia e a busca de 

uma espessura de tempo cultural. Do outro, o neorrealismo mobilizado como força de 

produção e recepção textual, através, sobretudo, da leitura que Deleuze fez do cinema 

neorrealista italiano ou do teatro épico e sua metalinguagem, segundo Brecht. Em 

Cabral e Oliveira, a partir de uma leitura cruzada, análise da repercussão desses 

confrontos e seu desdobramento em obsessões processuais como o drama, a dança e, 

especificamente no caso de Cabral, a música serial. Por fim, a série, como procedimento 

artístico em ambos, figurada na imagem do rastro, espaço-tempo em extravio que 

localiza aqueles elementos da paisagem e do poema no registro do falhanço, ou seja, do 

erro, noção que se apresenta como chave de leitura. 

 

PALAVRAS-CHAVE: João Cabral de Melo Neto; Carlos de Oliveira; poesia portuguesa 

moderna; paisagem; poesia brasileira moderna; crítica de poesia; voz; memória; 

neorrealismo; poesia dramática. 
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ABSTRACT 

 

The search of landscape elements in the writings of Carlos de Oliveira and João Cabral 

de Melo Neto. By juxtaposition and critical contamination, to confront items such as 

voice and memory. Along the way, on the one hand, an approach that focuses on 

prosopopoeia and the search for other cultural time. On the other hand, neorealism 

mobilized as a force of textual production and reception, in particular by the Deleuze’s 

reading of the Italian neorealist cinema or epic theater and its metalanguage, according 

to Brecht. The drama, the dance, and specifically in the case of Cabral, the serial music 

as procedure In Cabral and Oliveira texts. Finally, the series, an artistic procedure in 

both the figurative image of the trail, a space-time loss that finds those elements of the 

landscape and the poem in the tune of failure, i.e., the error. 

 

 

KEYWORDS: Joao Cabral de Melo Neto, Carlos de Oliveira, Portuguese modern 

poetry; landscape, Brazilian modern poetry, poetry criticism, voice, memory, 

neorealism, dramatic poetry. 
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Talvez não tenha sido outra a questão decisiva das leituras da modernidade se- 

não a do erro de ter escolhido aqui e ali um ou outro caminho (análise sociológica, 

estruturalismo, estética da recepção). O que me parece que se tornou mais claro nestes 

anos é o fato de que o que fazemos são escolhas e se elas estão erradas ou não, 

importará muito pouco – até porque quase sempre estão.  O que se tem mostrado como 

mais decisivo é sabê-las como escolhas e apostas, frágeis, pessoais e transferíveis. Daí, 

para começo deste trabalho, o portuguesíssimo verso de Alexandre O’Neill: “Eu aposto 

na vida, mesmo errada” (O’NEILL, 2005, p.69). A julgar pelo poeta, parece que se trata 

de uma escolha entre duas, de uma aposta naquela opção em que se mais confia. Carlos 

de Oliveira diria não sem alguma ironia: “O lado social e o outro, porque há outro 

também, das minhas narrativas e poemas publicados (...)” (OLIVEIRA, 2004, p.184). 

Entre as escolhas que serão sempre apostas, a hipótese do erro, e da perda, é inevitável. 

É nessa fragilidade ou nessa aposta falhada que se abrem as perspectivas, 

sobretudo as da literatura, sobretudo as da poesia, porque já não tem medo de apostar na 

vida, na vida errada para usar um título de um poeta brasileiro contemporâneo
1
. De 

                                                 
1
A Vida Errada, de Augusto Massi (MASSI, 1998). 
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novo Carlos de Oliveira: “(...) essa fragilidade especial que empurra a vida para diante” 

(idem, p.69).  É essa aposta falhada que, ao invés de erigir monumentos, corrói isso a 

que chamamos de literatura, dando a ela cada vez mais liberdade de quem sabe que está 

andando em território movediço, porque vivo. É a partir dessa perspectiva que minha 

hipótese de leitura – que já tentou buscar determinados pontos de apoio a fim de 

reconstituir o poema como, por exemplo, duplo negativo do mundo – agora está mais 

inclinada a integrá-lo ao mundo, ainda que desconfie que a fruição literária venha, em 

parte, da impossibilidade de coincidência total entre a literatura e esse mesmo mundo. 

Este trabalho não busca ineditismo ao justapor criticamente Carlos de Oliveira a 

João Cabral. Tal encontro já foi promovido, pelo menos, por Maria Heloísa Martins 

Dias no texto “A construção de micropaisagens poéticas em João Cabral e Carlos de 

Oliveira” (DIAS, 2011, p.195-207); Ida Alves no texto “Cultivar o Deserto – Encontro 

entre Carlos de Oliveira e João Cabral de Melo Neto”, o qual retomo mais à frente 

(ALVES, 2001, p.174-182); e Claudia Coelho em sua dissertação João Cabral de Melo 

Neto e Carlos de Oliveira: similaridades e divergências na (des)construção de imagens 

metapoéticas (COELHO, 2005) e em sua tese Memória e metapoesia em João Cabral de 

Melo Neto e Carlos de Oliveira (COELHO, 2011). Enfim, este trabalho apenas busca 

outro diálogo entre as obras do poeta português Carlos de Oliveira e do brasileiro João 

Cabral de Melo Neto, sabendo naturalmente que cada um segue direções diferentes, o 

que impossibilitaria uma leitura que envolvesse todos os títulos e desse conta dos 

acentos que cada obra per si pode sugerir. No entanto, a partir do recorte e na 

perspectiva que escolhi, eu não posso negar a tentativa de uma totalidade, ainda que 

muito relativa, no que diz respeito justamente às minhas escolhas e à narrativa crítica 

que criei a partir delas. Há assim espaço para certezas, mas, sobretudo, para hesitações, 

que traduzem estruturalmente e para além de uma negatividade, espero, o erro, o 

extravio e o falhanço, sobre os quais tanto falo nas páginas a seguir. Daí que, para 
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início, é bom que se demarquem com certa precisão os limites dos materiais da 

pesquisa. Não há a exclusão de livros, nem de um nem de outro poeta. Entretanto, no 

caso de Carlos de Oliveira, privilegiam-se os livros de poesia e o volume de textos 

diversos O Aprendiz de Feiticeiro. Ocasionais menções aos romances também ocorrem, 

a saber, Finisterra e Pequenos Burgueses. O convívio com os textos do autor sugere o 

diálogo entre os gêneros, quando não a máxima transitividade entre estes. No caso de 

João Cabral também – até por causa da predominância do poema – não há a exclusão 

prévia de nenhum livro, mas dou atenção maior à questão dramática em seus versos; 

entre seus textos críticos, o que mais me interessa é o ensaio Joan Miró. Em ambos os 

autores, digamos, o recorte temático da paisagem se desloca na direção de um recorte 

estrutural de uma paisagem como questão espacio-temporal que transforma sujeitos e 

objetos em uma tensão que os flagra sobretudo como agentes. 

 Este trabalho não tem como finalidade ser efetivamente uma ponte entre a poesia 

brasileira e a portuguesa; caso isso aconteça, terá mais a ver com a força que os autores 

mobilizam culturalmente. Quero dizer com isso que essa questão só interessa a este 

trabalho na medida em que contribuir para o desenho dessa paisagem, ao mesmo tempo, 

pessoal, histórica e textual. Ambos os poetas são dotados de um forte pendor 

construtivista que pode entrar em choque com certa tematização da subjetividade. 

Assim, abordar a paisagem é justapor vetores que aparentemente se confrontam, sem a 

preponderância de um sobre o outro. Isto é, tal pendor construtivista, pelo qual Carlos 

de Oliveira e João Cabral são conhecidos, não exclui uma abertura para o sujeito. Ao 

contrário, o rigor ganha outra dimensão se fruto da experiência com a voz e a memória, 

tal qual veremos nas páginas seguintes. Em Carlos de Oliveira é a memória, entre o 

textual, o cultural e o pessoal, que servirá de modelo – desmesurado, é certo – para a 

construção de um espaço-tempo, cujo cálculo está sempre pronto para se extraviar. Em 

João Cabral, a precisão da sintaxe e o corte regular do verso, mais do que uma vontade 
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de assepsia poética, são indícios de falas estruturais, como veremos, de elementos da 

paisagem. Nesse modo de prosopopeia revelar-se-ão lembranças, ansiedades, medos e 

particularidades que estão longe do projeto solar que essa poesia já pareceu 

exclusivamente prometer. 

Mobilizar voz e memória em busca da paisagem em extravio nesses autores 

envolve desdobramentos, por exemplo, na direção de um redimensionar da questão 

neorrealista que, em minha opinião, não precisa mais ser rechaçada criticamente. 

Exemplo disso é o lugar que Deleuze dá ao cinema italiano neorrealista em seu A 

Imagem-Tempo. Com essa perspectiva, cineastas como Rossellini e, sobretudo, Visconti 

mobilizam formas e temporalidades que podem ajudar a entender uma política da escrita 

e recepção do neorrealismo, também a partir dos textos de Carlos de Oliveira. Quando 

justaposto a estas questões, João Cabral – cuja poesia tem forte acento social – também 

pode deslocá-las produtivamente. Digo “forte acento social” em relação a Cabral, não 

pensando que a obra de Carlos de Oliveira não tenha tal acento, mas sim porque muitas 

vezes os versos deste autor foram acusados de não ter. Além do cinema, comparece 

também Brecht em sua deriva mais metalinguística, ajudando assim o 

redimensionamento de certas questões do neorrealismo, que trato – sob meus riscos – 

menos como um movimento do que como uma força que se impôs à cultura, antes do 

início da segunda metade do século XX. O mesmo acontece com o Waste Land de Eliot, 

justaposto à Terra da Harmonia de Oliveira, no que diz respeito à progressiva 

metamorfose da paisagem como enquadramento – por meio da série e da gestualização 

da escrita – em espaço-tempo de uma paisagem que erra. 

Aliás, é através da justaposição que o trabalho avança de duas formas. A 

primeira e mais importante delas é aquela que se dá entre os trabalhos de João Cabral e 

de Carlos de Oliveira. É como se eu lesse um através do outro. “A mera justaposição de 

duas peças (com seus climas, procedimentos, conotações diversas) pode ter uma virtude 
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que essas peças, isoladas, não alcançam”, escreve Borges (apud SÜSSEKIND, 1998, 

p.135). Em texto sobre Oliveira e Herberto Helder, Manuel Gusmão escreve: 

 

Mesmo que eu hoje me tivesse limitado por exemplo a ler cuzadamente 

poemas de um e outro autor, promovendo assim um encontro mais ou menos 

aleatório, a escolha dos textos e a ordem dada à leitura indicariam sempre 

algo do lugar terceiro que seria em parte o foco da montagem” (GUSMÃO, 

2010, p.358). 

 

Oliveira e Cabral, juntos, suscitam problemas que, separados, eu não percebia neles. Por 

exemplo, a prosopopeia lida em Cabral chama atenção para o uso da voz no poema. É 

assim que chego à transformação da voz em caligrafia em Carlos de Oliveira e em tudo 

que isso mobiliza, silêncio, rumor e som[bra], como veremos. Da mesma forma, a 

preocupação com diferentes extratos de memória, no autor português, leva-nos à 

questão das temporalidades que a composição serial em Cabral, via Schoenberg, 

engendra. Por sua vez, isso nos conduz até a série em Carlos de Oliveira, assumindo ela 

características de rastro, que é quando a série, que já é assumidamente temporal, 

verticaliza sua temporalidade. O rastro de Oliveira e todo seu potencial errático e 

falhado, por sua vez, nos direcionam até a linha desenhada pela mão esquerda de Miró 

que é emulada pela mão direita de Cabral. 

Em segunda instância finalmente, o trabalho avança por justaposições, também 

porque os capítulos funcionam ao modo da série: um ao lado do outro, intercalando os 

autores, deslocando-se, para formarem uma continuidade não-imediata, em que as 

questões vão se cruzando e se contaminando até desaguarem, em sua maioria, nos 

capítulos 8 e 9. Em outras palavras, a ordem dos capítulos sugere uma contradança: ora 

vem à boca de cena um, ora outro. Até porque a série, já anunciada, será um 

desdobramento dessa mesma contradança. A partir disso, dança e série não se 

contrapõem mais exatamente a uma forma de sistematização sob vigília, como, por 

exemplo, a sistematização dialética, mas, por outro lado, dança e série – encenadas, 
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como estou sugerindo, também no movimento dos capítulos deste trabalho – acabam 

por ser uma espécie de vizinhança algo incômoda a formas de sistemas que rechacem o 

que não for síntese.   

Assim sendo, a estruturação deste trabalho acaba por revelar certa fragilidade 

formal que em parte, penso, poderá ser abonada, pois reapresenta em ato a fragilidade 

encenada de que o próprio trabalho deu notícia aqui. E tal fragilidade só pode vir da 

única coisa que este trabalho – em sua incapacidade de ter mais – tem em comum com 

os textos estudados: estarem submetidos, como tudo, a um tempo (no meu caso, o da 

escrita) – tempo que a tudo fragiliza. Fragilidades distintas, é claro. Melhor para Carlos 

de Oliveira e para João Cabral, que as transformaram em força. 
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2. Paisagem e erro, para além de uma negatividade 
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Uma pesquisa que passa pelo tema da paisagem no âmbito da lírica precisará 

saber que, se houver paisagem, ela aparecerá não como coisa dada, mas como um 

processo em vias de extravio. Talvez se possa elencar algumas razões que me ajudem a 

justificar tal afirmação: (1) lermos a arbitrariedade e fragilidade do poema em relação à 

suposta natureza; (2) se concordamos com Simon Schama em seu estudo Paisagem e 

Memória, leremos que a “natureza não é algo anterior à cultura e independente da 

história de cada povo. Em cada árvore, cada rio, cada pedra, estão depositados séculos 

de memória” (SCHAMA, 2009, p.28). Ou seja, nossas próprias noções de natureza e 

cultura estão sujeitas a mudanças, escolhas, apostas, enfim, ao erro; (3) ao seguirmos os 

estudos de Michel Collot, por sua vez, noutra mão, leremos que “não se pode falar da 

paisagem senão a partir de sua percepção. Com efeito, diferente de outras entidades 

espaciais construídas por intermédio de um sistema simbólico, científico (o mapa) ou 

sócio-cultural (o território), a paisagem se define inicialmente como um espaço 
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percebido” (COLLOT, 1986, p.210)
2
. Ou seja, percebido por um sujeito e segundo sua 

cultura, visão de mundo e individualidade. 

Entre Schama e Collot, a paisagem vai se colocando como algo entre uma 

memória partilhada, histórica e contrastante de determinada natureza e um 

enquadramento subjetivo e interessado, resultado de um golpe de vista, um lance de 

olhos. Para ficar com uma boa margem de erros, eu diria com Olivier Dolfus (CORRÊA, 

2004, p.89) que a paisagem talvez funcione melhor como conceito impreciso
3

, 

mantendo-se nesse espaço entre cultura e sujeito, sem se esquecer, é claro, que o sujeito 

é parte integrante da cultura, sem ser sua totalidade. 

Essa arbitrariedade e essa fragilidade do poema em relação à suposta natureza, 

de que falei acima, localiza minha pesquisa não exatamente no âmbito da paisagem, 

mas faz com que a paisagem seja, ultrapassando as margens do poema, um objeto 

textual que encena certo extravio. Porque, se vemos ou não a paisagem, isso dependerá 

de um efeito criado no campo de força do poema, que tende a fundir o sujeito e objeto, 

tornando indistintos os limites do poema. Nessa direção, as obras de Cabral e Oliveira, 

quando justapostas, criam uma rede de relações em que se destacam a memória, a voz, a 

caligrafia, o gesto, o drama e outros tópicos que mobilizam a leitura dos poemas. Porém 

tal mobilização, para mim, só se dá caso eu veja esses poemas a partir de uma 

perspectiva textualizante, sem que essa textualização indique um tipo de alienação 

acrítica e não encenada. Para exemplificar tal perspectiva que potencializa a paisagem e 

sua dimensão errônea, separarei um breve trecho do ensaio “Presença ou a contra-

revolução do Modernismo Português?”. Para além do que é polêmica e do que não mais 

                                                 
2
  «On ne peut parler du paysage qu’à partir de sa perception. En effet à la difference d’autres 

entités spatiales, contruites par l’ intermédiaire d’um système symbolique, scientifque (la carte) ou socio-

culturel (le territoire), le paysage se defínit d’abord comme espace perçu (...) » 

 
3
  “A paisagem é um conceito impreciso e deve permanecê-lo”. 
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é polêmica nesse texto de Eduardo Lourenço (LOURENÇO, 1974)
4

, vemos uma 

comparação entre um tipo de poesia – que tem como representantes “Saudação a Walt 

Whitman” e a “Ode marítima” de Pessoa – e outro tipo de poesia  que, no “Cântico 

Negro” de José Régio, se vê resumida. Enquanto o poema de Régio “fala da loucura, 

invoca audácias extremas, sugere complexidades, anuncia desumanidades” (Idem, 

p.176), os versos de Pessoa na “sua simples existência mostra[m] uma ‘loucura’ 

vertiginosa, em estado puro, tão diferente da aludida por Régio como uma bomba 

explodindo, de um discurso anarquista” (Ibidem). Nessas rápidas passagens, duas 

palavras, uma para cada poeta, nos saltam à vista. O poema de Pessoa mostra; o de 

Régio alude. 

Outro texto que tem perspectiva parecida é “Uma cantiga de Dom Dinis”, em 

que Helder Macedo (MACEDO; RECKERT, 1976) analisa o clássico “Levantou-se a 

velida, / levantou-se alva” privilegiando algo que, parece, também chamou a atenção de 

Lourenço em Pessoa. A história é famosa: a da mocinha que, atrapalhada pelo vento, vai 

lavar, cedo, suas camisas na nascente do rio, transformando essa ação numa experiência 

ativa do amor. O que surpreende não é a transformação, incrivelmente típica do gênero, 

mas sim como Helder a vê na cantiga de Dom Dinis. A partir do refrão e sua sonoridade 

(“vai-las lavar alva”) vemos não só semântica, mas também foneticamente a ação do 

vento sobre a menina: “a onomatopeia dos sons em v e l que domina os seus versos é 

obsessivamente sugestiva do volver veloz da ventania” (Idem, p.56). Ou seja, a cantiga 

de Dom Dinis se valeria também de sua sonoridade para dizer a mesma coisa que diz 

seu sentido. Melhor, seu sentido, como deve ser, é mostrado também através do som, 

através da música. “A deriva por transliteração da palavra alva torna-a, portanto, 

significante do vento que vai agir sobre a própria alva” (Ibidem). 

                                                 
4
  O texto foi originalmente publicado em 1960. 
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Aquilo que do Pessoa de Eduardo Lourenço chega ao Dom Dinis de Helder 

Macedo é também o que parece mais interessar no estudo de paisagem e poesia. Isto é, a 

habilidade do texto de ser uma experiência e não uma menção à experiência. Em Régio 

(e não é hora, ainda, de falarmos: isso é melhor, isso é pior; falamos apenas: agora um 

me interessa mais, outro me interessa menos) somos avisados da loucura; em Pessoa, 

vemos a loucura. Em “Levantou-se a velida, / levantou-se alva” ficamos, como a 

mocinha da cantiga: perturbados e encantados com a ação do vento soprado por Dom 

Dinis. 

Seria bom mostrar rapidamente agora como se deu a aproximação dos dois 

poetas por esse tema e como ela sofreu, nessa pesquisa, uma transformação. Acredito 

que esse pequeno desvio representa bem o registro de leitura que venho tentando 

estabelecer. Em 2001, na revista de diálogos luso-brasileiros Convergência Lusíada, a 

professora Ida Alves escreveu: 

 
(...) o que desperta nosso interesse é a constatação de que João Cabral e 

Carlos de Oliveira, dois poetas de língua portuguesa, de diferentes 

nacionalidades, têm muitos pontos em comum que desejamos ressaltar. 

Ambos desenvolveram determinadas configurações temáticas (em torno da 

escrita, da memória e do tempo) e importantes reflexões sobre o processo 

poético, a visualidade e o diálogo entre as artes, que se refletem muito mais 

na própria escrita do poema (...) (ALVES, 2001, p.175). 

 

 

O que mais me interessou certamente foi perceber, com isso, a grande 

semelhança entre essas “importantes reflexões sobre o processo poético”, das quais, 

apesar da leitura dos dois poetas, eu apenas suspeitava. Para além daquilo que nesses 

textos deixava ver a valorização do trabalho, do esforço, algo a mais parecia haver. Ou 

antes, os propósitos dessas poéticas assumidamente do rigor pareciam ser, se não os 

mesmos, muito parecidos. Os procedimentos que ligavam o poema à realidade 

dialogavam. Continuemos a ler o ensaio já citado: 
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Ambos preocupam-se com a realidade de carência social e de aridez da 

natureza tão presente em suas infâncias: o poeta português escrevendo sobre 

sua Gândara, região de pobreza e escassez; o brasileiro, sempre preso ao seu 

Nordeste de carências extremas. Essas paisagens de escassez, áridas, 

refletem-se em suas obras, configurando a mineralização da escrita como o 

caminhar pelo deserto. São poetas pensando cada vez mais profundamente a 

função da escrita poética e os processos de redescrição do real necessários 

para falar do homem e da própria arte (Idem, grifos nossos). 

 

 

A partir da leitura acima se estabelece, com clareza, a relação comum entre os 

mecanismos de referencialização na obra de cada um. Aqui se vê como esses trabalhos 

poéticos – ao mesmo tempo e de forma, digamos, indissociável – apontam para dois 

vetores: 1) a questão da realidade do poema e 2) o que se pode chamar de compromisso 

social. Em comum, João Cabral e Carlos de Oliveira fazem convergir esses vetores. 

Pois, quando estamos na “Gândara, região de pobreza e escassez” ou no “Nordeste de 

carências extremas”, estamos em lugares cuja “realidade de carência social e de aridez 

da natureza” é parte constitutiva das memórias de infância presente em ambas as obras. 

E a relação entre o vetor pessoal – na memória – e o social – compromisso com a aridez 

e a carência – terá por certo a ver com a paisagem. Ela aparecerá no poema através de 

um “processo de redescrição do real”. Isso terá a ver com a tendência dos dois poetas 

para uma noção construtivista e oficinal de arte, i.e., a crença da poesia como trabalho, 

precisão, rigor e outros operadores de leitura tão caros a certa poesia moderna. Essa é a 

primeira entrada de leitura quando se cruza a poesia dos dois. Mas, se houver a 

pretensão – e há – de tocar o compromisso social dessa poesia, a tal perspectiva 

textualizante se torna razão de uma crise e, ao mesmo tempo, a melhor forma de abordá-

la. 

A leitura que persegui, a partir de determinado momento, procurou estar atenta 

menos para os acertos do que para os erros. E os erros não têm sido poucos. Aliás, o 

erro ajuda a ver a paisagem, na medida em que aproxima essa mesma paisagem da 

noção de sujeito e objeto. A construção – conceito importante na obra dos dois autores – 
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resulta em extravio. Aquela oficina irritada drummondiana não é tão estranha assim aos 

interesses de Cabral e Carlos de Oliveira. O movimento crítico agora é saber como o 

erro, o extravio, a falha ganha destaque nessas leituras. É verdade, alguns becos sem 

saída de leitura da poesia moderna – que, por exemplo, enclausuraram Cabral em um 

lugar onde ele é um poeta cerebral, racional e super-objetivo – têm ajudado. Ele mesmo, 

o próprio poeta, em várias declarações e entrevistas, ajudou a se chegar a esse lugar-

comum: “Se escrevo ‘pedra’, estou falando de algo bem mais objetivo do que ‘saudade’, 

por exemplo, que quer dizer coisas distintas para pessoas diferentes” (NETO, 1992, 

p.10). Além disso, há uma espécie de espírito do tempo que diz que já não cremos em 

projetos assim tão sólidos e certeiros como um dia já fomos capazes de crer. 

Um e outro são poetas cujas obras não desdenham nem exatamente rasuram o 

sujeito em prol de uma objetividade e maior consciência de linguagem, mas, pelo 

contrário, são poetas cujas obras procuram compreender o sujeito em outra clave, sem 

abrir mão em momento algum da memória individual e da cultural, muito menos de 

suas perspectivas interessadas e afetivas. Em ambos pode-se notar, não o sujeito 

determinado pelo tom psicologizante ou confessional, mas um sujeito redimensionado 

que se projeta nos objetos, em uma relação em que os objetos também se projetam nele. 

Assim, a paisagem – de que o poema é capaz – é um dado heterogêneo, conflituoso e 

em processo. Por uma via, há o poema que se sabe como poema que poderia sinalizar 

um tipo de fechamento. Por outra, há um compromisso do sujeito consigo mesmo, 

porque fruto da memória. Por último, há o dado socializante, por ser uma espécie de 

diálogo que, chamemos ou não de denúncia, é uma abertura. 

A construção da referência no poema depende da localização e do mapeamento 

dessas paisagens. Isso a que Ida Alves, na comparação entre os dois, chamou de 

“processo de redescrição do real”,  o crítico brasileiro João Alexandre Barbosa disse ser 

uma “procura de traduções estruturais” (BARBOSA, 1995, 98). Já Rosa Maria Martelo, 
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em largo estudo sobre Carlos de Oliveira, por um outro ângulo, chamou de “amostra do 

real” (MARTELO, 1998, p.62-63). Todos esses processos envolvem conceitos, às vezes, 

um pouco diferentes. Mas todos têm em comum o fato de estarem dando a ver formas 

de representação do real que – dando a ver a Gândara ou o Nordeste – ultrapassam o 

realismo (para falar dele como escola estética). Nesse sentido, Costa Lima, em mais de 

um texto, aponta para uma poética denotativa que, sem ser realista strictu senso, lidaria 

mais com interditos, elipses e ambiguidades e menos com metáforas (LIMA, 1974, p.3-

24). Assim, a poesia, para falar com um livro de Carlos de Oliveira, torna-se uma 

micropaisagem, já que reproduz e guarda em si mecanismos análogos aos da paisagem a 

que faz referência. Em outras palavras, ela não imita os elementos dessa paisagem, mas 

traz à tona a relação entre eles. E nesse trazer à tona é que se encontram os extravios e 

na fusão subjeito/objeto do poema. 

Por exemplo, em João Cabral, cuja obra visivelmente privilegia a paisagem 

pernambucana e andaluza, Silviano Santiago (SANTIAGO, 1982, p.41-45) destaca, a 

partir da cana cortante, a memória de infância do autor, interpondo positivamente, acho, 

as tão reclamadas diferenças entre enunciador e poeta: “Menino, o gume de uma cana / 

cortou-me ao quase de cegar-me, / e uma cicatriz, que não guardo, / soube dentro de 

mim guardar-se” (NETO, 2007, p.27). Alcides Vilaça, em ensaio (BOSI, 1996, p.141-

169), por sua vez, destaca a importância da voz não só dramática, mas também da 

narrativa na poesia de Cabral: “O tempo do poema não há mais; há seu espaço, esta 

pedra (...) e ao alcance da memória até o desespero, o tédio” (NETO, 2007, p.163). 

Juntos, os dois ensaístas me forneceram uma hipótese de leitura dessas vozes de uma 

temporalidade projetada nas coisas, sobretudo nas coisas da paisagem como pode ser o 

caso dos famosos poemas sobre o Capibaribe, entre eles, O Cão sem Plumas. Nesse 

sentido, a leitura clássica de João Alexandre Barbosa também é importante, já que, 

quando essa voz, que tem sua deriva biográfica, se apossa do objeto ou de um item da 
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natureza, ela analógica e formalmente assume as características estruturais daquilo 

sobre a qual fala. “Sempre evitei falar de mim, / falar-me. Quis falar de coisas. / Mas na 

seleção dessas coisas / não haverá um falar de mim?” (NETO, 2007, p.9). Assim pode-se 

perceber um tipo muito particular de prosopopeia: uma prosopopeia ao contrário em que 

não é exatamente a paisagem que fala a partir do sujeito, mas sim o sujeito que fala a 

partir da paisagem. Como demonstrarei a seguir, nos poemas de João Cabral há quase 

sempre uma voz que se localiza entre o eu-lírico e a paisagem. Essa fala assume 

determinadas características formais no que diz respeito à sintaxe, sonoridade e recorte 

vocabular a partir da paisagem que “represente”. Esse procedimento é muito usado na 

poesia de Cabral: não é apenas a paisagem que fala nem só o sujeito que fala por ela, 

mas ele fala a partir de algumas das características dessa mesma paisagem – 

incorporando-a, como pretendo demonstrar, mais como forma do que como tema.  E 

como não se trata de uma tradução completa, aquele que fala – sua memória, desejos, 

ideias fixas – configura e é configurado pelos objetos que representam, porque eles 

ocupam um lugar especial na história desse eu-lírico. 

No caso de Carlos de Oliveira o que acontece é diferente, já que o vetor do 

sujeito não se dá diretamente a partir do cruzamento da voz da paisagem com a voz do 

poeta, mas sim através de um superzoom na natureza e em seus processos. “A lenta / 

contracção / das pétalas, / a tensa construção / de algo mais denso, / de algas / ritmadas / 

na corola que / se defende / e concentra / contra a acção / um mar / de microscópio.” 

(OLIVEIRA, 1998, p.108). Esse superzoom é tão poderoso como poema que, mais do que 

se criar uma analogia entre esse movimento e o movimento da escrita ou da leitura, o 

que existe é uma analogia entre esse movimento, o movimento da memória pessoal e 

um tempo geológico, muito mais biográfico do que eu poderia supor. “Registrar / nessa 

memória / ao contrário / de trás / para diante / as palavras / que ficam” (Idem, p.109) ou 

“me lembrar agora / que na pedra mais breve do poema a estrela serei eu” (Ibidem, 
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p.62). E, como se sabe, em se tratando desses objetos da paisagem, para além dessa 

memória pessoal, há a memória histórica e cultural portuguesa. Toda precisão, trabalho 

e rigor na poesia de Carlos de Oliveira isola e entende o movimento da natureza para 

nisso tentar entender também o movimento da memória. Tal aposta tem se revelado, no 

entanto, mais falhada do que conseguida. E é nesta falha – a “vida, mesmo errada” ou 

mapa perdido – que essa fusão por outra espessura temporal, na paisagem, ganha seu 

motor, que é quando ficamos diante de toda fragilidade e transitoriedade da nossa 

própria memória. E o caso de Carlos de Oliveira se revela ainda mais problemático, se 

pensarmos que o seu não poder lembrar não é só pessoal, mas também cultural. Nesse 

sentido o problema da memória, que é o problema da paisagem também, tem 

implicações no tempo português e em seus desdobramentos. 

Esse transporte permitido pela micropaisagem de Carlos de Oliveira poderia me 

levar pelo menos até a paisagem portuguesa que é a paisagem que se pode ler em Os 

Lusíadas, poema matriz. A paisagem em Os Lusíadas é determinante como paisagem 

cultural portuguesa: seu percurso não é em Portugal, mas fora de Portugal. Nesse 

sentido, Carlos de Oliveira se aprofunda em Portugal, dando a ver sua Gândara, mais do 

que de perto, microscopicamente, perto da invisibilidade. Se a paisagem portuguesa em 

Os Lusíadas é fora de Portugal e se confunde com o próprio globo, definitivamente uma 

macropaisagem – portanto, em que medida a micropaisagem e também seu sujeito 

implícito são respostas ou suplemento à macropaisagem épica e a seu narrador-sujeito 

errante? Mas talvez a dúvida mais importante seja: sendo o épico português a epopeia 

falhada, elegíaca e lírica do “No mais, Musa, no mais, que a Lira tenho / Destemperada 

e a voz enrouquecida, / E não do canto, mas de ver que venho / Cantar a gente surda e 

endurecida” (Lus, X, 145), seria a micropaisagem e sua desmemória uma extensão do 

épico a torto e a direito que é a memória à portuguesa? O verso camoniano “Errei todo o 

discurso dos meus anos” seria uma súmula, errar de errante pela paisagem, errar de 
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errado na memória “dos meus anos”. Isso para não falar de uma de suas últimas 

atualizações. Segundo a professora Rosa Martelo a indistinção entre erro e acerto 

sugerem uma “condição ontológica frágil e empobrecida” (MARTELO, 2007, p.84): 

Entre a possibilidade de acertar muito, existente 

Na matemática, e a possibilidade de errar muito, 

Que existe na escrita (errar de errância, de caminhar 

Mais ou menos sem meta) optei instintivamente 

Pela segunda. Escrevo porque perdi o mapa. 

 

(TAVARES, 2005, p.161) 

 

O caso de João Cabral suportaria uma direção parecida? Sendo a paisagem e 

seus objetos esse lugar entre o sujeito e a cultura, qual a relação da paisagem cabralina 

com a paisagem brasileira? A partir de sua voz-paisagem, há o sertão transfigurado de 

Guimarães Rosa, o anti-regionalismo de Graciliano Ramos, a paisagem zero de Euclides 

da Cunha. Não sei se há lugar para tais questionamentos neste estudo. Acredito que há, 

no entanto, uma linha de raciocínio a seguir. Com certeza, o caminho dos dois é diverso 

porque falam a partir de experiências e culturas diferentes, embora aproximadas. No 

entanto acredito que, no encontro aqui provocado entre algumas formas de paisagem em 

João Cabral e em Carlos de Oliveira, algo se dê a ver: por exemplo, uma temporalidade 

que não polarize confessionalismo e construtivismo; ou um espaço-tempo onde as 

noções de erro, falha e extravio, também historicamente comuns e afins, signifiquem 

para além de uma negatividade. 
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3. João Cabral e a prosopopeia 
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Neste período de revisão, ou melhor, de redimensionamento das questões 

modernas, muito se tem dito sobre a parcialidade de linhas evolutivas em que um termo 

sucede ao outro num contínuo de transformações que, em certo instante, traem a si 

mesmas. Foi essa a crítica de Octavio Paz às neovanguardas. E foi também a crítica de 

Paul de Man a uma ideia totalizadora de literatura – que se cristalizou através de 

ensaístas como o próprio Paz inclusive: “A poesia é conhecimento, salvação, poder, 

abandono” (PAZ, 1982, p.15). Paul de Man fala de “esquemas históricos” que conduzem 

a certos “resultados” (MAN, 1999, p.46) e Michel Hamburguer mostra, por meio das 

contradições internas em Baudelaire, que a modernidade desse poeta vem não 

exatamente de um projeto fechado, mas de um projeto impossível que nega a si mesmo 

o tempo todo: “A verdade que encerra a obra de Baudelaire não pode ser extraída dessa 

ou daquela confissão, nem de tal ou qual verso evidente, mas apenas das tensões, para 

as quais a chave mais segura são suas contradições” (HAMBURGUER, 2007, p.13). 

Não se trata de afirmar apenas uma pluralidade como divergência ou dispersão, 

mas de tentar não se colocar em lugares exclusivos. Não a impossibilidade da história, 

mas sim uma valorização das historiografias e da consciência de suas escolhas, 

interesses, perspectivas e, sobretudo, de seu caráter provisório. Alfonso Berardinelli, ao 
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ler o famoso Estrutura da lírica moderna de Hugo Friedrich, formula pelo menos duas 

críticas. Primeiro, o livro de Friedrich acabaria funcionando como manual e dá uma 

unidade lógica e sequencial à “história” da poesia, o que acaba retirando dela aquelas 

tensões que Hamburguer viu, por exemplo, em Baudelaire. “Friedrich o ajuda [o leitor] 

a familiarizar-se com tudo que é arbitrário, impenetrável, dissonante e desconcertante. A 

obscuridade se torna aceitável. A violação das regras tradicionais do poetar é 

apresentada como violação sistemática” (BERARDINELLI, 2007, p.22). A segunda crítica 

é consequência imediata da primeira. A estrutura depreendida pelo autor é reducionista, 

o que acaba excluindo grande parte daquilo que se chama de poesia moderna, apenas 

por não compartilhar certa ideia de autonomia do objeto artístico ou de hermetismo, de 

que a poesia de Mallarmé para Friedrich seria um apogeu: “Friedrich não trata de Walt 

Whitman, Emily Dickinson e Gerard M. Hopkins, poetas de indubitável modernidade e 

influência, mas cuja obra anuncia desenvolvimentos novecentistas muito diferentes 

daqueles privilegiados por Friedrich” (Idem, p.20). Essas e outras afirmações apenas 

mostram que nossas leituras implicam escolhas, recortes, perspectivas e, por isso, estão 

sujeitas a deslocamentos e reavaliações. São narrativas, versões que podem ser contadas 

de um jeito ou de outro. O que mais importa, parece, é que elas continuem a ser 

contadas, frequentemente redimensionadas, levando em conta as demandas de cada 

tempo. Afinal, é mais na fragilidade do pessoal e contingente do que na certeza do 

regular que se encontram os germes da transformação. E hoje parece haver uma 

necessidade não só de suspeitar dos caminhos prescritos (perceber como também são 

descontínuos), mas também de tentar trilhar outros, criando assim mais formas de 

continuidade que, pelo menos, têm a mea culpa de se saberem tão artificiais quanto 

necessárias. 

Geralmente os melhores poetas, no meio de determinada leitura que fazemos de 

seus textos, traem-nos. Às vezes temos a impressão de que comportam muitas 
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interpretações, mas às vezes nenhuma delas parece ser suficiente – trata-se de algo que 

está por ser dito, mas que não é dito –, ou mesmo informações parecem não combinar 

umas com as outras. O que fica disso é que seus poemas estão em constante formulação; 

ajudam a transformar nosso tempo enquanto são transformados também por ele, pois 

fazem parte de uma cultura e de uma tradição, isto é, assim como elas, tanto fornecem 

como recebem. Essa visão crítica de uma tradição móvel está entre nós, pelo menos, 

desde o famoso ensaio de Eliot “Tradição e talento individual” – em que dois pontos 

quase sempre contrários, manutenção e mudança, se sobrepõem – e de um tempo para 

cá tal visão tem figurado com certa frequência sob a problemática bandeira 

desconstrutivista. Neste texto de Eliot, publicado em 1920, lê-se que não é absurdo 

achar “que o passado seja alterado pelo presente, tanto quanto o presente esteja 

orientado pelo passado” (ELIOT, 1997, p.24). Essa é uma possível justificação – se é que 

se precisa de uma – para a sempre forte presença dos grandes poetas, de sua atualização 

frequente, porque detentores de uma potência incrível. E sem dúvida entre esses 

grandes, em contexto nacional ou mesmo fora dele, parecerá absurdo não incluir o nome 

de João Cabral de Melo Neto. Seu nome está para além de ser apenas uma influência na 

literatura brasileira do século XX. 

Dito isso, todos já sabem, parece impossível ler a literatura brasileira do século 

XX ou mesmo de antes – já que a história está sempre sendo contada – sem levar em 

conta o lugar ou os lugares críticos da sua poesia. O mais curioso é que entre esses 

textos que o lêem parece haver, desde há muito tempo, certo consenso valorativo em 

torno de algumas ideias fixas. Nesse sentido, esses principais leitores foram fiéis ao 

poeta que, como se sabe, não só gostava de ser obsessivo, como também talvez tenha 

usado essa mesma obsessão como maneira interessante de desviar a atenção de seus 

poemas. “A pessoa torna-se mais lúcida, mais criativa, mais capaz, se tem uma 

obsessão”, diz em uma entrevista (ATHAYDE, 1998). Por falar em lucidez e na obsessão 
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por ela, aquele consenso valorativo da crítica de que falei há pouco tem justamente a ver 

com isso, pelo menos desde o famoso texto de Antonio Candido, publicado em 1943, 

em que o crítico chama atenção para aquilo que praticamente toda a bibliografia 

(CANDIDO, 1943) crítica sobre a futura obra de João Cabral iria tratar: a consciência da 

construção. 

O próprio João Cabral faz questão de desfazer qualquer mal-entendido acerca de 

Pedra do Sono: “O sr. Antonio Candido teve toda a razão quando salientou a 

importância do trabalho de construção desses poemas, aparentemente, e para muita 

gente, supra-realistas. Naquele livro, o espírito de laboratório é que era o fator primário”  

(ATHAYDE, p.99). O certo é que afirmações como essas do poeta são confirmadas por 

várias leituras de sua poesia e, é claro, todas estão cobertas de razão, pois, retirados 

alguns excessos iniciais ou finais e outras formas de desvios, a poética do rigor de João 

Cabral é mais ou menos linear e detentora quase sempre de uma unidade que daria 

inveja à maioria dos autores do século XX, cujos livros muitas vezes só dialogam de 

forma enviesada, por meio de falhas, interrupções ou lacunas. Mas, de fato, os poemas 

do autor de A educação pela pedra representam um caso diferente no panorama da 

problemática lírica do século XX e parte da grandeza deles vem disso, isto é, talvez seus 

poemas gozem sim dessa coesão – é bem verdade, mais desejada que encontrada –, mas 

isso não deve passar por cima e anestesiar outras linhas de força mais descontínuas que 

atravessam seus versos. Haroldo de Campos, em um texto de 1963, resume bem essa 

propensão para uma poética tanto da clareza como da unidade na medida em que 

reconhece nela, se não um projeto, uma ação combativa às vezes programática, como 

alguns de seus poemas (“Psicologia da Composição” e “Antiode”) deixam ver. “É a 

instauração, na poesia brasileira, de uma poesia de construção, racionalista e objetiva, 

contra uma poesia de expressão, subjetiva e irracionalista” (CAMPOS, 1970, p.69). 
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Talvez seja desnecessário citar outros autores que se esforçaram para tornar 

evidente a já assimilada poética construtivista dessa poesia. No entanto, antes de 

continuar, cito o Luis Costa Lima de Lira e Antilira, referenciando Benjamim, para 

perceber uma consequência desse pendor construtivista em João Cabral que 

representaria uma “emancipação do poeta em relação às experiências vividas” (LIMA, 

1968, p.30). Ou seja, uma das formas de combater “uma poesia de expressão, subjetiva 

e irracionalista”, como anotava Haroldo, seria essa emancipação que segundo Costa 

Lima aparece de maneira muito lúcida, por exemplo, no contraste entre um “realismo de 

testemunho” e um “realismo de linguagem”, esse último sim praticado por Cabral, já 

que detentor de um sentido agudo de construção e concretude (LIMA, 1968, p.30). 

As histórias são narrativas, ou seja, todas escolhem um início, um fim e um 

ponto de vista. Não há como contar histórias sem se assumir um ponto de vista. E a 

maioria das narrativas críticas feitas a partir da poesia de João Cabral escolhe, como 

fundadoras dessa poética, marcas encontradas sobretudo em livros como O engenheiro e 

Psicologia da Composição. Assim volta-se para os livros anteriores e, claro, os 

posteriores, transferindo essas marcas para toda a obra. Por isso talvez João Cabral seja 

um dos poetas brasileiros mais suscetível a leituras que obedeçam à cronologia de 

publicação de seus livros. Longos e abrangentes trabalhos se organizam assim, 

produzindo muitas vezes uma estrutura linear, o que acaba por sugerir que um livro dá 

continuidade ao outro. 

 Não se trata aqui de um elogio à interrupção em detrimento de uma coerência 

linear. Mas é que nem sempre é possível impor “um padrão de continuidade àquilo que 

por definição é negação de toda a continuidade” (MAN, 1999, p.207). Entretanto o que 

são as leituras se não o estabelecimento de relações? Em outras palavras, o 

estabelecimento de contiguidades: é bem verdade, frágeis ou precárias. Diante disso eu 

apenas poderia sugerir mais formas de cronologias, ou então mais pontos de vista. Por 
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exemplo, perspectivas que não escolhessem como ponto de partida os itens já 

destacados dos livros O engenheiro e Psicologia da Composição. Aquelas marcas que 

tanto caracterizariam esses livros – construção, racionalidade e objetivismo, ou a 

emancipação de certa experiência – iriam para outro lugar em uma hierarquia de 

preferências de leitura, pois, na poesia de João Cabral, como se pode suspeitar, talvez 

haja lugar para expressão e para subjetivismos. Não à maneira daquele confessionalismo 

stricto sensu que a Antiode, à sua época, quis combater. Certamente haverá uma poesia 

subjetiva e de expressão que não se limite a determinado tipo de  psicologismo. 

Em 1961 o autor publica Terceira Feira, obra que traz três livros, entre eles o 

inédito Serial. Nesse livro há um poema que caracteriza bem a poesia de João Cabral se 

pensarmos naquelas duas águas em conflito que o autor consegue fazer convergir de 

maneira extraordinária. De um lado, a poesia-poesia, voltada sobre si e consciente de 

seus poderes e limitações. Do outro lado, a poesia como forma de conscientização 

social, instrumento de intervenção fadado ao fracasso. Como se sabe, de forma única, a 

poesia de Cabral, a determinado momento, consegue um meio-termo em que o poema 

se sabe poema e justamente por isso dialoga de perto e intervém, à sua maneira, no que 

se costuma chamar de social. Essas duas águas podem ser vistas no livro O Cão sem 

Plumas e, por exemplo, chegam até o poema “Graciliano Ramos” de Serial de forma 

bem convergente. 

Falo somente com o que falo: 

com as mesmas vinte palavras 

girando ao redor do sol 

que as limpa do que não é faca: 

 

de toda uma crosta viscosa, 

resto de gente abaianada, 

que fica na lâmina e cega 

seu rosto de cicatriz clara. 

 

                  * 

Falo somente do que falo: 

do seco e de suas paisagens, 

Nordestes, debaixo de um sol 

ali do mais quente vinagre: 
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que reduz tudo ao espinhaço, 

cresta o simplesmente folhagem, 

folha prolixa, folharada, 

onde possa esconder-se a fraude. 

 

                 * 

Falo somente por quem falo: 

por quem existe nesses climas 

condicionados pelo sol, 

pelo gavião e outras rapinas: 

 

e onde estão os solos inertes 

de tantas condições caatinga, 

em que só cabe cultivar 

o que é sinônimo de míngua. 

 

                * 

Falo somente para quem falo: 

quem padece sono morto 

e precisa um despertador 

acre, como o sol sobre o olho: 

 

que é quando o sol é estridente, 

a contrapelo, imperioso, 

e bate nas pálpebras como 

se bate numa porta a socos. 

 
(NETO, 2008, p.165) 

 

 

 

 Esse seria um poema típico de João Cabral, desde a estrutura quase paralelística 

da poesia medieval – via poesia nordestina oral, que o poeta explorará através da noção 

musical e moderna da serialidade – até a recorrente economia e justeza sintática. Por 

trás disso, é claro, as tais duas águas: a) a noção estrita da poesia como redução e corte, 

limpeza e ferida; vetor que se volta para o próprio poema, “as mesmas vinte palavras / 

girando ao redor do sol / que as limpa do que não é faca”; b) a inclinação da obra de arte 

para se voltar para a realidade, intervindo nela através de uma “denúncia”; vetor voltado 

para fora da poesia, “onde estão os solos inertes / de tantas condições caatinga”. O mais 

incrível é que esses dois vetores, que geralmente tendem a ser lidos como contrários em 

outros poetas, na obra de João Cabral não são devedores um do outro, mas sim uma 

mesma força. Talvez quem tenha mostrado isso da maneira mais clara tenha sido o 

incessante trabalho de João Alexandre Barbosa, que dedicou vários textos à confluência 
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dessas águas. Num deles lê-se: “(...) a nomeação da realidade é dependente da 

linguagem utilizada para efetivá-la” (BARBOSA, 1996, p.76). Ou seja, nessa poesia 

forma e conteúdo são indissociáveis: “A realidade carente, pobre e mendiga exige o 

verso pobre, (...) capaz de intensificá-la exatamente por mostrar a sua redução, sem 

desvirtuar-se de sua espessura” (Idem). Por exemplo, para nomear o rio, torná-lo 

discursivo em O cão sem plumas, é preciso uma linguagem que dê a ver seu decurso e 

seu contraste em relação à escassez da terra: 

(...) a incorporação de valores regionais pode e deve ser feita, mas pela porta 

estreita de uma linguagem de tradução estrutural em que existência e discurso 

poético não se distanciem para que o segundo não seja apenas adorno colado 

a seu objeto (Idem). 

 

  

No poema acima transcrito, pode-se perceber através tanto do ritmo quanto da 

imagética a linguagem voltando-se para o que é “seco”, “suas paisagens”.  Tal leitura, 

ao seu jeito, cria uma experiência de “Nordestes, debaixo de um sol / ali do mais quente 

vinagre”, seja através da repetição da palavra “sol”, seja através de um campo 

semântico mais ressequido que propriamente iluminador; a saber, “cega”, “clara”, 

“seco”, “quente vinagre”, “espinhaço”, “cresta”, “climas, “acre”, “inerte”, “míngua”, 

“rapinas”, “sol”, etc. Ou seja, se “claro” e “cega” ainda apontam para um sol que 

clarifica (se bem que o “cega” já aponta para um clarear excessivo), as outras palavras, 

gradativamente ou não, encaminham o poema para uma região onde o sol, além de 

iluminar, crepita, seca, reduz. Ao mesmo tempo que esclarece, retira. De certa forma é o 

que se pode ver em sua sintaxe “sinônimo de míngua”, que só limpa/mostra na medida 

em que, “lâmina”,  corta-sacrifica, “cicatriz clara”. 

Tudo o que foi dito no poema acima foi dito por um sujeito. Ou para falarmos 

nos termos do poema, o que foi dito disse-se por uma voz que, à primeira vista e 

levando em conta o título, não é exatamente a voz do autor do poema, mas outra, de 

outro escritor que também ficou conhecido por fazer coincidir em seus romances o 
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objeto de que fala com a linguagem utilizada para nomeá-lo. Aliás, eu diria, há uma 

proximidade grande entre a confluência das duas águas cabralinas e o estilo estorricado 

e crítico do autor de São Bernardo e Vidas Secas. Poderia falar com certeza que se trata 

de um monólogo dramático. Ajuda o fato de os procedimentos dos dois autores serem 

um pouco parecidos no que diz respeito a essa imbricação de paisagem e linguagem. 

Em ambos a paisagem é da região nordeste, como se sabe, naquilo que ela tem de “acre” 

e “míngua”. No monólogo dramático praticado, através de autores como Robert 

Browning e Jorge Luis Borges, o poema dá voz a uma personagem que fala durante 

todo o texto. Por exemplo, em poemas de Borges é comum vermos falar personagens 

históricos como acontece, por exemplo, com Alexander Selkirk (BORGES, 1999, p.297), 

Heráclito (Idem, p.381) ou James Joyce (Ibidem, p.385). Tal artifício dramático daria 

uma grande mobilidade ao poema na medida em que cria um diálogo tácito entre quem 

fala e quem escreve, pois, ao contrário do que poderíamos supor, a voz do personagem, 

Graciliano, não apaga nem rasura a presença do autor, Cabral, mas estabelece entre 

ambos uma relação de dependência ou de contraponto (outra forma de dependência) que 

poria em movimento o poema. Isso também se verifica nos poemas citados de Borges. 

Talvez seja possível falar que isso acontece no poema na medida em que a voz, o modus 

operandi de Graciliano, trabalha desde dentro do poema de Cabral. Ou seja, artifícios 

como secura e precisão integram-se neste poema por causa da demanda dessa voz, que é 

outra voz, não exatamente esvaziada, mas deslocada, melhor, deslocando-se. 

Aliás, se há um eixo no poema, ele está justamente no ato da enunciação do 

sujeito, primeira pessoa: “Falo somente com o que falo”, “Falo somente do que falo”, 

“Falo somente por quem falo” e “Falo somente para quem falo”. A enunciação sob 

várias perspectivas: como instrumento, matéria, produção e recepção. Ou seja, a força 

do poema sob vários aspectos está em passar a voz ao outro, mesmo que esse outro 

nunca venha por completo. E a força do poema vem justamente dessa passagem não ser 
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absoluta: fica-se entre ouvir Graciliano e ouvir Cabral. Parece ser isso também que dá 

mobilidade ao texto. Porque aqui o “falar por quem” implica num “falar com o quê”, ou 

o “falar para quem” implica num “falar do quê”, ou seja, como dizia João Alexandre 

Barbosa, “(...) a nomeação da realidade é dependente da linguagem utilizada para 

efetivá-la”; e eu acrescentaria: o sujeito que nomeia – porque é um sujeito que nomeia – 

se confunde, mas não totalmente, com a coisa nomeada. 

É nesse intervalo, nesta zona de manobra ou campo de força, que aquelas 

questões tão caras à modernidade, como negatividade e despersonalização, são ao 

mesmo tempo confirmadas e redimensionadas na poesia de João Cabral. Porque a 

negatividade no poema não tem fim em si mesmo e nem fala apenas da insuficiência da 

linguagem; a negatividade vem sim da relação da linguagem com o real, pois em 

poemas como no citado acima a questão é recolocada não apenas em função do poema, 

mas também em função da realidade histórica contextual do poema. Não há 

negatividade autotélica do poema em João Cabral. Ela retorna na referência que ele faz 

à realidade, tanto na forma de texto como problema de linguagem, quanto como 

problema de emancipação social. Da mesma forma, a despersonalização não aponta 

para um esvaziar de determinada experiência subjetiva. Isso apenas se pensarmos que 

esta experiência é fixa e imóvel, porque o campo semântico da enunciação será um 

lugar de intensa atividade e deslocamentos de vozes, que terá a ver com algo da 

alteridade e com algo de um engajamento para além do poema. Força centrífuga que 

aumenta quanto maior for a pressão centrípeta – i.e. quando a linguagem de 

determinada forma se volta para sua materialidade, ela, nos bons poemas, também 

consegue mimetizar, ao seu jeito, o real. O trecho que logo me ocorre é aquele bem 

famoso em que Artaud nos fala de uma outra forma de engajamento: 
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Antes de retornar à cultura, constato que o mundo tem fome e que não se 

preocupa com a cultura; e que é de um modo artificial que se pretende dirigir 

para a cultura pensamentos voltados para fome. 

O mais urgente não me parece tanto defender uma cultura cuja existência 

nunca salvou qualquer ser humano de ter fome e da preocupação de viver 

melhor, mas extrair, daquilo que se chama cultura, ideias cuja força viva é 

idêntica à da fome (ARTAUD, 1999, p.1). 

 

Se bem que a situação de Artaud seja outra. Ele se dirige aqui contra uma cultura 

do engajamento político diretivo da arte. O contexto em que o utilizei está no outro 

lado, do lado desencargo social da arte e de uma possível alienação da arte que tende a 

rasurar o sujeito. Se bem que a dicotomia seja a mesma. 

Na obra de Cabral, o texto Os três mal-amados inaugura a prática do poema 

longo e já fornece subsídios para a prática do poema dramático. Subsídios porque em 

Os três mal-amados tem-se mais um poema de vozes do que exatamente um poema em 

diálogo. As falas de cada personagem – João, Raimundo e Joaquim – só estabelecem 

relações entre si de forma indireta ou pela contiguidade na página. Na verdade, o poema 

parece intensificar o desencontro entre essas personagens e seus respectivos pares 

amorosos: Teresa, Maria e o caso curioso de Lili, que desaparece: “O amor comeu 

minha paz e minha guerra. (...) Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da 

morte” (NETO, 1997, p.27). Desencontro esse que é o motivo do poema drummondiano 

de onde Cabral parte e com o qual estabelece uma relação imediata, Quadrilha. Chamar 

atenção para o desencontro não parece ser inapropriado num poema feito de 

personagens que falam o tempo todo, porém em nenhum momento conseguem 

estabelecer um diálogo. “Olho Teresa. Vejo-a sentada aqui a meu lado, a poucos 

centímetros de mim. A poucos centímetros, muitos quilômetros” (Idem, p.21). 

Os três mal-amados é o entrecruzamento de três monólogos. Embora nunca mais 

a poesia de João Cabral voltasse a produzir poemas em prosa assim, stricto sensu, 

aquilo que muitas vezes possibilita a prosa não se afastou mais de sua obra, tanto por 

uma questão de ritmo quanto por uma questão de princípio narrativo. “Maria era 
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também uma fonte. (...) Eu aspirava acompanhar com os olhos o crescimento de um 

arbusto, o surgimento de um jorro de água” (Ibidem, p.22). O certo, parece, é que esses 

monólogos são importantes sim, ainda mais se pensarmos que eles cronologicamente 

estão num período de formação do poeta e são próximos do livro O engenheiro. Para 

além de já trazerem temas que estiveram presentes durante muito tempo em sua poesia – 

pedra, lucidez e tipografia, por exemplo – Os três mal-amados estruturalmente já 

funciona muito à maneira João Cabral de dizer. Mas de todas essas características a que 

mais chama atenção agora é a de ser um poema em vozes, um poema de vozes que dá 

voz àquilo que até então não falava, no caso as personagens do famoso poema de 

Drummond. Caso se procure em sua obra por essas vozes, melhor, por esses poemas 

em vozes, imediatamente desembocaríamos sem nenhum problema em seus poemas 

dramáticos, Morte e vida severina e Auto do Frade. Mas o que mais interessa a Cabral 

no drama parece ser menos a interação dos personagens do que a simples capacidade de 

eles falarem. Tanto é que, em Morte e vida severina, a interação das personagens é pura 

consequência e não causa da ação dramática; em outras palavras, a interação das 

personagens é determinada drasticamente pelo meio, pela paisagem. No texto ouvem-se 

as falas, não para que o curso do drama (decurso do rio) seja alterado, mas sim para que 

a fala daqueles que não falam surpreendam a nós e à própria linguagem que a diz. 

“Antes de sair de casa / aprendi a ladainha / das vilas que vou passar / na minha longa 

descida. / (...) Vejo agora: não é fácil / seguir essa ladainha” (Ibidem, p.150-151), diz o 

retirante no auto de natal. 

Se continuarmos em busca de textos em vozes, como acontece em Os três mal-

amados, e não necessariamente de textos dramáticos, encontraríamos por exemplo – de 

maneira bem diversa, é verdade – os outros poemas com o Capibaribe, O cão sem 

plumas e O rio. Pois nesses dois textos, cada um através de uma estratégia discursiva, 

encontramos não exatamente vozes, mas a voz ou a meia voz de algo que não fala. 
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Nestes casos, como também em Morte e vida severina, não se sabe se é o rio que 

adquire características humanas ou se são os homens que, de tal forma determinados 

pela paisagem, conformam-se a ela. A questão é que podemos ver sim algumas 

características da paisagem na fala das vozes humanas, como também podemos ver a 

paisagem falar uma fala humana algo distorcida. 

Devido ao contrato de leitura que propõe, o melhor exemplo talvez seja o do 

livro O rio. Além do poema longo, narrativo, há aquilo que se pode chamar de 

transparência da linguagem, ou seja, em O rio ou Relação da viagem que faz o 

Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife, a linguagem chama menos atenção para 

si do que para a história que narra. O livro-poema estabelece logo um contraponto com 

o livro-poema vizinho, O cão sem plumas, já que a princípio traz o mesmo fato narrado, 

mas com um tratamento formal muito diferente; o que, assim sendo, o alterará. Por 

causa desse registro mais transparente, dessa sintaxe mais próxima de uma sintaxe 

instrumental, Cabral transfere quase que exclusivamente a quebra e o desvio no poema 

para a voz que o narra, uma voz em primeira pessoa do rio: “Terras que eu abandono / 

porque é do rio estar passando” (Ibidem, p.91) ou “As coisas não são muitas / que vou 

encontrando neste caminho” (Ibidem, p.100). A dureza da linguagem cabralina aqui é 

menos formal que temática: “Vou na mesma paisagem / reduzida à sua pedra. A vida 

veste ainda / sua mais dura pele” (Ibidem, p.95).  É que O rio – contextualizado dentro 

da obra de João Cabral –, para além de contraponto, estabelece também uma relação de 

continuidade na medida em que aponta para uma direção em que podem desembocar as 

águas tentadas em O cão sem plumas. Aliás, antes de eu passar rapidamente para esse 

livro, seria razoável que se dissesse que, na narrativa de O rio, há de forma privilegiada 

no percurso de Cabral o recurso da antropomorfização, ou seja, da figura da 

prosopopeia. 
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O rio pode ser uma consequência direta da experiência de O cão sem plumas. 

Em ambos há o poema longo, narrativo ao seu jeito, e que também conta com o 

Capibaribe e seu percurso até o mar, ainda que, no segundo, não haja  aí a presença à 

primeira vista de uma outra voz que não seja a do poema. O que temos que nos 

perguntar é em que medida essa voz pode ser apenas uma voz impessoal. Estou longe de 

fazer uma análise que entre pelo poema como já foi feita pelo menos duas vezes, por 

João Alexandre Barbosa e Benedito Nunes. Tenho o interesse específico de me voltar 

para a voz que fala no texto. “A cidade é passada pelo rio / como uma rua / é passada 

por um cachorro; / uma fruta / por uma espada” (Ibidem, p.73). Não há dúvida de que 

seja uma voz de terceira pessoa e não há dúvida também que o protocolo de leitura 

exigido em O cão sem plumas seja bem diverso daquele exigido em O rio. Os dois 

poemas acompanham o Capibaribe: O rio com uma voz em primeira pessoa, 

antropomorfização deliberada e uma prosa mais comunicativa, linear e menos elíptica; 

já O cão sem plumas com uma voz em terceira pessoa em que a centralidade do rio faz 

girar ao redor de si uma série de imagens que só ganha força devido a um processo de 

‘referencialização’ interna do poema. Tal processo, entre outras estratégias, usa a 

comparação e a repetição como princípio deslocador e aproximador das imagens. “Entre 

a paisagem / (fluía) / de homens plantados na lama; / de casas de lama / plantadas em 

ilhas / coaguladas na lama; paisagem de anfíbios / de lama e lama”  (Ibidem, p.76). A 

imagem do rio hesita entre uma série de imagens, sobretudo a do cão e da espada. E, 

como se sabe, através da comparação e da repetição dessas imagens sobrepostas e em 

constante deslocamento, a linguagem do poema vai conseguindo através de outros 

recursos, que não o descritivo strictu sensu, fazer com que se perceba o rio e a relação 

violenta que este estabelece com o resto da paisagem, sobretudo com o homem. A isso 

João Alexandre Barbosa chamou em certo momento de “tradução estrutural”. 
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A realidade carente, pobre e mendiga exige o verso pobre, sem plumas, capaz 

de intensificá-la exatamente por mostrar sua redução, sem desvirtuar-se de 

sua espessura” (BARBOSA, 2001, p.41). 

 

Em outras palavras, não é exatamente a voz do rio que se escuta, mas uma voz 

que se aproxima da fala do rio para falar dele, ou melhor, para falar por ele, que nesse 

caso também é cão e espada. Além disso, o poema é dividido em quatro partes, todas 

elas numeradas e trazendo uma inscrição muito curiosa, já que – entre parênteses, 

alinhada à direita e em fonte menor em itálico – hesita entre ser o título das partes ou  

didascália, ou seja, marcação exclusiva de textos dramáticos que localizam a  cena. As 

duas primeiras são as mesmas: “(Paisagem do Capibaribe)”, um referente muito 

imediato que entra em certo atrito com os referentes deslocados do poema, mas justifica 

de forma coerente o uso da terceira pessoa. As outras duas – (Fábula do Capibaribe) e 

(Discurso do Capibaribe) – são bem curiosas, porque chamam atenção para um ato de 

fala que a princípio precisaria de verbos conjugados na primeira pessoa. A fábula, é 

claro, é uma narrativa alegórica cujos personagens são quase sempre animais com 

características humanas; dessas características a fala geralmente é destaque. E João 

Cabral já havia utilizado tal estratégia discursiva na “Fábula de Anfion”, em que 

também há espaço para fala do personagem e para marcações dramáticas do tipo: 

“Lamento diante de sua obra”, quando dá voz à personagem de Anfion (NETO, 1997, 

p.58). Na dita “Fábula do Capibaribe” e em seu “Discurso” de O cão sem plumas, há 

um outro tipo de fala do rio mais estrutural que propriamente dramática, i.e., não é a 

paisagem quem fala imediatamente, mas alguma coisa que não se sabe ao certo fala 

como se fosse ela, de modo que é difícil determinar que voz é essa que se ouve. O certo 

é que essa voz, porque nunca falou, diz uma outra coisa: “O que vive choca / tem 

dentes, arestas, é espesso. / O que vive é espesso como um cão, um homem, / como 

aquele rio” (Idem, p.84). 
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O argentino César Aira confunde a própria obra de arte com o princípio da 

prosopopeia. A obra “também é objeto inerte e suporte do discurso – ou seja, objeto 

falante”. Mas ele diz também que seria preciso distinguir a figura de linguagem, 

imobilizada pela retórica, de “sua maquinaria elementar”, a maquinaria elementar que é 

“quando triunfa a liberdade geradora da literatura” (AIRA, 2007, p.26). Para Aira, se um 

sujeito não destinado a falar começa a falar é porque realmente algo ele tem para dizer, 

seja porque é um objeto isento das limitações temporais de um ser humano, seja porque 

testemunhou e ouviu tudo (já que julgavam que ele nunca falaria). A obra de arte seria a 

coisa falante, ambígua, porque reúne em si características de objeto e sujeito ao mesmo 

tempo: o pequeno tempo de um, o sujeito, alterando o tempo do outro, o objeto. 

Segundo o autor, o mecanismo da prosopopeia produz uma fala nova e excêntrica. Esse 

mecanismo não aparece apenas quando algo que não fala passa a falar, mas quando o 

modus operandi dessa coisa em jogo é transferido para aquele que fala. Esse encontro 

de sujeito e objeto, melhor, essa indiscernibilidade crítica que está entre a inclusão e a 

exclusão seria o produto desse mecanismo. Nesse sentido, não há apenas prosopoeia em 

Brás Cubas (daí sua capacidade crítica excepcional), mas também no romance policial 

em geral, na Metamorfose de Kafka e em outros textos. Pode-se ainda acrescentar que 

determinada estética neorrealista, de modo mais ou menos deliberado, utilizou 

procedimentos da prosopopeia para dar voz aos que não têm voz. Nos casos mais 

felizes: menos como inclusão de excluídos que como perturbação de uma voz que se 

queria estável. 

A poesia, diz-se, geralmente nunca coincide consigo mesma. A partir disso, a 

leitura de João Cabral feita, sobretudo, nas décadas de 60 e 70, do rigor e da secura, 

encontra terreno fértil na medida em que vai de encontro a uma ideia, se não biográfica, 

confessional de poesia que mal ou bem ainda vigorava. Junte-se a isso o fato de que tal 

poética, na esteira de um projeto concretista, pela precisão, dialogava de perto com uma 
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aproximação estruturalista da literatura. Sem falar, é claro, que foi um espelho do afã 

desenvolvimentista do Brasil nesse período, em que se podem relacionar o projeto 

poético concretista – através, por exemplo, da ideia poundiana de Paideuma – e o 

projeto do governo de Juscelino Kubitschek, com o slogan “cinquenta anos em cinco”, 

que superindustrializava o país. Passado há muito tal contexto, não parece ser tão 

produtivo tal projeto de leitura, até porque, se existe um statu quo da cultura de poesia 

no Brasil, ele está mais ligado a essa linha construtivista do que a alguma tendência 

confessional ou psicologizante. Ou seja, ler Cabral hoje apenas por essas vias implica 

em usar dispositivos que não dão conta de algumas questões contemporâneas. Essas 

vias estão cristalizadas. 

Se antes o sujeito atrapalhava aquele projeto moderno ou das neovanguardas de 

unidade e de sistema, de há algum tempo para cá a vontade de sua simples ausência já 

pode ser lida da mesma forma que o desejo de sua simples presença. Agora parece ser 

tempo de se perceber como pode se dar essa problemática presença do sujeito, até 

porque examinar os poemas em busca de marcas que apagam essa presença hoje 

implicaria em retirar de sua poesia seu potencial crítico, pois só confirmaria categorias 

contemporâneas e já assimiláveis, como vazio ou massificação. Secura e rigor em 

Cabral, enfim, seu possível formalismo, não têm um fim em si e por isso não precisa ser 

índice de apagamento do sujeito. É só outra forma de discurso, melhor, formas de 

passagem de um sujeito a outro. Em Cabral, a prosopopeia não põe palavras na boca de 

suas personagens, mas cria mecanismos para que elas falem por si de um modo muito 

especial. Assim, o construtivismo nele pode ser um modo de redimensionar a voz no 

poema e não de esterilizá-la. Se bem que – não há dúvida quanto a isso – ela seja 

produto da esterilidade, já que lida com os perigos de uma paisagem. Tal paisagem, no 

entanto, não se apresenta como formalmente estéril, já que não é intransitiva. 
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Silviano Santiago em “As incertezas do sim” escreveu acerca do então recente A 

escola das facas de 1980: “(...) um veio autobiográfico original irrompe no discurso 

poético cabralino, antes tão impessoal e adulto” (SANTIAGO, 1982, p.41). Porém depois 

ele acrescentava: “(...) os novos poemas autobiográficos abrem um desvio interpretativo 

que pode recolocar a leitura dos antigos poemas na vertente da sua ‘gênese pessoal’, 

para usar uma expressão cara a Murilo Mendes” (Idem, p.42). Para Silviano a poesia de 

Cabral aparentemente tão dedicada “ao não e ao certo” se abre para “o sim” e para “a 

incerteza” (Ibidem, p.45) através de “um veio autobiográfico original”. Esse “veio” se 

revela “original” e por isso descaracteriza um registro autobiográfico tradicional, 

sobretudo, porque traz uma flutuação semântica que a princípio o modelo não 

comportaria. Santiago comenta uma indiscernibilidade interessante no poema “Menino 

de Engenho”: “a foice corta a cana que corta o menino que corta as palavras” (Ibidem, 

p.44). Embora não esteja em jogo exatamente o fato de cana e menino se misturarem em 

uma fala, o que está em jogo é uma “indiferenciação vocabular” de que fazem parte, 

segundo Silviano, “foice”, “menino” e “palavras”, ou seja, sujeito e objeto sendo 

deslocados pela enunciação, sem ocupar lugares fixamente determinados pela certeza. 

Alcides Villaça também fala de uma “espécie de simbiose entre o construído e a 

referência” (VILLAÇA, 1996, p.148), numa alusão àquela capacidade da linguagem de 

intensificar dados da realidade como redução e espessura notada por João Alexandre 

Barbosa. A questão levantada por Villaça dá mais valor à relação entre ambos do que 

propriamente à identificação da linguagem e da realidade. “É uma ética da afirmação do 

elementar sobre o compósito, do limpo sobre o sujo, do analítico sobre o sintético, do 

ordenado sobre o caótico (...)” (Idem, p.149). Segundo Villaça, essa “percepção, 

combinação e fixação dos elementos” criam uma espécie de traduzibilidade geral entre 

eles. 
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Tanto permite um diálogo interatributivo de várias artes (poesia, ficção, 

pintura, arquitetura, escultura), de vários ofícios (ferraria, agricultura, pesca, 

canto, bailado, futebol, tourada), de vários ritos (velórios, procissões, 

peregrinações, lutas, vaticínios, festas), quanto permite uma variadíssima 

criação de símiles, muitas vezes insólitas (entre o ato de escrever e o de catar 

feijão, por exemplo) (Ibidem). 

 

Eu diria que a leitura de Villaça gira em torno da capacidade da poesia de Cabral 

criar símiles totalizadoras que estabelecem analogias, transformando-as em 

perturbadoras, já que alteram os dois termos da relação e atraem tudo da realidade para 

a realidade intrínseca do poema. O produto disso será uma fala sendo dita e dizendo-se 

ao mesmo tempo. “É desejável ler a poesia de Cabral não apenas como um indiscutível 

triunfo técnico, mas como a disfarçada rebeldia de uma voz que responde às angústias 

modernas com seu próprio mito de totalidade poética” (Ibidem, p.155). Ou seja, para 

ele, na produção do discurso há um movimento de aproximação de instâncias distintas 

que alteram e são alteradas para que essa aproximação se dê, sem que no entanto haja 

uma fusão absoluta, talvez resquício de uma herança romântica. “Cabral exorciza o 

quanto pode a primeira pessoa, transferindo-a astutamente para bocas outras que possam 

representá-lo (...)” (Ibidem, p.154). 

Não se sabe se se trata exatamente de exorcização, rechaço ou coisa do tipo. É 

melhor se pensar em outros termos, nos da transferência, pois assim não é preciso 

anular uma parte em razão de outra. Ao contrário, uma parte só tem sentido em função 

de outra, já que o que interessa é menos a imobilização delas do que os movimentos de 

aproximação e afastamento que podem realizar: “(...) sem falar na voz humana que 

empresta a um rio que vê os homens, ou na personificação de animais, plantas e 

objetos” (Ibidem). A personificação seria o último estágio dessa aproximação, pois os 

dois pólos se transformariam em um só como em um movimento dialético. Mas, de 

acordo com os termos que tentei traçar neste trabalho, nessa personificação cabralina 

também há afastamento, daí o carácter diferenciador da prosopopeia. Embora não fale 
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exatamente nesses termos, o crítico dá a entender algo nessa direção, quando fala nas 

contradições do drama humano, sobretudo se pensarmos nesse drama também como 

linguagem dramática: 

 
O projeto de impessoalidade embutido na elipse do tom lírico tradicional 

redunda em poesia personalíssima, personalismo cuja forma evidente está nas 

marcas do padrão estilístico, mas cujo sentido profundo se resolve na 

contradição entre o interesse pelo drama humano e a linguagem que repele o 

dramatismo (Ibidem). 

 

Antes de terminar, seria bom percorrer dois poemas de A educação pela pedra 

apenas para percebemos como esse modus operandi da prosopopeia assume formatos 

variados. O primeiro poema chama-se “O sertanejo falando”: 

 

A fala a nível do sertanejo engana: 

As palavras dele vêm, como rebuçadas 

(palavras confeito, pílula), na glacê 

De uma entonação lisa, de adocicada. 

Enquanto que sob ela, dura e endurece 

O caroço de pedra, a amêndoa pétra, 

Dessa árvore pedrenta (o sertanejo) 

Incapaz de não se expressar em pedra. 

 

2. 

 

Daí por que o sertanejo fala pouco: 

As palavras de pedra ulceram a boca 

E no idioma pedra se fala doloroso; 

O natural desse idioma fala à força. 

Daí também por que ele fala devagar: 

Tem de pegar as palavras com cuidado, 

Confeitá-las na língua, rebuçá-las; 

Pois toma tempo todo esse trabalho. 

 

(NETO, 2008, p.202) 

 

 

 Limito-me a apenas dizer que, apesar de ser um poema cuja voz fala de algo na 

terceira pessoa, esse algo – a fala do sertanejo – é a própria maneira como o poema fala. 

Isto é, ele tematiza algo que formalmente também privilegia: a fala à força e devagar 

daquele que quase não fala. Aliás, é porque ele quase não fala que seu discurso é um 

discurso excêntrico de uma boca que engana, assim como a fala do rio, entre homem e 
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rio, assim como a fala de Graciliano, entre João Cabral e Graciliano Ramos. Esse 

deslizamento entre sujeito e objeto que caracterizaria esse modus operandi da 

prosopopeia pode estar presente em vários poemas, inclusive naqueles em que não se 

identifica direta e imediatamente o recurso da fala ou da voz, como por exemplo os 

diversos poemas sobre pintores, ou o famoso “tecendo a manhã” ou ainda aquele muito 

curioso e magistral poema em que Cabral consegue assimilar formalmente os dribles de 

Ademir Da Guia. Em todos esses talvez se possa falar de prosopopeia. 

 O segundo e último exemplo é o poema “Catar feijão”. O texto tem na sua 

primeira estrofe uma tentativa de limpar a linguagem de tudo o que ela não precisa. Pôr 

“as palavras na folha de papel; / e depois joga-se fora o que boiar”, retirando delas como 

do feijão qualquer tipo de impureza ou resíduo, i.e., quase todos os traços 

psicologizantes ou de subjetividade. Mas, sabe-se, não é bem assim. A segunda estrofe 

de forma bem-humorada explica-se: 

2. 

 

Ora, nesse catar feijão entra um risco: 

O de que entre os grãos pesados entre 

Um grão qualquer, pedra ou indigesto, 

Um grão imastigável, de quebrar dente. 

Certo não quando ao catar palavras: 

A pedra dá à frase seu grão mais vivo: 

Obstrui a leitura fluviante, flutual, 

Açula a atenção, isca-a com o risco. 

 

(Idem, p.222) 

 

O texto que uma boca saudável diz nunca será o mesmo texto que uma boca sem 

dentes diz. São falas distintas de sujeitos diferentes, não ausentes. Se há uma educação 

pela pedra, parece que se está diante dela. 
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4. Carlos de Oliveira entre a memória textual e as 

outras 
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A obra de Carlos de Oliveira é relativamente pequena – são cinco narrativas, um 

livro de textos vários em prosa e alguns livros de poemas. Nela há, mais ou menos, um 

vocabulário recorrente, mas, ao contrário do que poderia parecer, ela tem se revelado 

extensa e complexa. Trata-se de uma leitura de avanços, retornos, sobretudo, de 

deslocamentos. Por isso posições generalizantes talvez não tenham tanta força numa 

obra quase sempre movida por pormenores e desvios. Ainda assim, cientes do risco e da 

parcialidade, esse conjunto de textos tem me revelado ultimamente uma perspectiva 

dominante. Nesses textos, conforme o avançar do século XX, surge uma hesitação entre 

imobilidade e transformação. “E, se a imobilidade impressiona à primeira vista, logo a 

seguir torna-se transparente” (OLIVEIRA, 1978, p.54). Isso terá certamente a ver com o 

conceito marxista de materialismo histórico que dialeticamente vê a história de forma 

evolutiva e opera por oposições. Se bem que, nos textos do autor de Entre duas 

memórias, esse avançar se desarme de uma noção linear de tempo e não reivindique um 
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resultado final, como, por exemplo, a revolução que implantou alguns regimes 

comunistas, totalitários. 

Em Carlos de Oliveira há sim um dualismo – do jovem militante marxista – que 

em sua maturidade artística se vê frequentemente reexaminado e muitas vezes até 

combatido, mas que fundamentalmente continua presente, ainda que em constante 

revisão. “Esta dosagem milimétrica de ingredientes (e a mistura deles) pretende eliminar 

todo resíduo de concepção dualista e sugere-nos uma espécie de materialismo superior” 

(OLIVEIRA, 2004, p.173), escreve sobre Afonso Duarte. Pode-se dizer que se trata mais 

de uma leitura sobre si do que propriamente sobre Duarte; ele acaba atribuindo ao autor 

de Ossadas características que mais tarde seriam consensuais sobre a própria obra de 

Carlos de Oliveira: “a precisão, a nudez rigorosa, dum gravador de lápides” (Idem, 

p.173). Esse jogo a que me referi entre transformação e imobilidade o tempo todo está 

presente, às vezes tendendo mais para um lado, às vezes mais para o outro. O certo é 

que essa tensão contínua se manifesta sobretudo em um elemento decisivo nesses 

textos: a paisagem, seja na hesitação graficamente matemática de “Estalactite”: 

a cal 

entre { 

e a água 

(OLIVEIRA, 1998, p.222) 

 

seja na frágil linha traçada pela velocidade do carro em “A viagem” de O aprendiz de 

feiticeiro, ainda que pareça se tratar de uma manutenção (imobilidade) que exige um 

deslocamento (transformação) impossível de se manter: 

 

Entardece ao redor. O carro, um ponto móvel no meridiano da estrada que 

divide a terra em duas partes rigorosamente iguais, abre ele próprio o sulco 

da divisão, o único sítio onde podemos passar, e se parássemos, o universo 

da esquerda e o universo da direita espraiavam-se no alcatrão ao encontro 

um do outro, bloqueando o caminho, como dois mares de fraga, húmus, 

água, bichos, árvores, o cataclismo vagaroso que mistura tudo na mesma 

terna indiferença, porque a ternura é isso, misturar, indiferenciar, e a 
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indiferença (do mundo), como a própria palavra diz, também (OLIVEIRA, 

2004, p.9). 

 

A paisagem está presente em duas versões que o tempo todo também se 

entrecruzam: a micro e a macro. Por exemplo: “transforme os grãos imperceptíveis [de 

areia] em grandes massas orográficas, em astros, e instale-se num deles” (OLIVEIRA, 

1998, p.200). Os exemplos mais evidentes de miniaturização da paisagem é 

Micropaisagem ou a maquete-presépio em Finisterra; já o aumento da paisagem, como 

veremos aqui, acontece sobretudo em Terra da Harmonia; ainda que esses aumentos ou 

reduções nunca se dêem de forma isolada e estanque; há um entrelaçamento. Essa será 

uma estratégia de representação da paisagem, dar ao mínimo características do máximo; 

dar ao pormenor um caráter abrangente. Porque, inclusive em livros como Terra da 

Harmonia, se a paisagem não se quer mais exatamente como imagem fiel da natureza, 

ela se torna algo que quer imitar os mecanismos daquela. Tais procedimentos têm a ver 

com aquela concepção dualista que aparece entre transformação e imobilidade, mesmo 

que estas representem, sobretudo, pólos, balizas dificilmente atingidas de maneira total. 

Por isso parece importante na obra de Carlos de Oliveira uma imagem, quase um 

conceito, que funde essas balizas, i.e., a permanência e a modificação: a “metamorfose 

repetitiva” aparece em O aprendiz de feiticeiro e pode ajudar na leitura de livros como, 

por exemplo, Micropaisagem e Finisterra: 

 

Uma consciência peculiar das revoluções da terra (dia e noite, noite e dia) 

que fecham o efémero círculo sempre repetido. Mas um repetido repetindo 

sempre as formas na ressurreição quotidiana sem destruir nada em definitivo 

(a evolução, o desaparecimento de certas espécies, são quotidianamente 

imperceptíveis) (Idem, p.170). 

 

 

Tal mecanismo se quer como emulação não exatamente da natureza em sua 

aparência mais evidente (ou na concepção de um realismo stricto senso), mas como 

emulação de elementos operacionais e de organização dessa mesma natureza. Aprender 
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com a realidade: agir da mesma maneira que ela. Ainda em O aprendiz de feiticeiro lê-

se: “o processo para transpor [a realidade] em termos literários está sujeito a um 

condicionamento semelhante ao dela e até ao condicionamento dela”, porque talvez o 

que esteja em jogo seja menos a transposição da natureza do que seu modus operandi: 

“em última análise, o processo faz parte da realidade” (Ibidem, p.65). Nas metamorfoses 

repetitivas não há propriamente só mudança nem só repetição, mas sim nuances, 

gradações em um processo contínuo. Segundo o autor, tudo “consiste no acto de repetir 

as formas, quer dizer, de criar formas novas mas idênticas” (Ibidem, p.174), 

transformação e imobilidade. Assim a paisagem – aquela a que os textos dão origem – 

parece ser resultado deste processo: “a realidade cria em si mesma os germes da 

transformação; o processo consiste sobretudo em captá-los e desenvolvê-los num 

sentido autenticamente moderno” (Ibidem, p.65). A obra de Carlos de Oliveira tentará, 

de certa forma, alcançar – falhadamente, é bem verdade – essa dinâmica natural que é 

quando transformação e imobilidade estão tão imbricadas que não é possível separá-las. 

Assim são as gotas formando as estalactites no poema, imitando a forma, o tamanho das 

estrofes. “Aqui, encenação e real coincidem” (OLIVEIRA, 1978, p.23), diz um dos 

narradores de Finisterra. Depois outras vozes completam: 

 

Quer dizer: não pões de lado a esperança... 

O modelo copia o real, sem deturpar. E ela tem esperança; pelo menos em 

parte. 

Mas tu duvidas. 

Não confundo esperança e ilusão. 

 

(Idem, p.80) 

 

 

Fracassado, sim, mas não iludido, já que todo o esforço e rigor, nestes textos, dizem 

respeito certamente a um projeto contra a alienação (da arte inclusive
5
), princípio de 

                                                 
5
  E no caso do contexto português, alienação da literatura será tanto um engajamento político 

superficial quanto um fechamento do texto a questões contemporâneas. 
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indiferenciação que atinge a tudo. Isso terá a ver em Carlos de Oliveira com a vontade 

de um materialismo superior – revisão de sua consciência neorrealista – que, como se 

viu no caso de Afonso Duarte, tenta inutilmente eliminar uma concepção dualista. 

“Esforço que lhe desdobra a fala em duas (agora, paralelas). Não é o desdobramento 

habitual (simultâneo), mas dois discursos lado a lado” (Ibidem, p.130). Finisterra 

realmente evidencia a impossibilidade de uma fusão absoluta, evidência daquele 

“materialismo superior” desejado. “E a reminiscência desta voz: duas falas simultâneas 

que não chegam a sobrepor-se (a unificar-se) por completo” (ibidem, p.113). O 

resultado disso às vezes é um terceiro termo, como se pode ver, em um livro não à toa 

chamado Entre duas memórias, “o anjo camponês;/ com a terceira luz na mão” e depois 

ainda “a terceira mulher; a última; com os braços/ erguidos; com o suor da estrela/ 

tatuada na testa” (OLIVEIRA, 1998, p.309). Ou de volta a Finisterra, onde quem executa 

a lei, cobra a dívida e possivelmente exige o abandono da casa é um “senhor terceiro 

funcionário” (OLIVEIRA, 1978, p.132). Ou ainda o problema das vozes: como distingui-

las uma das outras? “E a terceira voz? Existe realmente? Eco simultâneo das outras, 

sopra como o vento, parte as frases em palavras, as palavras em sílabas, as sílabas em 

gritos (fragmentos de som)” (Idem, p.56).  Possivelmente esse ir além dos dois em 

busca de um terceiro termo é a tentativa daquele materialismo superior: 

redimensionamento do neorrealismo. No entanto há sempre um extravio, uma falha que 

impede a imobilidade desse terceiro termo. E esse problema – que em Carlos de 

Oliveira também é o problema da representação – terá a ver com o acesso à memória: 

“Mas aqui é tudo por demais escuro/ e eu nem sequer tenho duas estrelas nos olhos” 

(OLIVEIRA, 1998, p.115). 

Aqui abordo um tema que é fundamental nessa obra: memória. Fundamental 

porque é ela que será a grande responsável pela busca da representação fiel da natureza, 
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mas ao mesmo tempo é responsável também pelo extravio daquela, pelo seu erro. 

Talvez pela impossibilidade de atingir aquele materialismo superior mencionado acima. 

Mas tal engano ou desvio ainda assim seria uma forma de representação, porque 

também é parte daquele mecanismo de transformação e imobilidade que dá forma à 

paisagem nos textos de Carlos de Oliveira, nas suas versões em miniatura. “O meu 

interesse foi um erro, embora não garanta que saiba distinguir o erro da certeza. Falei de 

pormenores e o mais pequeno de todos sou eu (ao contrário do que sempre julguei)” 

(OLIVEIRA, 1978, p.108). Esse processo de imitação que aparentemente deveria ser 

autônomo e até natural só tem sentido com a presença de um sujeito histórico, o que 

introduz naturalmente no processo a hesitação e o erro. Ser fiel ao real implica em ser 

fiel não à sua aparência, mas ao seu funcionamento; e em Carlos de Oliveira sem dúvida 

o funcionamento também se alimenta da falha. “Quem sou eu, no entanto, que balança 

tenho para pesar sem erro a minha vida e os sonhos de quem passa? (OLIVEIRA, 1998, 

p.185). 

O estudo da paisagem nesta obra, por isso, passa necessariamente por essa 

encenação. Trazer da natureza seu funcionamento; falhar já que é uma ação humana, 

portanto cultural; e, sem conclusão, ficar entre o acerto e o equívoco, avançando 

imperceptivelmente a olhos nus. A imobilidade através da transformação; a 

transformação através da imobilidade: “esse trabalho atrasa mais/ o movimento já 

difícil/ de quem dança” (Idem, 1998, p.339). Não me parece suficiente dizer que o 

compromisso de livros como O aprendiz de feiticeiro, Entre duas memórias ou 

Finisterra seja apenas o compromisso do texto ou o compromisso da literatura, como 

aconteceu em muitos bons livros do século XX. Em Carlos de Oliveira, se não há uma 

intervenção, há o testemunho – para usarmos a expressão depois do neorrealismo e de 

Jorge de Sena – de que não se pode ter essa intervenção, pelo menos não como antes. E 
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isso funciona como extensão do problema da representação extraviada pelo sujeito e sua 

memória. É isso a paisagem: 

 

Estou a sentir nas sombras: um rumor de larvas e sementes, o amor de que 

sou capaz pela vida e pelos outros; o esboçar dalguma flor negra acordando 

um ritmo de versos, caprichos da botânica ou desvios da alma; o vento da 

harmonia submerso entre caules sanguíneos e rugosos; a breve tempestade 

das conchas e dos peixes, a grande solidariedade que vos devo (Ibidem, 

p.145). 

 

Olivier Dollfus escreve: “A paisagem é um conceito impreciso e deve 

permanecê-lo” (BERQUE, 2004, p.89). Essa afirmação, num comentário a um importante 

texto de Augustin Berque
6
, circunscreve com eficácia, parece, o campo de ação 

oscilante do termo. O próprio texto de Berque caminha, embora a partir de outros 

recursos, em direção parecida quando esboça os conceitos, questionados por Dollfus na 

citação acima, de paisagem-marca e paisagem-matriz. O esforço de Berque (e Dollfus 

também), dentro da geografia, é de certa forma desnaturalizar a relação entre homem e 

terra, perceber como o objeto de estudo é menos um dado imediato e portanto evidente 

que um dado fruto de mediação, via um sujeito, um imaginário, uma cultura. É por isso 

que esse dado, a terra no caso, está sujeito a deslocamentos, extravios, leituras diversas. 

Os conceitos de paisagens, se não são tão imprecisos quanto desejaria Dollfus, por outro 

lado dificilmente poderiam ser tomados como ferramentas: 

 

É preciso compreender a paisagem de dois modos: por um lado ela é vista por 

um olhar, apreendida por uma consciência, valorizada por uma experiência (e 

eventualmente reproduzida) por uma estética e uma moral, gerada por uma 

política etc. e, por outro lado, ela é matriz, ou seja, determina em 

contrapartida, esse olhar, essa consciência, essa experiência, essa estética, 

essa moral, essa política etc. (Idem, p.86). 

 

                                                 
6
  Geógrafo francês nascido em 1942, autor de, entre outros, Paisagem-Marca, Paisagem-Matriz: 

elementos da problemática para uma geografia cultural. (BERQUE, 2004) 
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É essa abertura, ilustrada pela citação de Berque, que possibilita a aproximação 

entre paisagem e literatura para além de questões de identidade nacional. Nessa via de 

mão dupla da paisagem, intercessão entre sujeito e objeto, como apontarei mais à frente, 

a leitura da poesia (e o lírico, sabe-se, é por definição onde se constitui em contínuo o 

sujeito) passa ser um espaço de leitura da paisagem, já que é através dela, a voz da 

paisagem, que a voz do sujeito, que não é outra voz se não a da paisagem também, 

ganha forma e sobretudo temporalidade. Uma fala, a bem da verdade, intersticial, 

porque não se fixa e hesita entre lá e cá. “A paisagem não se cola mais ao ‘fundo’, ao 

seu solo nativo, ela está como que deslocada, mudou de lado” (CAUQUELIN, 2007, 

p.122). Essa é a constituição possível de sua identidade; é imprecisa porque não 

termina: “há um hiato, um passo em falso, e não conseguimos qualquer que seja o 

esforço que façamos, atravessar esse fosso”, escreve Anne Cauquelin, chamando 

atenção para o espaço entre aquilo que interpretamos e aquilo que se deixa interpretar 

(Idem, p.122-123). 

Embora cheia de particularidades, a paisagem nos textos de Carlos de Oliveira, 

como visto, também tem muito disso. É imprecisa: o que faz jus ao problemático 

conceito. Mas é de uma imprecisão – é bom que se diga – conquistada e não acidental, 

embora não esteja excluída dela fatores acidentais e arbitrários: “progresso e acaso se 

confundem” (OLIVEIRA, 1978, p.167). Havendo espaço para o erro e para aquilo que 

não está previsto, o poema e a narrativa se localizam em um contínuo, duplo do mundo, 

regido pelas mesmas leis da realidade. Mas o diferente aqui é que essas engrenagens, 

invisíveis no mundo, em sua obra não só passam a fazer parte dele, como também estão 

em primeiro plano. O que dá a ver suas imperfeições, e nenhum rigor – embora tente – 

pode eliminá-las. Isso faz com que o texto literário se volte para si, como diz o próprio 

autor: “Um texto diante do espelho: vendo-se, pensando-se” (OLIVEIRA, 2004, p.185). 

No entanto essa mesma metalinguagem, que tão afim à lírica tenta rasurar uma 
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temporalidade, ou melhor, tenta imobilizar o tempo, nos textos de Carlos de Oliveira é 

redimensionada sobretudo levando em conta a pluralidade do tempo: “a elaboração do 

poema através dos estratos sobrepostos do tempo, com um rigor que simula a reacção 

química ou um pequeno sistema planetário” (Idem, p.184). 

Por isso, de certa forma, a abordagem do espaço – mesmo que autorreferencial – 

tem algo de narrativo (o que é quase óbvio na maioria dos romances, mas não tanto na 

maioria dos poemas). Isto é, trata-se de uma metalinguagem que não descreve apenas o 

que resulta do funcionamento da engrenagem, mas também e principalmente seu 

próprio funcionamento. Parece ser desta ordem a paisagem em sua obra: nem só 

descrição do texto, nem só descrição da natureza, mas isso indiscriminado e submetido 

aos extravios do tempo, tanto do que passou [“o poema que fecha o livro tenta criar e 

analisar um processo visual do esquecimento” (Ibidem, p.185), lê-se em O aprendiz de 

feiticeiro] quanto do que ainda vai passar [“morosas gotas / de água ou pedra / hão de 

cair / daqui a alguns milênios” (OLIVEIRA, 1998, p.209)]. 

Essas tentativas de imitação e seus respectivos supostos ou reais fracassos 

acabam abrindo o poema para o mundo na medida em que os textos não são apenas 

duplos do mundo, mas também seu suplemento, que é outra forma de intervenção, pois, 

como já se disse, a referência não duplica a realidade, mas, depois de conseguida, 

interfere nela. Exageros à parte, diz Goethe: “nemo contra deum nisi deus ipse” 

(MERQUIOR, 1997, p.106), i.e., ninguém combate os deuses, a não ser um deles. E 

Merquior completa: “O êmulo da natureza lhe pertence. Por isso ele imita sem copiar” 

(Idem), fazendo coro com Carlos de Oliveira: “formas novas mas idênticas” (OLIVEIRA, 

2004, p.174). Estas manifestações da paisagem são por isso – no falhar – manifestações 

do sujeito, pois a engrenagem que funciona imitando a natureza através de 

transformações e imobilidades é controlada, melhor, determinada pelo sujeito, por sua 

propensão para lembrar ou esquecer. 
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A partir disso me deterei rapidamente em um livro como Terra da Harmonia, de 

1950, e em um poema de Sobre o lado esquerdo, de 1968, confrontando com um texto 

de outro autor, T.S. Eliot, que compartilha com Carlos de Oliveira, digamos, esse caráter 

estruturalmente temporal da paisagem, espaços ao mesmo tempo de rigor e desmedida 

em que se “tentou reproduzir a paisagem, sem se empenhar numa cópia excessiva” 

(OLIVEIRA, 1978, p.10). Deixarei para outra ocasião um exame da paisagem miniatura 

em Oliveira (sobretudo em Micropaisagem e em algo de Finisterra) e me concentrarei 

neste momento mais precisamente na macro-paisagem que, como veremos, se expande 

com e como o tempo em outra perspectiva. 

Um homem convida alguém, um interlocutor, para que o acompanhe, “Sigamos 

então, tu e eu, / Enquanto o poente no céu se estende”. A paisagem começa logo a se 

apresentar menos como cenário do que como personagem. “Sigamos por certas ruas 

quase ermas, / Através dos sussurrantes refúgios / De noites não dormidas em hotéis 

baratos”. Então através desse passeio os dois, como um Virgílio que conduzisse um 

Dante, vão se deparando com algumas cenas que caracterizam uma metrópole europeia 

do início do século XX, em meio ao estouro da Primeira Grande Guerra. “A neblina 

amarela que roça as espáduas na vidraça, / A fumaça amarela que na vidraça o focinho 

esfrega (...) / Pousou sobre as poças aninhadas na sarjeta, / Deslizou furtiva no terraço, 

alçou um repentino salto” (ELIOT, 1981, p. 57-58). A referência anterior a Divina 

Comédia não parece gratuita e aparece agora no amarelo-enxofre dos vapores que, 

como um cachorro, se espalha por becos e grandes avenidas dessa cidade-inferno 

habitada por mendigos leprosos como Lázaro: “Sou Lázaro, venho de entre os mortos / 

Retorno para tudo vos contar, tudo vos contarei”. Metrópole-caos onde essa fala, de 

mortos para mortos, é desentendimento e problema de linguagem: “Não é 

absolutamente isso, / Não é isso o que quis dizer em absoluto” (Idem, p.60). 
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Essa paráfrase acima é de um poema de Eliot, “The Love Song of J. Alfred 

Prufrock” publicado em 1917 e a paisagem urbana se refere a Londres dessa época. 

Esse famoso poema ficou conhecido, entre outras coisas, justamente por sua visão 

despedaçada e desiludida de uma cidade a partir não só da acumulação de tempos e de 

culturas – os Evangelhos, Dante, Michelangelo, Shakespeare – mas também da 

experiência violenta de um tempo. Para isso colaboraram certamente tanto a 

modernização dos meios de transporte e de comunicação quanto o ambiente da Grande 

Guerra. “Tempo para matar e criar (...) / E tempo ainda para uma centena de indecisões” 

(Ibidem, p.58). O irônico “The Love Song” apenas adianta questões que cinco anos 

depois se tornariam incontornáveis com The Waste Land, poema em que Eliot 

intensifica essa noção excessivamente temporal – passado e futuro – de um espaço, 

apesar de tudo habitável, e a que se pode dar o nome de paisagem. 

Há outra história de um outro homem. Este está num hospital, soldado português 

ferido em Flandres, na Bélgica, durante a mesma Primeira Grande Guerra, a chamada 

guerra das trincheiras. Muitos anos depois, com esse soldado provavelmente já morto há 

muito devido “à imobilidade pulmonar das estátuas”, 

 
um dos seus filhos sobe ao terraço mais obscuro da cidade em que vive e olha 

o passado com rancor. O sangue bate, gota a gota, na pedra hereditária dos 

brônquios e ele sabe que é o mar contra os rochedos, a pulsação difícil das 

algas ou dos soldados mortos nessa noite de Flandres (OLIVEIRA, 1998, 

p.181). 

 

 

 O nome desse poema é “Look Back in Anger”
7
, foi publicado em 1968 por 

Carlos de Oliveira e, apesar de formalmente muito diferente do texto de Eliot, nos 

                                                 
7
  A Batalha do Lys (conforme a historiografia francesa) ou Batalha de La Lys, também conhecida 

como Batalha de Ypres 1918, ou ainda Quarta Batalha de Ypres, e como Batalha de Armentières pela 

historiogafia britânica e alemã, deu-se entre 9 e 29 de abril de 1918, no vale da ribeira da La Lys, setor de 

Ypres, na região de Flandres, na Bélgica. Nesta batalha, que marcou a participação de Portugal na 

Primeira Guerra Mundial, os exércitos alemães, provocaram uma estrondosa derrota às tropas portuguesas, 

constituindo a maior catástrofe militar portuguesa depois da batalha de Alcácer-Quibir, em 1578.  Fonte 

Wikipédia http://pt.wikipedia.org/wiki/Quarta_Batalha_de_Ypres 
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oferece uma experiência do espaço carregado de uma temporalidade no mínimo análoga 

à daquele. A paisagem que aqui é o espaço versus o tempo – ou ainda, um espaço 

atravessado por uma temporalidade difusa – é uma estratégia, sabe-se, de configuração 

do sujeito em que não há um espelhamento unilateral, mas sim, segundo Collot, uma 

contaminação dupla: o sujeito se espacializa no mundo e o mundo se subjetiviza 

enquanto paisagem (COLLOT, 2005). O fim do poema, é claro, fala por si próprio: 

 
As imagens latentes, penso eu, porque sou eu o homem na armadilha do 

terraço difuso, entrego-as às palavras como se entrega um filme aos sais da 

prata. Quer dizer: numa pura suspensão de cristais, revelo a minha vida 

(OLIVEIRA, 1998, p.181). 

 

 

 Porém, dezoito anos antes desse poema, em 1950, o autor publicava Terra da 

Harmonia, conjunto de poemas que visto num panorama das obras de Carlos de 

Oliveira, não sem alguns problemas, representa uma zona de transição entre dois 

momentos da sua trajetória. O primeiro instante ainda seguindo alguns pressupostos de 

um neorrealismo stricto sensu; e o outro já de um engajamento, digamos, menos 

explícito. Questão temporal que se desdobra no próprio caráter do objeto livro na 

medida em que os primeiros textos foram reescritos segundo esse último momento. 

 A pergunta a se fazer parece necessária: de que harmonia se fala se tanto o 

engajamento programático, do primeiro momento, quanto um rigor construtivo e 

centrípeto da fase final nos conduzem a paisagens em desencanto? O projeto 

neorrealista, como diz Eduardo Lourenço (LOURENÇO, 1983, p.141-203), quase sempre 

é trágico. Um poema de Carlos de Oliveira de Terra da Harmonia encena bem isso. Na 

versão reescrita do livro, ele se chama “Canto” e, curtíssimo, lê-se assim: “Cantar / é 

empurrar o tempo ao encontro das cidades futuras / fique embora mais breve a nossa 

vida” (OLIVEIRA, 1998, p.112). Logo se vê que a harmonia aqui é de caráter sacrifical e 
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está diretamente vinculada a uma noção de paisagem utópica. Por outro lado, num 

suposto segundo momento, voltado mais para uma consciência textualizante, essa 

paisagem menos transparente se torna espessa de temporalidade. O trabalho com as 

palavras, o rigor, a contenção e outros acentos construtivistas, por isso, passam a ser de 

uma ordem diferente da ordem da comunicação e também da convocação: o que 

redimensionaria o projeto neorrealista, mas não retiraria dele aquele sentimento que 

mais tarde Carlos de Oliveira chamará com muita propriedade de “Falhanço”. Em Terra 

da Harmonia, a paisagem é análoga à dureza da travessia entre esses lados sobrepostos, 

há um poema que talvez fale disso: 

 
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 reanceder-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 (Idem, p.143). 

 

 

O poema em questão se chama “O círculo” e só aparece na versão reescrita do 

livro de 1976. Há vários termos que localizam o espaço tanto da terra quanto da página 

– “duna de cal”, “areia, “áspera exortação”, “revérbero imóvel na brancura” –, assim 

como há também sinais de deslocamento do sujeito por esses lugares – “Caminho em 

volta”, “Tenho andado”, “conduz-me sem descanso” e inclusive “prende-me como um 

íman ao seu rigor já cego”. Esse poema não à toa intitulado “O círculo” representa bem 

a paisagem conflitante dessa terra harmônica. Porque, se as vanguardas tiveram vida 

curta justamente por vislumbrar ou exigir uma arte projetada para o futuro, o que dizer 

do neorrealismo que lutava não exatamente por uma arte do futuro, mas – um pouco 

mais complicado – por uma vida no futuro? O círculo, a figura geométrica mais 

harmônica (todos os seus pontos têm uma mesma distância em relação ao centro), vai de 

encontro a essa visão linear e progressiva de história, embora não ofereça nenhuma 
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outra saída. O poema satura-se de tempo – biográfico e cultural – e se volta 

falhadamente para si mesmo: “conduz-me sem descanso” e “prende-me como um íman 

ao seu rigor já cego”. É claro, instâncias como lugar, texto, sujeito convergem para 

aquilo que, sob o jugo de um tempo perdido para frente e para trás, vai constituindo a 

paisagem. 

A waste land de Eliot – que entre inúmeras traduções, no Brasil e em Portugal, 

já se chamou Terra sem vida (ELIOT, 1984), Terra Desolada (ELIOT, 2004) e Terra 

Devastada (ELIOT, 1999) – pode dá a ver tanto o instável cenário europeu do entre 

guerras, como também uma paisagem cuja experiência de um tempo que hesita entre ser 

passado e futuro constitui por assim dizer o centro dos problemas do sujeito. A 

harmonia em Carlos de Oliveira talvez não venha daquelas cidades reclamadas por uma 

consciência marxista nem de um enclausuramento posterior do texto até o “seu rigor já 

cego”, mas da tensão entre estes supostos dois pólos. Esta terra da harmonia é a seu 

modo uma waste land à portuguesa: “A cinza arrefeceu sobre o brasido / das coisas não 

logradas ou perdidas: / olhos turvos de lágrimas contidas,/ eu vi a luz em um país 

perdido” (OLIVEIRA, 1998, p.138). Só em Carlos de Oliveira, “a luz” resistente de 

Camilo Pessanha – um poeta pós ultimatum inglês – pode ser vista também na paisagem 

do Portugal salazarista e do pós-guerra. O mesmo acontece com as aves que voam pelo 

céu do livro. “Tu sim, que concebeste todas estas folhas, flores e frutos, toda esta terra 

da harmonia – no tamanho duma semente mais pequena que o coração das aves” (Idem, 

p.114) Ou ainda: “são as aves / o menos que choramos” (Ibidem, pg.139). Ou nos 

shakespeareanos versos: “Esta estação do ano podes vê-la / em mim: folhas caindo ou já 

caídas; / ramos que o frémito do rio gela; / árvore em ruína, aves despedidas” (Ibidem, 

p.135). Haverá ainda mais pássaros, mas esses já são o bastante para sabermos que estes 

nomeiam um espaço que nos remete, é claro, a uma das imagens mais plásticas acerca 

da passagem do tempo em poesia portuguesa. “O sol é grande, caem co’a calma as aves, 
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/ Do tempo em tal sazão que sói ser fria; / Esta água, que d’alto cai, acordar-me-ia / Do 

sono não, mas de cuidados graves”, como escreveu Sá de Miranda (TORRES, 1977, 

p.947). A imagem das aves tem presença assídua na poesia posterior de Carlos de 

Oliveira: “talvez alguma / ave errante / traga / à solidão / do mapa, / aos recifes desertos, 

/ um frêmito, / um voo”, lê-se em Micropaisagem (OLIVEIRA, 1998, p.274). 

Terra da Harmonia é mesmo um livro de passagem, uma passagem tensa, é 

verdade. Na primeira edição do livro havia um poema chamado “Descida aos Infernos”. 

Em Poesias, primeira poesia completa do autor, publicada em 1962, “Descida aos 

Infernos” aparece reescrito, serializado e fora de Terra da Harmonia; passa a ser um 

livro separado e datado de 1949. Nessa mesma reunião, em Terra da Harmonia aparece 

um novo poema longo ao fim intitulado “Post-Scriptum”. Na última reunião de poemas, 

Trabalho Poético, publicado em 1976, esse poema também sai de Terra da Harmonia e 

da mesma forma que Descida aos Infernos passa a ser um livro independente chamado 

sintomaticamente de Ave Solar. Para além de vermos outra vez as aves aqui, fica visível 

que o livro Terra da Harmonia é de fato um livro em tensão. Não só porque está entre 

um neorrealismo inicial e um neorrealismo redimensionado e textualizante – que aliás 

marcaria a poesia portuguesa –, mas também porque nesse processo de reescrita, Terra 

da Harmonia não é exatamente o livro mais rasurado (os primeiros serão), mas sem 

dúvida é o livro mais movediço e mobilizante. Seu espaço harmônico dará origem a 

dois livros: um visivelmente sob um signo negativo (Descida aos infernos) e outro mais 

otimista (Ave Solar), ambos porém paisagens ardentes, de fogo. “Que farei quando tudo 

arde?” (TORRES, 1977, p.945) pergunta Sá de Miranda. O que sugere uma hipótese de 

harmonia que não é necessariamente contrária àquela harmonia sempre adiada das 

“cidades futuras”. Trata-se da harmonia, da conciliação falhada de contrários cuja 

marca decisiva é a visão de desconcerto do mundo, essa imensa paisagem, vivenciada 

em Camões. “Arde no lar o fogo antigo / do amor irreparável / e de súbito surge-me o 
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teu rosto / entre chamas e pranto, vulnerável” (OLIVEIRA, 1998, p.144). Daí a presença 

não só de Camões, através, entre outros, da reescrita do soneto, “Que me quereis, 

perpétuas saudades?”, que passa a ser “Que me quereis, perpétuas miragens” (Idem, 

p.126-128), mas também devido à presença de um vilancete castelhano de Gil Vicente e 

de sete sonetos de Shakespeare mudados para português. Em todos, o desencanto de um 

tempo espesso e irreconciliável. “Se nada há de novo e tudo o que há / já dantes era 

como agora é, / só ilusão a criação será: / criar o já criado para quê?” (Ibidem, p.133). 

Sem dúvida, Terra da Harmonia é o livro de poemas de Carlos de Oliveira com 

mais referências explícitas a autores e livros outros, número que aumentou no processo 

da reescrita. Estão lá também os três modernos: além do Pessanha do “país perdido”, há 

António Nobre (“donde veio este fulgor vermelho / que aos seus olhos tristíssimos 

negaste?” (Ibidem, p.137) e também Cesário Verde num cais onde nem mais varinas há. 

Todas essas citações funcionam para tornar ainda mais dissonante esse tempo que antes 

estava voltado apenas para um futuro de transformações políticas e sociais. Mas agora 

se subjetiva quanto mais introduz novas temporalidades. 

A esta altura, ao retomar Eliot – e no ensaio já lido anteriormente “Tradição e 

talento individual” –, encontro aquela noção interessante de tradição que envolve uma 

harmonia feita da mudança e da convivência de tempo distintos, não cronológicos: 

 
A ordem existente é completa antes que a nova obra apareça; para que a 

ordem persista após a introdução da novidade, a totalidade da ordem 

existente deve ser, se jamais o foi sequer levemente, alterada: e desse modo 

as relações, proporções, valores de cada obra de arte rumo ao todo são 

reajustados; e aí reside a harmonia entre o antigo e o novo (ELIOT, 1989, 

p.39). 

 

  

Waste land em parte pode ser uma concretização desse tempo, dessa tradição, 

porém o poema não parece trazer uma visão tão eufórica como a visão do ensaio. O 

tópico talvez seja o mesmo, mas as perspectivas são diferentes. O poema talvez exija 

essa difícil harmonia não só porque em vão espera “as cidades futuras”, mas porque 
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também inutilmente se lembra e, quanto mais se lembra, mais se dá conta do que é o 

esquecimento. É disso que se configura o sujeito. Por isso a paisagem do poema acaba 

voltando-se assim para si mesma, com um rigor que se sabe arbitrário, seco, turvo. Duro 

é saber que essa terra devastada no poema de Eliot é análoga à terra harmoniosa de 

Carlos de Oliveira. Em ambos há uma sensação de desconforto, de quem não conseguiu, 

porque o tempo é dissonante, plural e nada pode o poema mais que isso. “Caminhamos 

e parece tudo morto (...). Esqueci a fisionomia familiar da paisagem e apenas vejo um 

trémulo ondular de deserto, a silhueta carnuda e torcida dos cactos, as pedras ásperas da 

estrada” (OLIVEIRA, 1998, p.111). Por isso o resultado dessa harmonia, por assim dizer, 

poética evidencia contraditoriamente o desacerto de um mundo, matéria árida e 

crepuscular, povoado por nós. 

 
Adensam-se as formas vagas, surdindo tumultuariamente de não sei quê 

desesperado ainda como o mundo dos princípios; adensam-se os elementos, 

os vendavais, a aspereza do ferro, do cálcio, da lava, a fereza biológica dum 

fundo que não tem outro destino senão explodir. 

Estou a sentir na sombra: um rumor de larvas e sementes, o amor de que sou 

capaz pela vida e pelos outros; o esboçar dalguma flor negra acordando, um 

ritmo de versos; caprichos da botânica ou desvios da alma; o vento da 

harmonia submerso entre caules sanguíneos e rugosos; a breve tempestade 

das conchas e dos peixes, a grande solidariedade que vos devo. 

O que me espanta é a aceitação de cada dia. E desta angústia vou tecendo as 

palavras, desta água salgada e doce como as lágrimas e o sangue. Tecendo 

escuramente as palavras (Idem, p.145). 

 

 

Aqui toda representação é falha. O resultado disso não parece ser a reificação e 

valorização dessa falha, como se costuma fazer com a boa poesia do século XX, 

estratégia discursiva que já mostra seu cansaço. Se há algo em comum entre os vários 

acentos do neorrealismo, esse algo é o profundo desencantamento não só com o mundo, 

mas com o instrumento quebrado que é o poema. Pois tudo que o poema quer ser é um 

meio, não quer ter um fim em si mesmo, quer fazer outra coisa acontecer que não ele 

mesmo. Esse parece ser um dos principais sentimentos na obra de Carlos de Oliveira. 

Porque, se é verdade que a paisagem configura o sujeito, ela o faz não exatamente por 
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causa do espaço apenas, mas também e, sobretudo, por um sentido de apreensão do 

tempo que configura, mas também suprime e desbota. Parece que é disso que fala o 

geógrafo Olivier Dollfus quando escreve que a “paisagem é um conceito impreciso e 

deve permanecê-lo”. Em Carlos de Oliveira afirmações assim fazem sentido, ainda mais 

se pensarmos que também enxergamos a cidade (o mundo) desse mesmo terraço, 

carregado de tempo e perda. Em outro momento percorrerei algumas imagens do livro 

Micropaisagem, a versão miniatura dessa concepção, que somada à experiência de 

Terra da Harmonia pode dar a ver Finisterra como um terceiro termo, produto daquele 

materialismo superior falhado, a se deslocar em uma fusão problemática entre sujeito e 

objeto. 
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5. João Cabral, bichos, biografemas, fotos 
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Uma das formas de inscrição do eu-lírico na poesia de João Cabral é o recurso 

da voz. Não exclusivamente da voz no poema dramático, mas sobretudo da voz 

assumida pelo texto, voz de enunciação do e no poema. “Falo somente com o que falo” 

(NETO, 2008, p.165), “a elocução horizontal do verso; / a geórgica do cordel, 

ininterrupta, / narrada em voz e silêncios paralelos” (Idem, p.211), “captar sua voz 

inenfática, impessoal” (Idem, p.207), “o ritmo de chumbo” (NETO, 2009, p.59) ou “o 

ritmo líquido se infiltrando” (Idem, p.59). No entanto, essa voz não pode se ver isolada, 

i.e., autônoma, independente de outras vozes. Na verdade, no poema a voz ora 

tematizada (em terceira pessoa), ora encenada (em  primeira pessoa) é a voz do rio, do 

canavial, do sertanejo, de uma sevilhana, de Graciliano Ramos, de Auden, de Marianne 

Moore, de Drummond. A enunciação na poesia de Cabral se faz através de um processo 

que identifica outras enunciações para se aproximar delas e assim finalmente se 

configurar, num gesto sempre dependente dessa aproximação do outro. 

Entretanto, a voz do objeto que é o poema às vezes ou na maioria das vezes se 

aproxima de outros objetos que, por serem mesmo objetos, não falam. É então que 

Cabral lança mão da prosopopeia. Na lista que fiz acima isso aparece, por exemplo, na 

voz do rio, como acontece de modo direto no poema O Rio ou de forma indireta em O 
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Cão Sem Plumas. Indireto, porque não temos a primeira, mas a terceira pessoa que se 

refere à “Fábula do Capibaribe” (p.146) ou “Discurso do Capibaribe” (p.150), 

descrevendo-o por símiles, como a da espada na fruta ou a do cão na rua. O certo é que 

a partir de O Cão Sem Plumas Cabral desenvolverá esse artifício. Não é importante se a 

coisa não fala, a voz no poema reconhece o que pode ser voz no que é mudo. Eis um 

dos modos de configuração da subjetividade na poesia de João Cabral: 

As coisas por detrás de nós, 

exigem: falemos com elas, 

mesmo quando nosso discurso 

não consiga ser falar delas. 

Dizem: falar sem coisas é 

comprar o que seja sem moeda: 

é sem fundos, falar com cheques, 

em líquida, informe diarreia. 

 

(NETO, 2009, p.106) 

 

Isso não acontece apenas com elementos naturais da paisagem pernambucana ou 

sevilhana, mas também com outras linguagens artísticas, com objetos e com animais. 

Assim, o bestiário de Cabral é limitado e, parece, se relaciona estreitamente com o que 

eu disse acima. Para além do cão desplumado no livro de 1950, os primeiros outros 

exemplos que me ocorrem é o dos touros, ao longo dos anos espalhados por uma dezena 

de poemas em homenagem a toureiros espanhóis, e, é claro, o dos galos do famoso 

Tecendo a manhã. No texto, o “grito” de cada ave, som que também é “fio”, colabora 

para a formação, a tessitura de uma tela para imagens: “luz balão”; e, a um só tempo, da 

trama para uma narrativa que não ignora o engajamento: “tenda, onde entrem todos” ou 

“(a manhã) que plana livre de armação” (NETO, 2008, p.219). 

Quanto aos touros, impossível falar deles sem os toureiros. “Manolete, o mais 

deserto, / o toureiro mais agudo, / mais mineral e desperto” (NETO, 2007, p.73). A 

tauromaquia, uma poética: o touro é o perigo, ameaça de morte e de excesso; e o 

toureiro é o lidar com a morte, contê-la, é o lidar com a linguagem, contê-la: “domar a 

explosão / com mão serena e contida, / sem deixar que se derrame / a flor que traz 



72 

 

escondida” (Idem, p.74). O tema repete-se e tem variantes: “Um touro de lidia é como 

um rio / na cheia” (NETO, 2009, p.95). Um cão é como um rio, agora um touro também. 

O toureiro enfrenta o touro. Quem enfrentará o cão, o rio? “(...) expor a vida à louca 

foice // que se faz roçar pela faixa / estreita de vida ofertada // ao touro” (Idem, p.69). 

Desde o canto a palo seco até a arte de tourear, a “Espanha”, no poema , “é coisa de 

colhão” e “está nessa cintura / que o toureiro oferece ao touro, / e que é de onde o 

andaluz sabe / fazer subir seu cantar tenso” (Ibidem, p.86-87). Há outros momentos em 

que Cabral cria símiles entre a força dos touros e a dos rios, potência a ser controlada 

pelo canto sevilhano e pela mão do toureiro. Características de cerceamento lírico 

importantes para configuração da voz tematizada ou encenada nos poemas de Cabral. 

Controlar as características dessa voz a partir da aproximação de outros sistemas, 

como chamou Aguinaldo Gonçalves, não significa, como se sabe, rasurá-la, mas 

redimensioná-la no poema. Tanto é que tal voz se utiliza de inúmeros biografemas 

cabralinos, a própria Espanha é um deles. Minha questão não é, embora pudesse ser, a 

da autobiografia ou da biografia nos poemas de João Cabral. Interesso-me mais pelos 

deslocamentos e desvios – causados pelo diálogo estrutural e comparativo dessas vozes-

sistemas – que nesta poesia são uma forma de configuração do sujeito, sua enunciação. 

É o que acontece com a aranha em “Formas do nu” de Serial (1961): 

 
A aranha passa a vida 

tecendo cortinados 

com o fio que fia 

de seu cuspe privado. 

 

Jamais para velar-se: 

e por isso são ralos. 

Para enredar os outros 

é que usa os enredados. 

 

Ela sabe evitar 

que a enrede seu trabalho, 

mesmo se dela mesma 

o trama, autobiográfico. 

 

E em muito menos tempo 

que tomou em tramá-lo 



73 

 

o véu que não a velou 

aí deixa, abandonado. 

 

(NETO, 2008, p.183) 

 

Falemos com as coisas, “mesmo quando nosso discurso / não consiga ser falar 

delas”. Os galos teciam fios para fazer uma tela-texto maior. Já a aranha, com fios, faz 

sua trama “jamais para velar-se” e seu “trabalho” é, sem dúvida, “autobiográfico”. Mas 

ela toma muito cuidado para nisso não se enredar e sim enredar os outros, suas vítimas, 

é claro. Quando está prestes a se entregar como autora, melhor, se enredar em seus 

próprios fios, suas próprias tramas, sem apego algum abandona o véu-máscara que na 

verdade nunca a velou. Surpreende a forma como o poema diz usar a autobiografia: 

trata-se do instrumento para se chegar a um fim: ajudar os versos, trama onde há a 

persona-poeta e onde se enreda o leitor. Nessa perspectiva, esse véu que não vela a 

figura lírica mantém-na em deslocamento entre a primeira e a terceira pessoa. Sob 

outras condições, estaríamos próximos do fingimento segundo Pessoa ou ainda da figura 

medium do poeta moderno como já defendeu Eliot: “Naturalmente, apenas aqueles que 

têm personalidade e emoções sabem o que significa querer escapar dessas coisas” 

(ELIOT, 1989, p.47). 

João Cabral me parecia o poeta da objetividade. Não sei se isso mudou para mim 

totalmente. Porém estou começando a desconfiar que, se essa objetividade realmente 

existe, ela se dá como parte de um processo de configuração do sujeito que o localiza 

juntamente com o objeto em um espaço representativo tenso, que nasce já no ato de 

enunciação. Vê-se isso, por exemplo, em “O relógio” também de Serial. Numa regra de 

três ao gosto do autor, a imagem da gaiola está para o relógio, assim como o pássaro 

está para o quê? A princípio, eu pensaria que o pássaro estabelece uma relação com o 

tempo, pela contiguidade da gaiola em relação ao relógio. Ele não só estabelece essa 

relação com a imagem do tempo, mas também com a da persona-poeta de Cabral. “O 
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que eles cantam, se pássaros, / é diferente de todos: / cantam numa linha baixa, / com 

voz de pássaro rouco” (Idem, p.187). A voz rouca relacionada a um pássaro cantor 

reforçaria o biografema cabralino da anti-música, mas talvez seja mais que isso: “(...) se 

descobre nele [motor do relógio que é o canto regular do pássaro] o afogo” 

 

de quem, ao fazer, se esforça, 

e que ele, dentro, afinal, 

revela vontade própria, 

 

incapaz, agora, dentro, 

de ainda disfarçar que nasce 

daquela bomba motor 

(coração, noutra linguagem) 

 

que, sem nenhum coração, 

vive a esgotar, gota a gota, 

o que o homem, de reserva, 

possa ter na íntima poça. 

 

(Ibidem, p.189-190) 

 

Uma passagem clara tem como item mais claro uma ambivalência, “(coração, 

noutra linguagem) que, sem nenhum coração (...)”. A voz rouca expõe humanamente o 

afogo, música cansada de quem tem “vontade própria”, canto regular que em seu 

cansaço revela o que há na “íntima poça” do homem. Vontade própria, íntima poça, 

coração noutra linguagem, a trama autobiográfica, um véu que não vela: são imagens 

que por fim emergem quando a “bomba motor” “impessoal, não assinada” emperra e 

erra. O que produz um furo, rompendo com a horizontalidade do poema. 

Horizontalidade já problemática, pois forma-se a partir de um contínuo de 

deslocamentos que as símiles vão produzindo. 

A voz rouca do pássaro, no poema do relógio, na verdade foi transportada de 

outra voz, presente em Quaderna, conjunto de poemas imediatamente anterior a Serial. 

Os “Poema(s) da cabra” são bem diferentes de “O relógio”. Eles também têm o jogo de 

deslocamentos de imagens, no entanto, em maior quantidade: “O negro da cabra é o 

negro / da natureza dela cabra”, “O negro é o duro que há no fundo / da cabra. De seu 
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natural”, “O negro é o duro que há no fundo / da natureza sem orvalho” (Ibidem, p.80). 

Ou então: “Se a serra é terra, a cabra é pedra. / Se a serra é pedra, é pedernal” (Ibidem, 

p.81). Esses deslocamentos-símiles em Cabral, vêmo-los assim pelo menos desde O 

Cão Sem Plumas.  A questão é que em “O relógio” a dita máquina do texto funciona e 

emperra. Em “Poema(s) da cabra” a máquina já funciona sob o signo do afogo ou da 

rouquidão. Cabral converte o erro em operacionalidade. A voz da cabra, metonímia da 

seca, está lá, embora não se mencione a palavra “voz” em nenhum momento: 

Quem já encontrou uma cabra 

que tivesse ritmos domésticos? 

(...) 

Sua boca é sempre mais dura 

que a serra, não importa qual. 

 

(Ibidem, p.81), 

 

Um núcleo de cabra é visível 

em certos atributos roucos 

que têm as coisas obrigadas 

a fazer de seu corpo couro. 

 

(Ibidem, p.83). 

 

Em “O relógio” Cabral faz o erro emergir no poema, fazendo emperrar a 

regularidade de um texto “impessoal, não assinado”. E é justo nesse erro, verticalidade, 

que acaba se revelando a força da enunciação: 

Nesse dicionário as palavras 

não deixam de ser entendidas, 

mas têm esse desvio mínimo 

que faz da língua murcha, viva. 

 

(NETO, 2009, p.78) 

 

Já nos “Poema(s) da cabra”, ele converte o erro em operacionalidade, 

alimentando o funcionamento do texto com a regularidade do que é seco, pobre e frágil, 

embora fisicamente resistente. Mas meu exemplo final, no recorte breve deste meu 

bestiário, é “Um piolho de Ruy Barbosa”, texto de Agrestes (1985). A voz do piolho é a 

responsável pelo estilo caudaloso do patrono da república. O discurso de Ruy Barbosa é 
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contaminado pelo discurso do piolho, que não contamina só a ele, mas também certa 

tradição da “eloquência” política, “ritmo senador” como nomeado em Dois Parlamentos: 

(...) 

veio de tais piolhos grotescos 

o único discurso nacional: 

ler como discurso um soneto; 

 

não poder escrever sem fala; 

falar sem encher o peito 

(...) 

são os piolhos que em seu piano 

põem vulcões na melodia 

 

(Idem, p.119-120) 

 

Meu objetivo não foi fazer uma lista exaustiva das vozes animais em João 

Cabral, mas apenas destacar alguns exemplos – em diferentes direções – que podem 

ajudar na configuração da voz tematizada/encenada em seus poemas, i.e. da voz que ele 

quer assumir ou combater, e que se relaciona de perto com a imagem pública do autor. 

Aliás, é nisso que vou me deter nas próximas linhas. Porque curiosamente João Cabral 

de Melo Neto talvez seja um dos poetas brasileiros que mais controlou as narrativas 

sobre sua própria vida. Sobretudo em entrevistas e até mesmo em poemas enumerou, 

como já citei, biografemas
8
 que, diferente do que se supõe num primeiro olhar, acabam 

por participar da leitura de sua poesia. Ter inclinação mais para a crítica do que para a 

poesia, falta de apresso pela música, dor de cabeça e outros biografemas combatem, fora 

da poesia, uma ideia de verso confessional em voga nas décadas de 40 e 50.
9
 Para 

combater tal confessionalismo, Cabral, para além da poesia, cria um personagem que 

                                                 
8
Conceito criado por Barthes que trata da transfiguração de fatos da vida de um sujeito e criação de temas 

biográficos que fornecem versões parciais, interessadas e redimensionadas sobre esta mesma vida: “se eu 

fosse escritor, já morto, como gostaria que a minha vida se reduzisse, pelos cuidados de um biógrafo 

amigo e desenvolto, a alguns pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões, digamos: biografemas” 

(BARTHES, Roland. Sade, Fourier, Loyola. São Paulo: Martins Fontes: 2005, p.XVII). 
 
9

Em uma entrevista à Revista Veja, eis a resposta sobre as preferências musicais do poeta: “Sou 

inteiramente indiferente à música. Se ficasse surdo, não sofreria muito” (MELO NETO, João Cabral. A 

arquitetura do verso. Entrevista: João Cabral de Melo Neto. Revista Veja. Rio de Janeiro, 28/06/1972, p.5). 

Na mesma entrevista, uma pergunta do jornalista: “Sua dor de cabeça é famosa e o senhor já fez até um 

poema sobre ela. Continua tomando muita aspirina?” (Idem). 
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funciona até certo ponto como extensão dela. Até certo ponto, porque, ao estabelecer 

essa relação entre texto e autor, ele está minando o próprio antilirismo que professara 

em verso. Ou talvez seja menos que isso. O que alguma poesia de Cabral põe em xeque 

não é o lirismo – relação entre texto e sujeito –, mas sim determinado tipo de lirismo 

que não seja fundado por uma questão específica e formal de linguagem, segundo certa 

tradição moderna à qual a poesia de Cabral, com acento próprio, se filia. 

Depois de alguns livros mais combativos,
10

 o alcance temático de sua poesia 

expande-se consideravelmente. Assim, já não são mais fiéis algumas considerações do 

personagem João Cabral e a direção que sua obra antilírica – mais lírica do que nunca – 

segue. Agora, sim, há um desencontro entre o que Cabral fala sobre poesia e o que faz 

com ela. É nesse sentido que a personagem deixa de funcionar como extensão de sua 

poesia para encobri-la ou disfarçá-la, ou seja, fazer com que ela pareça que ainda está 

naqueles primeiros momentos, sobretudo, de fins da década de 1940. Em nenhum 

momento, pode-se dizer, sua poesia deixou de ser construtiva e símbolo de rigor, mas já 

a partir de O cão sem plumas ela está aberta para a paisagem como a poesia de poucos 

poetas estiveram antes no Brasil. Ainda mais se pensarmos qual tipo de paisagem 

Cabral afirma: aquela que, antes dele, sobretudo Euclides e Graciliano deram a ver. A 

paisagem cabralina está longe de ser a “paisagem zero” como dizia em um poema seu 

de O engenheiro. Ao contrário, é povoada, quando não exatamente por personagens, por 

uma voz que é a dela mesma, a paisagem. Imediata e concretamente isso acontece em O 

cão sem plumas, O rio e Morte e vida severina, em que falam o Capibaribe e sua 

variantes. Antes há exemplo disso n’A fábula de Anfion e sobretudo em Os três mal-

amados, que é quando o procedimento de dar voz e valorizá-la assume a tônica do texto 

nessa obra. A partir de então, todo rigor cabralino está voltado para tornar essas vozes 

                                                 
10

Sobretudo Psicologia da Composição de 1947 que inclui também Fábula de Anfion e Antiode. 
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eficientes, apropriadas. Daí aquela afirmação decisiva de João Alexandre Barbosa, 

quando diz que a linguagem do poema traduz estruturalmente, i.e., emula a realidade 

árida que dá a ver (BARBOSA, 2005, p.120). Todo esforço de Cabral é o de aproximar a 

sua voz da voz da paisagem. 

Por isso, a ausência do sujeito está muito distante dessa poesia, a presença dele 

se dá de modo diferente como até então. Enquanto Eliot falava em “correlativo 

objetivo” (MOISÉS, 1974, p. 91) – emoções projetadas em objetos e situações concretas 

–, Cabral projeta o eu-lírico na paisagem, realizando um processo duplo de dar inveja a 

Fernando Pessoa: objetiviza o sujeito e subjetiva o objeto. Levando em conta os dois 

movimentos, que longe de se anular completam-se, teríamos tanto uma prosopopeia 

quanto o seu inverso. Porque, se o sujeito transfere articulação para o que ele vê, o que 

ele vê também transfere determinado modus operandi para o mesmo eu-lírico, que, 

afinal, é a voz do poema. Essa foi a forma que sua poesia encontrou para redimensionar 

os limites do lirismo, e não rasurá-lo. Anotados um procedimento e um registro, vindo 

de uma paisagem nada estranha à sua narrativa biográfica, o Nordeste. João Cabral 

estava pronto para fazer falar tudo em poesia. E tudo que fizesse falar convergiria para 

essa voz pessoal e cortante como a folha da cana-de-açúcar. A partir daí, todos aqueles 

biografemas das entrevistas funcionam como artifícios para despistar a leitura dos 

poemas, cada vez mais ligados à memória e a uma personalidade textual que leva a 

assinatura de João Cabral. 

Desgostar de música não quer dizer que sua poesia desdenhe a música. Ao 

contrário, a música da qual não gostava pagava algum tributo ao romantismo. O 

serialismo, importante em sua obra, é um conceito musical que aparece no 

dodecafonismo com Schönberg. A renitente dor de cabeça é um recurso que mantém sob 

contínua vigília o sujeito e afasta a ameaça do arrebatamento e da inspiração segundo 

romantismo. Não gostar de poesia, e sim do ensaio e de crítica, é o mesmo que dizer 
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que não gostava da poesia que era praticada e incentivada à sua época. Queria um texto 

que fosse consciente de seus próprios meios e evitasse determinado subjetivismo 

confessional através de uma autonomia conquistada. Porque, noutra esfera, foi de 

expressão a sua poesia. Em alguns poemas seus, mesmo quando a voz não é flagrante, 

identificaremos aquele mecanismo da prosopopeia, e de seu inverso: contaminar a 

enunciação e também tê-la contaminada por um objeto ou um procedimento escolhido; 

por exemplo: um drible, Mondrian ou a aspirina. 

O breve percurso que traçamos até agora mostra como Cabral acreditava em 

alguma continuidade entre o texto e a figura pública do poeta. Pensar em um texto sem 

autor é impossível em João Cabral. A persona construída por ele foi criada para 

interromper ou atrapalhar uma conjunção entre vida e texto. Mas isso acabou 

provocando efeito inverso, porque criou uma relação de causa e efeito entre um e outro. 

Penso nisso ao ler a biografia do autor, escrita por José Castello. Ela é fluente tanto no 

que me parece seu acerto quanto no que soa como deslize. Acertadamente ele interpreta 

a dureza cabralina não como uma ausência de sentimento, mas como uma fuga dele: 

“Escreve-se contra o interior, mas ainda é ele que dita as regras” (CASTELLO, 2006, p. 

163). A ideia fixa em negá-la – no caso do livro de Castello, a subjetividade se chama 

“alma” – demonstra uma preocupação de quem a tem, a subjetividade, em excesso. 

Trata-se de uma presença pela sua enorme necessidade de se tornar ausente. Noutra 

direção, o deslize de Castello me parece ocorrer em sua crença na personalidade do 

homem João Cabral e a continuidade que estabelece entre isso e sua poesia: “Transporta 

[ele, João Cabral] para a vida o mesmo estilo sertanizado e seco de sua literatura” 

(Ibidem, p. 80). 

O personagem Cabral é um modo de chamar atenção na sua poesia para 

determinadas características que lá estão, mas que podem não representar um ponto 

central de seu trabalho poético. O curioso é que Cabral, para confirmar seus poemas 
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supostamente despersonalizados, utiliza esses paratextos vindos de biografemas. 

Castello lê o poema, transferindo-o para o homem. É bem verdade que Cabral quis ser 

visto assim tanto quanto o entrevistador quis vê-lo da mesma forma, alimentando o 

mito, embora diga que suspeita dessa relação. Ao biografar um poeta que põe em xeque 

determinado tipo de subjetividade, é curioso que Castello utilize, sobretudo, esse 

próprio poeta como fonte exclusiva de informações para compor o texto. Em vários 

momentos o jornalista diz que João Cabral não gosta ou não acredita em biografias. Cita 

Cabral: “Prefiro os ensaístas que deixam a parte biográfica de lado” (Ibidem, p. 141). 

Mas, ao compor uma biografia sobre João Cabral, o próprio autor é, se não a única 

fonte, a principal: “Este livro é o resultado de cerca de trinta horas de entrevistas 

gravadas com o poeta João Cabral de Melo Neto, em seu apartamento na praia do 

Flamengo, Rio de Janeiro, entre 7 de março de 1991 e 6 de abril de 1992” (Ibidem, p.5).  

Informações extras para a biografia vêm do “resultado de uma paciente leitura, 

inventário e elaboração das dezenas de entrevistas que João Cabral concedeu à imprensa 

brasileira” (Ibidem, p.5). 

Para um poeta que não acredita exatamente na importância da biografia, seria 

válido consultar outras fontes e modalizar seu discurso, inclusive tornando relativa sua 

questionável descrença em narrativas biográficas. O próprio Castello diz que, em 

Zurique, Cabral, de posse de um livro sobre a vida de Joyce, percorre os lugares que o 

irlandês em exílio na cidade frequentou (Ibidem, p.133). Estranho passatempo para 

quem acha que a biografia atrapalha a obra do autor. Trata-se de mais uma faceta do 

personagem-poeta que Cabral escolheu para figurar entre paratextos que criou sobre si. 

Não me interesso, pelo menos não agora, pelo que esconde a máscara do 

“homem sem alma” de Castello. Interesso-me sim pelo uso de um aparato de cunho 

biográfico, ou melhor, de alguns biografemas, por Cabral, conscientemente ou não, para 

conduzir um tipo de leitura de seus versos. Porque tal uso dos biografemas, 
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paradoxalmente, quis rasurar o eu-lírico. Tal descrença numa poesia da experiência do 

sujeito sugere que, para o autor, foi muito importante não só o precoce texto de Antônio 

Candido sobre Pedra do Sono, mas, sobretudo, e até com mais impacto – porque, mais 

que influenciar a produção de Cabral, influenciou a recepção dos seus versos –, o texto 

de Haroldo de Campos,
11

 que impulsionaria ainda leituras formadoras e de fôlego, como 

as de Luiz Costa Lima e Benedito Nunes. Todas são mobilizações da obra de Cabral, 

mobilizações essas que têm um lugar histórico tão importante que não só determinaram 

um modo de ler a poesia brasileira da segunda metade do século XX, mas também um 

modo de produzi-la. Passados mais de trinta anos, novas aproximações críticas da obra 

de Cabral – exatamente nessa direção – têm se mostrado próximas de alguma 

imobilidade. Porque o que já produziu atrito, se muito repetido, deixa de fazê-lo, como 

disse Octavio Paz sobre o prazo de validade das vanguardas (PAZ, 1984, p. 145-189). 

Longe de estar na contramão dessas leituras, mas tateando outros índices, outras 

aberturas críticas já apontadas e até desenvolvidas, de uns anos para cá, busco a 

evidente presença do sujeito na poesia de Cabral, sendo ela diferente em relação ao que 

acontece em determinada tradição pré-moderna. Na poesia de Cabral, para além desse 

efeito biográfico que me interessa, tal presença do sujeito se dá a partir, lato sensu, da 

valorização da voz em sua poesia e também, de maneira localizada, na valorização: 

primeiro, da paisagem (tanto a da infância como a de viagens); segundo, dos objetos e 

afinidades eletivas, porque como aprendemos em um poema seu, nas escolhas dos 

objetos, nas suas preferências é o eu quem aparece; e, terceiro, com os poemas que 

evocam narrativas pessoais e autobiográficas, principalmente nos livros da década de 70 

em diante, livros de grande fôlego formal, muito embora já se tenha dito o contrário. 

                                                 
11

Em “O geômetra engajado” de Haroldo de Campos não há exclusão do sujeito, e sim a valorização em 

destaque de uma consciência oficinal que a obra de Cabral de certa maneira introduz no panorama da 

poesia brasileira de então. In: CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagem. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1970, p. 67-

78. 
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Neles, Cabral conjuga – representando um verdadeiro salto – uma dicção apurada que 

traduz o que toca com a linguagem (método que atinge seu auge em A educação pela 

pedra) e um pendor para a expressão e o testemunho, que até então soava distante 

daquela dicção. A convivência de ambos nos últimos livros abre caminho para uma 

releitura da obra anterior do autor, mostrando que construtivismo e expressão não são 

necessariamente pólos contrários, tampouco excludentes. Em Cabral eles se fundem, 

não sem atrito, através do recurso da voz. 

A partir de agora, mesmo sabendo que seria impossível separar totalmente as 

formas com que a subjetividade assume a tônica nesta obra, me concentrarei nas 

relações que os poemas de Museu de tudo estabelecem entre objetos e afinidades 

eletivas do autor. Acontece como naquela história com que Borges termina seu O 

fazedor em que “Um homem se propõe à tarefa de desenhar o mundo” (BORGES, 1999, 

p.254). Então deposita em seu trabalho tudo para que ele se torne um duplo da 

realidade: “Ao longo dos anos, povoa um espaço com imagens de províncias, de reinos, 

de montanhas, de baías, de naus, de ilhas, de peixes, de moradas, de instrumentos, de 

astros, de cavalos e de pessoas” (Ibidem, p. 254). Para surpresa dele e nossa também, eis 

que tal desenho do mundo com todo o acúmulo de imagens, que descobrimos não ser 

aleatório, revela que a leitura do mundo é uma leitura pessoal – junto com o mundo, 

vemos o sujeito que o lê. “Pouco antes de morrer, descobre que esse paciente labirinto 

de linhas traça a imagem de seu rosto” (Ibidem, p. 254). Interessante como o vislumbre 

do autorretrato só aparece com a proximidade da morte. Os itens sempre estiveram ali, 

no entanto, sua arrumação só é percebida na iminência da morte. O que não impede que, 

sabendo disso, voltemos lá às primeiras imagens para perceber já a construção lenta de 

tal rosto. 

Museu de tudo é o primeiro livro de Cabral após A Educação pela Pedra, livro 

em que atingira o ápice de um rigor construtivo, excesso de regras internas que dá uma 
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unidade muito forte ao livro e, ao mesmo tempo, provoca uma aproximação lúdica da 

linguagem. O Museu, em contrapartida da Educação, seria uma distensão no que diz 

respeito a esses efeitos. Como diz João Alexandre Barbosa: “(...) em Museu de tudo 

tudo parecia casual, sem que houvesse entre os poemas alguma coisa por onde se 

pudesse ler aquele ‘vertebrado’ que o poeta exigia entranhando qualquer livro” 

(BARBOSA, 2001, p. 73). João Alexandre Barbosa identifica ainda aquele auge de 

unidade com uma aprendizagem à risca, restando agora a Museu de tudo e à obra 

posterior de Cabral um oferecer-se ao risco. Antonio Carlos Secchin repara haver neste 

Museu uma quantidade considerável de “retratos (ou quadro que apresentam rostos 

humanos), em sua grande maioria de artistas” (SECCHIN, 1999, p. 251). Posteriormente 

diz: “No jogo entre o rosto do artista e sua projeção da linguagem alheia, o risco que 

tangencia o criador é a suposição de que sua face já possua uma versão final” (Ibidem, 

p. 251, itálico meu). 

Como o homem que Borges viu desenhando o mundo, a voz nos poemas de 

Cabral segue escolhendo rostos alheios e, ao fim, o que se tem é alguém que olha no 

espelho. João Alexandre diz que nesse risco “começa a avultar o próprio traçado 

autobiográfico” (BARBOSA, 2001, p. 77), mas que, segundo ele, esse traçado só se 

realiza factualmente em livros posteriores. O que Secchin se refere como imagem no 

espelho não é exatamente uma imagem do autobiográfico, mas sim “o discurso do outro 

como disfarce de um discurso no espelho” (Ibidem, p.252). Ou seja, na linguagem de 

pintores e poetas escolhidos por Cabral, é possível reconhecer algo de sua própria voz.   

Entre João Alexandre e Secchin, a hipótese a ser desenvolvida em relação à 

questão do sujeito é: determinadas escolhas de objetos, sua arrumação, constituem uma 

imagem do eu-lírico; se não uma autobiografia baseada em fatos vindos imediatamente 

da memória, uma narrativa de aparato autobiográfico que, como já vimos com Eliot, no 

caso de Cabral, enumera correlativos objetivos para dar a ver o homem (a voz) que os 
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diz. No lugar da representação do sentimento, vê-se a representação do objeto que 

produziu certo sentimento no sujeito. Nisso, a hipótese se diferencia da de João 

Alexandre porque reconhece a primeira pessoa não apenas em narrativas que encadeiem 

fatos autobiográficos, mas também em poemas com afinidades eletivas, textos que, 

quase sempre, não trazem a primeira pessoa textual do singular. E se diferencia da de 

Secchin na medida em que reconhece no “discurso” de João Cabral um modus operandi 

que não age exclusivamente em prol de uma sintaxe poética do rigor, mas também uma 

imagem de si mesmo ou a imagem de si mesmo que foi capaz de construir em versos. 

Foi o que em texto anterior chamei de voz – ver “o discurso do outro como disfarce de 

um discurso no espelho” é ver/ouvir a voz que articula tal discurso, seu rosto, imagem 

possível do eu-lírico. 

Em muitos outros livros, a técnica de dar voz às coisas ou relacioná-las à sua 

voz, seu modus operandi, estava já presente de forma madura. Em Serial, por exemplo, 

no poema “Gracliano Ramos” e na série “O sim contra o sim” e, mais tarde, em 

Agrestes na seção “Linguagens Alheias”. Pode-se ver tal recurso em “A palo seco”, de 

Quaderna, em que se tocam a voz do poema e o estilo musical andaluz, influenciando e 

sendo influenciado, um e outro. O mesmo com “Catar feijão” e muitos poemas de A 

Educação pela Pedra em que a voz do poema, como disse João Alexandre Barbosa, se 

relaciona intimamente com aquilo sobre o qual fala. Mas acredito que em Museu de 

tudo tal recurso de criar alguma indistinção entre a linguagem própria e a alheia, 

conforme já disse anteriormente, ganha contornos decisivos, pois é ela quem dá unidade 

ao livro. “Falar com coisas” é também falar com os outros, com o procedimento alheio, 

a voz alheia. Transformar o procedimento alheio em seu, porque o eu é um outro, mas 

sem se esquecer de que, se o eu se torna alheio, o alheio se torna pessoal, subjetivo, 

meu. Longe da dispersão, tal via de mão dupla é importante porque mão se trata de uma 

completa objetividade. A objetividade também se subjetiviza. Como exemplo desse 
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procedimento, um poema de Museu de tudo é especial. Porque a voz do poema de 

Cabral se instala na coisa e fala por ela, deixando-se ser falada por ela também. E no 

caso o outro – a coisa escolhida – representa uma linguagem artística alheia que chama 

atenção novamente por ser um biografema de Cabral. 

O poema “Ademir da Guia” revela uma fusão entre o discurso-poema e o 

discurso-drible do jogador de futebol em questão. A relação entre texto e Ademir, pode-

se dizer, é da mesma natureza que a relação entre texto e Mondrian, texto e Manuel 

Bandeira, respectivamente em “No centenário de Mondrian” e “O pernanbucano 

Manuel Bandeira”, só para ficarmos com dois rápidos e diversos exemplos de Museu de 

tudo. A contaminação de um no outro é a mesma. A diferença é que Ademir é um 

jogador de futebol e, como se sabe, Cabral fora na adolescência meio-de-campo, 

mantendo ao longo da vida apreço pelo esporte como torcedor do América de Recife e o 

do Rio. Da mesma maneira que Mondrian, Bandeira, Dylan Thomas, Rilke, Reverdy e 

outros, Ademir é uma afinidade eletiva de Cabral. E, se as outras escolhas revelam mais 

o leitor, a escolha de Ademir mostra que o autor não se separa também do torcedor. 

Assim como sabemos que o autor não se separa do viajante nem do amante de artes 

plásticas. Cabral usa todas essas afinidades, que são escolhas, na composição do sujeito 

dos poemas. 

ADEMIR DA GUIA 

 

Ademir impõe com seu jogo 

o ritmo do chumbo (e o peso), 

da lesma, da câmara lenta, 

do homem dentro do pesadelo. 

 

Ritmo líquido se infiltrando 

no adversário, grosso, de dentro, 

impondo-lhe o que ele deseja, 

mandando nele, apodrecendo-o. 

 

Ritmo morno, de andar na areia, 

de água doente de alagados, 

entorpecendo e então atando 

o mais irrequieto adversário. 

 

(NETO, 2009, p. 59) 
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Enumerei a relação entre o sujeito e algumas de suas vivências, entre elas, a de 

torcedor de futebol, que, como um biografema, é menos a revelação de uma intimidade 

que uma imagem que restou ou foi escolhida a dedo, identificando-se com uma das 

narrativas de sua vida, ajudando assim a compô-la, a vida. Guardada as devidas 

proporções da figura pública de Cabral, trata-se de uma imagem social do autor que 

acaba servindo de paratexto na leitura de seus poemas. Feito isso, resta saber como o 

poema usa tal relação com o jogador para, mais do que descrevê-lo, usá-lo como modo 

de fala, ou seja, ação que contamina e se deixa contaminar pela voz que fala. Porque as 

palavras que mais se repetem no texto, não à toa, são “ritmo” e o verbo “impor”. 

A musicalidade (ou não-musicalidade) de Cabral é, sobretudo, a da fala, como 

atestam seus poemas.
12

 O texto cria uma analogia implícita entre a feitura dos versos e o 

ritmo de jogo de Ademir, como ele impõe sua velocidade lenta aos adversários, 

domesticando-os, por assim dizer. Como o futebol valoriza a rapidez, a lentidão 

habilidosa de Ademir é prejudicial aos oponentes que parecem “andar na areia”. A 

habilidade de Ademir é tamanha que ele imporia seu ritmo de jogo também ao ritmo de 

fala do poema, se o poema já não tivesse tal cadência sintática. Ou seja, ambos impõem 

àquilo que tocam seu ritmo particular e subordinador. Isso acontece em quatro níveis: 1) 

Ademir em relação aos jogadores adversários; 2) o poema em relação a qualquer 

matéria sobre a qual fale; 3) o poema em relação ao seu leitor; 4) poema e jogador em 

relação a um e outro, ritmo do drible (nível 1) e ritmo do poema (nível 2). Em termos 

estruturais do poema, a lentidão aparece – para além das pausas com vírgulas e da 

repetição excessiva da proposição “de” –  na insistência do gerúndio, que é como se as 

                                                 
12

Para não sairmos de Museu de tudo, o poema “O Pernambucano Manuel Bandeira” é sobre o “sotaque 

do ser” que, no Rio de Janeiro, Bandeira não abriu mão. Uma fala, um ritmo que constitui, não só o 

acento de voz de Bandeira, mas uma dicção lírica e “acre (...) que não pôde desaprender” (NETO, 2009, 

p.60). 
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ações não terminassem nunca, e no esquema de rima toante também repetitivo, como se 

avançasse apenas em espiral: abbb-cbbb-bccc. 

Enfim, o poema “Ademir da Guia” é bom para percebermos que, mesmo ausente 

a primeira pessoal textual, as escolhas estabelecidas entre elas e a linguagem empregada 

no texto dão a ver determinado tipo de lirismo que, se não é exatamente confessional, 

perpassa a persona João Cabral de Melo Neto de modo expressivo. Tal persona – 

através de seus biografemas – é produto de uma operação de linguagem simbólica. Ou 

seja, embora use elementos exteriores ao poema, trata-se de uma transfiguração pela 

escrita que também tem como fim a mesma escrita. A reunião dessas escolhas – como a 

coleção do personagem de Borges – desenha um grande autorretrato em que vemos não 

de fato o homem João Cabral, mas a persona poética João Cabral, confluência tanto dos 

poemas quanto dos mais variados textos do/sobre o poeta e sua obra, incluídos aí os 

biografemas. Ainda no campo semântico do futebol, tal procedimento da analogia com a 

fusão de vozes se torna radical com o poema “De um jogador brasileiro a um técnico 

espanhol”, de Agrestes. 

Para além da imbricação entre fazer o poema e jogar bola, são as próprias vozes 

do jogador e do poeta que se fundem, apesar de usarem a terceira pessoa: “Não corre: 

ele sabe que a bola, / telegrama, mais que corre voa.” (NETO, 2009a, p.110).  É o mesmo 

que já acontecera entre voz do poema e voz das coisas em textos mais antigos de Cabral 

como O cão sem plumas, O rio, Morte e vida severina. Casos distintos de prosopopeia. 

Respectivamente, no primeiro, a indistinção entre poeta e rio, o “discurso” e “fábula” do 

Capibaribe, favorecendo a terceira pessoa; no segundo, a prosopopeia tradicional com o 

rio em primeira pessoa; e no terceiro, a prosopopeia como inclusão social, que é a de dar 

voz aos que não falam, como é o caso da voz de Severino. 

Eu poderia ler, em Museu de tudo, outros poemas em que Cabral se aproxima e 

se funde com outras linguagens alheias. Como Mary Vieira com suas esculturas que, tal 
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qual o poeta, é capaz de “dar ao número impar / o acabamento de par / então ao número 

par / o assentamento do quatro” (NETO, 2009, p. 36) ou como as cartas de Dylan 

Thomas em que se pode ver o mesmo gosto de Cabral, ambos incapazes “de tocar a 

massa / sem lhe mudar o fazimento” (Ibidem, p. 47); ou ainda no se inconfessar tal qual 

fez Rilke em seus Novos Poemas, “condensar o vago em preciso” (Ibidem, p.93). Em 

certo momento é como se Cabral arrematasse: “Há um contar de si no escolher, / no 

buscar-se entre o que dos outros, / entre o que outros disseram”
13

 (Ibidem, p.123). A 

lista é extensa: quando o autor não fala sobre sua terra natal ou lugares onde trabalhou 

como diplomata, fala invariavelmente sobre a linguagem alheia com a qual se mistura a 

sua, imbricando-se. Reunidos lugares e artistas que preza, o que se tem é de fato um 

rosto muito preciso do poeta. 

Chamo atenção agora, em sintonia com o texto citado anteriormente de Borges, 

para a coincidência, ou não, de esse retrato ser possível apenas na iminência textual da 

morte. Porque, para ver o rosto do homem no desenho do mundo, precisou o autor 

argentino ter escrito na última linha de seu curto texto: “Pouco antes de morrer (...)” 

(BORGES, 199, p. 254). Ou seja, no Museu de tudo, segundo João Cabral, suas coisas 

reunidas apenas formam seu rosto se, nesta combinação entre as linguagens alheias e a 

sua, existir o componente fundamental que em livro futuro o autor chamou de a 

“Indesejada das gentes”. 

Em Museu, há muitos poemas com a morte. Às vezes, como transporte do 

sujeito: “O câncer é aquele ônibus / que ninguém quer mas com que conta; / não se 

corre atrás dele, / mas quando ele passa se toma” (NETO, 2009, p. 29) ou “(...) a morte / 

é mar de espinhos, puas, e uma barca de pedra viaja-o mais segura” (Ibidem, p.46). Às 

                                                 
13

Essa tese de João Cabral encontrará formulação mais bem acabada no famoso “Dúvidas apócrifas de 

Marianne Moore” de Agrestes, em que mais uma vez ele funde voz do texto e voz de quem ele representa. 

É a poeta americana quem fala: “Sempre evitei falar de mim, falar-me. Quis falar de coisas. Mas na 

seleção dessas coisas / não haverá um falar de mim?” (NETO, 2009a, p. 103). 
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vezes, está incrustada em homenagens a amigos ausentes, como a Joaquim Cardoso e a 

Willy Levin. Há ainda poemas em que também se vê representado literalmente o rosto 

do sujeito, como é o caso de “Máscara mortuária viva”: “O rosto do único defunto / que 

eu ousei escrutar na vida: não só vivia mas guardava / a lucidez que me atraíra” 

((bidem, p.64). Ou o caso de “O espelho partido”, em homenagem a Marques Rebelo: 

“A morte pôs ponto final / à árvore solta do jornal-/-romance pelo autor previsto / como 

câncer não como quisto” (Ibidem, p.114). Textos que, de reverso, representam também 

o rosto de Cabral. 

NA MORTE DE MARQUES REBELO 

 

Morreu sem deixar a gramática 

de sua maneira clínica: 

essa maneira de médico 

que toma a doença com pinças, 

e seja doença de fora, 

seja de dentro, examina-a 

limpamente, do mais alto, 

da ciência, do fora, do cima. 

Daquele cima que permite 

ser/fazer com assepsia: 

sem beatice, se a ternura, 

e desamargo, se a ironia. 

 

   (Ibidem, p.33) 

 

No texto, aparentemente Rebelo, ao morrer, não deixou um modus operandi que 

João Cabral possa relacionar metalinguisticamente à construção do seu poema e de sua 

poética, como fez com Ademir da Guia, Mondrian, Dylan Thomas, Rilke e outros. Mas, 

conforme se seguem os versos, vê-se que entre Rebelo e Cabral – no método de cada 

um – há um mesmo lidar com a morte através da linguagem. Ou seja, a assepsia 

(variação de construtivismo) na poesia de Cabral não comparece para rasurar alguma 

subjetividade (no caso, “ternura” e “ironia”), mas apenas para que, no exame da morte, 

a “ternura” não se mostre com “beatice” e a “ironia” com “desamargo”. Rebelo, o 

quase-médico, assume características da dicção cabralina e Cabral passa a assumir como 

suas características talvez mais visíveis na obra de Rebelo, como deixam ver uma 
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ternura e ironia que não apelam para comiseração nem altivez. O pequeno poema para 

Auden segue mesmo caminho, mas é a morte de fato quem assume toda a ação do 

poema. 

W. H. AUDEN 

(1905-1973) 

 

Se morre da morte que ela quer. 

É ela que escolhe seu estilo, 

sem cogitar se a coisa que mata 

rima com sua morte ou faz sentido. 

Mas ela certo te respeitava, 

de muito ler reler teus livros, 

pois matou-te com a guilhotina, 

fuzil limpo, do ataque cardíaco. 

 

(Ibidem, p.52) 

 

A analogia não se dá entre a dicção de Cabral e a de Auden, como aconteceu 

entre o autor pernambucano e as outras linguagens alheias, vindas de poetas, escultores, 

jogadores de futebol. Aqui, a linguagem alheia que contamina Cabral é a da própria 

morte, que no poema assume o feminino “ela”. Contamina-o e, como se sabe, é 

contaminada por ele. O que os versos mais destacam na ação da morte são qualidades 

também atribuíveis a certa imagética cara à poesia de Cabral. Ela, a morte, escolheu um 

“estilo” e usou, via ataque cardíaco, a “guilhotina” e o “fuzil limpo”. Com tiro seco ou 

lâmina precisa, Auden conheceu um final objetivo. Com a proximidade da morte, os 

itens colecionados pelo poeta para compor (desenhar) o mundo acabam por formar seu 

rosto. 

João Alexandre Barbosa perspicazmente chamou a capacidade da poesia de 

Cabral de se aproximar das coisas de “linguagem de isomorfismo” que é quando “a 

nomeação da realidade resulta dependente da linguagem utilizada” (Barbosa, 2005, p. 

120). Na mesma direção, mas privilegiando não a realidade regional em si e já a 

realidade dessas linguagens alheias mencionadas acima, Aguinaldo Gonçalves chamou 

de “homologia estrutural” o que, segundo ele, é mais que uma analogia e se revela na 
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“identidade formal da estrutura do sistema poético com outros sistemas” (Gonçalves, 

1989, p.24). Ao construir a autonomia de sua poesia e a relação que seus versos 

estabelecem entre as diversas realidades, João Cabral se vale de “procedimentos 

próprios de outros sistemas” (Idem, p.21), sobretudo o das artes plásticas e o da 

arquitetura, como aconteceu em relação a Mondrian e Le Corbusier. Penso que 

“linguagem de isomorfismo”, “homologia estrutural” ou ainda “tradução estrutural” 

(Barbosa, 1996, p.76) nomeiam, cada um com sua especificidade, essa relação de mútua 

contaminação e imposição que a linguagem performativa do poema estabelece com 

aquilo sobre o qual fala. E nessas confluências não está ausente de forma alguma o 

sujeito – o tal “contar de si” ou “falar de mim”, como lidos acima. Seja na figura de um 

eu-lírico, implícito ou não, que faz escolhas, seja nessa espécie de paratexto que é a 

figura do poeta com seus biografemas. Pois a autonomia do poema, sua máquina, só 

existe como expressão desse mesmo sujeito. Ainda em Museu de tudo, Cabral nos 

brinda com esta última estrofe que deixaria Fernando Pessoa de sobreaviso: 

 
(Mas no pudor do escritor 

o mais curioso está 

em que o pudor de fazer 

é impudor de publicar: 

com o feito, o pudor se faz 

se exibir, se demonstrar, 

mesmo nos que não fazendo 

profissão de confessar, 

não fazem para se expor 

mas dar a ver o que há.) 

 

(NETO, 2009, p. 149) 

 

Falar em força subjetiva e em biografemas, como se viu, não exclui a 

autoconsciência dessa poesia. A publicação do livro inédito Ilustrações para fotografias 

de Dandara, doze anos depois de sua morte, intensifica tal força. Trata-se de uma 

coletânea em que cada poema relaciona-se imediatamente com uma fotografia. O 

comentário “ecfrástico” de pinturas e, sobretudo, de procedimentos plásticos sempre foi 
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comum em sua poesia – Miró e Mondrian, entre outros – e contribui para aquela relação 

entre vozes destacada acima. As ilustrações para fotografias desse livro seguem nessa 

direção, mas apresentam diferenças decisivas. Primeiro, as fotografias em questão são 

de sua neta, Dandara. Depois, o atual livro é a publicação de um álbum preparado 

artesanalmente pelo autor em 1975 para presentear a mesma Dandara, que era criança 

na época. Isso explica o fato de, agora, a editora ter preparado o pequeno volume de 13 

poemas como um livro infantil em que os textos figuram ao lado das respectivas fotos 

com intervenções gráficas em ambos, poemas e fotos. Essas intervenções simulam 

desenhos infantis. 

Cabral escreveu poemas-ilustrações sobre sua neta e para ela. Portanto, foram 

textos para não serem publicados e isso talvez tenha lhes dado um tom diverso dos 

textos que Cabral publicou em vida. As diferenças decisivas, mencionadas 

anteriormente, referem-se à relação estabelecida entre as fotos e a voz que se forma no 

poema: “Dandara, aqui tens a cara / não digo de terrorista, / mas de quem sabe o que 

quer / e por esse “quer” dá a vida: // tua mão tirando a pipoca / do pacote que tua mãe te 

compra / tem o mesmo gesto de quem / tiraria dele uma bomba” (NETO, 2010, não há o 

número de páginas). Mantendo sua linguagem substantiva e econômica, Cabral 

emprega a primeira pessoa verbal, como já alguns poemas de seus últimos livros, 

publicados a partir de meados da década de setenta, empregavam. 

Como essa voz é formada pela relação que estabelece com as coisas, as 

fotografias de Dandara funcionam como objeto com o qual a subjetividade em processo 

irá se fundir-formar. Os poemas colocam-se como espécie de legendas para as fotos: é 

como se o autor dissesse que as fotos são os textos, e os poemas, ilustrações que 

acompanham aquelas. Ao se tratar de fotos de sua neta, o texto estabelece uma 

proximidade autobiográfica que se destaca, quando comparada à proximidade – fruto de 

afinidades eletivas – com objetos produzidos, por exemplo, por Miró, Mondrian ou 
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Corbusier. “Dandara surpreendida: / quê será que surpreende / Dandara curiosa de tudo: 

/ que coisa seu olhar prende?// De certo uma coisa feia, / que não sabia até então, / a 

surpreende por ser pouco, / alguém, como o avô: um joão.” (Idem). Este quinto poema 

do livro tem uma dupla implicação. Primeiro, Cabral transfere para o olhar da neta – 

flagrado pela fotografia – o olhar com que seus versos flagram outros objetos de seu 

interesse (que é o mesmo que dizer: de interesse de sua poesia). Depois, o olhar de 

Dandara – que, mise en abîme, está na foto e depois no poema – surpreende algo, 

alguém como seu avô. Trata-se de uma operação dupla, porque Cabral usa Dandara para 

se ver. Ele é quem a faz ver, “quê será que surpreende[?]”, assim ela vê como Cabral vê 

as coisas em seus poemas, “que coisa seu olhar prende?”. Mas ele é também a coisa 

vista, “De certo uma coisa feia”. Ele é a coisa vista e depreciada, como a paisagem 

nordestina sua linguagem criou: “De certo uma coisa feia / (...) a surpreende por ser 

pouco, / alguém, como o avô: um joão.”. Desta forma, a persona do poeta se funde à 

linguagem – duplo da paisagem – e sugere assim uma aproximação que se dá apenas 

devido ao transporte do olhar de Dandara. A aproximação entre a “vida severina” e a de 

“alguém, como o avô: um joão”. 

E aqui João Cabral inicia um movimento de autodepreciação, que se confunde 

por vezes com a depreciação do verso, e que atingira momento ímpar em seu livro 

Agrestes (1985). Tal depreciação tem a ver com o envelhecimento do corpo e com a 

presença já iminente da cegueira que o impediria de continuar produzindo. Mas ela 

também se relaciona criticamente com o lugar da poesia que aos poucos se desloca, 

retomando uma questão pendente desde o poema-livro O Rio ou Relação da viagem que 

faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife (1953) e que a epígrafe de Berceo 

resume bem “Quiero que compongamos io / e tú una prosa” (NETO, 2007, p.17). No 

entanto, em Agrestes a questão da prosa retorna menos como revitalização da poesia do 

que como desqualificação desta, lugar onde ele encontra apenas uma última e mínima 
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força. “Ao tentar passar a limpo / refazer, dar mais decoro/ ao gago em que falo em 

verso / e em que tanto me rechovo, / pensei que de toda a gente / que a nosso ofício ou 

esforço, / tão pra nada, dá-se tanto / que chega quase ao vicioso, / você, cuja vida 

sempre / foi fazer-catar o novo / talvez veja no defunto / coisas não mortas de todo” 

(Idem, p. 27), escreve a Augusto de Campos. 

A desqualificação continua em outro texto: “Um canavial tem a extensão / ante a 

qual todo metro é vão” (Ibidem, p. 31).  Tal crítica do verso assume uma relação com o 

corpo, melhor, com seu envelhecimento: “Aos sessenta, o escritor adota, / para 

defender-se, saídas: / ou o mudo medo de escrever / ou o escrever como se mija” 

(Ibidem, p. 170). Por isso, a escrita é “muleta / que faz andar minha alma esquerda” 

(Ibidem, p. 117). Ao olhar para trás, ele faz as contas e encontra fantasmas que se 

tornam seus duplos, colocando-o diante do sujeito da escrita que não é mais apenas da 

escrita, entre esses fantasmas: “Voltaire, que negava Deus, / quando a Morte se 

apresenta, / bebe seu próprio urinol, / de si mesmo se envenena.” (Ibidem, p. 47). Enfim, 

escreve Cabral: “Quero que seja atirar fora / caixões de lixo da memória; // que seja pôr 

ponto final / ao livro que se escreve mal” (Ibidem, p. 163). 

Em Agrestes há uma seção chamada “Do outro lado da rua”, referente aos 

poemas que Cabral escreveu a partir de sua temporada como diplomata na África. “Do 

outro lado da rua” é o outro lado do Atlântico em relação ao Recife. É também em 

Dacar, 1975, que escreve e prepara suas Ilustrações para fotografias: “Dandara, alegria 

da rua, / que nasceu a assoviar, quando virás por aqui / ver teus avós em Dacar?” (NETO, 

2010). Além disso, o citado poema “Dúvidas apócrifas de Marianne Moore” também 

está em Agrestes. Tudo isso talvez mostre que aquela força subjetiva (também vinda dos 

biografemas) guarda relação não só com a subjetivação dos objetos, mas também com 

um movimento crítico de deslocamento da poesia, resultado da ressignificação do corpo 

que a velhice lhe obriga, como deixam ver tais ilustrações. 
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O olhar da neta, nas fotos, foi o distanciamento próximo que Cabral, nos poemas, 

encontrou para se ver de perto e de fora ao mesmo tempo. Talvez, por isso, ele tenha 

podido ser mais implacável do que nunca com sua própria imagem. O sexto poema do 

livro: “Dandara, minha neta, aqui / estás linda porém triste, / dessa tristeza risonha / que 

em certas caras persistes. (...)” (Idem). O olhar, além de ser infantil, é o de sua neta, o 

que já o diferencia em termos afetivos. Além disso, é para esse olhar, próximo e infantil, 

que o poema o está endereçando, estabelecendo assim uma interlocução direta. Para tal 

endereçamento, Cabral emprega um registro que reveste sua marcante sintaxe de uma 

tonalidade talvez mais lúdica – porque repetitiva –, no entanto, sem abrir mão de certa 

rispidez e crueza crítica que tanto a caracterizaram. Continua o poema: “Aqui, é teu avó 

materno / que se expressa em tua expressão: / o avô feio na neta linda / reencontrou o 

passado – não // do menino e do adolescente de uma vida a contrapelo / que não terás: 

esta foto / é exceção, como desejo.” (Ibidem.). 

Por causa da interlocução privilegiada, Cabral caracteriza a imagem do avô-

poeta de maneira radical, quando comparada às representações imediatas de si em sua 

poesia anterior: “o avô feio” e “uma vida a contrapelo”. Seria comum ver na sua obra – 

sobretudo em versos dos primeiros 25 anos de produção – tais características voltadas 

para a paisagem, como fez, por exemplo, em O cão sem plumas (1950). No entanto, são 

essas mesmas características que movimentavam o sujeito, fazendo seu deslocamento 

ser confundido com o apagamento elocutório da primeira pessoa textual – a tal 

“antilira” (NETO, 2008, p.199). No poema acima o que se viu foi, de fato, a presença do 

sujeito em processo com aquelas características que poderiam ser interpretadas como 

causadoras do seu afastamento. Enfim, a distância de Dandara, noutro continente, e a 

possibilidade de comunicação com ela pelo poema contribuem sobremaneira para a 

fusão sujeito-objeto, em uma comovente relação que se desdobra também na 

contiguidade de poema e foto. 
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É interessante ver como o autor coaduna essas perspectivas perturbando o ponto 

de vista infantil que esses textos poderiam exclusivamente ter. Por exemplo, em uma 

foto, há o close da menina em que ela aparentemente assopra ou assovia. O nono poema 

ilustra a foto assim: “Eis Dandara assoviando, / coisa que nasceu sabendo. / Por que 

assovia? De certo / porque há algo nela, dentro, / que ela não pode conter: / uma pressão, 

um desejo, / alguma coisa que a obriga, / sem nenhum plano ou pretexto, / a dizer que 

está presente / no mundo que vai vivendo. (...)” (NETO, 2010). Cabral faz da imagem da 

neta assoviando, duplo da figura que escreve o mundo porque há “alguma coisa que a 

obriga (...) a dizer que está presente”. E como toda presença no mundo e sua música, em 

determinado momento, se tornam autoquestionamento – mesmo que falhado – Dandara 

“um dia, “infelizmente, / descobrirá que não é vento / de assovio, são, gratuito, / mas 

coisa de mais tremendo” e que “será / canto crítico, com o tempo” (Idem). É como se 

“algo nela, dentro” se metamorfoseasse, devido aos percalços dos anos, em “canto 

crítico”. 

Como se nota, para haver fusão, essas perspectivas não precisam coincidir. Na 

dissidência entre elas, o autor também as coaduna criticamente, fazendo uma alterar, 

deslocar o lugar da outra. Por exemplo, Dandara, “No jardim público, está / natural 

como em seu mundo, / que nada tem do do avô / que vive se criando muros” (Ibidem). 

Cabral encena um novo modo de estar – já que ele “vive se criando muros” – a partir da 

maneira como a neta habita “seu mundo”. É assim que ele, personagem-autor, “(...) 

ansiaria aprender / da neta, amiga de tudo, / o segredo de viver nele / e de estar, mundo, 

no mundo.” (Ibidem). 

Um dos momentos mais intensos do livro, no entanto, se dá quando o poeta 

eclipsa a neta em prol do personagem que ele tanto escreveu (se esse personagem 

também eclipsara Cabral ou se ele mesmo, autor, eclipsara esse personagem é outra 

questão). Talvez neste instante o poeta tenha se esquecido de sua jovem interlocutora ou 
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tenha pensado este poema para quando ela já fosse adulta, porque é de fato muito 

curioso fazer o retrato assim de uma criança e ainda enviá-lo a ela como presente em 

forma de álbum infantil: “Dandara, teu ar insolente / de quem se deixa, condescendente, 

/ fotografar revela a gente / pernambucana, insubserviente, / que já foi muito e hoje é 

niente, / e sobrevive, merdamente.” (Ibidem). Essas ilustrações em verso – devido às 

suas dimensões privada, familiar e afetiva – intensificam alguns traços já presentes na 

poesia de Cabral, sobretudo, desde a segunda metade dos anos setenta em diante. 
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6. Carlos de Oliveira e a responsabilidade do 

falhanço 
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Conheci a obra de Carlos de Oliveira sob o signo de determinado construtivismo 

característico de um modo de interpretar a poesia moderna do século XX. Ou seja, 

índices de leitura como trabalho, rigor, precisão, apesar de modalizados, ganhavam 

destaque em qualquer aproximação da poesia do autor de Micropaisagem. Em parte foi 

o que fiz em minha dissertação a partir do livro O aprendiz de feiticeiro. No entanto, em 

meio ao que já tinha sido feito, algo de outra cor, ao menos para mim, aparecia entre 

aquelas páginas do livro de 1972. Em um texto chamado “O iceberg” (OLIVEIRA, 2004, 

p. 163-177), o autor nomeou o que viria a ser um conceito – embora careça muito ainda 

de conceituação – que motivaria em grande parte este trabalho de doutoramento em 

curso. Como o “falhanço” em Carlos de Oliveira se apresenta de forma elíptica, ele 

ainda oferece mais dúvidas que certezas, mais disposição ao erro que ao acerto, enfim, 

mais extravios que rigores. 

Como posso em um poeta construtivista – daí a proximidade entre ele e João 

Cabral de Melo Neto – valorizar o que, ao invés de construir, destrói? No entanto, talvez 

se trate mais de corrosão, derrota, do que propriamente de destruição. Carlos de Oliveira 

está um pouco distante de uma atitude iconoclasta vanguardista que, no desejo de 

destruir, sempre acaba revelando alguma propensão ao heroísmo, mesmo pela negativa. 
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Não, o falhanço parece não comportar heroísmos. Uma das poucas certezas que, ao fim, 

um autor como Carlos de Oliveira proferiria seria a certeza das tentativas que levam ao 

erro, é errando que se avança, mesmo que em espiral, porque errar, como diz o ditado, é 

humano. E poucos autores portugueses do século XX foram tão atentos ao humano 

como Carlos de Oliveira o foi. Porque se a arte em si, é claro, é humana, a dele, 

digamos, fez desse tópico o seu próprio material de trabalho ao levar ao extremo os 

limites – se eles existirem – entre aspectos formais e texualizantes da literatura e um 

caráter mais imediato e intervencionista do texto. 

Tornou-se então uma insistência minha e agora uma espécie padrão para o 

trabalho dar a ver o erro e, mais ainda, procurar situá-lo como um modo de ler 

determinada literatura, evitando o desejar convertê-lo em um operador de leitura que 

corte arestas, amortize suas forças – por assim dizer – erráticas, para convertê-las em 

apropriações domesticadas dos poemas e de alguma ficção do autor. No entanto há o 

risco, porque é sempre mais conveniente andar por caminhos seguros cujo final já 

supomos. Optar pelo erro, pela falha, implica talvez estar aberto a surpresas, mesmo que 

desagradáveis, como por exemplo a possibilidade de um dos sentidos de determinado 

acento importante de sua obra dialogar indiretamente com os mecanismos cerceadores 

da censura portuguesa, através da reescrita. 

Quando tais mecanismos mudam de registro – digo isso após o 25 de Abril –, 

parte do sistema de nomeação de mundo, segundo Carlos de Oliveira, entra em franco 

colapso, como deixam ver os dois últimos livros do autor, Pastoral e Finisterra – 

paisagem e povoamento, respectivamente publicados em 1976 e 1978. As 

transformações em sua obra de 1942 até 1978, inclusive a dinâmica da reescrita, como 

mostrarei mais adiante, se deram devido a um diálogo não-imediato, mas estrutural com 

a censura, i.e., a melhor maneira de combatê-la foi assimilando seus mecanismos de 

cerceamento através da reescrita, entre outros recursos. Seus últimos dois livros, entre 
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outras coisas, falam mais da falência de um sistema de significação que perdeu ou está 

em vias de perder seu referencial. Não à toa, Finisterra tornou-se exemplar no 

panorama da narrativa portuguesa justamente pela radicalidade com que anuncia uma 

outra cena a que falta – podemos dizer – tudo, menos o efeito vertical de leitura pelo 

qual os grandes textos continuam a ser conhecidos. 

Além disso, o erro, ou o falhanço, pode se tornar perspectiva em certo momento 

de um neorrealismo, cuja visão será fatalmente trágica segundo Eduardo Lourenço 

(1983, p. 141-202). Adiar a beleza ou, pior, determinado tipo de subjetividade, em prol 

das cidades futuras, como disse o autor em Terra da Harmonia: “Cantar” um canto de 

intervenção ou simplesmente cantar o que quer que seja em fins da década de 40 em 

Portugal “é empurrar o tempo ao encontro das cidades futuras/ embora fique mais breve 

a nossa vida” (OLIVEIRA, 1982, p. 55). Sendo este, na íntegra, o primeiro poema desta 

terra da harmonia, vê-se que se trata de uma harmonia muito curiosa em que, mais que o 

canto e um tempo utópico e adiado, o que fica é a brevidade da nossa vida: ars longa 

vita brevis ou, já a visão desencantada e desestetizante de um Camões, “Pera tão longo 

amor tão curta a vida” (CAMÕES, 1981, p. 235). A perspectiva neorrealista em Carlos de 

Oliveira, primeiro, é um embate entre o compromisso com uma memória, digamos, 

pessoal e o compromisso com uma realidade social, pactos esses que, no entanto, não 

deveriam estar em conflito, mas que estão graças às circunstâncias históricas. Mais tarde 

tal tensão ganha mais espessura quando as imagens se deslocam na passagem do canto à 

caligrafia. 

Ao invés de uma palavra que espalha, devido ao poder e conteúdo da voz que a 

canta, a caligrafia é silenciosa e minuciosa, nela há espaço para outro tipo de falha que, 

como sabemos, é a separação entre palavra e corpo. Perdida a voz, fica a palavra 

destituída de gesto físico: “cada poema,/ no seu perfil/ incerto/ e caligráfico,/ já sonha/ 

outra forma” (OLIVEIRA, 1982, p. 99). O voltar-se do poema para sua própria 
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materialidade – procedimento tão caro a certo Carlos de Oliveira, sobretudo nos anos 60 

– é uma forma de compensar a perda da voz e recuperar uma dimensão física do gesto 

textual. 

No entanto, a memória que chamei de pessoal continua a não encontrar na escrita 

e no tempo do poema uma representação fidedigna nos moldes que Oliveira desejou. 

Daí sua insistência em um hiper-realismo, também de linguagem, que, por um tempo, 

encontra frágil equilíbrio num tipo de nanorrealismo facilmente extraviável, visível no 

livro Micropaisagem e em Entre Duas Memórias, livro de 1971 em que o tempo 

explode no intermédio da produção do texto e de sua recepção com o leitor. O que resta, 

caligráfica e silenciosamente, são elementos soltos da paisagem arruinada da infância e 

do poema: “xisto, sílica, trazidos/ de minas profundíssimas; e nele a cinza à espera/ do 

vento árido, sem pólen,/ que fende o céu/ esterilmente: cálice vazio; / ou cheio de 

silêncio; mas/ cálice, cristal.” (OLIVEIRA, 1982, p. 150). 

É comum entre neorrealistas o recurso da metalinguagem. Na década de 40 do 

cinema italiano, tanto Rosselini – na trilogia da guerra – quanto Visconti em A Terra 

Treme abusam de recursos até então muito comuns na linguagem cinematográfica 

documental. O modo como eles utilizam na narrativa tais recursos formais – como a 

locação, movimento e enquadramento da câmera, certo naturalismo nas atuações – faz 

com que repensemos o lugar da narrativa e do documentário ao mesmo tempo. Na 

verdade, a presença de certos elementos da sintaxe do documentário no cinema de 

ficção chama nossa atenção para a materialidade da linguagem cinematográfica, como 

poucas vezes vimos. 

Em relação a isso e a outros pontos, acho muito proveitosa a aproximação entre a 

obra de Carlos de Oliveira e determinado cinema neorrealista para assim procurar 

entender, para além dos textos, mas sem ignorá-los, certa dimensão do neorrealismo 

como visão de mundo. Por isso, mais à frente, retorno a essa relação para, a partir dela, 
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suscitar alguns problemas. Retornando ao ponto da metalinguagem, ainda dentro de 

uma perspectiva de engajamento deliberado e de intervenção na realidade social, em 

determinado momento do século XX houve uma pedagogia da arte, de fundo, por assim 

dizer, metalinguístico. Podemos vê-la em certa literatura dramática que passa por Artaud 

e é muito bem empreendida por um autor como Bertolt Brecht: 

 

Mostrem que mostram! Entre todas as diferentes atitudes 

Que vocês mostram, ao mostrar como os homens se portam 

Não devem esquecer a atitude de mostrar. 

A atitude de mostrar deve ser a base de todas as atitudes 

(...) O seu mostrar conservará a atitude de mostrar 

De pôr a nu o já disposto, de concluir 

De sempre prosseguir. Então mostram 

Que o que mostram, toda noite mostram, já mostraram muito 

E a sua atuação ganha algo do fazer do tecelão, algo 

Artesanal. E também algo do próprio mostrar (...) 

 

(BRECHT, 1986, p. 244) 

 

Ou seja, a arte engajada comporta em tal pedagogia a exposição da sua estrutura, 

oferecendo uma visão que deseja ser sem maquiagem, franca e honesta do objeto 

estético, que não pode enganar ninguém no que faz, ao contrário, ela revela todas as 

suas finalidades só em aparecer. Na prática, o palco jamais se esconderia em meio a 

cenários: seria ele mesmo o palco parte integrante do cenário e, no limite da tal 

metalinguagem, a peça representaria a si mesma apenas como peça, assim revelando um 

tipo de realismo outro que não esconde suas vigas e tijolos. Tal conceito atinge a 

arquitetura – a tão desejada união moderna de arte e vida – e também, como sabemos, a 

literatura, em especial a poesia
14

. Os versos de que Carlos de Oliveira é capaz são 

devedores dessa visão pedagógica de mostrar-se em processo de trabalho. Mas não a 

cumpre totalmente e isso é o que acontece – em maior escala – nos livros publicados 

pelo autor após o 25 de Abril, Pastoral e Finisterra. Entre outros erros de Carlos de 

                                                 
14

Sobre as problemáticas formas de união de vida e arte, e seu desdobramento através da arquitetura cf. 

Compagnon, em os Cinco paradoxos da modernidade (COMPAGNON, 2010). 
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Oliveira, está o falhanço da metalinguagem que ao mesmo tempo é o falhanço da 

pedagogia da literatura – ainda que reeelaborada – e também o falhanço do poema como 

coisa autônoma e atuante. 

Recupero o texto “O iceberg” em que o autor cita o falhanço, conceito ambíguo, 

pois, no extravio, também sugere uma produtividade frágil que terá a ver ainda com a 

vida – vita brevis – presente no brevíssimo poema citado acima sobre as cidades futuras: 

“(...) todo o escritor português marginalizado sofre biograficamente do que posso 

denominar complexo do iceberg: um terço visível, dois terços debaixo d’água.” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 163). 

Para além e ao mesmo tempo em consonância formal com a repressão e censura 

de um governo ditatorial, o que o autor escreve no trecho anterior terá a ver com a 

memória pessoal, sendo sacrificada em prol de um canto geral, trágico e falhado. E terá 

a ver ainda com o sacrifício da voz e do corpo em prol do silêncio e da autonomia 

precária da caligrafia. 

O iceberg afundou mais uns bons centímetros. Esta acumulação de dados 

negativos transformou-nos a existência naquilo a que os franceses gostam de 

chamar a travessia do deserto (...). Os factos abonam pouco a seu favor [do 

escritor] e as datas são para esquecer” 

(Idem, p. 164). 

 

Virá desse naufrágio lento e gradual – e por isso mesmo significativo, porque ele 

não naufraga sozinho – a força com que seus textos emergem. Em nome da liberdade, 

mesmo que seja a liberdade para errar – “Errei todo o discurso dos meus anos” 

(CAMÕES, 1981, p. 341) –, surge uma alegria difícil, porque é fruto da responsabilidade 

de estar no mundo: 

Longe de mim a ideia de simular que noutras circunstâncias me caberia uma 

riqueza biográfica excepcional. Não senhor. Digo apenas que tinha direito à 

experiência da minha própria liberdade. (...) Veríamos depois o que sairia 

dessa experiência. Talvez nada. Mas então, que alegria triste assumir como 

última consequência de ser livre a responsabilidade do falhanço. (OLIVEIRA, 

2004, p. 164). 
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Por falar em liberdade, a principal razão pela qual Oliveira menciona o “falhanço” 

diz respeito ao fato de que a alguns escritores portugueses do século XX não foi dado o 

direito de terem biografia. Como já vimos, “(...) todo o escritor português marginalizado 

sofre biograficamente do que posso denominar complexo do iceberg: um terço visível, 

dois terços debaixo d’água” (Idem, p. 163). A censura está não só no centro do 

neorrealismo, mas também no centro da ruptura de Oliveira com o movimento, sua 

reinterpretação dele. Porque, por um lado, a partir de certo momento, não há 

neorrealismo, em última instância, se não houver censura. Por outro, seu desligamento 

do partido comunista se deu também pela tentativa constante de intervenção do mesmo 

partido nos textos que figurariam no livro Cantata de 1960. Ou seja, tanto antes quanto 

depois de um engajamento stricto sensu no neorrealismo, a dinâmica da censura é 

fundamental para sua obra: tanto que a partir dos anos 50 e 60, anos pós-partido, ele a 

incorpora, redimensionando-a como reescrita. 

(A primeira vez que Carlos de Oliveira reescreveu um livro ocorreu em 1944, por 

ocasião da apreensão do romance Alcateia. A segunda e última edição do livro – de 

1945 – é o primeiro livro a ser reescrito pelo autor, não por vontade própria, mas por 

imposição da censura. Tal procedimento Carlos de Oliveira incorporaria a seu trabalho 

como forma realista-estrutural de falar de uma realidade portuguesa cerceadora, porque 

a reescrita emula os procedimentos da censura para criticá-la.) 

Tanto neste momento quanto em um anterior de franca denúncia da ditadura, 

Oliveira se valeu de projetos utópicos, seja para tornar o mundo ou Portugal um lugar 

melhor, seja para fazer com que a linguagem, a partir de um movimento de descrição 

interna de si mesma, consiguesse dizer o mundo – configurando assim dois momentos 

na obra do autor. No entanto, há restrições no que diz respeito a tal divisão, porque, 

quando vistos de perto, percebe-se que tais textos, em um momento posterior, não 

deixam de ser neorrealistas, no sentido da intervenção, nem deixam de ter, em um 
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momento anterior, uma perspectiva textualista, mesmo nos primeiros livros: “Hei-de 

cantar-vos a beleza um dia,/ quando a luz que não nego abrir o escuro/ da noite que nos 

cerca como um muro,/ e chegares a teus, reinos, alegria” (OLIVEIRA, 1982, p. 21). De 

fato, embora use mecanismos mais ou menos diferentes dependendo da época, o texto 

de Oliveira, primeiro, é utópico (embora seja também crítico a essa utopia), e, segundo, 

relaciona-se estreitamente com a parte submersa do iceberg cuja imagem da censura 

representa tão bem tanto a condição do texto quanto a do seu próprio autor. 

O que acontece quando oficialmente a censura em Portugal perde alguma força e 

o projeto utópico de Carlos de Oliveira já não tem mais onde se alimentar? Um início de 

possível resposta está no trecho já citado de “O iceberg”: “O iceberg afundou mais uns 

bons centímetros. (...) Os factos abonam pouco a seu favor e as datas são para esquecer” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 164). E se o iceberg afundar cada vez mais e mais até haver parte 

emersa apenas para não se extinguir a vida? 

A narrativa de Finisterra – paisagem e povoamento foi publicada em 1978, quatro 

anos e alguns meses após o 25 de Abril. Não que as datas exatas sejam tão importantes 

assim para Carlos de Oliveira; o autor de Entre Duas Memórias acreditava mais na 

espessura de um tempo que indiferenciasse passado, presente e futuro, corroendo já 

aquele apelo utópico que eu disse representar, a partir de uma perspectiva, sua obra. A 

corrosão em Oliveira está presente desde o início, mas vem com toda força mesmo a 

partir de Micropaisagem de 1969, do citado Entre duas Memórias de 1971 e do pot-

pourri em prosa que é O Aprendiz de Feiticeiro, de 1972, para culminar enfim na 

representação social do 25 de Abril que foram seus dois últimos livros. 

De novo “O Iceberg”: “Os factos abonam pouco (...) e as datas são para 

esquecer”, chamemos a isso de “a travessia do deserto”. Porque, se o projeto utópico de 

Oliveira não estava ligado exclusivamente a um lugar no futuro, ele tinha como tônica 

um desejo intenso de mobilidade espacial de tempos, representado muito bem, por 
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exemplo, ao longo do poema “Estalactite” de Micropaisagem. E tal mobilidade parece 

paradoxalmente perder determinado tipo de força depois do início do processo de 

redemocratização para emergir mais radical ainda: 

Osso de baleia, textura de madeira pobre, exposta à água, à erosão, sem 

apodrecer: a luz, quando bate de frente nos veios foscos, desprende uma 

poalha cor de cinza, quase a reacender-se. A densidade calcária decresce tanto 

que ambos podem flutuar (a criança e o osso da baleia) sobre murgos 

biliosos, caules de gisandra, líquenes, doenças vagarosas. (OLIVEIRA, 1978, 

p. 3-4). 

 

Finisterra – paisagem e povoamento leva ao limite os sentidos de uma narrativa, 

evidencia seus materiais e expõe a fragilidade, tanto a do autor ao escrevê-la, como a 

nossa ao lê-la. Se houvesse uma história que pudesse ser narrada seria a da criança e do 

homem, cada qual em seu momento, que preparam o desenho da casa e sua maquete. A 

casa em si na narrativa funciona de forma fantasmagórica, presente e ausente por uma 

memória material que se resume a restos ou a materiais antes da construção. Isso 

aparece através, entre outras formas, das listas que se multiplicam ao longo da narrativa; 

exemplo: “Ostras, búzios, hastes de cereal fecham a floresta” (Idem, p.155) ou ainda “a 

cruz de vidro (águas-marinhas, topázios, ametistas), o breve lucilar das pedras: verde, 

amarelo, roxo” (Ibidem, p.176). Ambos, criança e homem, muitas vezes indistintos, 

tocam seus projetos, cada um à sua maneira, mas desde o início sabemos que a única 

casa possível é a do livro e mesmo essa se resume ao amontoado de restos, escombros 

de um projeto que ficou distante de se formar, mas que paradoxalmente buscava modelo 

em algo que existiu na memória: “Atravessa a casa e mal se ouve o ranger do soalho. A 

esta hora, o bolor dos quartos é intenso, a cal estala nas paredes, deixa à mostra um 

reboco cheio de humidade” (Ibidem, p.70). Espelha-se aí o próprio percurso do escritor: 

Finisterra é a duplicata de Casa na Duna e ao mesmo tempo sua destruição. A parte 

visível do iceberg é o osso da baleia, coisa marítima que curiosamente não apodrece, 
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porque já se integrou à natureza ríspida de uma pontecializada Gândara, “cinza”, biliosa 

e de “doenças vagarosas”. 

Dois anos antes de Finisterra, Carlos de Oliveira publica seu último e mínimo 

conjunto de poemas de nome Pastoral, grupo de textos que encerra o segundo volume 

dos poemas reunidos do autor. Só um ano depois, o mini-livro é transformado em 

plaquete não comercial para ser distribuída a amigos. São dez poemas que em parte 

retornam ao formato mínimo de Cantata, publicado vinte anos antes, e em parte 

antecipam a franca corrosão de sentido de Finisterra. Em Pastoral, o campo semântico 

ligado à terra, já forte em toda a obra, amplia-se ainda mais e aponta para o desmantelar 

dos objetos e da própria natureza. 

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 evaporar-se 

 

(OLIVEIRA, 1982, p. 182) 

 

No caso, esse é um dos poucos poemas onde de fato a corrosão é tematizada; nos 

demais, funciona como amostra daquilo sobre o qual se fala, ou seja, literalmente 

acompanhamos a evaporação das palavras ao serem lidas e a impressão que fica é de 

que estamos diante de um mundo limítrofe, no qual passamos gradualmente do lado 

menos desordenado para o outro, o do caos. Um dos textos chama-se “Dente” e mostra 

que o discurso que Oliveira está desaparelhando não é apenas o da memória pessoal, 

reduzida à paisagem gandarense, seu poder de expansão – como em livros anteriores, 

mas com outra perspectiva – atinge uma espessura histórica, que pode levar o leitor a 

sobrepor Pastoral a Portugal: 

Os dentes, porque são dentes, 

iniciais. Na espuma, 
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porque não são saliva 

estas ondas 

pouco mordentes; este 

sal que sobe quase 

doce; donde? 

 

Numa espécie 

de fogo: amor é fogo 

que arde sem se ver; 

porque não é de 

facto fogo estre frio aceso; 

da saliva à lava 

passa pela espuma. 

 

Só os dentes. 

duros, ácidos, concentram-se 

tacteando signos sempre moventes 

de fúria. Mordida 

a pele cintila; espelho 

dos dentes, do seu esmalte voraz; 

suavemente. 

(Idem, p. 187-188) 

 

Em relação ao fero amor, nada mais próprio que isolar os dentes e convertê-lo em 

algo tão próximo da paisagem ossificada – regresso à matéria básica das coisas, tão caro 

ao autor. Do dente ao cálcio, até o sal e então até a cal para decomposição. Este Camões 

– a partir do episódio de Inês de Castro, em que se embatem o puro e o fero amor
15

 – é 

já um Camões via Carlos de Oliveira em que o amor ardente não se inscreve 

efetivamente nem se fixa, porque está sujeito ao corpo e o corpo é um “frio aceso”, “sal 

que sobe quase/ doce”, “éter” “com o seu traço mais volátil”. A responsabilidade do 

falhanço talvez tenha algo a ver com a volatilidade e com esse “frio aceso”. Por isso, 

insisto neste trecho: “Longe de mim a ideia de simular que noutras circunstâncias me 

caberia uma riqueza biográfica excepcional. Não senhor. Digo apenas que tinha direito à 

experiência da minha própria liberdade.” Do erro camoniano, ardente, ao “iceberg” de 

Carlos de Oliveira: “Veríamos depois o que sairia dessa experiência. Talvez nada. Mas 

                                                 
15

Tu, só tu, puro Amor, com força crua,/ Que os corações humanos tanto obriga,/ Deste causa à molesta 

morte sua,/ Como se fora pérfida inimiga./ Se dizem, fero Amor, que a sede tua/ Nem com lágrimas tristes 

se mitiga,/ É porque queres, áspero e tirano,/ Tuas aras banhar em sangue humano (Lus, III, 119). 
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então, que alegria triste assumir como última consequência de ser livre a 

responsabilidade do falhanço” (OLIVEIRA, 2004, p. 164). 

A discutida metáfora do iceberg – para além de ligar o falhanço a certa tradição 

lírica portuguesa que se inscreve com o verso-súmula “Errei todo o discurso dos meus 

anos” – pode levantar duas hipóteses em meu trabalho: 1) o falhanço como 

consequência final tanto da tentativa de Carlos de Oliveira de intervir na realidade 

através do neorrealismo, quanto da também tentativa utópica e posterior de intervir na 

realidade do mundo através da realidade da linguagem; 2) o último falhanço desta obra 

como sendo a emersão total do iceberg que é o mesmo que sua submersão completa e 

que tem como fator determinante a liberdade. Ou seja, a ausência de aparelhos 

despóticos de controle social desautoriza indiretamente os textos de Carlos de Oliveira 

em relação aos seus próprios mecanismos de produção de sentido, criados diretamente 

em função daqueles aparelhos, pois foi sua maneira de combatê-los. 

Em outras palavras, o processo histórico português que culmina no 25 de abril 

de 1974 desencadeia na obra de Carlos de Oliveira o fim da fricção que seus versos a 

tanto custo aprenderam a criar. E seus dois últimos livros testemunham tal processo de 

amortização de forças e do desejo e o silenciamento diante de outras realidades para as 

quais sua obra está completamente desarmada, a sabê-las: indiferença e morte, que 

nunca precisaram de ditadura alguma para existir: “que alegria triste assumir como 

última consequência de ser livre a responsabilidade do falhanço”. Diante dos problemas, 

curiosamente, a ditadura alimenta no discurso contrário a ela uma utopia, que se torna 

distópica quando essa mesma ditadura acaba, mas os problemas não. Daí que se fale 

que, sobretudo, Finisterra seja representação de um fim da história ou ainda “a história 

de um mundo que assiste ao seu próprio colapso” (MARTELO, 1998, p. 182). A história 
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pode não terminar, mas por certo muda de direção
16

. Só não é possível saber se essas 

outras direções nos levam por caminhos tão diferentes assim. 

Retornando à questão do neorrealismo e suas implicações em relação ao falhanço 

na obra de Carlos de Oliveira, comparo rapidamente um poema de Turismo, publicado 

em 1942, mas em versão reescrita de fins da década de 50, versão que substitui a 

anterior – e um poema de Pastoral. Um texto do primeiro livro e um do último. No 

entanto, sem esquecer que nesses textos, o procedimento da reescrita combate um visão 

cronológico-evolutiva. A reescrita – jogando com os mesmos mecanismos da censura, 

mas utilizando-os com outros fins – é importante para que se perceba aquela espessura 

de tempo já mencionada. Tal leitura tem como fim as aproximações dos textos de 

Oliveira e o cinema neorrealista. No caso, o cotejamento das fitas inicias de Visconti e 

Rosselini e as últimas, já da década de 70, realizadas pelos mesmos diretores. Essa 

segunda comparação lança mão, é claro, de instrumentos diferentes dos utilizados na 

primeira, já que meu objeto não é exatamente as relações interartes, mas sim algumas 

linhas de força do neorrealismo português redimensionadas por Carlos de Oliveira, ao 

longo dos anos, tanto por meio da reescrita, quanto através dos caminhos para os quais, 

como vimos, seus dois últimos livros apontam: a já mencionada coletânea de poemas 

Pastoral, de certa maneira um duplo de Portugal pós-idílico, e a narrativa Finisterra – 

paisagem e povoamento, espécie de lugar limítrofe português onde simbólico e não-

simbólico gradativamente se sobrepõem. 

Vamos ao primeiro poema. Como disse, o livro se chama Pastoral e o texto se 

chama “Registo”. Transcrevo-o na íntegra: 

Saber que seja 

este hálito: se terra 

ou ar movido 

já por metais mutáveis 

na linha das colinas. 

                                                 
16

Para um desdobramento disso, cf. “Sobre o conceito de história” (BENJAMIN, 1987, p.222-232). 
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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 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, 1982, p. 182) 

 

É natural nos atermos inicialmente às imagens metapoéticas, porque, em meio às 

outras, estas são mais identificáveis em termos de poesia moderna e poesia moderna 

portuguesa, sem falar na mencionada deriva metalinguística de determinado 

neorrealismo: o “traço” mais volátil, mais incerto, tanto que só de aparecer já começa a 

se evaporar a tinta que o representa. Assim também os sentidos do poema inscrevem-se 

para serem outra coisa, como dizia um poema de Oliveira publicado 1968 e já citado: 

“cada poema,/ no seu perfil/ incerto e caligráfico,/ já sonha/ outra forma” (Idem, p. 99). 

Como não poderia deixar de ser, destaco no poema seus elementos de paisagem ou de 

“alíneas” de paisagem como dizem os versos
17

. Não sabemos se o “hálito” mencionado 

vem da “terra” ou do “ar movido por metais mutáveis nas linhas das colinas”, pode ser 

que venha dos dois. É nesse mesmo hálito, vindo da terra e de um ar-metal-mutável nas 

colinas, que “flutua” levemente “a cal/ ainda tensa das casas”. Tudo isso sobre uma 

paisagem cujo crepúsculo é esponjoso. O excesso de adjetivação perturba, “esponjoso”, 

“tensa”, “mutável”, “volátil”, tornando – como avisam esses mesmos adjetivos – as 

coisas realmente incertas aos olhos do leitor: mesmo lentamente, ele parece não ter 

                                                 
17

Alíneas são as subdivisões de um artigo ou documento, por exemplo, em a), b), c) etc. 
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tempo para assimilar tantas novas qualidades. Então o que sabemos é que instavelmente 

há “terra”, “ar”, “colinas”, “crepúsculo” e “casas”, elementos, alíneas de uma paisagem 

prestes a evaporar ou já evaporada. Isso para não falar do “cálculo” e do “acaso” 

regendo tais imagens. E se há “cálculo” podemos crer que parte dessa instabilidade 

estava programada, no entanto há também o “acaso”. Poderíamos reformular a questão 

dessa forma: tudo surpreende, embora tudo já estivesse programado. 

Agora um poema de Turismo, o primeiro, chamado “Infância”: 

I 

Terra 

sem uma gota 

de céu. 

 

II 

Tão pequenas 

a infância, a terra. 

com tão pouco 

mistério. 

 

Chamo às estrelas 

rosas. 

 

E a terra, a infância, 

crescem 

no seu jardim 

aéreo. 

 

III 

Transmutação 

do sol em oiro. 

 

Cai em gotas, 

das folhas, 

a manhã deslumbrada. 

 

IV 

Chamo 

a cada ramo 

de árvore 

uma asa. 

 

E as árvores voam. 

 

Mas tornam-se mais fundas 

as raízes da casa, 

mais densa 

a terra sobre a infância. 

 

É o outro lado 

da magia. 

 

V 
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E a nuvem 

no céu a tantas horas, 

água suspensa 

porque eu quis, 

desmorona-se e cai. 

 

Caem com ela 

as árvores voadoras. 

 

VI 

Céu 

sem uma gota 

de terra. 

(Idem, p. 3) 

 

Gostaria logo de chamar atenção para o ato de nomeação que, no poema anterior, 

aparecia, noutra clave, através da tinta a evaporar-se. “Chamo às estrelas/ rosas”, 

“Chamo/ a cada ramo/ de árvore/ uma asa”. A adjetivação, ao contrário, em “Infância”, 

não perturba como em “Registo”, ela serve sobretudo para surpreender uma paisagem 

em franco deslocamento: não só de “terra”, mas “de ar movido”: “jardim aéreo”, “água 

suspensa”, “árvores voadoras”. E tal paisagem entre céu e terra com “nuvem”, “rosas”, 

“árvore” e finalmente “casa” lembra de longe a do outro poema com “crepúsculo”, 

“colinas” e “casa”. Em “Infância” há um movimento que será o mesmo do poema 

“Estalactite”, das gotas que caem e caem até confundir movimento com imobilização: a 

pedra que é a estalactite de fato. No entanto, em “Infância” há também um movimento 

vertical em sentido contrário que é o de elevação, pois “as árvores voam” e só porque 

voam é que “tornam-se mais fundas/ as raízes da casa” e mais “densa” e “tensa” a “terra 

sobre a infância”. Lembro da “cal ainda tensa das casas sobre o crepúsculo esponjoso”. 

As “casas” em “Registo” como a “casa” em “Infância” se inscrevem através de um 

movimento vertical que por fim em “Registo” é a “tinta a evaporar-se”. Entre os poemas 

há uma continuidade sem haver, é claro, evolução; as imagens são recorrentes, 

circulares, repetem-se com variações em espiral que as deslocam, mas eu não sei em 

quais direções. Sei, no entanto, que em “Infância” há uma consciência maior da queda e 

em “Registo” da não inscrição, da volatilidade, do desaparecimento. Nos dois poemas, 
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através do movimento vertical, entre a queda de um e a evaporação de outro, o que se 

inscreve é a morte. O “crepúsculo” dá conta disso e a “terra sobre a infância” também. 

Os dois poemas tematizam a nomeação de um mundo em crise, se bem que crise de 

diferentes naturezas, a natureza do que cai e a natureza do que se evapora. 

Roberto Rosselini dirigiu três narrativas matrizes para o neorrealismo, que 

ultrapassaram não só o contexto italiano, como o contexto do próprio cinema: na década 

de 40, a trilogia da guerra com Roma, cidade aberta, Paisá e Alemanha ano zero. Já 

pelos títulos topológicos, pode-se perceber o diálogo com a paisagem: em todos eles o 

lugar ou a destruição do cenário – todos não-cenários de caráter documental – não é 

exatamente determinista sobre os personagens, mas ele – o processo de formação da 

paisagem nos filmes – torna-se protagonista das ações. Com a diluição da estética 

neorrealista e sua aproximação da atriz Ingrid Bergman, Rosselini muda o foco e, tempo 

depois – de fins da década de sessenta para setenta –, vai-se concentrando na TV com 

produções de fins pedagógicos que visavam biografar grandes nomes da história do 

pensamento como Sócrates, Pascal, Decartes e São Francisco. Observando rapidamente, 

Rosselini muda de instrumental mais do que de finalidade, porque se os filmes iniciais 

eram marcantes pela inovação de linguagem, sempre em diálogo com o documentário e 

pela perspectiva de denúncia, os seriados de TV abandonam a paisagem, mudam o tom 

experimental e documental por trabalho realmente de maior alcance, acreditando na 

exemplaridade das biografias. Não sei dizer, no entanto, se essa perspectiva mais 

otimista terá funcionado: se na Itália à época terá surtido algum efeito considerável – 

com a crise do cinema e a popularização da TV –, porque fora dela não surtiu, 

retornando ao que Eduardo Lourenço chamou em Carlos de Oliveira de caráter trágico 

do neorrealismo, i.e., o sacrifício da perspectiva individual em prol de um coletivo 

sempre por vir e sempre adiado. 
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Em termos de cinema, o exemplo de Visconti talvez ajude mais na minha leitura 

do falhanço – que nos poemas lidos aparece por meio da queda e da evaporação – 

também como caráter neorrealista em Carlos de Oliveira. A perspectiva derrotista social 

de A Terra Treme, de 1948, se transfigura e ganha maior espessura em fitas posteriores 

como Rocco e seus irmãos, de 1960, e O Leopardo, de 1963, ampliando 

significativamente com Morte em Veneza, de 1971, e Violência e Paixão, de 1974, em 

que se pode ver a derrota do desejo, seja através da arte, como na adaptação da novela 

de Thomas Mann, seja através da família, como no filme de 74. 

Em Violência e Paixão, o solitário e desencantado professor e colecionador de arte 

– arquétipo do intelectual que se isolou com o passar do tempo –, interpretado por Burt 

Lancaster, é perturbado pelos novos valores da estranha família da qual se torna vizinho. 

A visão de Visconti é profundamente desiludida; embora mude, ela não evolui 

necessária e cronologicamente. Carlos de Oliveira muda: da queda até a evaporação 

infinita no poema. E Visconti também: de explorados pescadores de A Terra Treme para 

um compositor de Morte em Veneza ou uma marquesa, como a interpretada por Silvana 

Mangano em Violência e Paixão; todos têm na derrota pessoal ou coletiva sua 

perspectiva. 

A aproximação com o cinema serve para procurar entender quais as direções das 

metamorfoses ocorridas no interior da obra de Carlos de Oliveira. Que ela tenha se 

transformado isso é certo, só não me parece tão certo assim que tenha perdido algumas 

das principais características que fizeram dela um texto neorrealista em lato sensu. O 

último Carlos de Oliveira não é outro Carlos de Oliveira. Finisterra retoma Casa na 

Duna, Pastoral retoma Turismo e Cantata, ajudando a configurar a tal espessura de 

tempo da qual a reescrita é protagonista. Finisterra e Pastoral dialogam, porque ambos 

livros, com títulos topológicos, fazem do Portugal combativo e em queda um Portugal 

pós-25 de Abril e sem ditadura evaporar-se. Para além do “tema” da terra, se assim 
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pode-se falar nesse livro, as oito letras da palavra Pastoral repõem as oito letras da 

palavra Portugal, regressando a uma noção pré-romântica de paisagem. Finisterra era o 

nome dado às futuras terras de Portugal durante parte do império romano, porque era lá 

que ele conhecia de fato seu fim, pelo menos o geográfico. A casa em Pastoral e, 

sobretudo, em Finisterra, também é a casa portuguesa conhecendo seu fim – fim 

contínuo que não termina, ao contrário, avança, cresce, pelo menos enquanto durar a 

leitura: 

Senta-se à mesa de vinhático e observa o desenho. Em silêncio, com a testa 

franzida. 

Enfim, um erro acontece. Deixa ver a lupa. (...) As figuras ardem (na cor 

indecifrável), crescem quatro ou cinco vezes. (OLIVEIRA, 1978, p.23) 

 

Em Violência e Paixão, o velho e solitário professor interpretado por Burt 

Lancaster, a certa altura, diz para a perturbadora Marquesa Brumonti: “A minha geração 

acreditou que poderia unir a política e a moral”. A afirmação tem algumas implicações 

se levarmos em conta a trajetória do diretor e o que ela representou para o cinema 

neorrealista italiano. Porque o professor do filme, mais do que um duplo de Visconti, 

simboliza toda uma época e as suas contas ao passar do século: 

O que eu pretendi no personagem interpretado por Burt Lancaster foi contar a 

história de um intelectual de minha geração. Examinar a posição, as 

responsabilidades, os sucessos e sobretudo os fracassos dos intelectuais de minha 

geração (apud AVELLAR, 2011). 

 

 

O filme de 1974 trata de um problema de vizinhança, que é também o encontro 

entre dois tempos. No andar de cima estão a jovem filha da marquesa, o seu namorado, 

a Marquesa Brumonti (mulher de industrial de extrema direita e caçador de comunistas) 

e seu amante Konrad, ex-revolucionário no Maio de 68. No andar de baixo, o professor 

que vive no seu atual isolamento, contas feitas com a vida, colecionando Conversation 

Pieces, pinturas inglesas do século XVIII que representam pequenos grupos familiares, 

personagens que sempre estão conversando. Esse é o único diálogo ao qual o professor 
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se permite, o das figuras na parede. Isso é alterado pela nova vizinhança que lhe 

apresenta uma nova forma de vida, em que o lugar do corpo e do compromisso político 

é outro, diferente da forma como ele o concebera e vivera antes. 

Violência e Paixão flagra mais do que o desmantelar de um tempo, o tempo do 

professor, a ascensão de outros valores, outra política, representada pela família da 

Marquesa. Não é a primeira vez que Visconti filma famílias. A Terra Treme, de 1948, 

ícone de um momento heroico do neorrealismo, e Rocco e seus irmãos, de 1960, 

discutem, sob pontos de vista diferentes, a derrocada de famílias do sul da Itália. Na fita 

de 1948, um pescador e sua família tentam se rebelar, gerando uma consciência política 

entre seus iguais. Mas, é claro, não conseguem, e veem-se assim submetidos ao controle 

do mercado, tendo que aceitar suas regras. A fita de 1960 flagra já outro momento, o do 

êxodo do interior para Milão. O que vemos então é o desmantelar da família que aos 

poucos, para se adaptar aos valores da cidade, vê seus membros indo do pugilato até a 

prostituição. 

Em relação a esses dois filmes, Violência e Paixão, espécie de testamento de 

Visconti, inverte a equação. Se antes as famílias encarnavam o lado dos, digamos, 

oprimidos pelo capitalismo – na fita de 1974 é a família que inicia o movimento para 

alterar os valores do personagem central. Ou seja, o lado que se transformava e ganhava 

consciência política, embora ao custo de perder a batalha, nunca era o do sujeito isolado. 

Os anos se passaram e agora o professor solitário – lugar de uma consciência política 

desencantada – vê-se transformado por uma ameaça que não o afeta economicamente, 

mas o redimensiona em relação a seus amores e o lugar que eles têm em sua memória. 

Visconti inverte a equação, porque o lado da solidariedade se transforma no da solidão; 

e a transformação que tinha motivos, sobretudo, econômicos, ligados à consciência de 

classe, agora ocorre primeiro no campo dos afetos e da memória. O ato continua sendo 

político, mas é deslocado. “Estudei, viajei, estive na guerra, casei-me. Foi inútil”, diz o 
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velho professor para a personagem mais jovem do filme, Lietta, a filha da marquesa, 

“Depois, quando encontrei tempo para olhar em volta, descobri que estava no meio de 

pessoas que não podia entender, no meio de pessoas com as quais não tinha nada em 

comum”. 

A esta altura, todos sabemos a relação que Carlos de Oliveira tinha com a 

reescrita. Pois bem, entre as cinco edições de O aprendiz de feiticeiro (sendo duas 

póstumas), o texto “O iceberg”, já lido, apresenta apenas uma variação, variação que no 

entanto não chegou a se fixar completamente. Volto a ele em sua primeira edição: “Esta 

acumulação de dados negativos [na biografia dos autores portugueses da sua geração em 

diante] transformou-nos a existência naquilo a que os franceses gostam tanto de chamar 

a travessia do deserto (aqui solitária mas solidária, compreende?) (...)” (OLIVEIRA, 1974, 

p.164). 

Mais à frente, Carlos de Oliveira termina esse mesmo parágrafo com a seguinte 

frase – ele ainda está falando do escritor português: “Os fatos abonam pouco a seu favor 

e as datas são para esquecer” (Idem). Enfim, já na segunda edição, o trecho citado, que 

vinha entre parêntesis e com abertura para uma interlocução, está invertido: “(aqui 

solidária mas solitária, compreende?)”. E desde então, entre uma edição e outra, mesmo 

depois da morte do autor, a equação, que envolve solidão e solidariedade e resulta na 

pergunta ao interlocutor, se apresenta numa ordem diferente, ora recuperando a primeira 

edição, ora a segunda. Se houvesse uma crítica textual para os livros de Carlos de 

Oliveira, ela seria outra e, menos do que fixar o texto, a ela interessaria o seu rastro, 

rasto da qual teríamos visões anacrônica e sincrônica a um só tempo. Como minha 

perspectiva não é a da crítica textual, não interessa decidir se a solidariedade é solitária 

ou se a solidão é solidária. A fragilidade da dupla solidão/solidariedade apontando para 

o diálogo (“compreende?”), sua hesitação, o movimento e percurso são mais 

importantes por ora. 
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“E então a partida está ganha. Pode perdê-la o escritor (por outras razões, aliás) 

mas o homem vence-a de certeza”, escreve no mesmo texto de O aprendiz de feiticeiro; 

Visconti e o personagem de Burt Lancaster não teriam nenhum problema em concordar 

com Carlos de Oliveira. Talvez uma das grandes questões do neorrealismo tenha sido a 

de como estabelecer o diálogo – condição para o compromisso –, é isso que deixa ver a 

metamorfose que vai de A Terra Treme (1948) até Violência e Paixão (1974) ou de Casa 

na duna (1943) até Finisterra – paisagem e povoamento (1978). A relação dos itens em 

cada par se coloca entre a sobreposição e a continuidade, um não continua o outro, mas 

também não o exclui. Nos textos de Carlos de Oliveira a hesitação da reescrita [“o meu 

forte (e o meu fraco)”, segundo o autor (OLIVEIRA, 2004, p.40)] é parte de uma 

hesitação estrutural que redimensiona, entre outros, Cantata (1960) em Pastoral (1976), 

por exemplo. 

Não quero repetir que o compromisso do autor só é um compromisso social se 

houver compromisso com a escrita. Isso é um dado. E julgo que Carlos de Oliveira sabe 

isso desde os anos quarenta. Em 1948, ele critica o naturalismo de Abel Botelho por 

construir “personagens em linha recta, sem desvios, nuances ou hesitações” (idem, p.28). 

O diálogo a que me refiro não é só o diálogo falhado entre o intelectual e os 

camponeses/proletariados ou entre esse mesmo intelectual e o saber que o constitui, 

como deixa ver o protagonista do filme de Visconti – o diálogo a que me refiro é aquele 

que impõe deslocamento ao objeto, aquele que o subjuga à metamorfose, em outras 

palavras, à ação do sujeito. Mesmo sob um cientificismo do calor da hora, Mario 

Sacramento localiza o neorrealismo para além de um movimento, mas como “uma 

revelação dinamizadora da subjetividade que apreende o real” (SACRAMENTO, 1985, 

p.25). Talvez por isso tenha sido o neorrealismo um dos principais modos críticos de 

estar do cinema no século XX. Quem diz isso é Deleuze na esteira de Andre Bazin: “Em 

vez de representar um real já decifrado, o neorrealismo visava um real, sempre ambíguo, 
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a ser decifrado; por isso o plano-sequência tendia a substituir a montagem das 

representações.” (DELEUZE, 2009, p.9). 

O neorrealismo italiano, ao priorizar outra perspectiva sobre o conteúdo social, 

também necessita de uma nova forma para fazê-lo. “Tratava-se (..) de uma nova forma 

de realidade, que se supõe dispersiva, elíptica, errante ou oscilante” (Idem). Será a partir 

dessa tese de Bazin que Deluze dará forma ao conceito de imagem-tempo, que também 

localiza no neorrealismo a produção de um “mais de realidade”, contrário a uma 

concepção mais naturalista de cinema, porque devedor de uma mediação, que “faz do 

real algo imaginário, ao mesmo tempo que, por sua vez, se torna real e torna a nos dar 

realidade” (Idem, p.18), produzindo espaços desconectados (Ibidem, p.17), tempos 

mortos e pontos de indiscernibilidade em que “não se sabe mais o que é imaginário ou 

real, físico ou mental na situação, não que sejam confundidos, mas porque não é preciso 

saber, e nem mesmo há lugar para [essa] pergunta” (Ibidem, p.16). 

Eis o “mais de realidade”, imagem-tempo segundo Carlos de Oliveira: 

Localizar 

na frágil espessura 

do tempo, 

que a linguagem 

pôs 

em vibração, 

o ponto morto 

onde a velocidade 

se fratura 

e aí 

determinar 

com exatidão 

o foco 

do silêncio. 

(OLIVEIRA, 1982, p.105) 

 

A nossa atenção se volta para a mediação. O neorrealismo no cinema nos impõe 

um deslocamento de linguagem e, portanto, também um deslocamento daquilo que 

chamamos de realidade. Mais tarde, tal perspectiva foi decisiva, na França, para a 

nouvelle vague, tanto quanto, em termos de literatura, para o nouveau roman. Alguns 
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dirão que se trata de autonomia da arte ou, seguindo Ortega Y Gasset, de sua 

desumanização. Em se tratando disso, a discussão talvez caminhe menos por um 

caminho que polarize subjetividade e objetividade do que por um que surpreenda as 

relações entre o histórico, o político e o estético, sem nos esquecer de que compõem 

todos uma mesma força. “As artes nunca emprestaram às manobras de dominação ou 

emancipação mais do que lhes podem emprestar, ou seja, muito simplesmente, o que 

têm em comum com elas (...)”, escreve Jacques Rancière (RANCIÈRE, 2005, p.26). Em 

outras palavras, a dita “autonomia da arte” ou uma perspectiva textualizante-formalista 

encontram sempre uma analogia nos discursos sociais, sejam eles de dominação ou, 

mais especificamente no caso do neorrealismo, de emancipação: o fetichismo da 

mercadoria, por exemplo. 

Esse modo de estar da linguagem é cada vez mais decisivo não só para o autor 

de Uma abelha na chuva, como para boa parte da literatura portuguesa, da segunda 

metade do século XX. Ainda segundo Rancière, os usos da linguagem, fora e na 

literatura, partilham “posições e movimentos dos corpos, funções da palavra, repartições 

do visível e do invisível” (Idem, p.26) e silêncios, acrescentaria Carlos de Oliveira. É 

assim que “(..) o processo para transpor em termos literários” a realidade “está sujeito a 

um condicionamento semelhante ao dela” (OLIVEIRA, 2004, p.65), ao da realidade 

mesma, escreve o autor. Aliás, “o processo faz parte da realidade” e é ela que “cria em si 

mesmo os germes da transformação; o processo consiste sobretudo em captá-los e 

desenvolvê-los (...)” (Idem, p.65). 

 Em Finisterra – paisagem e povoamento, há a casa na duna, a maquete dessa 

casa e seu desenho, duplos, assim como há o homem, a criança e seu pai, narradores. 

Todos podem ocupar um mesmo plano narrativo, mas curiosamente não um mesmo 

tempo, a não ser que pensemos o tempo como “ondulante, o mar do tempo” (Ibidem, 

p.172), o tempo do processo, da mediação ou do diálogo: “estratos sobrepostos de 
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tempos, com um rigor que simula a reação química ou um pequeno sistema planetário” 

(Ibidem, p.184) como ele mesmo sugere em O aprendiz de feiticeiro e pratica no poema 

“Estalactite”. A maquete é o rastro da casa, assim como a criança é o rastro do homem. 

A maquete sossega, exalando o fumo provocado pelas radiações sombrias 

(desaparecem as pegadas de cinza): primeira fase do processo (OLIVEIRA, 1978, 

p.133). 

 

Assisto (assistimos os dois) em silêncio à ressurreição das florestas, também 

silenciosa. (Idem). Entretanto o silêncio cresce: ou melhor, deixa de vibrar. O fim 

das vibrações (pelo menos, coincide com ele) transfigura a maquete num cenário 

enorme, ampliação fotográfica (?) ao natural. (...) [A] paisagem anterior ao 

afundamento das florestas está pronta a ser povoada por gente que nasceu milénios 

depois. 

O tempo a indiferenciar-se, também (Idem, p.136). 

 

A criança é o rastro do homem, assim como Finisterra é o rastro de Casa na 

duna. A reescrita é outra narrativa, “espaços desconectados” (17), “tempos mortos” e 

“pontos de indiscernibilidade”, para falarmos com Deleuze. Trata-se de um gesto-rastro 

da obra submetido a outros tempos. Se a reescrita, emulação do cerceamento, 

potencializa o compromisso social do texto, seu rastro o torna humano e de fato político, 

como partilha que é. Porque o rastro, como deixa ver Carlo Ginzburg (GINZBURG, 2009, 

p.144), não é só aquele “no qual se lê a inscrição sedimentada de uma história”, 

continuidade, é também e sobretudo “a marca direta de uma verdade inarticulável, que 

se imprime na superfície da obra e desarma toda lógica de história bem-composta” 

(RANCIÈRE, 2009, p.58). 

Eis a interlocução de Carlos de Oliveira: 

 
Paisagem 

quase desolada 

(...) 

onde surges 

de súbito 

e procuras fitar-me 

com os olhos 

ofuscados 

pelas cem velas 

da lâmpada 

(...) 

 

desistes 
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de me 

reconhecer 

e segues 

nesse passo 

que mal pisa 

o silêncio, 

contornando 

o desenho 

das letras 

(...) 

 

alcanças 

os vértices 

vertiginosos 

e desapareces 

nos últimos ramos 

da árvore 

com o sol 

e as sílabas 

que se desprendem 

destas páginas 

onde fica 

apenas 

o teu rasto 

(OLIVEIRA, 1982, p. 135-137) 

 

Seguindo Alexandre Pinheiro Torres e seus ensaios, não sobre o neorrealismo, 

mas a partir de “uma prática neorrealista” (TORRES, 1976, p.7), não me interessa tanto o 

que o neorrealismo quis ser, mas o que foi, o que é e tem sido, fratura da arte e do 

político que, tabula rasa, resume-se à questão: qual é o lugar da literatura? Parece que 

no poema acima o leitor desiste de reconhecer/seguir a voz comando do poema, fio 

condutor, que não é integral. No entanto, há outras marcas. Por exemplo, o desenho das 

letras. Quando o leitor se dispõe a segui-las, percebe que são o seu próprio rastro. Como 

diz W.B. Yeats, “tendo sorte ou não, o trabalho sempre deixa rastro” (RANCIÈRE, 2009, 

p.67). Já Paul Valéry acrescentaria: “A instabilidade, a incoerência, inconsequência (...) 

que são para ele [poeta] dificuldades e limites no seu trabalho de construção (...) são 

também tesouros de possibilidades (...)” (VALÉRY, 2007, p.192). Aliás, Carlos de 

Oliveira concordaria com Valéry quando o ouvisse dizer: “A literatura, portanto, só me 

interessa profundamente na medida em que se cultiva o espírito em certas 

transformações” (Idem, p.187). Não parece mais haver grandes fios condutores ou se 
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eles existirem se parecem muito com um rastro descontínuo que nós mesmos deixamos 

e que não nos leva a nenhum lugar a não ser o lugar de onde saímos, o qual com certeza 

não é mais o mesmo. Diz um dos narradores de Finisterra: “O melhor é voltar atrás, ao 

começo de tudo. Há mil anos (ou mais), alguém repara atentamente numa garrafa cheia 

de água e descobre a primeira objectiva. Lá está a imagem da realidade, quando os raios 

solares passam através da água.” (OLIVEIRA, 1978, p.27). 

A imagem da realidade se dá através da mediação e da deformação. Ainda 

segundo Deleuze, o neorrealismo “descobre uma realidade dispersiva e lacunar” 

(DELEUZE, 2009, p.310), outro tempo, “narração capaz de incluir o elíptico e o 

inorganizado” (Idem, p.309). Enfim, “O melhor é voltar atrás”, não esperar por nada e 

só por isso se surpreender com uma visão descontínua – inclua-se aqui a reescrita – que 

“desarma toda lógica de história [da História] bem-composta” (RANCIÈRE, 2009, p.58). 

Lemos em O aprendiz de feiticeiro: “É na zona escura do círculo que decorrem as 

metamorfoses” (OLIVEIRA, 2004, p.174). 

Não se trata de dizer exatamente como são convergentes os trabalhos de Visconti 

e Carlos de Oliveira. Aliás, esse desejo também diz respeito ao movimento maior deste 

trabalho de doutorado que aproxima o autor português de João Cabral. Eu não queria 

pensar em termos exatamente de convergências e divergências, até porque se assim o 

fosse seriam abundantes as últimas, e as primeiras – justificativa do trabalho – 

apareceriam artificialmente (apesar de existirem) sob o formato de mea culpa. Voltando 

ao tópico deste capítulo, interessa mais dizer talvez o que esteja em jogo quando peço 

ajuda aos filmes de Visconti, da linguagem de Visconti, para entender o extravio 

segundo Carlos de Oliveira. Para além da comum consciência juvenil dos dois em 

relação a valorizar o fato de o vencido se perceber como vencido, sua tomada de 

consciência (VISCONTI, 1967, p.28), plataforma primeira de qualquer neorrealismo, o 

cineasta italiano, nas palavras de Guido Aristaco, se diferencia de outros neorrealistas: 
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pela importância e acuidade de suas análises críticas, pela tensão do ritmo e a 

teatralidade que fazem de cada filme um todo acabado e estruturado, por um certo 

formalismo significativo  que põe em cada  enquadramento uma composição 

perfeita, em cada composição um sistema de linhas, de grupamentos, de detalhes 

calculados, e sob cada detalhe sua verdadeira significação (Idem, p.73). 

 

Não bastasse essa propensão ao cálculo, em Visconti também pode ser flagrada a 

parte mais frágil dessa mesma propensão, que é a vizinhança que esse cálculo tem com 

a desmedida, o extravio. Por exemplo, o mesmo Guido Aristaco, ao comentar a fita 

Senso de 1954 diz que podem faltar ao filme “as ligações, a unidade técnica, ou que nele 

se encontrem descontinuidades” (Ibidem, p.73) e, para que aqui não se esqueça de 

Carlos de Oliveira, Aristaco acrescenta que tais descontinuidades se dão “em parte 

devid[o] à censura” (Ibidem). Um parêntese: quando esse trabalho estiver na direção de 

uma conclusão, no próximo capítulo, abordarei a relação entre descontinuidade e erro, e, 

por sua vez, a relação entre eles e a questão da série, que é um dado muito concreto 

tanto em Oliveira quanto em Cabral. 

Enfim, Visconti – além de estar atento à precisão e à importância da falta de 

precisão, por ter sido vítima, como Oliveira, da censura, – também discutia e 

contrapunha “o conceito de mobilidade ao de estática”; segundo Aristaco, Visconti 

“nunca se abandona a um repouso dogmático na convicção de um texto imóvel e fixo, 

razão pela qual persegue variantes e correções” (Ibidem, p.27). Falar em variantes e 

correções a um leitor de Oliveira não passa em branco: “correcções, rasuras, 

acrescentos, são o meu forte (e o meu fraco)” (OLIVEIRA, 2004, p.40), ainda mais 

quando tais correções estabelecem descontinuidades produtoras de sentidos, 

descontinuidades apreendidas, entre outros lugares, dos mecanismos de cerceamento 

cultural e político. Conforme aponta Aristaco, tais variantes e descontinuidades dizem 

respeito ao modo de Visconti adaptar livros ao cinema. Para o crítico italiano, “a 
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qualidade orgânica” desse encontro “não nasce da semelhança entre os textos originais, 

mas justamente das variantes e correções” (VISCONTI, 1967, p.27). 

Konrad, extremista de esquerda e amante da Marquesa Brumonti, diante dos 

quadros, conversation pieces, na sala do professor, reconhece o motivo no fundo de uma 

pintura e diz que um amigo seu tem um quadro com aquele mesmo fundo com árvores. 

Para surpresa do professor, Konrad volta, tempo depois, com uma fotografia do quadro 

e lá está o mesmo fundo, as árvores: “É difícil dizer pela foto, não é só a paisagem, é 

mais a técnica”. Com isso, o jovem traz ao professor a dúvida: o quadro na sala é ou não 

autêntico? “Sabe por que não tinha pensado nisso? Porque de toda minha coleção, 

aquela pintura tem a documentação mais completa”, diz o personagem de Burt 

Lancaster. A essa altura já não interessam tanto as provas, o fato é que, afetuosa e 

politicamente desiludido, ele escolheu viver seus últimos anos apenas com aquelas 

figuras imóveis, que conversam em silêncio. “A minha geração acreditou que poderia 

unir a política e a moral. Em busca do impossível”, diz ele sem esperança alguma. “A 

travessia do deserto é solidária mas solitária, compreende?”, e “(...) que alegria triste 

assumir como última consequência de ser livre a responsabilidade do falhanço” 

(OLIVEIRA, 2004. p.164) repito Carlos de Oliveira, pensando agora na seguinte frase de 

Paul Valéry: “Um poema é um discurso que exige e que provoca uma ligação entre a 

voz que existe e a voz que vem e que deve vir” (VALÉRY, 2007, p.185). 

O percurso que fiz abordou, entre outras coisas, uma noção de tempo e memória 

em Carlos de Oliveira – a envolver o pessoal e o coletivo – e ainda a perspectiva 

neorrealista – aliás, diretamente relacionada aos mesmos tempo e memória – como 

traços distintivos ligados a uma derrota produtiva que, como vimos, o autor chamou: 

falhanço. O que – é bem possível – não o determine como sendo necessariamente um 

autor pessimista, porque às vezes acontece de o otimismo vir de onde menos se espera. 

Se bem que pensar, ainda, em termos de otimismo e pessimismo pode não ajudar muito 
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na leitura dos textos de Carlos de Oliveira. Parece ser uma tônica, em sua obra, um tipo 

de extravio que o impediu de ser, por exemplo, mais um autor neorrealista ou ainda o 

entusiasta de uma noção textualizante de literatura. Quando hesito entre palavras como 

“falhanço”, “erro”, “derrota” e agora “extravio”, estou apenas me esforçando para 

nomear algo em seus livros que nunca deixou de fora o sujeito, nem os sujeitos. 

Por falar em sujeitos e em sujeitos – ou seja, no caráter do erro, enquanto 

compromisso, entre outros, político –, retorno ainda à relação, abordada acima, entre 

neorrealismo e metalinguagem porque ela retornará ao fim, sob o ponto de vista da 

série. Uma das técnicas brechtianas é a do efeito de distanciamento e, conforme diz 

Francisco Posado, muito se acusou Brecht de formalista (POSADO, 1970, p.54) por tal 

técnica ligada ao obrigatório afastamento do público para que não haja identificação ou, 

pelo menos, para que não haja identificação nos mesmos termos que havia numa 

concepção aristotélica de teatro que tem na catarse um fim em que o espectador leva da 

peça para vida e vice-versa. Isso cria, segundo Brecht, uma sensação de comprazimento 

“burguês” que apazigua. Por exemplo, o espectador continua sendo espectador e o 

explorado continua sendo explorado. Isso acontece, porque o teatro, através da 

identificação, aprisiona os sentimentos mais mobilizadores do público, consumindo-os, 

arrefecendo-os, por exemplo, em relação à possibilidade de mobilização social. Para o 

dramaturgo alemão, 

na época do capitalismo em desenvolvimento, a catarse do teatro tradicional pode 

cumprir o papel de substituto da frustação real, o que afasta as pessoas de sua 

tomada de consciência e, por isso mesmo, da possibilidade de contribuir para a 

transformação da sociedade (Idem, p.54). 

 

A técnica de Brecht permite “ao público um distanciamento, para que ele possa 

apreender criticamente as condições e características das estruturas sociais em questão” 

(Idem, p.55). E tal distanciamento não tem a ver com o “prazer de afastar”, mas sim 

“para historicizar o evento” (Ibidem), já que, para Brecht, “Toda nova meta exige novos 
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métodos” (Ibidem, p.54). Entre eles, um processo de artificialização, relacionado a 

desnaturalização da arte que pode ser vista como formalismo ou como ponto de vista 

metalinguístico do objeto estético. O teatro épico, segundo Brecht, é a concreção desse 

efeito de distanciamento. Entre suas plataformas vale citar: “o fascinante consiste em 

não ocultar nada, exibir a beleza objetal dos ringues, das cordas, a simplicidade do 

quadrilátero. Desnudar os bastidores, apresentar o que se oculta atrás deles, fazer com 

que o público participe não do truque, mas da execução do truque”; por fim o “material 

da cenografia tem de ser visível” (Ibidem, p.102). 

De Carlos de Oliveira para Brecht, depois para Luchino Visconti, de volta para 

Brecht, de volta para Oliveira que – errando entre os sais de prata dos filmes, o cenário 

dos palcos e as páginas dos livros – escreve: 

          Escolhida a intérprete, dispostos os elementos da cena, procedo agora como se 

estivesse a filmar. A luz vem da janela. (...) As mãos e o livro sobem, somem-se na 

sombra. E nisto a janela apaga-se. Por duas razões, suponho. O travelling acabou e a 

tensão (a cores) da memória não pode manter-se muito tempo (OLIVEIRA, 2004, 

p.157). 

 

A intérprete vai embora, o público vai embora, o explorado não toma 

consciência de sua condição de explorado. Nem com o canto ingênuo, desejoso de 

multidões, nem com o trabalho caligráfico e metalinguístico sobre o papel. O que Guido 

Aristarco fala sobre o mais trágico dos cineastas neorrealistas italianos, de algum modo, 

faz eco ao que penso de Carlos de Oliveira: “Visconti põe assim em relevo os valores 

humanos do indivíduo, as possibilidades e ao mesmo tempo o lado negativo do 

indivíduo, as causas imediatas de sua ruína, a falta de adequação entre a necessidade 

individual e a social.” (apud VISCONTI, 1967, p.31). 
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7. Canto  rumor  caligrafia 
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A leitura da obra de Carlos de Oliveira que empreendo usa a paisagem como 

lugar em que se flagra o erro. Tal extravio surge, entre outros momentos, da passagem, 

digamos, de um registro sonoro para um visual, i.e., da imagem do canto para a imagem 

da caligrafia. Progressivamente isto apareceu nos capítulos anteriores, o canto como 

representação de um engajamento programático e trágico, porque rasuraria o pessoal; a 

caligrafia como paradigma do rigor construtivo, constante oficinal que tanto 

caracterizou a escrita de Carlos de Oliveira no panorama do século XX português. Mas 

armar esse esquema, ao mesmo tempo, é um facilitador que pode normatizar o que não 

precisa ser normatizado. Daí a ideia do extravio como forma de desarmar o esquema, 

ainda que para ser desarmado, digo, criticado, precisou antes ser fixado. Foi o que 

sugeri com a leitura de textos do livro Terra da Harmonia, como se esse fosse um livro 

tensionado entre uma instância e outra, que não existem completamente isoladas. 

Porque a crítica dessa polarização que eu mesmo sugeri, canto e caligrafia, é 

estrutural na obra do autor, tanto que ela já apareceu páginas atrás como progresso e 

acaso, memória e futuro, natureza e cultura, até chegar à transformação e imobilidade. 

Tal par, por sua vez, abre caminho para outros pares problemáticos como sujeito e 

coletivo, mundo e literatura. Todos eles são sugeridos ou armados para exatamente 
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serem colocados em xeque, relativizando assim uma visão linear e progressiva de 

história, que algum pensamento dialético poderia supor. Afinal de contas trata-se de um 

autor para o qual os fundamentos de uma estética marxista são fundamentais. É na 

sequência desses pares que o erro ganha espaço, porque, além de estruturalmente ele 

compor um par, por exemplo, cálculo e erro, ele é a não-resolução dos outros pares. 

Porque entre eles não se estabelecem apenas uma relação de oposição, contraste e 

identificação, mas sobretudo de descontinuidade, extravio e sobreposição, sob o risco de 

um processo de indiferenciação e simultaneidade, que, entre outros, pode dar a ver 

aquela crítica à linearidade da história e do tempo. 

Voltando ao par inicial desse capítulo: a memória pessoal é sacrificada em prol 

de um canto geral, trágico e falhado; e de forma análoga acontece o sacrifício da voz e 

do corpo em prol do silêncio, da autonomia precária da caligrafia. Em estado de tensão, 

de um lado, uma palavra que se espalha e se dispersa, voz que canta e não é ouvida, 

pelo menos não como gostaria de ser. Em estado de tensão, de outro lado, a caligrafia é 

silenciosa e minuciosa, surgindo a falha que é a separação entre palavra e corpo. Assim 

a palavra fica como se destituída de gesto físico, pois ele é a voz que abriu mão de ser 

canto. A atenção que o texto dá para sua própria materialidade – a metalinguagem que 

vimos no capítulo anterior – é uma das formas de compensar a perda da voz e recuperar 

uma dimensão física, crítica, gestual do texto: “cada poema,/ no seu perfil/ incerto/ e 

caligráfico,/ já sonha/ outra forma” (OLIVEIRA, 1982, p. 99). A literatura, como vimos, 

não precisa deixar de ser neorrealista para continuar sendo literatura. Quando Carlos de 

Oliveira valoriza índices como cálculo e rigor na paisagem, ele está valorizando 

também a capacidade de tais índices trabalharem no limite até se extraviarem. Por isso a 

tensão forma um equilíbrio difícil com a harmonia, como se formassem um terceiro 

termo não apenas dialético. Por exemplo, na “descrição da guerra em Guernica”: “Entra 

pela janela/ o anjo camponês:/ com a terceira luz na mão” (Idem, p.151). Ou: “(...) as 
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paredes áridas desabam/ mas o seu desenho/ sobrevive no ar; sustem-no/ a terceira 

mulher; a última; com os braços/ erguidos; com o suor da estrela/ tatuada na testa” 

(Ibidem, p.155). O autor de Entre duas memórias monta através da literatura um sistema 

para, ao mesmo tempo em que o prepara, desautorizá-lo e até colapsá-lo. Quando assim 

o faz, afirma-o como ordem precária que beira a desordem, ou caos que tende a um 

cosmos, uma harmonia tensa: 

Chamo um astrólogo amigo: 

“Então?” 

“O céu parou. É o fim do mundo.” 

Mas outro amigo, o inventor de jogos, diz-me: 

“Deixe-o falar. Incline a cabeça para o lado, altere o ângulo de visão.” 

 

Sigo o conselho: as estrelas rebentam num grande fulgor, os revérberos embatem 

nos caixilhos que lembram a moldura dum desenho infantil (Ibidem, p.91). 

 

 

A literatura neorrealista, segundo Carlos de Oliveira, flerta com posicionamentos 

críticos de uma estética marxista para mobilizá-los, i.e., se aproxima para deslocá-los, 

alterá-los, como o ponto de vista do poema “Estrelas” em que o sem-limite de um céu 

que estava imóvel, quando em movimento, parece caber na “moldura dum desenho 

infantil”.  Segundo Mário Sacramento, “o realismo literário envolve uma dialética em 

que o científico e o estético se conjugam em prol do último” (SACRAMENTO, 1985, p.24). 

Quero dizer que há uma pulsão científica grande em relação à arte neorrealista em vista 

de legitimá-la como saber transformador do mundo. Por isso, às vezes ela assume, no 

tom de suas vozes mais importantes, a de Lukács, por exemplo, certo aspecto normativo 

de quem aspira a construir um sistema. É desse sistema que falo, ele é caro a Carlos de 

Oliveira, é caro na medida em que o autor de Finisterra encena sua montagem e, 

reverberando, testemunha seus escombros. O trecho a seguir de Finisterra fala por si, ao 

mostrar a construção, mas também a ruína, o imenso, mas também o pequeno, o deserto, 

mas também a casa, todos confundidos em tensa harmonia: 

O revérbero entre as nuvens colhe-o de surpresa e extingue-se, mas chega 

para abrir uma fenda (irreparável) na memória. Então reproduz de cor a paisagem 

que se vê da janela, cria os seres primordiais, mistura verão e inverno, atenua a 
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cegueira (o excesso) do sol incidindo sobre sílica, mica esmigalhada, vidro moído 

num almoriz (sabe-se lá), aumenta os grãos de areia até ao tamanho que parecem ter, 

de noite, quando o vento atira contra as vidraças as suas enormes pedradas 

(OLIVEIRA, 1978, p.4). 

 

As origens de um trabalho comparativo estão muitas vezes na convergência. 

Localizar tópicos e questões em comum entre dois autores, no caso, contemporâneos, 

apesar de não terem convivido pessoalmente. Entre Carlos de Oliveira e João Cabral de 

Melo Neto, o que primeiro chama a atenção em convergência é justamente a vontade de 

sistema, o que em outras linhas pode ser lido como a vontade de consciência oficinal da 

poesia, ao desejar expurgar “excessos românticos de índole estreitamente individual da 

literatura” para de algum jeito torná-la “elevada a ciência objetiva” (apud SODRÉ, 1968, 

p.95). É claro que as palavras de Lukács, assim recortadas de seu contexto original 

podem soar caricaturais quando condicionadoras de uma leitura de Cabral e Oliveira, 

mas elas de alguma maneira deixam ver como tais autores – ao encenarem um processo 

lírico à primeira vista de subjetividade em rasura – estavam em consonância e diálogo 

com seu tempo e as questões caras a esse tempo. Como procurei demonstrar em 

capítulos anteriores, em João Cabral tal processo lírico é aparente na medida em que ele 

submete, por exemplo, uma sintaxe-paisagem à encenação das vozes no poema. Cria-se 

assim um trânsito entre sujeito e objeto através dessas vozes. Tendo feito isso, são 

ativadas e atualizadas memórias, paisagens e, o mais importante, uma movimentação 

que – ao invés de revelar falta de sujeitos – projeta-os sobre os objetos e vice-versa. Isso 

cria uma espessura feita de experiências historicizáveis não apenas através de temas, 

mas sobretudo através da linguagem com a qual o texto diz esses mesmos temas. Eles 

podem versar, por exemplo, sobre cemitérios, o Capiberibe, as touradas ou um relógio, 

formando uma rede de relações a envolver a personagem do poeta. 

Ao ler paisagem e erro, meu trabalho de comparação está interessado no 

deslocamento através de justaposições e vizinhanças. O quanto uma questão que surge 
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na leitura de um autor pode sensivelmente mobilizar o outro; e ao mobilizá-lo, quais 

forças ela ativa nele. Por isso, agora é a ocasião de buscar em Carlos de Oliveira o que 

em Cabral, a partir de minhas leituras nos outros capítulos, atualizam paisagens e um 

trânsito intenso entre sujeitos e objetos. É claro, que não se trata exatamente de aplicar a 

mesma operação de leitura, mas sim de relacionar o tópico da voz, visto em Cabral, com 

o que já se discutiu a partir dos textos de Oliveira: “O revérbero entre as nuvens colhe-o 

de surpresa e extingue-se, mas chega para abrir uma fenda (...)” (OLIVEIRA, 1978, p.4). 

Antes, através dos estudos de Paul Zumthor, é necessário assentar alguns 

aspectos da voz, de seus “revérberos”, de seu carácter gestual, para então perceber sua 

importância, seja no trânsito entre sujeito e objeto, seja na ativação de tempo, duração, 

memória e paisagem. O que primeiro chama atenção é a outra materialidade que a voz 

convoca. Sobre isso diz Zumthor em sua Introdução à poesia oral: “Paradoxo da voz. 

Ela constitui um acontecimento do mundo sonoro, do mesmo modo que todo 

movimento corporal o é do mundo visual e táctil” (ZUMTHOR, 2010, p.13). Ou seja, 

onde se escreve voz escreve-se também corpo, por isso na maioria das vezes em que a 

voz for tematizada, ou melhor, for performatizada, o caráter gestual não estará distante. 

“Por isso ela [voz] informa sobre a pessoa, por meio do corpo que a produziu: mais do 

que por seu olhar, pela expressão do seu rosto, uma pessoa é traída por sua voz” (Idem, 

p.13). 

Por falar em traição, as obras sobre as quais falo aqui não são obras exatamente 

de âmbito exclusivo sonoro, Cabral e Oliveira, de maneiras diferentes entre si, estão 

distantes de uma poesia propriamente oral de tradição popular. É bem verdade que 

Cabral, pelo menos desde meados dos anos 50, estabelece fortes vínculos formais com o 

ritmo da poesia de cordel e de outros tipos de textos populares e orais do nordeste. Mas 

a experiência da oralização mais próxima de que chegou foi a da dramatização em Os 

Três Mal-Amados, Dois Parlamentos, Morte e Vida Severina e Auto do Frade. Embora 
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já tenha falado do auto de natal e do monólogo em três vozes, e a seguir ainda 

mencionarei a peça para vozes com Frei Caneca e Dois Parlamentos, a dramatização, 

em sua obra, só interessa, na perspectiva deste trabalho, como escrita performativa da 

voz. E essa escrita está em tantos outros textos de Cabral não-dramáticos, como visto a 

partir dos mecanismos da prosopopeia, ou quando ele dá características vocálicas à 

escrita
18

. 

Falei em traição, na esteira do comentário de Zumthor, porque os dois autores, 

de alguma maneira e cada qual ao seu jeito, na escrita, mobilizam a voz, como tema e 

como tema-forma. No caso de Cabral, ele escreve usando não a oralidade, mas 

elementos de uma vocalidade. Aliás, seus textos estão distantes da oralidade, distantes 

do escrever com sintaxe da fala, distantes do escrever como se fala, ao contrário, nele há 

uma sintaxe muito própria que facilmente se identifica marcadamente como uma sintaxe 

de sua poesia, i.e., cabralina, como se diz. O que procurei mostrar em capítulos 

anteriores é que essa sintaxe fortemente identificada como poética se dá, entre outras 

razões, por uma demanda de voz, que é uma demanda de gesto, de corpo: “espessura 

concreta da voz, da tactibilidade do sopro, da urgência do respiro”, diria Zumthor 

(Ibidem, p.11). No caso de Oliveira, vamos ver ainda por quais caminhos a voz segue. 

Para saber quais, continuo com Zumthor. “A poesia escrita, é verdade, inventou 

estratégias que lhe permitem integrar a seu texto o equivalente aproximado do gesto: 

sempre parcial, ambíguo, condicional.” (Ibidem, p.222). Criar por escrito o gesto-voz é 

uma tarefa falhada, porque precisa se fazer corpo na ausência do corpo espesso. É essa a 

espessura de que falam Zumthor e Cabral (“O que vive choca,/ tem dentes, arestas, é 

espesso.” [CABRAL, 2007, p.151]) e também Oliveira (“Localizar/ na frágil espessura/ 

do tempo,/ que a linguagem/ pôs/ em vibração,/ o ponto morto” [OLIVEIRA, 1982, 
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Como visto no capítulo 3. 
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p.105]).  Pode-se dizer que a tradução estrutural que João Alexandre Barbosa anotou na 

poesia do autor de A educação pela pedra muito tem a ver com essas “estratégias” que 

dão ao texto um “equivalente aproximado do gesto”. 

Os verbos aproximar e traduzir trazem de volta a perspectiva dos pares que 

vibram naquela tensão harmoniosa (ou harmonia tensa), que passa pelo movimento 

dialético, no entanto, sem ficar apenas nele. O par presença-ausência relaciona-se assim. 

Segundo Zumthor, “a voz é querer dizer e vontade de existência, lugar de uma ausência 

que, nela, se transforma em presença” (ZUMTHOR, 2010, p.9). Ainda segundo o autor de 

Introdução à poesia oral, “o jogo do desejo por um objeto ausente, e presente no 

entanto no som das palavras” (Idem, p.11). A escrita fixa e o “som vocal divaga” 

(Ibidem, p12) – e eu acrescentaria – erra, é por isso que o “correr da voz se identifica, 

segundo um sábio banto, com o da água, do sangue, do esperma” (Ibidem, p.15), líquido 

dispersando-se em muitas direções, entre as quais, aquela onde está o outro. Para Jung, 

citado por Zumthor, a voz “faz algo vibrar em nós, a nos dizer que realmente não 

estamos mais sozinhos” (Ibidem, p.11). 

Seguindo por esse caminho, o do outro, o do encontro, o do afastamento, a voz 

só se fixa como movimento, “articulação entre sujeito e objeto, entre Um e o Outro” 

(Ibidem, p.11). Por isso é impossível falar em termos exclusivos de sujeito ou em 

termos exclusivos de objeto, porque ela “permanece inobjetável, enigmática, não 

especular. Ela interpela o sujeito, o constitui e nele imprime a cifra de uma alteridade” 

(Ibidem, p.15). Algumas páginas depois, Zumthor chega a uma conclusão, aquela que 

localiza e elege transitividade e endereçamento: “A oralidade implica tudo o que em nós 

se endereça ao outro” (Ibidem, p.217). No entanto, é importante demarcar os limites 

entre vocalidade e oralidade, conforme elas interessam a este trabalho. Celia Pedrosa, na 
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leitura de certa poesia brasileira contemporânea
19

, anota que “a referência à oralidade 

não carrega, de nenhum modo, nostalgia de um valor comunitário pré-industrial” 

(PEDROSA, 2010, p.36). Ela não demarca a diferença que me proponho a demarcar, mas 

acho importante que se diga também que a voz, em Carlos de Oliveira e em Cabral, não 

guarda a nostalgia citada acima. Mais à frente Pedrosa aponta, a partir dessa oralidade, 

para um dado que “integra corporeidade e tecnologia” (Idem, p.36). A vocalidade, em 

Cabral e Oliveira, é claro, está menos interessada na tecnologia que na corporeidade, 

que passo a chamar de fisicalidade. São essa fisicalidade e a ausência da “nostalgia de 

um valor comunitário pré-industrial” que eu gostaria que caracterizassem a vocalidade 

naquilo que ela mais se difere da oralidade. Já na maioria dos outros aspectos, elas 

compartilham características. 

Com isso, introduzir a voz no texto implica em introduzir uma abertura para o 

outro, que nos funda como sujeitos. E ser sujeitos é estarmos sujeitos ao gesto “sempre 

parcial, ambíguo, condicional” (Ibidem, p.222). O que dizer quando tal sujeito em voz 

está presente, sobretudo, pelo texto escrito? Do que estou falando quando falo de erro? 

Errar a paisagem, via voz e sua ausência, é ao mesmo tempo fundar-se continuamente 

na direção do outro, na direção de uma origem que nunca mais é a primeira, porque 

começa sempre. Falou-se de paisagem, a da Gândara, a de Pernambuco, falou-se, 

portanto, de memória. Trazer os mecanismos da voz ao texto escrito é lembrar que o ato 

de enunciação é único e não repetível. Sobre isso, Zumthor em A letra e a voz, a partir 

de literatura medieval escreve: “A informação transmite-se assim num campo dêictico 

particular, jamais exatamente reproduzível, e segundo condições variáveis, dependendo 

do número e da qualidade dos elementos não linguísticos em jogo” (ZUMTHOR, 1993, p. 

219). Usar a voz por escrito implica em alguns paradoxos, entre os quais, o de falar 

                                                 
19

No caso, a poesia de Marília Garcia. 
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sempre a partir desse início, “jamais reproduzível”, mas que volta sempre. Em outros 

termos, a voz por escrito rasura uma temporalidade mais linear e move-se por outra. 

Uma imagem cara a Carlos de Oliveira vem do registro visual da caligrafia, mas vai ao 

encontro desse lugar de origem da voz sempre a se deslocar: o palimpsesto. 

É curioso perceber que, para Carlos de Oliveira, uma das características mais 

determinantes da caligrafia é o fato de ela ser silenciosa. O poema “não pode/ com mais 

silêncio/ oculto/ e então/ a força/ contraída/ age/ ao inverso/ do excesso (...) numa 

caligrafia/ de letras/ vagueando (...)” (OLIVEIRA, 1982, p.111, p.113): 

XXIII 

 

entrando 

poro a poro 

pela mão 

que escreve, 

encaminhando-a 

entre 

a pouca luz 

do texto 

à sílaba inicial 

da única palavra 

que é 

ao mesmo tempo 

água e pedra: sombra, 

som[...], 

 

XXIV 

 

enquanto 

a vagarosa 

escultura do mundo, 

a vaga rosa 

modelando 

as flores 

adiadas na cal 

escurece também 

e o seu caule 

esquivo 

se desfaz 

em som[bra] 

apenas 

por ser escrito. 

(Idem, p.115) 

 

A caligrafia, ao entrar “poro a poro/ pela mão” que a escreve, em verdade revela, 

por ausência, a voz que fala. Através da explosão (o inverso da contração do silêncio), 
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surge a “mão/ que escreve”, surge ao erigir um mundo que na passagem da caligrafia 

para o som, do som para a caligrafia, acaba produzindo este objeto “sempre parcial, 

ambíguo, condicional” (ZUMTHOR, 2010, p.222) que o autor português chamou de 

“som[bra]”, curioso jogo entre as palavras som, sombra e sobra. Como se interessasse a 

ele esse extravio, a som[bra], síntese incompleta porque não progride ou o que sobrou 

de Platão para um mundo possível, a caligrafia indo na direção do som, explodindo, 

partindo-se as palavras em sílabas. 

O poema acima é “Estalactite” do livro Micropaisagem, de 1968. Em um livro 

como Mãe Pobre, de 1945, essa imagem da sombra como sobra da voz e da escrita 

aparece em um poema intitulado “Choro”: “Há lágrimas nos teus olhos/ E oiço sem 

querer o meu povo chorar:/ Soubesse tu que tudo o que me dizes/ É a sombra do que me 

não podes dar” (OLIVEIRA, 1982, p.21). Aquilo que o interlocutor diz ao sujeito é a 

sombra de um objeto ausente e, tudo indica, desejado. Faço uma mistura de tempos e 

reescrevo ao gosto de Carlos de Oliveira: tudo o que me dizes é a som[bra] do que me 

não podes dar. A sombra ou som[bra] é o objeto-resto “inobjetável” que interpela o 

sujeito e estabelece a alteridade, alteridade essa sem a qual também não há sujeito e 

objeto. No caso citado, a sobra se dá por uma fala chorosa, resultado do adiamento 

como se sabe de um canto de beleza que se identificaria com o poético. A fala de choro, 

em Mão Pobre, é uma fala historicamente no centro de uma indignação social que 

coincide, por exemplo, com o fim traumático da Segunda Guerra Mundial. Nesse 

momento, Oliveira se dá conta de que a poesia não pode se identificar com o poético, 

pelo menos por enquanto: “Hei-de cantar-vos a beleza um dia,/ Quando a luz que não 

nego abrir o escuro” (Idem, p.21). O poema, adiando a beleza, inicia um canto entre a 

revolta-crítica e a lamentação. 

No momento em que nega o que ele diz poético é que Oliveira estabelece outro 

registro de poético. “A poesia não coincide consigo mesma, essa impropriedade 
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substancial”, nas palavras de Jean-Luc Nancy, é “aquilo que faz propriamente a poesia” 

(NANCY, 2005, p.11). Ao longo de Mãe Pobre – livro que está no coração do 

neorrealismo português – Oliveira introduz, para além do canto, as imagens do choro e 

já da escrita, que são as imagens através da qual ele iniciará sua operação crítica in 

progress, “essa impropriedade substancial”, seu modo de estar na poesia. Em relação ao 

canto, destaco, para além do adiamento acima, o pedido que faz ao interlocutor quando 

diz “Entretanto, deixai que me não cale/ Até que o muro fenda, a treva estale” 

(OLIVEIRA, 1982, p.21), que ora assume a figura do “caminheiro esquecido” com quem 

se identifica na morte apenas: “Eras o corpo do povo e a sua voz;/ Aqui jazes/ Aqui 

jazemos nós” (Idem, p.23). Nesse poema o risco do silêncio é risco de silenciamento, 

cerceamento: “O milho que não colheste, a casa destelhada/ E a terra que não te deram/ 

São o silêncio que nos perde” (Idem, p.23) ou “Ó portas dos infernos, aqui nos calas” 

(Ibidem, p.24). Em breve, o autor transformará tal silêncio-silenciamento em modus 

operandi ao incorporá-lo ora na reescrita, ora como silêncio da natureza, tempo 

geológico, “o ponto morto” que “a linguagem pôs em vibração” (Ibidem, p.105), 

“revérberos”, que terão a ver com os mecanismos “frios” e “apagados” da memória. 

Em relação às imagens do choro, elas estão mais presentes no livro que as do 

canto. Aliás, choro e canto muitas vezes se confundem, é o que diz o poema que abre o 

livro: “E quanto mais no gelar a frialdade/ dos teus inúteis astros/ mortos de marfim, 

mais e mais, génio do povo, tu cantarás em mim” (Ibidem, p.12). Seguem-se alguns 

versos que devem muito aos de Pessanha: “Chorai arcadas/ Do violoncelo!” (PESSANHA, 

XX, p.XX). “Olhos do povo que cismais chorando” (OLIVEIRA, 1982, p.12), “Desde 

tempo e memórias,/ desde lágrimas e histórias” (Idem, p.16), “As bruxas andam lá fora/ 

e eu chorando/ versos do país de outrora” (Ibidem, p.17), “Há choros, ganidos,/ à luz da 

caverna” (Ibidem, p.17), “Fosse outro o mundo e outra a comum fortuna,/ nunca a 

lágrimas comprado o pão da vida/ e no estrume do coração colhida/ fosse por fim 
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achada a flor da sina” (Ibidem, p.19), “Correm as lágrimas ao rio,/ a esse vale das dores 

passadas,/ mas choram as paredes e as almas/ outras dores que não forem perdoadas” 

(Ibidem, p.20) e, por fim, algo de certa forma antecipador de abril:  “Uma tristeza rubra 

como os cravos/ chorando me vais dando” (Ibidem, p.21). A essas imagens plangentes – 

contraponto ao que o autor chamou de belo e que, penso, é o poético estabelecido que 

Oliveira desloca adiando-o –  se junta outra de nova força. Se da palavra escrita vier 

algo, será algo áspero, pesado e violento. Talvez nasça disso outra forma de beleza, uma 

beleza em deslocamento: “Aço na forja dos dicionários,/ As palavras são feitas de 

aspereza:/ O primeiro vestígio da beleza/ É a cólera dos versos necessários” (Ibidem, 

p.20). Neste instante, Oliveira inaugura um confronto muito particular em sua obra: de 

um lado as palavras escritas e pesadas; de outro as palavras cantadas e leves, como “a 

têmpera do vento” (Ibidem, p.80). Do canto plangente às palavras “rudes e breves” no 

dicionário de um livro futuro – não em vão, chamado Cantata – fica, deste Mãe Pobre, 

por ora um verso vocálico mas também áspero como palavra escrita: “A minha voz de 

morte é a voz da luta” (Ibidem, p.21). E começa a ficar relativo aquele novo par: 

aspereza-leveza. 

No livro seguinte, também de acento desencantado no título, Colheita Perdida, 

de 1948, o autor continua a imbricar canto e escrita, a fim de, indiferenciando-os, criar 

uma unidade que ele, tragicamente, sabe já perdida. Neste volume curiosamente as 

imagens de canto e lágrimas dão lugar a um som mais silencioso e talvez mais próximo 

da caligrafia. Todos os poemas constroem imagens de paisagens naturais. Mais do que 

isso: fazem dessas paisagens o sujeito do poema que em determinado momento se funde 

com que o escreve: “deixai que escreva pela noite dentro” (Ibidem, p.31). O som 

silencioso que se ouve em Colheita Perdida é o do rumor. E fica claro de onde pode vir 

esse rumor da natureza quando se lê a primeira estrofe de “Céu”: 
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O céu não existe. 

Simples distância nua 

onde o rumor da terra se reflecte 

como o eco dum grito, 

deves chamar angústia à lua 

e a cada estrela um coração aflito. 

 

(Ibidem, p.30) 

 

O rumor nasce de uma dupla ausência, a do céu e a de ser “eco dum grito”. Caso 

se coloque o grito em um registro análogo ao do choro, o rumor é o duplo em tom 

menor do canto plangente, “som[bra]” dele. Ao falar em sombra linhas acima, fiz uma 

rápida alusão à alegoria da caverna, mas não a desenvolvi, porque não a acho produtiva, 

para a leitura de Carlos de Oliveira, uma divisão entre essência e aparência. Quando a 

sombra e outras formas de duplos são empregadas por Oliveira, o que está em jogo é 

uma concepção mimética de arte que lida com os espelhamentos e com os mecanismos 

de reprodução: “(...) levantar a torre do meu canto/ é recriar o mundo pedra à pedra;/ 

mina obscura e insondável, quis/ acender-te o granito das estrelas/ e nestes versos 

repetir com elas/ o milagre das velhas pederneiras” (Ibidem, p.80). Esse acento 

mimético para além de Platão está desenvolvido no capítulo “Povoamento e mimese” 

em minha dissertação Mundo comum e povoamento da paisagem – Ler com o Aprendiz 

de Feiticeiro de Carlos de Oliveira (GANDOLFI, 2007, p.15-26). 

O poema “Céu” é a primeira versão do poema já citado “Estrelas”. Neste a 

imobilidade do céu é rompida por uma sugestão: “Deixe-o falar. Incline a cabeça para o 

lado, altere o ângulo de visão” (Ibidem, p.91). Em “Céu”, no entanto a imobilidade 

persiste por não haver a interlocução com o “inventor de jogos”; isso faz com que o 

sujeito a filie à natureza, projetando-se nela: “deves chamar angústia à lua/ e a cada 

estrela um coração aflito”. E o “rumor” pertence ao sujeito estabelecendo uma unidade 

muito problemática com a “terra”. A partir disso, estabelece-se na obra de Carlos de 

Oliveira uma relação peculiar entre elementos da paisagem gandaresa e os mecanismos 
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de memória do sujeito em seus textos. Tal relação está longe de ser exatamente aquela 

que recupera uma paisagem da infância para sempre perdida. Para o autor, a memória 

em seus textos utiliza os mesmos mecanismos da paisagem, é um “processo”: 

Tanta colheita perdida na literatura e eu que o diga nesta linguagem de 

vocábulos pesados como enxadas, na voz lenta, difícil, entrecortada de silêncios, que 

os cavadores e os mendigos me ensinaram, lá para trás, no alvor da infância: um 

pouco de frio e neblina coalhada, sons ásperos, animais feridos (OLIVEIRA, 2004, 

p.16). 

 

 

Ou: 

 
a) O meu ponto de partida, como romancista e poeta, é a realidade que me cerca; 

tenho de equacioná-la em função do passado, do presente, do futuro (...). 

b) O processo para a transpor em termos literários está sujeito a um 

condicionamento semelhante ao dela e até ao condicionamento dela (em última 

análise, o processo faz parte da realidade); 

c) É essencial porém não esquecer estas duas coisas: a realidade cria em si mesma 

os germes da transformação; o processo consiste sobretudo em captá-los e 

desenvolvê-los num sentido autenticamente moderno (Idem, p.65). 

 

Ou ainda: 

 
Meu pai era médico de aldeia, uma aldeia pobríssima: Nossa Senhora de 

Febres. Lagoas pantanosas, desolação, calcário, areia. Cresci cercado pela grande 

pobreza dos camponeses, por uma mortalidade infantil enorme, uma emigração 

espantosa. Natural portanto que tudo isso me tenha tocado (melhor, tatuado). (...) 

Neste livro [Micropaisagem], o tema memória surge várias vezes. A memória, uma 

estalactite (Ibidem, p.183-184). 

 

A “voz lenta, difícil, entrecortada de silêncios, que os cavadores e os mendigos” 

lhe “ensinaram” é análoga a “Lagoas pantanosas, desolação, calcário, areia”. O texto 

“faz parte da realidade”, assim como a memória, assim como os processos das duas: é 

com a realidade – em específico, a da paisagem da infância – que texto e memória 

captam e desenvolvem os germes da transformação criando a si mesmos. Por isso, em 

Colheita Perdida (“Tanta colheita perdida na literatura e eu que o diga nesta linguagem 

de vocábulos pesados como enxadas, na voz lenta, difícil, entrecortada de silêncios”), 

essa paisagem ganha destaque sob o registro de um rumor que a tudo atinge: “Rumor de 

água/ no tempo e no coração./ Rumor de nada.” (Oliveira, 1982, p.26); “A mulher de 

água traz limos nas espáduas./ (...) Traz musgo sobre os seios/ e a sua voz dá frio,/ o seu 

olhar magoa./ (...) Faz um rumor de chuva, tem um sabor de morte.” (Idem, p.27), e 
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ainda “Que ficou desse amor/ mais que o rumor do vento?/ Ou mais do que perder/ nos 

longes da campina/ o subtil rumor/ que foge e não se esquece?” (Ibidem, p.29). No 

maior poema do pequeno livro, “A noite inquieta”, o domínio já é o do texto escrito: 

“Só, em meu quarto, escrevo à luz do olvido”. Mas nele pode-se ver, com mais clareza, 

os estágios de desenvolvimento da transformação. Por exemplo, enquanto escreve, ele 

anota: “Sinto um rumor de tempo sobre as casas/ E detenho-me um instante: que 

rumor?” (Ibidem, p.31). E aqui pode se verificar o processo de transformação encenado 

do presente até o passado: “É um clamor de pedras e de coisas/ Que no seio da sombra 

têm voz?” (Ibidem, p.31). No entanto, a voz que em Mãe Pobre era a voz de luta e canto 

plangente, por conta de uma beleza, agora é um clamor, ainda uma lamentação, que vem 

desta vez de pedras e coisas, “as pedras estalam a gritar” (Ibidem, p.34) no “Sono de 

ramos, de flores silvestres” (Ibidem, p.33). 

A paisagem de Carlos de Oliveira seria uma natureza humanizada, ou melhor, 

um humanismo que regressasse não a um estado natural, mas a um estado de natureza, a 

princípio vegetal e mais tarde mineral. É como se fosse uma mea culpa crítica por 

abandonar a voz, que já está “no seio” da som[bra], e assumir cada vez mais um tipo de 

desistência: “O resto é um silêncio vegetal/ com movimentos secos nas esgalhas” 

(Ibidem, p.33).  Silêncio, no entanto, caligráfico a revelar outra força: “Ó mãos 

inquietas, por que não parais?” (Ibidem, p.33). 

No poema “Canção”, mais uma vez se lê o silenciamento se tornar silêncio: 

“Que eu não veja extinguir-se o áspero lume/ que em sua voz dorida/ aquece neste 

excesso de silêncio/ o começo da vida” (Ibidem, p.36). Têm-se então todos os índices: o 

lume das estrelas – “Sigo o conselho: as estrelas rebentam num grande fulgor, os 

revérberos embatem” (Ibidem p.91) –, luz agora áspera como os vocábulos escritos: 

“Aço na forja dos dicionários/ as palavras são feitas de aspereza” (Ibidem, p.20). Luz 

áspera porque a voz, devido à dor, metamorfoseou-se em silêncio, silenciamento 
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convertido em silêncio da natureza. A partir desse outro lugar é que fala Carlos de 

Oliveira, “o começo da vida” é a voz aquecida no silêncio, ao mesmo tempo a caligrafia, 

a natureza e a reescrita. Na obra do autor de Trabalho Poético está-se sempre passando 

de um estágio a outro. E a reescrita, como se viu anteriormente, também é símbolo disso. 

Ir à natureza para assimilar delas “os germes da transformação” e criar sempre outros 

inícios, “o começo da vida” a partir de um “Mundo das verdes águas e dos pântanos/ de 

rainúculos na sombra (...)” (Ibidem, p.39). Luz e som[bra], canto e caligrafia, voz e 

silêncio: seria artificial tentar criar entre esses pares analogias, todos se confundem, se 

indiferenciam, criando um campo movente de significações que tendem a uma unidade 

sempre por vir, harmonia tensa, a envolver voz, rumor e caligrafia. É como se, através 

do texto, Oliveira se aproximasse – não por inteiro – disso que Zumthor fala acerca de 

uma cultura oral: “o homem, diretamente ligado aos ciclos naturais, interioriza, sem 

conceituá-la, sua experiência da história; ele concebe o tempo segundo esquemas 

circulares, e o espaço (a despeito do seu enraizamento), como a dimensão de um 

nomadismo.” (ZUMTHOR, 2010, p.34-35). 

Um dos últimos poemas de Colheita Perdida chama-se justamente “Voz” e lá 

pode se encontrar uma espécie de epitáfio a um só tempo cultural, geracional e pessoal. 

Cultural, porque “Dormem os génios que povoam” e “no fundo de tudo um mar parou”. 

Geracional, por causa do já conhecido “silêncio preso nas cadeias”. Pessoal, porque 

todas as imagens tem um quê de integração com a paisagem, entre o frio e o fogo, que 

marcará seu vertical registro da memória. O poema está sob o signo de um desencanto –

ainda marcado talvez por aquele registro plangente – metamorfoseado em força. O 

tempo parece suspender-se ou atingir outra cronologia que mistura morte e vida, criando 

camadas descontínuas de presente, futuro e passado. A “Voz”, que dá nome ao texto, 

não pertence a ninguém a não ser à própria “vida” que não nomeia nada, mas interpela a 
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si mesma e de maneira “repercutida”, ou seja, espelhada, eco ou algo que tenha sofrido 

um choque ou embate: 

 
Dormem os génios que povoam 

a habitação dos sonhos, 

dormem os símbolos e a dormir deponho-os 

onde as coisas da vida não perdoam. 

 

Ainda bem que dorme tudo 

o que limita o lume das areias 

como o silêncio preso nas cadeias 

e o sossego das casas, ósseo e mudo. 

 

Lá no fundo de tudo um mar parou: 

e peixes como a luz ou detritos de fragas 

apagam-se no fósforo das vagas 

que uma respiração polar gelou. 

 

Carnosa e nua vais surgindo, vida, 

dessa água extinta, do instinto morto: 

e às portas da verdade que suporto 

chama a tua nudez, repercutida. 

 

(Ibidem, p.38) 

 

É como se ele reconhecesse que, da mudez das coisas em metamorfose, é que 

vem a voz da transformação. O processo para transpor a memória em termos literários 

está sujeito ao condicionamento da paisagem da memória, “um pouco de frio e neblina 

coalhada, sons ásperos” (OLIVEIRA, 2004, p.16). E isso só foi possível ao poema por seu 

caráter vocálico e, a um só tempo, silencioso. É isso o rumor de uma progressão sem 

progresso na direção de um início que se desloca o tempo todo. Blanchot em Uma voz 

vinda de outro lugar pergunta: “por que nascer? Por que não terminamos de nascer? Por 

que nos resta, para além do próprio fim (e o fim é não ser absoluto), algo que parece ser 

inicial?” (BLANCHOT, 2011, p.35-36). Zumthor, tratando do caráter temporal do 

fenômeno vocálico, talvez responda: “O que ela [voz] nos libera, anterior ou 

interiormente à palavra que veicula, é uma questão sobre os começos; sobre o instante 

sem duração em que os sexos, as gerações, o amor e o ódio foram um só” (ZUMTHOR, 

2010, p.12). 
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E é justamente o que parece acontecer quando o assunto é o tempo em Carlos de 

Oliveira, 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” 

(OLIVEIRA, 2004, p.184). Essa unidade múltipla (mas não absoluta) entre sujeito e 

objeto se constrói também através desses estratos temporais sobrepostos, o que 

relativiza uma concepção de tempo, sugerindo outras em que o começo se torna sempre 

outro. “É que o inicial é sempre, em primeiro lugar, a capacidade de julgar, de dizer não 

à abjeção (ou de dizer sim ou não), é o PODER DA LIBERDADE” (BLANCHOT, 2011, p.36), 

continua Blanchot, o responsável pela caixa alta da expressão. Mais uma vez, retomo o 

texto central de Carlos de Oliveira, onde ele parece conversar de perto com as palavras 

acima do autor francês: “Digo apenas que tinha direito à experiência da minha própria 

liberdade. (...) Veríamos depois o que sairia dessa experiência. Talvez nada. Mas então 

que alegria triste assumir como última consequência de ser livre a responsabilidade do 

falhanço” (OLIVEIRA, 2004, p.164). O futuro se equivale ao passado, escrever a 

memória é escrever o futuro não em termos de determinação, mas de movimento, ou 

seja, “criar os germes da transformação”. 

Em se tratando de uma arte neorrealista em que o futuro é algo superestimado – 

traço que compartilha com as vanguardas –, indiferenciar memória e promessa é dizer 

que às vezes o melhor caminho não é uma linha reta. Para Zumthor ainda, a energia da 

voz – que em Oliveira está sobreposta cada vez mais ao rumor silencioso da caligrafia – 

“converte a questão em anúncio, a memória em profecia, dissimula as marcas do que se 

perdeu e que afeta irremediavelmente a linguagem e o tempo”, tornando este último 

uma experiência humana, ainda que ultrapasse em muito os limites de uma memória 

stricto sensu pessoal (ZUMTHOR, 2010, p.12). Tal afecção colabora para aquela unidade 

problemática que Oliveira estabelece com a terra, indo por vezes de um silencioso 
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mundo vegetal para o silêncio do mundo mineral. Mas o som da voz em momento 

algum – ainda com características plangentes ou pela negativa, como no exemplo a 

seguir – deixa de ser substrato: “Por um momento as fontes emudecem/ nas praças das 

cidades planetárias,/ as montanhas rugosas entristecem/ num espelho de lagoas 

milenárias” (OLIVEIRA, 1982, p.75). Em termos mais imediatos, é como se Oliveira 

ampliasse, via literatura, aquela sensação que nosso tempo ultrapassa, para além de uma 

memória cultural, os limites do corpo. “Na voz a palavra se enuncia como lembrança, 

memória-em-ato de um contato inicial, na aurora de toda vida cuja marca permanece em 

nós um tanto apagada, como a figura de uma promessa.” (ZUMTHOR, 2010, p.12). 

O que Oliveira faz é emancipar tal promessa de um caráter utópico, na medida 

em que o vetor utópico de sua obra esbarra rapidamente na sensação da “colheita 

perdida”, plantar na terra infértil da injustiça social com “vocábulos pesados” da 

literatura. Introduzir o rumor da voz-caligrafia nesses vocábulos faz subsistir “a 

memória de um engodo fundamental, a marca de um antes, puro efeito de ausência 

sensorial, que cada grito, cada palavra pronunciada, parece ilusoriamente poder 

preencher” (Idem, p.16). A promessa tem mais a ver com outra política da escrita que é 

o mesmo que outra política de representação, ou seja, afirmar a precariedade dessa 

unidade, desse tempo. É nessa precariedade, dita falhanço, que se dão as condições da 

liberdade. Nesta “falha entre transparência do abismo e o fosco das palavras”, como 

escreve Zumthor ao citar Dennis Vasse, “a voz deixa ouvir uma ressonância ilimitada no 

curso de si mesma” (Ibidem, p.12). A liberdade terá a ver com essa “ressonância 

ilimitada”. “E então a partida está ganha”, escreve Oliveira. “Pode perdê-la o escritor 

(por outras razões, aliás) mas o homem vence-a de certeza” (OLIVEIRA, 2004, p.165). 

Nessa busca pela tensão harmônica estão a fusão problemática da memória 

pessoal e textual com uma espécie de memória da natureza. Em Terra da Harmonia, 

livro por onde já passei capítulos atrás, há um poema que também já li, valorizando o 
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desacerto. Chama-se “No fundo das águas” e nele há “formas vagas, surdindo 

tumultuariamente de não sei quê desesperado ainda como o mundo dos princípios” 

(OLIVEIRA, 1982, p.71). Há uma lista de materiais, de “elementos”, segundo o poema, 

“os vendavais, a aspereza do ferro, do cálcio, da lava, a fereza biológica dum fundo que 

não tem outro destino senão explodir”. Eis que Oliveira nomeia o que até então eu tinha 

apenas tateado ou balbuciado: “Estou a sentir na sombra: um rumor de larvas e 

sementes, o amor de que sou capaz pela vida e pelos outros”. Ou seja, o “rumor” como 

um equivalente sonoro de “sombra”, formando um par, um par que se desdobra em 

outro, aquele que liga as “larvas e sementes” ao amor de que é capaz o sujeito. E não se 

trata de qualquer amor, mas o amor “pela vida e pelos outros”, porque a liberdade que o 

falhanço proporciona é uma “ressonância ilimitada” na “vida” e nos “outros”, sujeito e 

objetos “sobrepostos”. “Estou a sentir na sombra”. O que mais? O “esboçar dalguma 

flor negra acordando, um ritmo de versos; caprichos da botânica ou desvios da alma”. E 

tal ressonância se dá como texto literário, ritmo confundido com “caprichos”, detalhes 

minúsculos, mas que confirmam a medida da vida, ritmo confundido com esses detalhes 

ou com “desvios da alma”, porque a alma, i.e., o sujeito, interessa a Oliveira como 

desvio, extravio, linha que não seja reta, que não seja contínua. Se há uma unidade, ela 

apresenta-se múltipla; se há uma harmonia, ela é a das coisas precárias. 

É nessa clave que o autor de O aprendiz de Feiticeiro entende a alteridade: “o 

vento da harmonia submerso entre caules sanguíneos e rugosos; a breve tempestade das 

conchas e dos peixes, a grande solidariedade que vos devo”. Alteridade que não existe, 

no entanto, sem desencanto, misto de espanto com a medida do mundo e os “desvios da 

alma”: “O que me espanta é a aceitação de cada dia. E desta angústia vou tecendo as 

palavras, desta água salgada e doce como as lágrimas e o sangue. Tecendo escuramente 

as palavras” (Idem, p.71). 
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Cantata é um tipo de composição vocal, para uma ou mais vozes, com 

acompanhamento instrumental, às vezes também com coro. Gênero praticado sobretudo 

no barroco. Em 1960 acabou se tornando título de um livro de poemas de Carlos de 

Oliveira e, não bastasse a menção à voz, dele retiro a primeira estrofe do poema 

“Lágrima”: 

A cada hora 

o frio 

que o sangue leva ao coração 

nos gela como o rio 

do tempo aos derradeiros glaciares 

quando a espuma dos mares 

se transformar em pedra 

 

(Ibidem, p. 79) 

 

De novo a convivência entre a paisagem e o sujeito a fim de formarem uma 

unidade. O tema memória aparece sob o signo do frio que conduz a uma imobilidade 

que já se viu ser “um clamor de pedras e de coisas” (Ibidem, p.31). Imobilidade por sua 

vez que tem a ver com a fixação por escrito, porque “Aço na forja dos dicionários,/ As 

palavras são feitas de aspereza” (Ibidem, p.20). Tal fixação é confirmada, 

paradoxalmente, pela movimentação, o contínuo do “sangue” que “leva ao coração” 

exatamente “o frio” que faz da “espuma dos mares” “pedra”. A sobreposição dos 

contrários continua na segunda estrofe: 

 

Ah no deserto 

do próprio céu gelado 

pudesses tu suster ao menos a descida 

uma estrela qualquer 

e ao seu calor fundir a neve que bastasse 

à lágrima pedida 

pela nossa morte. 

(Ibidem, p.79) 

 

Da cantata até o frio, do frio até o sangue, do sangue até o rio, do rio até o tempo, 

do tempo até a espuma do mar, da espuma até a pedra. Contra um “deserto”, um “céu 

gelado” e espelho aquecido por “uma estrela” para “fundir a neve” em “lágrimas”, 
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lágrimas por uma morte coletiva. Seria perda de tempo tentar explicar a dinâmica das 

imagens sem incorrer num tipo de paráfrase do texto, mais vale dar destaque a elas e 

inseri-las no contexto dos pares que formam unidades problemáticas, entre as quais, a 

da memória pessoal submetida às leis da natureza, entre elas, a do sujeito que se funde 

ao objeto, buscando uma forma de indistinção, ressonância ilimitada que perde e ganha 

força ao esbarrar na “nossa morte”. Na obra de Oliveira há também, como sugeri 

capítulos atrás, uma atenção vertical àquilo que sobe e àquilo que desce, a fim de 

formarem também uma indistinção. No poema acima, isso acontece e pode ser 

relacionado, por exemplo, ao mesmo movimento em Descida aos Infernos, poema-livro 

de 1949, e em “Estalactite”, longo poema com que abre Micropaisagem de 1968. Mais à 

frente, desenvolvo esse tópico. 

Para finalizar a conjunção entre a voz que fala no poema – memória – e o 

funcionamento da natureza, recorro ao poema “Fóssil”, ainda de Cantata. Texto já de 

curtos versos e em formato que privilegia o vertical, mancha gráfica que será comum 

até o final de sua obra nos livros Micropaisagem, Entre Duas Memórias e Pastoral. 

  

A pedra 

abriu 

no flanco sombrio 

o túmulo 

e o céu 

duma estrela do mar 

para poder sonhar 

a espuma 

o vento 

e me lembrar agora 

que ne pedra mais breve 

do poema 

a estrela 

serei eu. 

(Ibidem, p.82) 

 

As marcas repetem-se, por exemplo, o jogo entre leveza e peso, entre alto e 

baixo. A “pedra” aparece em sua versão tumular e não está ausente a sombra, que por 
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sua vez evoca, como se viu, um rumor, que é a harmonia tensa entre a voz e a caligrafia. 

Se antes um deserto se projetava no céu, agora se vê o mar nesse mesmo movimento. 

Tanto que a estrela migra de um polo a outro, “estrela do mar” a se confundir com a 

“espuma” – que noutro poema já tinha se feito pedra. E entram em choque também as 

durações, a brevidade e a perenidade. A “espuma” e o “vento” em sua dispersão 

contaminam a “pedra”, lembram-na que ela também é “breve”, assim como a estrela do 

poema, sujeito que vê sua brevidade sobreposta a de uma pedra, a pedra o cobre, túmulo, 

finitude. Em relação à paisagem gandaresa, pergunta o autor: “Que literatura poderia 

nascer daqui que não fosse marcada por esta opressiva brevidade, por este tom precário, 

demais a mais tão coincidentes com os sentimentos do autor?” (OLIVEIRA, 2004, p.186). 

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” (Idem, p.9). 

Percorrerei três outros textos para ver como essa fusão da memória pessoal com 

uma irrestrita memória das formas naturais tem implicações na relação entre sujeito e 

objeto nos poemas. Para isso retomo aquela mencionada dualidade no movimento 

vertical, subir e descer. Em Descida aos Infernos, o sujeito num tom épico progride, na 

esteira de Dante, em direção ao centro da terra. E lá se encontram imagens já 

conhecidas: “Desço/ pelo cascalho interno da terra,/ onde o esqueleto da vida/ se 

petrifica protestando// Como um rio ao contrário/ (...) procuro os úberos do fogo” 

(OLIVEIRA, 1982, p.42). Nessa busca por essa vida ardente, é claro, ele chegará à morte, 

que é o mais próximo possível que se chega do fogo, e assim “fundir aquela neve” da 

memória. Mas chegando ao meio de sua viagem, no meio do caminho, no meio do 

poema, a metamorfose se inicia: “Eis-me no centro do assombro,/ onde não há distinção 
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nenhuma/ entre ser queimado e ser fogo.// No centro do assombro,/ mordido pelas 

chamas/ e a mordê-las” (Idem, p.45-46). 

Antes de comentar a outra metade do texto, vale dizer que Descida aos Infernos, 

de 1949, é uma primeira versão dos poemas seriais que Oliveira insistentemente 

escreverá em seus dois livros mais densos Micropaisagem e Entre Duas Memórias. 

Trata-se de uma primeira versão por conta do movimento vertical que pode ser 

encontrados em todos os textos dos livros citados, é claro, às vezes com maior ou menor 

presença. A marca da tal presença em todos é o formato na página, textos curtos com 

cerca 14 versos – por conta da som[bra] do soneto – e com versos curtos ou curtíssimos, 

simulando uma gota que caísse uma seguida da outra, cada parte da série, uma gota, 

como se fosse aquela lágrima, vinda do canto plangente, e que se metamorfoseasse em 

pedra, pela insistência com que goteja, através de séculos. Em Descida aos Infernos ela 

é a gota no rosto: “Simples gota/ dum suor que parece/ apenas ansiedade,/ mas corre 

pelo teu rosto” (Ibidem, p.47). Por exemplo, em “Descrição da Guerra em Guernica”, de 

1971, ela é “o suor da estrela/ tatuada na testa” “da terceira mulher”; neste poema, para 

além da forma, a verticalização no fogo também se dá: “O incêndio desce;/ do canto 

superior direito;/ sobre os sótãos,/ os degraus das escadas/ a oscilar” (Ibidem, p.155). 

Voltando ao centro da terra em Descida aos Infernos, a partir da fusão entre o 

sujeito e a terra, acontece uma metamorfose, diga-se, formal no poema, porque, assim 

que tal fusão ocorre, abre-se um último verso com dois pontos e a próxima estrofe, a de 

número dez, se inicia com aspas e assim segue até o fim na estrofe vinte. Chamo 

atenção para esse recurso, porque ele é representativo de uma mudança estrutural. A voz 

assume-se não mais predominantemente como tema, e sim como movimento estrutural 

que articula a série. E não digo isso em relação exatamente ao poema em questão, mas 

como a sugerir uma dinâmica maior na poesia de Oliveira, sobretudo aquela dos dois 

livros mencionados, os que privilegiam ciclos seriais. Como já disse, o rumor poderia 
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ser uma espécie de síntese entre voz e caligrafia, mas não sei se as coisas encaminham-

se exclusivamente nessa direção, já que o rumor, via paisagem, pode ser uma forma de 

dramatização da voz em textos escritos. Em relação a isso, a nova fala, na segunda 

metade de Descida aos Infernos, é a fala da fusão, indistinção entre sujeito e objeto: 

“não há distinção nenhuma/ entre ser queimado e ser fogo”, escreve ele. E justamente 

neste instante, no momento de uma errância – “a grande sombra errante” (Ibidem, p.42) 

– entre um e outro, é quando me lembro da leitura dos mecanismos da prosopopeia em 

Cabral e que de algum modo me fizeram dar destaque, em Oliveira, à voz. 

O segundo poema desta série que funde explicitamente sujeito e objeto é 

“Cinema” do livro Sobre o lado esquerdo, de 1968. Segue a terceira e última parte da 

série: 

Radioscopia incerta 

como nós 

mas provável, exacta 

na dosagem da sombra com o cálcio 

da sua arquitetura 

milimetricamente interior, 

transforma-se o espetáculo 

por fim 

no próprio espectador 

e habita agora 

a fluidez do sangue: 

cada imagem de fora, 

presa ao fotograma que já foi, 

de glóbulo em glóbulo se destrói. 

 

(Ibidem, p.98) 

 

As imagens variam, mas algumas permanecem e são suficientes para mobilizar 

alguns sentidos em relação a outros poemas. Desta vez a mobilidade das imagens não 

aparece só encenada, mas também como tema, já que o que está em jogo é a relação 

dessas imagens com o espectador. Tal relação é movente e se dá, no mínimo, em mão 

dupla. Primeiro, porque o projetor lança a luz na tela, limite a interromper o feixe de luz 

que cria as imagens em movimento. Segundo, porque o poema começa com uma 

radioscopia que é o mesmo processo descrito acima, mas no lugar da tela está o corpo 
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humano. Nesse caso, o feixe de luz não se deixa interromper pelo corpo e cria as 

imagens a partir de dentro dele. Jogo de exterior e interior, entre cinema e radioscopia, 

aliás, uma radioscopia “incerta/ como nós”, mas a som[bra] é “exacta/ na dosagem” 

com o cálcio, desdobramento humano da pedra de poemas anteriores. E há “fluidez do 

sangue” conduzindo tudo isso, mas ao mesmo tempo é em tal fluidez que “cada imagem 

de fora” – de fora do corpo? – “de glóbulo em glóbulo se destrói”. 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”. O fato de essa indistinção 

ter chegado agora nesta memória cultural, que é o soneto “Transforma-se o amador na 

cousa amada” (CAMÕES, 1980, p.241), interrompe um ciclo e desencadeia alguns outros. 

Gostaria de terminar este capítulo que foi dedicado, entre outras coisas, a um 

neorrealismo em deslocamento na obra de Carlos de Oliveira, sobretudo, através de uma 

leitura dela que valorizasse seus traços vocálicos, presentes e ausentes. Tal neorrealismo 

a deslocar-se tem a ver com a inscrição movente de uma unidade precária formada entre 

sujeito e objeto, precariedade que aparece, no recorte deste trabalho, projetada nas 

paisagens e em seus elementos formantes. Termino com o terceiro dos poemas sobre 

fusão, que de alguma forma mobiliza muitos dos tópicos abordados anteriormente. 

Trata-se da oitava parte de “Estalactite”: 

Caem 

do céu calcário, 

acordam flores 

milénios depois, 

rolam 

de verso 

em verso 

fechadas 

como gotas, 

e ouve-se 

ao fim 

da página 

um murmúrio 
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orvalhado. 

(Ibidem, p.107) 

 

O movimento vertical está presente em todo o poema já que ele trata do processo 

de formação dentro das cavernas das estalactites. Elas são formadas por um gotejar 

constante que em anos dá origem a manifestações rochosas. É a transformação do 

estado líquido em sólido, que, no entanto, continua líquido porque não há a interrupção 

das gotas. Em consonância com Descida aos infernos, há o formato do poema da página 

(neste os versos são um pouco mais longos), há a série (neste há 20 estrofes numeradas; 

em “estalactite”, 24) e há, como disse, o movimento de descida na vertical. A diferença 

é que, no poema de 1949, o processo se dá sob o predomínio do fogo; no de 1968, sob o 

da água; suor e gotas. No primeiro poema acontece a fusão formal entre sujeito e 

paisagem (como objeto subjetivado), já que, como se viu, na segunda metade do poema 

a voz é menos tematizada que encenada; já no segundo, a voz já está internalizada como 

processo poético, que por sua vez se avizinha dos funcionamentos da memória, que por 

sua vez também se avizinha dos mecanismos de um tempo geológico, resultado daquela 

unidade precária construída entre sujeito e objeto. Por isso, as gotas rolam 

transformando-se em rocha e em versos. Quando o fazem, deixam um desenho na 

página, a mancha gráfica do poema que é a representação da própria metamorfose: 

“rolam/ de verso em verso/ fechadas/ como gotas”. E o processo da transformação 

mistura várias etapas: a do “calcário”, ligado à cal (a morte) e ao cálcio de outros 

poemas (os ossos, a parte mais geológica do corpo humano); a das “flores”, símbolo de 

beleza adiada; a das “gotas” e finalmente a imagem do orvalho. Quando o poema diz 

“Caem”, ele está se referindo ao poema-estrofe anterior em que “O pulsar/ das 

palavras,/ atraídas/ ao chão/ desta colina/ por uma densidade/ que palpita/ entre/ a cal/ e 

a água,/ lembra/ o das estrelas/ antes/ de caírem” (Ibidem, p.107). O “pulsar das 

palavras” ao caírem é parecido com o pulsar das “estrelas”, que por sua vez “acordam 
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flores” e, acordando “flores”, as “estrelas” rolam de “verso em verso” “como gotas”. 

Logo, caso pudesse se resumir, as palavras são como estrelas que, passando por flores, 

são como gotas. Parece que se está diante dos “germes da transformação”, ainda mais 

pensando que o orvalho final vem como adjetivo da imagem sonora “murmúrio”, 

vizinha de “rumor”. Trata-se da própria metamorfose da voz que vai do tom menor até o 

silêncio. 

Se em Descida aos Infernos, viu-se a voz dramatizar-se através da fusão com a 

paisagem; em “Estalactite” o que se tem é a dramatização da metamorfose parcial, 

gradual e lenta – “milénios depois” – do som em imagem escrita, flor cujo “caule/ 

esquivo/ se desfaz/ em som[bra]/ apenas/ por ser escrito” (Ibidem, p.115). A poesia que 

é a flor – impossível no presente de Oliveira, devido à demanda histórica – assiste à 

transformação da flor, ou seja, a transformação de si mesma, “musgo a crescer sem o 

suporte/ das paredes” (Ibidem, p.175), como se lê em um poema de Entre Duas 

Memórias, de 1971. Em outras palavras, “A minha voz de morte é a voz da luta” 

(Ibidem, p.21), mas, em Pastoral, ela diz “talvez que só o musgo dá; em seu discurso 

esquivo/ de água e indiferença;/ alguma ideia disto.” (Ibidem, p.190). 
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8. Dança, drama e voz 
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O percurso que fiz no último capítulo retomou a voz, apreendida de forma 

estruturante na poesia de Cabral, para procurar entendê-la nos textos de Oliveira. Ainda 

que de maneiras diferentes entre si, ambos encenam um tipo de visão performativa da 

voz através do escrito, retomando assim um tópico, com o qual comecei, em que 

Eduardo Lourenço falava da diferença entre Álvaro de Campos e José Régio, a 

diferença, no caso, entre, no poema, ser louco e se dizer louco. Ou seja, ambos, a partir 

de Austin, encaram a voz ou a vocalidade escrita como uma forma de dar ação, corpo e 

temporalidade ao texto no papel. Nisso, quando pensa na relação voz e texto, Austin 

guarda muita coisa em comum com certa concepção de poesia moderna em que é a 

palavra a principal parte do acontecimento de um fato. Para o autor americano, as 

“afirmações agora não só dizem sobre o mundo como fazem algo no mundo. Não 

descrevem a ação, praticam-na.” (apud OTTONI, 2002, p.120). Não à toa, Zumthor 

também dá à voz certo aspecto performativo, quando a relaciona ao canto e ao drama, 

que são extensões da voz dita. Portanto, quando submetidos ao papel, também se 

mostram como formas de fisicalidade, movimentação e tempo do texto. Porque, como 

se viu anteriormente, é através desse caráter gestual da escrita em Carlos de Oliveira 

que se dá a transformação. 
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Um desdobramento da questão da voz em Oliveira, como se viu, foi o canto, que, 

por exemplo, também está presente no João Cabral de “A Palo Seco”, poema publicado 

no livro Quaderna de 1960: “O cante a palo seco/ é um cante desarmado:/ só a lâmina 

da voz/ sem a arma do braço;// que o cante a palo seco/ sem tempero ou ajuda/ tem de 

abrir o silêncio/ com sua chama nua” (NETO, 2008, p.67-68). Ou para chamar mais 

atenção da relação entre o silêncio da escrita, a voz do canto e a relação da 

contaminação de ambas através do tempo: “Ou o silêncio é levíssimo, / é liquido sutil/ 

que se coa nas frestas/ que no cante sentiu;// o silêncio paciente/ vagaroso se infiltra,/ 

apodrecendo o cante/ de dentro, pela espinha.” (Idem, p.69). Há outros desdobramentos 

que também ressaltariam os aspectos performativos, i.e., gestuais da voz escrita; entre 

eles estão, por exemplo, a presença do drama e da dança nos textos, na medida em que 

lançam mão de movimentos gestuais. 

Entre as artes, a dança em especial sempre foi muito valorizada por Paul Valéry, 

um autor caro tanto para Cabral quanto para Oliveira, devido à grande atenção que deu, 

no poema, a seus aspectos formais, à sua materialidade no seu rigoroso processo de 

composição. Na famosa distinção que fez entre o ritmo da prosa e o do poema, Valéry 

diz que o primeiro está para o andar, assim como o segundo está para a dança. “O andar, 

como a prosa, visa um objeto preciso. É um ato dirigido para alguma coisa à qual é 

nossa finalidade juntarmo-nos” (VALÉRY, 2007, p.204). Já a dança, para o autor francês, 

não está dirigida a outra coisa senão ela mesma; ele encontra em uma imagem de 

movimento corporal uma analogia de uma arte que se vê em espelho. 

 

A dança é totalmente diferente. É, sem dúvida, um sistema de atos; mas que têm seu 

fim em si mesmos. Não vão a parte alguma. Se buscam um objeto, é apenas um objeto 

ideal, um estado, um arrebatamento, um fantasma de flor, um extremo de vida, um 

sorriso – que se forma finalmente no rosto de quem o solicitava ao espaço vazio (Idem, 

p.204). 
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Valéry retoma a ideia de arte pela arte de meados do séc.XIX, acrescentando um 

estatuto mais vivo, humano, em contraponto a certo caráter mais decorativo e estático, 

resultado de um cansaço, por exemplo, do Parnasianismo. Para falar de algo que tem 

fim em si mesmo, usa imagens não concretas ainda que concretizáveis: “um extremo de 

vida, um sorriso”. Em nenhum momento, no entanto, Valéry abre mão do pendor 

oficinal e cerebral do fazer poético, mas, segundo ele, em seu rigor artesanal o poema se 

permite vários extravios: “Tudo é desordem e qualquer reação contra a desordem é da 

mesma espécie que ela” (Ibidem, p.192). Ao falar em dança, Valéry põe em cena uma 

tensão constante entre medida e desmedida, ele chega mesmo a se referir ao poema 

como um jogo entre a consciência formal e a inconsciência, duplo renovado da alma. 

“Desordem é, aliás, a condição de sua [da poesia] fecundidade: ela contém a promessa, 

já que essa fecundidade depende mais do inesperado do que do esperado, e mais do que 

ignoramos, e porque ignoramos, que daquilo que sabemos” (Ibidem, p.192). O rigor 

poético é proporcional aos desvios e descontinuidades que a personalidade do autor 

impõe ao próprio autor, como se fosse uma espécie de disciplina para o imaginário, 

contenção para o dispersivo. 

A instabilidade, a incoerência, inconsequência de que eu falava, que são para ele 

[poeta] dificuldades e limites no seu trabalho de construção ou de composição 

contínua, são também tesouros de possibilidades nos quais ele pressente a riqueza nas 

proximidades do próprio momento em que se consulta. (Ibidem, p.187) 

 

A dança seria um momento em que esse equilíbrio – enfrentamento entre pares 

irreconciliáveis – atingiria seu momento mais especial, seu limite. E, conforme mesmo 

diz o autor de Variedades nos dois últimos trechos citados, a desordem contém “a 

promessa”, a instabilidade “tesouros de possibilidades” nos quais há um pressentimento. 

Retorno a Zumthor, que diz que, entre ser “jogo de cena corporal” e duplo da palavra, o 

gesto não é nunca pontual, pois “sempre traça um percurso que também é duração”, ele 

é uma série. “O corpo do bailarino é transportado pelo movimento porque se insere nele, 
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numa linha começada antes dele, depois da ação corporal marcada por uma paragem” 

(Gil, 2009, p.15), escreve José Gil o caráter serial da dança, quando justapõe “linha” e 

“paragem”. Ao falar da poesia escrita, em relação à poesia oral, Zumthor diz que ela 

inventou estratégias que incorporassem o gesto para assim “se refazer voz e dança” 

(ZUMTHOR, 2010. p.222). Sobre a dança do ventre, ele diz que “o corpo inteiro da 

dançarina, musicalizado, torna-se canto na sua própria materialidade” (Idem, p.225). E 

depois de Valéry e Zumthor, eu acrescentaria que o poema descobre outra materialidade 

quando, mais do que tematiza, incorpora procedimentos gestuais – no caso específico, 

os da dança. Assim ele se constrói a partir de uma nova materialidade, uma que esteja 

em movimento, i.e., em transformação. 

É natural, portanto, apontar para o poema que diz respeito diretamente a essa 

questão, “Estudos para uma bailadora andaluza” de Cabral, também do livro Quaderna. 

Ele é dividido em seis partes, cada uma com oito estrofes, cada estrofe com quatro 

versos. Em cada parte a imagem da dançarina se aproxima de outra imagem, por 

analogia. “Todos os gestos do fogo/ que então possui dir-se-ia:/ gestos das folhas do 

fogo,/ de seu cabelo, sua língua” (NETO, 2008, p.23). Na primeira, a dança se confunde 

com o fogo, que, é claro, tem a ver com os gestos sedutores da bailadora. O fogo, de 

forma diferente do que ocorre em Descida aos Infernos, antes de estar ligado à 

autocombustão da morte pelo tempo e memória, está ligado à pulsão erótica. Como 

anotou Sebastião Uchoa Leite, em Cabral “o jogo poético cerebrino” é questionado pela 

“ideia da tripa, de visceralidade (...). É uma poética decidida do ‘baixo-ventre’” (LEITE, 

2003, p.92). Ele cita Cabral: “A Espanha é coisa dessa tripa/ (digo alto ou baixo?), do 

colhão” (Idem, p.88). Volto ao poema da bailadora: “Então, o caráter do fogo/ nela 

também se advinha:/ mesmo gosto de extremos,/ de natureza faminta” (NETO, 2008, 

p.23). O “gosto de extremos” poderia se referir ao caráter que a dança tem, segundo 

Valéry, de unir controle e descontrole. Para Cabral, é isso e um pouco mais: “somente 
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ela é capaz/ de acender-se estando fria/ de incendiar-se com nada, de incendiar-se 

sozinha” (Idem, p.24). Na verdade, a referência de Sebastião Uchoa Leite a “uma 

poética decidida do baixo-ventre” desloca a paixão incondicional de Cabral pela 

Andaluzia: não só a bailadora e a Andaluzia, mas também Pernambuco e outros tópicos 

na poesia de Cabral insistem, porque são “coisa dessa tripa”, outra tripa que não é o 

coração, mas são quentes porque em ambos há sangue. O poema “Autocrítica” de A 

Escola das Facas fala da voz aprendida de Pernambuco e do desafio visceral e vivo que 

é Andaluzia: “Só duas coisas conseguiram/ (des)feri-lo até a poesia:/ o Pernambuco de 

onde veio/ e aonde foi, a Andaluzia./ Um, o vacinou do falar rico/ e deu-lhe a outra, 

fêmea e viva,/ desafio demente,: um verso/ dar a ver Sertão e Sevilha” (NETO, 2008, 

p.101). 

O fogo da dança, “desafio demente”, avizinha-se do frio de estar sozinha da 

dançarina. Pode-se fazer uma segunda analogia mais metafórica que é a da dançarina e 

do poeta, ou melhor, da dançarina e do poema. Não são inválidas de forma alguma, mas 

não se trata exatamente do poema ou nem de uma questão biográfica transparente no 

poema. Trata-se da vida, ela dança com vida, e Cabral quer escrever com tanta vida 

quanto a bailadora é capaz de dançar. No fim a homologia entre as artes em Cabral se dá, 

penso, nessa esfera, a da vida. Daí a visceralidade e a justa medida juntas, é uma 

questão de reconciliar algo cuja reconciliação possível é a irreconciliação, tensão, de 

continuar vivendo. “Mas todo mundo é feliz e infeliz”, escreve o mesmo Paul Valéry 

(VALÉRY, 2007, p.171) e isso talvez seja uma hipotética e vaga resposta ao famoso verso 

de Yeats: “How can we know the dancer from the dance?”
 20

. 

                                                 
20

 “O labor brota e dança onde o prazer / Da alma não fere o corpo; jamais onde / O óleo da meia-noite dá 

saber / Ramelento, e a beleza em dor se esconde. / Oh castanheira firma a florescer, / Será você botão, ou 

folha, ou fronde? / Corpo entre sons, oh chispa repentina, / Como apartar da dança a dançarina?” em 

tradução de Paulo Vizioli de “Labour is blossoming or dancing where / The body is not bruised to 

pleasure soul. / Nor beauty born out of its own despair, / Nor blear-eyed wisdom out of midnight oil. / O 

chestnut-tree, great-rooted blossomer, / Are you the leaf, the blossom or the bole? / O body swayed to 
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A segunda parte do poema poderia integrar a lista que já fiz dos animais que se 

aproximam da fala na poesia do pernambucano. “Subida ao dorso da dança/ (vai 

carregando ou a carrega?)/ é impossível se dizer/ se é a cavaleira ou a égua” (NETO, 

2008, p.24). Ao mesmo tempo, pode-se relacionar a fusão entre égua e cavaleira com as 

fusões anteriores vistas em Carlos de Oliveira entre “espetáculo” e “espectador” no 

poema “Cinema” e entre “ser queimado” e ser “fogo” em Descida aos Infernos. É claro 

que imediatamente se é levado a pensar que a fusão entre égua e cavaleira é uma 

metáfora da fusão maior entre poema e poeta; trata-se disso também, mas não só. A 

identificação entre cavaleira e égua diz respeito ao movimento total e arrebatador da 

dança e é a partir dessa experiência limítrofe envolvendo corpo e música que interessa 

ao autor. Aliás, no texto “é impossível traçar/ nenhuma linha fronteira/ entre ela e a 

montaria:/ ela é a égua e a cavaleira” (Idem, p.24). E versos que marcam a poesia 

cabralina como texto cerebral e de rigor – como “Ela tem na sua dança/ toda a energia 

retesa” (Ibidem, p.24) – dão conta mais do equilíbrio precário que não separa sujeito e 

objeto e que, portanto, dão movimentação e vida ao poema, sua espessura. 

A terceira parte é bem curiosa, porque coloca a poesia de Cabral diante de um 

mito que ele criou para si mesmo: a inspiração. Talvez isso tenha a ver com o furor da 

dança, talvez com a unidade que ela propõe. Acontece é que dançando a bailadora 

parece “ouvir/ alguma voz indistinta” (Ibidem, p.26) que logo, através dos passos, ela 

descobre ser “mesmo telegrafia:/ mesmo que não se perceba/ a mensagem recebida// se 

vem de um ponto no fundo/ do tablado ou de sua vida” (Ibidem, p.26). A inspiração 

submetida à imagem maquinal da telegrafia é curiosa, é mais uma vez a tentativa de se 

equilibrar diante do furor do movimento, a qual o poema agora também integra. Tanto 

que, ao fim dessa parte, os movimentos telegrafados ganham alguns adjetivos apolíneos 

                                                                                                                                               
music, O brightening glance, / How can we know the dancer from the dance?”, última estrofe do poema 

“Among School Children” (YEATS, 1992, 117). 
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com uma “dicção/ tão morse e tão desflorida// linear, numa só corda/ em ponto e traço, 

concisa,/ a dicção em preto-e-branco/ de sua perna polida.” (Ibidem, p.27). Os 

movimentos sincopados e incisivos da dança flamenca são uma espécie de mistura entre 

o que há de mais forte, explosivo e incontrolável, com seu contraponto também forte e 

que contém a explosão e disciplina seus excessos, tornando-a extremamente funcional 

porque precisa, expõe o arroubo e controle no mesmo gesto. Embora limite tal ação no 

campo da metalinguagem em Cabral, Waldecy Tenório escreve sobre essa união de 

extremos: “A dança é o domínio técnico, disciplina, trabalho, mas é também improviso, 

liberdade, inspiração” (TENÓRIO, 1996, p.150). A última e sexta parte vê na dança do 

poema uma forma de desnudamento e, para isso, usa a imagem da espiga que vai 

“despojando/ da folhagem que a vestia” (Ibidem, p.30). No entanto, ou se trata de uma 

ilusão ou a espiga fica desnuda e ao mesmo tempo não fica. Porque “aquilo que ela leva 

em cima,/ embora, de fato, sempre,/ continue nela a vesti-la” (Ibidem). 

Cabral consegue, pela dança, criar um movimento duplo no poema, o nu e o 

vestido, desdobrando assim as imagens também do duplo formado entre égua e 

cavaleira, duplo por sua vez ligado à tensão entre pares, sujeito e objeto, que dá 

movimento e desloca, ao gosto de Carlos de Oliveira, o tempo: “porque, terminada a 

dança,/ embora a roupa persista// a imagem que a memória/ conservará em sua vista/ é a 

espiga, nua e espigada,/ rompente e esbelta, em espiga” (Ibidem, p.31). 

Em 1971, no livro Entre Duas Memórias, Carlos de Oliveira publica um poema 

chamado “Dança” que começa assim: “Dançam na praia;/ na orla onde se vai 

acumulando/ uma primeira espuma;/ de que surge a segunda;/ que segrega, por sua vez,/ 

o antídoto do mar” (OLIVEIRA, 1982, p.172). Quem é que dança é o primeiro ponto; o 

segundo é a repetição da imagem da “espuma” já vista, no capítulo anterior, em uma 

etapa da metamorfose do vento para pedra. Segregação “que atrasa mais/ o movimento 

já difícil/ de quem dança/ desde o crepúsculo; talvez/ possam chegar à madrugada” 
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(Idem, p.172). Tudo indica que se trata de uma dança a dois, diferente da bailadora 

andaluza. Trata-se de uma dança a dois, embora ou por causa mesmo disso haja um 

movimento que acumula e “segrega” e que desdobra uma espuma em outra. A 

acumulação de espumas segrega “o antídoto do mar”, contraveneno, provavelmente par 

oposto ao mar e duplo seu. Seria o céu? Em vários poemas, Oliveira, reflete o chão no 

céu ou mar no céu, integrando aquele movimento na vertical que já abordei 

anteriormente. Outro exemplo: “do chão onde as cidades/ podres poluem/ ao céu 

deserto/ e puro:/ naves,/ ao incerto mar/ da eternidade” (Ibidem, p.84). Se assim puder 

ser, a dança já se dá naquele registro de integração e fusão com a natureza, que se 

desdobra na apreensão pelo sujeito de um tempo geológico, da natureza, que se 

desdobra de novo na harmonia tensa entre sujeito e objeto. A dança é a dois, pois 

colabora com esse movimento maior da obra de Oliveira, que aqui neste poema se vê 

próximo de um fim, pois na segunda parte se lê: “faltando o vento,/ essência da leveza, 

cessa/ a progressão aérea/ que a dança subentende”. 

Entre Duas Memórias é um livro já próximo de Finisterra e Pastoral. Capítulos 

atrás, discuti como nesses últimos livros, pode se ler uma amortização de forças (e não 

de sentidos) na obra do autor, devido ao 25 de abril, seu enfrentamento estrutural da 

censura através da lógica temporal que nasce da reescritura. Pois bem, em “Dança” 

começa-se a perceber que este pode mesmo ser um final, daí que “cessa/ a progressão 

aérea/ que a dança subentende”. O que não quer dizer que não se esteja usando energia 

máxima. Talvez Entre Duas Memórias, conforme a dualidade problemática que o título 

já traz, seja o livro do autor em que a tensão se dê de forma mais radical, produzindo 

sentidos dispersivos, a partir de uma estrutura de uma construção nítida e funcional 

sobre a qual ainda discutirei. No gesto da voz do poema, “dançam agora dois a dois,/ 

reconstituem a unidade/ cindida ainda há pouco; os pares/ mortais” (Ibidem, p.173). 

Aproximação e afastamento, como de fato numa dança, vão se sucedendo. O momento 
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acima reconstitui “a unidade/ cindida”, e se trata apenas mesmo de uma reconstituição, 

como a de um crime, que nada pode fazer a não ser tentar identificar o rosto: “a 

vocação/ de transformar o tempo em rostos” (Ibidem), pois a fricção entre a primeira e a 

segunda espuma, a dança – como movimento gerador – apenas pode lembrar a fusão do 

um que não acontece de todo. No entanto aproximação e afastamento contínuos têm um 

produto que nunca é final, porque nunca é exatamente sintético: “somam-se duas 

mortes/ e obtém-se uma criança; ela, sim:/ resistirá, crescendo,/ ao desgaste do dia,/ 

procurará na outra noite/ o corpo que define o seu” (Ibidem). 

Em comparação direta com o poema de Cabral, apesar do tema e das questões 

em comum abordadas, percebe-se como são diferentes o trabalho de Carlos de Oliveira 

e o do pernambucano. As diferenças aparecem desde os modos diversos de se construir 

a referência em cada um até, especificamente, o uso e valor da dança. Os dois trabalham 

a metalinguagem, apesar de em Cabral ela ser mais evidente, mas em ambos, acredito, a 

dança – linguagem suplementar, duplo da voz – opera para além da metalinguagem, 

criando um tempo outro, o de um atrito que funde (cinde) em larga escala sujeito e 

objeto. “O movimento dançado compreende o infinito em todos os seus movimentos”, 

escreve José Gil, que completa: “O bailarino esburaca o espaço comum abrindo-o até o 

infinito” (GIL, 2009, p.14-15). A fusão, segundo Oliveira, “das duas uma: reproduz-se/ 

também; ou extingue-se em si/ o fluxo da dança” (Ibidem, p.174). Tanto Cabral quanto 

Oliveira operam através de um sistema binário para extraviá-lo. O de Cabral se 

desdobra no número quatro de Quaderna e dos jogos de composição de A Educação 

pela Pedra. O de Oliveira, como número dois, par “donde se desprendem;/ certas cores 

intermédias” e onde “a noite/ dificulta os tons; subverte-os/ sem dar por isso” (Ibidem, 

p.174). Esse binarismo, em Oliveira também, está ligado à aproximação problemática 

da dialética seja através das “nuances da metamorfose repetitiva” (OLIVEIRA, 2004, 

p.170) ou de imagens/versos como este: “protectora, materna;/ (...) a confiar-nos os 
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seus/ três gêmeos mortos” (OLIVEIRA, 1982, p.161). A essa altura cabe fazer uma 

observação devido à citação anterior e outras: Oliveira faz um uso muito particular do 

ponto-e-vírgula em Entre Duas Memórias, tal pontuação pode funcionar como vírgula, 

como ponto ou como marcação extra de fim de verso; isso tem a ver com o caráter serial 

de sua escrita. 

Por fim, a “Dança” termina, não à toa, com o “silêncio” que “tritura nestas 

engrenagens/ simples hipóteses de som” (Ibidem). Fazem isso “até a memória recolher/ 

o círculo de sol; no último/ momento quando se dissolvem, quase simultaneamente,/ 

dança e memória” (Ibidem, p.174-175). Dançar até morrer, viver até acabar, e viver 

também é lembrar, é disso que fala o poema. O céu, o mar, a orla, uma longa faixa de 

areia ou de pedras e um casal a dançar como se isso medisse de alguma forma o tempo 

que passa. O céu espelha-se no mar, e na praia o rosto de um espelha-se no rosto do 

outro, e enquanto dançam isso acontece mais e mais, até que se produzam, reproduzam 

ou se “desprendam” deles, para além do filho que terão ou não, “certas cores 

intermédias” que apenas multiplicam início e fim, ou melhor, que apenas deslocam-nos 

“sob a curva/ acesa de regresso ao ponto/ onde começa o seu desenho” (Ibidem, p.175), 

o desenho que a memória vai deixando que é o mesmo que o rastro, resultado daquilo 

que se desprende daqueles que dançam: “chama-se tempo a muita coisa:/ mas a duração 

da praia/ é a mais incompreensível” (Ibidem). E aqui Carlos de Oliveira, mais do que 

nunca, já está próximo de uma colisão, colapso de mundos em movimento, resultante da 

cada vez mais radical e vertical consonância entre memória pessoal, textual e geológica, 

entre canto e caligrafia, entre inconformidade política e silêncio. 

O aspecto performativo da voz se relaciona não só à dança, mas sobretudo ao 

drama como extensão da voz escrita, forma de fisicalidade corporal submetida ao papel. 

A respeito disso, quando se pensa em João Cabral, fala-se imediatamente dos poemas 

cujas vozes têm função dramática imediata como no caso de Morte e Vida Severina e 
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Auto do Frade: o primeiro, um auto de natal de feição popular e medieval; o segundo, 

um poema para vozes que lança outro olhar sobre um fato histórico de Pernambuco. Ao 

se pensar em Carlos de Oliveira, não se encontram textos que, para além do recurso da 

voz, assumem o dramático como influência direta. No entanto, em um texto de O 

Aprendiz de Feiticeiro, “O inquilino”, o autor apresenta o teatro como gênero não 

conseguido: “Sempre pensei escrever teatro. Durante anos fui acumulando ideias, títulos, 

esquemas, livros de consulta. Mas hoje, olhando para trás, verifico que a minha obra 

teatral tem muita coisa inútil, para pôr parte, e reduzo-a a duas peças principais” 

(OLIVEIRA, 2004, p.33). E a seguir descreve as duas peças que constituiriam sua obra 

dramática: A Barragem e Mrs. Davies, mas apenas descreve-as, não apresenta nenhum 

trecho. Antes disso, no entanto, Oliveira, neste mesmo texto – que está dividido em três 

partes – apresenta o que seria O inquilino, espécie de esboço de poema dramático. 

Apesar de integrar “O Inquilino”, texto maior de O Aprendiz de Feiticeiro, Oliveira não 

inclui este O inquilino na sua descrição de obras teatrais. Um parêntese para a diferença 

entre “O Inquilino”, texto dividido em três partes de O Aprendiz de Feiticeiro, e O 

inquilino, primeira parte desse texto maior “O Inquilino”. Como disse, ele não o inclui, 

simplesmente o apresenta, para além de classificações. Segue então o início do texto na 

íntegra: 

Ainda me lembro dessa noite. Fevereiro de mil novecentos e cinquenta e 

quatro. Sentado à mesa de trabalho, sem fazer gesto, recortado na luz intensa do 

candeeiro que o apanhava de perfil, o inquilino ia perguntando aos espectadores 

imaginários como se o tolhesse a lentidão dum sonho ou o tapete no fio se pusesse de 

repente a falar: (Idem, p.31) 

 

 

A partir daí, segue-se um trecho em verso que seria a fala do inquilino em 

resposta a uma suposta fala do “tapete no fio” ou seria a própria fala do “tapete no fio”, 

o fim do parágrafo acima dá margens à ambiguidade: “Aceito a ordem/ das coisas, a 

geometria/ imposta do quarto?” (Ibidem, 31). Depois de uma lista descritiva dos objetos 

que compõe a cena onde trabalha um escritor – “Os objectos no/ seu lugar de sempre,/ a 
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distância exacta/ da cadeira à mesa/ do meiple à janela?” – surge uma pergunta 

desconcertante, na medida em que atribui a relação da disposição entre ele, escritor, e 

seus objetos um caráter transformador: “Aceito a minha vida?/ Ou mexo no candeeiro,/ 

desvio-o alguns centímetros/ na mesa, altero/ as relações das coisas,/ afinal tão frágeis/ 

que o simples desvio/ dum objecto pode/ romper o equilíbrio?” (Ibidem, p.32). Está 

aqui um processo já conhecido em Oliveira, a do desvio ligado à vida, que se desdobra 

na ideia do frágil equilíbrio que ao mesmo tempo une e separa a tudo. Conforme o 

sujeito interage com os objetos, estes vão deslocando aquele: “Desloco o cinzeiro/ 

sabendo que posso/ matar mandarins,/ provocar cataclismos,/ fracturas, amores,/ 

eclipses, sonhos,/ com a ponta dum dedo?” (Ibidem, p.32). Então, para além do jogo 

com a leitura da novela
21

 de Eça de Queiroz, a fusão (confusão) se dá: “(...) Confundo/ o 

aluguer e o tempo,/ deixo-me ser/ em cada milímetro,/ em cada segundo,/ do quarto, da 

vida,/ o outro objeto/ chamado inquilino?” (Ibidem, p.33). 

Não sei se a confusão se dá entre o escritor e o inquilino, como se não pudessem 

fazer parte de uma mesma instância, ou entre os próprios objetos e o inquilino, que no 

caso assume mais características de objetos do que de sujeito. O que legitimaria o fato 

de a fala ser do “tapete no fio”. A continuação, por ser mesmo alternativa, só confirma 

que a coisa se dê no âmbito de uma dúvida, de uma hipótese: “Ou desencadeio/ a 

insurreição/ mudando de sítio/ o meiple, a cadeira,/ mudando-me a mim?” (Ibidem, 

p.33). A hipótese é a seguinte: ou o objeto se transforma em inquilino ou o 

deslocamento, “insurreição”, transporta o sujeito dele a ele mesmo através dos objetos, 

mudando os objetos de “sítio”, “mudando-me a mim”. Em termos formais, O inquilino 

não é propriamente nem um texto dramático, nem um poema dramático, mas um texto, 

despido da formalização de um gênero específico, que tem fortes elementos dramáticos, 

com um parágrafo em prosa anunciando a voz que fala em verso. Mal comparando, 

                                                 
21

Refiro-me ao livro O mandarim, publicado em 1880. 
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reproduz aquele artifício utilizado em Descida aos Infernos, em que do meio em diante 

abre-se, através das aspas, para uma voz que versos anteriores apenas indicavam. 

Sobre “A barragem”, Oliveira fala nos termos de uma “tragédia revolucionária”. 

Fala dos textos do teatro histórico português moderno com os quais a peça se 

relacionaria, entre eles, “El-Rei Sebastião” de José Régio e “O Indesejado” de Jorge de 

Sena. Chama muita atenção o comentário que ele faz sobre o tal sentido trágico da peça, 

que curiosamente guarda relação com o que Eduardo Lourenço chamou um dia de 

trágico neorrealista: 

O sentido trágico está no facto dos personagens não terem outra oportunidade 

e se falharem irremediavelmente. A experiência da derrota, o envolvimento nos 

preparativos dum vale de Josafat político, de juízo final sem apelo nem agravo, a 

construção da barragem, lenta, cheia de perigos (...), instalam nestes homens que 

esperam a ressurreição ou a segunda morte, definitiva mesmo para os católicos, uma 

grande solidão interior que a peça explora em todos os sentidos: metafísico, histórico, 

religioso, social, militante. Cálculos quase infinitesimais da consciência humana 

sondando seu significado, o seu destino (Ibidem, p.34). 

 

Tirante os sentidos metafísico e religioso, realmente tudo que foi dito acima – o 

sentido militante, a falha, a experiência da derrota, um vale de Josafá político, a grande 

solidão interior, a morte, os cálculos quase infinitesimais da consciência humana – 

colaboram em muito para os sentidos de leitura da obra de Carlos de Oliveira que venho 

buscando com este trabalho. A peça, no entanto, é um objeto ausente, ela é apenas 

mencionada pelo autor. Ao fim deste anúncio, aliás, surge uma espécie de corpo 

estranho, Oliveira inicia uma bela e ecológica declaração de amor a Gelnaa, personagem 

interlocutora, duplo anagramático da esposa do escritor, Ângela de Oliveira. Tal 

personagem, durante o livro, muitas vezes representa aqueles “espectadores 

imaginários” a que o autor faz referência no parágrafo de O Inquilino. A referência 

deslocada começa ainda no âmbito do comentário da peça: 

“Faltam alguns com certeza [títulos, a partir da lista que ele fez de textos 

teatrais que dialogariam de certa forma com A Barragem], mas cito de memória, sem 

estantes para consultar, neste ermo dos arredores de Lisboa batido por um vento de 

tempestade que vai derrubando centenas de pinheiros, colaborando exemplarmente no 

arboricídio geral” (Ibidem, p.34). 
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 A necessidade de falar da memória leva-o a falar do lugar de onde fala, e a este 

lugar ele atribui características negativas, “ermo” e “batido”, é o desenvolvimento 

dessas características negativas que o leva a falar do tema propriamente ecológico do 

“arboricídio”, que é “geral”. Chamo atenção para a palavra “geral”, que transfere esse 

carácter destrutivo não apenas para as árvores, mas para o ambiente como um todo que 

circunda o autor. Referi-me a este trecho como corpo estranho na medida em que ele 

não se relaciona diretamente com o que foi dito antes sobre A Barragem. É difícil 

pensar que um autor como Carlos de Oliveira – que tanto presa pelo rigor construtivo – 

produzisse essa espécie de ruído textual gratuitamente. Julgo que o efeito do negativo 

do “arboricídio geral” junto do “ermo dos arredores” tem algo a ver com o teatro adiado 

ou abandonado por Oliveira, como aquela beleza postergada em nome de uma poesia de 

combate, que curiosamente fez do seu maior combate o silêncio ou a lamentação 

plangente por não cantar a beleza. Beleza a que Oliveira faz referência logo a seguir no 

mesmo trecho: “Plantaremos outra acácia, claro, mas a que foi derrubada deixou um 

pouco de sombra nos olhos de Gelnaa. Uns olhos que escurecem de ano para ano” 

(Ibidem, p.35). E sob este mesmo signo da perda vem um dos momentos mais bonitos 

de todo O Aprendiz de Feiticeiro, endereçado a espectadora Gelnaa: 

 

São as tuas rugas, costumo dizer-lhe. E penso: por enquanto. O tempo não lhe tocou 

ainda (por enquanto, repito superticiosamente, como se o orgulho que sinto ao vê-la, 

sem esta ressalva, pudesse trazer mais cedo a velhice), limitou-se a carregar-lhe a 

íris do negro quase verde que têm os abismos em torno da sua ilha (Ibidem, p.35). 

  

 Repito: é curioso que ele faça uma reflexão, como essa, sobre o tempo, a beleza 

e a morte, logo após contar sobre a peça que ele desistiu de fazer. Como eu disse, nessa 

aproximação do teatro, como a que o poema lido anteriormente faz da dança, tem um 

quê de consciência da finitude que sempre acompanhou o autor, mas que fica mais 
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evidente em Entre Duas Memórias e encontra seu auge em Finisterra e Pastoral. Mais à 

frente, na terceira parte de “O Inquilino”, o autor fará breve aproximação do comentário 

sobre o “arboricídio geral” e a peça inexistente, através de um curioso dado biográfico, 

que funcionará como justificativa. Mais à frente também, comento tal aproximação. A 

segunda e última peça de Oliveira é sobre uma mulher sul-africana – paixão adolescente 

de Fernando Pessoa e a quem ele teria escrito seus poemas “obscenos” Antinous e 

Epithalamium – que desembarca em Lisboa para ver o poeta “já agonizante” morrer no 

hospital: “E no entanto Mrs. Davies vem procurá-lo, no cumprimento de uma promessa 

que pesou na existência e na obra de Pessoa até à bulia, até ao génio, só para ele a rever 

e se rever uma última vez” (Ibidem, p.38). A pulsão ficcional nesta peça de teatro adiado 

ou abandonado é tão grande quanto, novamente, o cantar a distância temporal que dá 

espessura à memória, espessura à consciência do fim. 

 Os dois textos dramáticos, que só existem como “uma promessa” não cumprida, 

tem muito a ver com a “experiência da derrota” (Ibidem p.34) e se relacionam de 

alguma forma com a passagem da voz ao rumor da caligrafia e de volta a uma voz, no 

entanto, muda, silêncio que se, por um lado, toca um tempo geológico e imemorial, e, 

por outro, se concretiza no abandono dessas peças. “O mais curioso destas peças é 

nunca terem sido escritas” (Ibidem, p.38) ou “(...) mal chegava o momento de escrever, 

o tal minuto da verdade, logo o diabo ou o anjo sem rosto me suspendia a mão” (Ibidem, 

p.39). Logo após escrever isso, Oliveira retorna a O Inquilino e diz que este teria sido o 

único texto de toda sua obra em que ele chegou perto do que se pode chamar inspiração. 

No entanto, ao se permitir essa aproximação, ele sentiu de certa maneira que isso era 

uma forma de “ferir o equilíbrio do mundo ou coisa parecida” (Ibidem .p.39). Por isso, 

ao olhar pela janela, ele se depara com uma tempestade de neve em Lisboa. Como se o 

descontrole das palavras – caso que ocorreu na escrita de um texto dramático – tivesse 
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tornado descontínua aquela linha tênue que pode ordenar o mundo em constante 

transformação empreendida por Carlos de Oliveira. 

Nisso Oliveira e Cabral são realmente muito próximos. Ambos têm no rigor um 

tipo de expurgação, o rigor como uma forma de equilibrar forças, o combate pensado – 

construído na obra – a uma ameaça natural e própria, que também pertence à obra, 

espécie de antídoto. O mais interessante é que tal rigor não tem sentido sem essa força 

dispersiva, é quase como se rigor e dispersão se compensassem. Sobre Cabral, Alcides 

Villaça chega mesmo a falar “na força maior do drama” que sua “voz poética 

programaticamente represada” contém (PEIXOTO, 2001, p.17). O movimento gerado no 

interior dos textos é justamente o jogo de forças entre esses pares que nunca existiram 

isolados e que só existem como tensão e atrito. Ora caminha-se numa direção; ora, 

noutra; mas nunca se fica parado. É dessa ordem a força subjetiva-objetiva que fala no 

texto dos dois, entre o controle da indistinção no limite de romper-se, ou rompendo, 

como no caso da tempestade de gelo acima, ampliando as sombras nos olhos de Gelnaa 

(efeito do tempo), ou como o “afogo” que se descobre na engrenagem do relógio de 

Cabral, comentado capítulos atrás (NETO, 2008. p.189). E tal jogo de força, de modos 

diferentes em um e no outro, se dá através da dinâmica entre a voz-corpo e a escrita-

silêncio, presente nos dois. 

Ida Alves – ao analisar, nos termos de uma “busca” em que “o sujeito reconheça 

o fracasso do reencontro”, o potencial imagético dos livros de Carlos de Oliveira – 

anota como “em sua obra o ato gráfico, material, físico, mesmo de escrever é 

dramatizado” (ALVES, 2011, p.142). Em relação ao dramático, trata-se de um 

enquadramento mais específico na obra do autor que flagra tal acento nas diversas 

encenações do ato de escrever e ler ou de maneira mais geral: “Dramatiza-se, ao fim e 

ao cabo, o ato de ver (assiste-se a), de contemplar o filme interior da memória e o 

mundo exterior tão duramente concreto” (Ibidem, p.142). Ou seja, em Oliveira se está 
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sempre diante de um mundo em construção/destruição, mas antes disso se está diante de 

alguém que faz parte dessa construção/destruição do mundo, não apenas como 

testemunha, mas como agente. Depois, Ida Alves coloca essa pulsão dramática entre “as 

obsessões processuais que atravessam O Aprendiz de Feiticeiro e se disseminam pelo 

conjunto da obra” (Ibidem, p.143). Pensar esse acento dramático como uma “obsessão 

processual” é bem-vindo, pois relativiza o drama e a própria lírica como gêneros 

independentes e ainda – como processo que é – inclui no sistema, da qual o mesmo 

processo faz parte, elementos de estranheza que colaboram para a concatenação de 

fenômenos desse sistema, mas, ao mesmo tempo, introduzem nele descontinuidades que 

o impedem de seguir uma direção sempre definida. Mais à frente veremos isso no 

estudo da série. Nesse sentido, poderia se falar desse acento dramático como uma 

obsessão processual não só de Carlos de Oliveira, mas também de João Cabral na 

medida em que o teatro em sua obra, nomeadamente, ganhou mais espaço que na obra 

de Oliveira. 

O teatro inacabado e indefinidamente adiado no autor português pode ter a 

mesma dimensão do que o próprio Oliveira falou certa vez sobre Osório Bastos, “futuro 

romancista, de 38 anos, grisalho, casado, pai de um filho, autor de comentários para 

curtas metragens e outra literatura cinematográfica” (OLIVEIRA, 2004, p.141), mas que 

“sonha escrever o seu romance de Lisboa. Quando, não se sabe?”. Osório Bastos é um 

personagem de Enseada Amena, romance de Augusto Abelaira
22

. Para além da resenha 

que Oliveira faz do romance, interessa esta aproximação que ele faz da personagem: “O 

que me interessa aliás em Osório Bastos não é o escritor frustrado mas seu ‘adiar’, 

embora seja difícil pôr a frustração ali e o resto aqui, bem separados” (op.cit, p.141). 

Carlos de Oliveira interessa-se por um constante “adiar”, do qual não separa a frustração, 

                                                 
22

Prosador português (1926-2003) que começa a publicar a partir do fim dos anos cinquenta e que 

redimensiona algumas questões do neorrealismo português. 
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porque ele também vive várias formas de adiamento. A mais famosa já mencionei 

anteriormente: “Hei-de cantar-vos a beleza um dia” (Oliveira, 1982, p.21) e “Cantar/ é 

empurrar o tempo ao encontro das cidades futuras/ fique embora mais breve a nossa 

vida” (Idem, p.55). A esses dois trechos, acrescento: “Será da própria condição das 

coisas serem silenciosas agora?” (Ibidem, p.54). O adiamento da personagem Osório 

Bastos e o adiamento do teatro em Oliveira são faces de uma mesma moeda, a moeda 

do sacrifício do presente em prol do futuro: “quando se adia o amor, a acção política, o 

romance a escrever (...) Osório fica assim diante de um dilema incómodo: ou poupar a 

juventude ou vivê-la” (OLIVEIRA, 2004, p.142). Porque, num jogo de tempo, que só um 

autor como Carlos de Oliveira poderia criar, “o passado quando incompletamente vivido 

transfere-se (não na memória, mas fisicamente) para o futuro e fica à nossa espera, puro 

esboço, pronto a desenvolver-se” (Idem, p.142). 

Poucas vezes Oliveira falou tão abertamente sobre a sincronia de tempos, como 

na passagem acima sobre Osório. A sobreposição de tempos guarda em si um caráter 

ambivalente e muito contraditório. Por um lado, ela justifica-se no âmbito de combate 

politicamente compromissado, criando os “germes da transformação”; por outro, dá a 

ver imobilidade e frustração de muitas coisas, inclusive a do corpo (“não na memória, 

mas fisicamente”, diz ele acima, e eu acrescento: na memória física). Por sua vez, esses 

vetores se resolvem e não se resolvem na presença de um tempo da natureza, sobretudo, 

em suas derivas vegetal e mineral. Resolvem-se porque é sobre isso que os textos falam. 

Não se resolvem porque o “ponto fraco das utopias, porque têm um, consiste na sua 

qualidade de negócios perdidos a priori; belo mas (redundantemente) utópicos. A 

juventude reencontrada à nossa espera na derradeira esquina da vida? Ilusões.” (Ibidem, 

p.143). 

Assim, o teatro adiado em Carlos de Oliveira colabora para essa noção de tempo 

e também deixa ver, sem textos dramáticos, essa obsessão processual, no entanto, 
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dramática de sua obra, através da valorização não só de voz e gesto, mas também da 

encenação do autor como escritor e leitor. Cabral, como Oliveira, também desistiu de 

alguns textos dramáticos. É o que diz, em entrevista transcrita, à Níobe Abreu Peixoto, 

autora de João Cabral e o poema dramático, estudo sobre o Auto do Frade: 

 

N – (...) E os dois estudos; aqueles sobre a casa da farinha e sobre o Adão 

Pernambucano? 

JC – Isso não. Isso, agora que estou cego, não farei mais. Era uma ideia que 

eu tinha de fazer um auto que retratasse um dia numa casa de farinha. Mas, nem 

pensar. Não sei ditar. Eu tinha também a ideia de um poema longo, que seriam as 

memórias prévias de Adão pernambucano (...). 

N – O senhor comentou, em outra ocasião que tinha as falas prontas... 

JC – Tinha, mas destruí tudo. Era o Jerônimo de Albuquerque no alto de 

Olinda olhando para o Recife, que ainda não existia, e prevendo toda a história; tudo o 

que aconteceria com Pernambuco. Por isso eu chamei de memórias prévias. (...) Ele 

está se lembrando de coisas que ele não vai ver. Mas eu deixei para lá também... 

(PEIXOTO, 2001, p.140-141). 

 

 

As razões para o abandono são inteiramente diferentes em Cabral e Oliveira. 

Mas neste caso me interessa ver que em ambos o teatro se coloca como projeto. Em 

Oliveira só se concretiza como uma obsessão processual em outros textos. Já Cabral, 

apesar de ter esses dois projetos acima não realizados, tem duas obras dramáticas, Morte 

e Vida Severina e Auto do Frade, e outras duas em que o teatro se impõe de maneira 

mais que evidente: Os Três Mal-Amados e Dois Parlamentos. Sobre o auto de natal e o 

desenvolvimento, com vozes em monólogos, de “Quadrilha” de Drummond, já falei 

capítulos atrás
23

. Dois Parlamentos, segundo Cabral, é uma espécie de recital, cuja ideia 

inicial surgiu de um espetáculo montado por Antônio Abujamra em Madrid em que 

“cinco ou seis pessoas enfileiradas de costas para a plateia (...) iam se virando, 

recitavam um poema de poetas brasileiros e tornavam a dar as costas” (PEIXOTO, 2001, 

p.34). Trata-se mais de um poema com vozes do que de um poema dramático com ação. 

A primeira parte, “Congresso no Polígono das Secas”, tem como subtítulo o sugestivo 

                                                 
23

Cap.3. 
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“ritmo senador; sotaque sulista”, como a mostrar que tudo no texto mesmo se passará no 

âmbito da voz. E tais vozes enumerarão características para “Cemitérios gerais/ onde 

não só estão os mortos” (NETO, 2008, p.105), e é como se elas apresentassem certo 

distanciamento e indiferença digna de senadores que influenciam em decisões no 

Nordeste sem do Nordeste exatamente saber. Funcionam como indicações para 

vocalização do poema. 

– Nestes cemitérios gerais 

não há morte pessoal. 

– Nenhum morto se viu 

como modelo seu, especial. 

–Vão todos com a morte padrão, 

em série fabricada. 

– Morte que não se escolhe 

e aqui é fornecida de graça. 

– Que acaba por se impor 

sobre a que já medrasse. 

– Vence a que, mais pessoal, 

alguém já trouxe na carne. 

– Mas afinal tem suas vantagens 

esta morte em série. 

 – Faz defuntos funcionais, 

próprios a uma terra sem vermes. 

 

(Idem, p.109) 

 

A sequência de travessões deixa ver a enumeração de vozes que por sua vez se 

desdobram na enumeração das estrofes, em uma série numericamente fora de ordem. 

Sobre isso, falarei mais à frente. Apesar de polifônico, o que o poema diz em verdade 

poderia ser dito por uma única voz dado seu caráter monotemático, que se avizinha em 

muito de Morte e Vida Severina, a despersonalização não da poesia, mas da vida, 

submetida a uma paisagem de injustiças sociais que tornam “padrão” o morrer “nada 

humano,/ que nem lembra um homem, se o foi,/ e no qual nada mostra/ se a morte doeu, 

ou dói” (Ibidem, p.111). A segunda parte, “Festa na Casa-Grande”, já lança mão de um 

“ritmo deputado; sotaque nordestino”, que está mais próximo da violência dessa 

paisagem, embora mostre também indiferença, tal como a fala sulista dos senadores. 

Aqui também há a série fora da ordem numérica e os travessões que se acumulam para 
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um discurso também monotemático. Tais vozes falam não a partir do canavial ou do 

engenho, mas sim de dentro de uma festiva Casa-Grande, que pouco se importa com o 

“cassaco de engenho/ o cassaco da usina” (Ibidem, p.115). Talvez a maior proximidade 

– mesmo que muita relativa – entre quem fala e sobre quem se fala apareça no 

vocabulário regional, como “cassaco” que é como se chamam os trabalhadores de 

engenho e usina. Como na primeira parte, o tema é a morte e a indistinção com que 

opera nessas paisagens: 

– O cassaco é um só 

com diferente rima. 

– O cassaco do engenho 

banguê ou fornecedor: 

– A condição cassaco 

é o denominador. 

– O cassaco do engenho 

de qualquer Pernambuco: 

– Dizendo-se cassaco 

se terá dito tudo. 

– Seja qual for seu nome, 

seu trabalho, seu soldo: 

–Dizendo-se cassaco 

se terá dito todos. 

(Ibidem, p.115) 

 

A estrutura do poema, arranjada em vozes, talvez sirva para descentralizar o 

peso do que se fala, as mortes, descentralizar sem simplesmente pretender uma suposta 

despersonalização com um discurso em terceira pessoa, mas sim espalhar tal peso 

através de personagens, dar mais vida ao tema da morte, colocando-o na voz de 

personagens, que no caso influenciam diretamente, pois assumem um lugar de fala 

histórico e tal lugar dá sentidos ao texto. O fato de ser não só um discurso político, mas 

ser um discurso de políticos historicamente localizáveis (ritmo senador e ritmo deputado; 

sotaque sulista e sotaque nordestino) aumenta a espessura crítica do texto, dando 

camadas de humor. Trata-se do desencontro entre a função social das vozes que falam e 

sobre o que elas falam. São as vozes de governantes denunciando a gravidade da 

situação e isso, pelo poema, é o máximo que podem fazer. Para João Alexandre Barbosa, 

“ao poeta não resta senão ironizar as posições de mando, ou de desmandos, da classe 
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dominante” (BARBOSA, 2001, p.62). Essa ironia pode se concretizar ou não, penso, 

porque o fato de haver um desencontro entre o que o político diz, como diz e o fato de 

ele ser político não é ruim para o político, mas para o “cassaco”. Tal desencontro não 

prejudica nem deputados nem senadores, ao contrário tal discurso pode mantê-los onde 

já estão na “Casa-Grande” e no “Congresso”. É um poema contraditório, belamente 

contraditório, porque acredita nos desencontros, a mesma voz que denuncia é a 

responsável em grande parte pelo mal denunciado. 

Se isso se desdobra para o poema, a contradição aumenta, porque em parte ele 

assume a responsabilidade também. Por mais que escreva na direção do ritmo e sotaque 

do cassaco, a voz a partir de onde ele fala tem mais afinidades com o ritmo deputado e 

senador, embora não quisesse ter. Para Antônio Carlos Secchin, “a pouco e pouco se vai 

configurando um leque de captações que subtrai ao trabalhador nordestino quaisquer 

hipóteses de uma postura crítica frente à existência, do mesmo modo como o ‘ritmo 

deputado’ já lhe furtara a voz” (SECCHIN, 1999, p.180). O mais interessante é que a voz 

furtada do sertanejo se metamorfoseia em muitas vozes dos políticos, que no entanto 

são monotemáticas, por estarem talvez subordinadas ao poema, poema que fez delas a 

sua voz. É como se fosse uma série de deslocamentos de vozes: do sertanejo aos 

políticos, dos políticos ao poema. 

O saldo final – como visto acima, através desse deslocamento que já chamei de 

desdobramento – é que o texto assume, com todas as letras, a responsabilidade pelo mal: 

“– É sempre a mesma pose,/ sem nenhum grito, gesto” (NETO, 2008, p.112). Para além 

da mudez do cassaco que o poema a um só tempo confirma e passa por cima, mais 

ambíguo ainda é ver, por fim, que “Todos morrem em prosa,/ como foram, ou dormem”, 

pois não se sabe se o poema é o contrário da prosa, portanto seria ele um espaço de 

sobrevida desses cassacos; ou se, como queria Cabral, o poema é uma deriva poética da 
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prosa – “Quiero que compogamos io/ e tú una prosa” (NETO, 2007, p.17) –, desta forma 

confirmando-se o texto também como responsável pelas mazelas do sertanejo. 

O Auto do Frade (poema para vozes) é bem diferente de Dois Parlamentos. 

Primeiro, porque uma estrutura dramática verdadeiramente se impõe ao texto. Segundo, 

porque há claramente uma ação a se desenrolar. Junto com os textos dramáticos 

abandonados, A casa da Farinha e Adão Pernambucano, o Auto do Frade seria uma 

tentativa de historicizar ainda mais o Pernambuco de sua obra. O que é curioso, pois 

liga essa vontade de história ao recurso das vozes em texto escrito, na medida em que os 

três textos têm elementos dramáticos. Enfim, a Via Crucis de Frei Caneca, devido ao 

seu desejo de fusão “entre a justeza e a justiça” (NETO, 2008, p.133), coordena muitas 

vozes algumas individuais e outras coletivas. Não há muitos diálogos e eles estão 

circunscritos aos momentos em que há vozes individuais. A maior parte do tempo, há 

uma espécie de coro, distante do coro grego, que é o responsável, em grande parte, pela 

narração dos fatos. Como os diálogos são em pouco número no texto, o que acaba por 

se destacar é a presença do monólogo, tal qual já tinha ocorrido em Os Três Mal-

Amados. Níobe Abreu Peixoto avisa: “Quando nos aproximamos do Auto do frade 

(poema para vozes) escutamos vozes que falam, mas que, na realidade, pouco dialogam 

entre si” (PEIXOTO, 2001, p.73). Em Morte e Vida Severina também há muitos 

monólogos, mas não se pode dizer que seja um texto com monólogos articulados, como 

é o caso do poema sobre Frei Caneca. As duas principais vozes que articulam a ação do 

poema é a voz de “A gente nas calçadas” (que, conforme muda o lugar, se torna “A 

gente no adro”, “A gente no largo” e “Um grupo no pátio”) e a voz do frade (que 

desdobra a voz da personagem João Cabral do poema). As vozes das gentes são 

responsáveis, como disse, pela narração e também pelo cenário: “– A procissão é o 

recorrido/ que vai de uma igreja a outra igreja./ – Mas nesta vai nosso caminho/ não a 

igreja, mas fortaleza” (Idem, p.151) ou “– Enquanto isso tudo, ele espera/ sentado nos 
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degraus da forca./ – Como se não fosse com ele/ o corre-corre em sua volta” (Ibidem, 

p.164). Há outros momentos, no entanto, em que elas caminham de um tom narrativo 

para um meditativo: “– Esperar é viver num tempo/ em que o tempo foi suspendido./ – 

Mesmo sabendo o que se espera,/ na tensa ele é abolido./ – Se quer que chegue ou que 

não,/ numa espera o tempo é abolido./ E o tempo longo mais encurta/ o da vida, é como 

um suicídio” (Ibidem, p.167). 

O trecho acima, que mostra o frade esperando a execução, em verdade é uma 

reflexão, na esteira de um mote de Vieira, sobre a morte que a vida vai tornando 

próxima. Frei Caneca morre aos 45 anos e, mesmo no século XIX, não é propriamente 

um homem idoso cujo “tempo logo mais encurta/ o da vida”; parece que o autor falava 

através dessas vozes mais de si do que do protagonista do auto. Por falar em Cabral, 

quando Frei Caneca fala, ouve-se um frade desejoso de uma cidade de “uma civil 

geometria” escrita (Ibidem, p.149): “Sei que o mundo jamais é/ a página pura e passiva./ 

O mundo não é uma folha/ de papel, receptiva:/ o mundo tem alma autônoma,/ é de 

alma inquieta e explosiva” (Ibidem, p.133). De que Caneca fala nos versos anteriores 

senão da força e excesso do mundo que dificulta em muito a tarefa de contê-lo? Caneca 

desdobra-se em Cabral, melhor, na personagem Cabral. Tanto que a analogia proposta 

de contenção é a do texto, mesmo que pela negativa: “O mundo não é uma folha/ de 

papel, receptiva”, porque o mundo é uma folha de papel a ser domada. “Risco nesse 

papel praia,/ em sua brancura crítica/ que exige sempre a justeza/ em qualquer 

caligrafia” (Ibidem, p.133). Ordenar “o mundo” é o que quer Caneca e, como se sabe, 

de certa forma também a literatura de Cabral quis exercer sobre este mesmo mundo um 

tipo de ordenação. Usar o verso “que exige que as coisas nele/ sejam de linhas precisas;/ 

e que não faz diferença/ entre a justeza e a justiça” (Ibidem, p.133). Frei Caneca levou 

seu plano longe, mas ficou distante de concretizá-lo, pois domar o mundo era 

concretizar a Confederação do Equador, movimento emancipatório e republicano que se 
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articulou no nordeste brasileiro em 1824. A Confederação do Equador foi impedida por 

D.Pedro, que puniu seus idealizadores, entre os quais, Frei Caneca. 

Repito: o frade levou seu plano longe, mas ficou distante de concretizá-lo. Resta 

saber o quão longe foi Cabral em seu plano de domar o mundo através “de linhas 

precisas”. Sei que foi longe, mas a analogia entre ele e Caneca é uma indicação que tal 

plano também desdobra o de Caneca e sua principal consequência: “– Está triste, ainda 

mais corcunda,/ de artritismo ou tuberculose/ (...) – Assim, não o podemos ver mais? 

Quando o veremos estará morto?/ – Ver, não. Ouviremos sua morte,/ quem de todo 

ainda não está mouco” (Ibidem, p.170). A fusão entre a voz da personagem Cabral e da 

personagem Caneca é tão grande que da boca do padre ouvimos esses versos irmãos dos 

de “Dúvidas apócrifas de Marianne Moore” de Agrestes: 

(...) 

Essas coisas ao redor 

sim me acordam para a vida, 

embora somente um fio 

me reste de vida e dia. 

Essas coisas me situam 

e também me dão saída; 

ao vê-las me vejo nelas, 

me completam, convividas. 

(...) 

(Ibidem, p.115) 

 

 

 A ideia de se reconhecer nas coisas é a tônica do poema de Agrestes, como visto 

em capítulo anterior. Tal reconhecimento se desloca para a relação Cabral e Caneca, 

tornando ainda mais o frade uma espécie de alter ego cabralino. Em um dos momentos 

mais interessantes de Auto do Frade, a voz de Caneca utiliza como que aquela 

“memória prévia” que Cabral disse que utilizaria no poema abandonado Adão 

Pernambucano. E tal memória prévia aponta para coisas cabralinas, i.e., as referências 

em que a personagem Cabral se reconhece. Por exemplo, no trecho: “sob o sol de alma 

marinha,/ sob o sol inabitável/ que dirá Sophia um dia,/ vou revivendo os quintais” 

(Ibidem, p.130), o poema alinha a experiência da paisagem em Caneca à experiência da 
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paisagem em Sophia de Mello Brayner Andressen
24

, cuja poesia está fortemente ligada a 

uma justeza solar e mediterrânea da vida e do verso, que, aparte o acento grego, guarda 

grande afinidade com a poesia de Cabral. Outro momento é quando o frade fala sobre a 

mortalha branca, e, ao fazer isso, evoca um poema antigo de Cabral: “Não penso que 

ainda venha/ a vestir outra camisa./ Certo também é mortalha/ e nela não sairei da vida” 

(Ibidem, p.152). Isso traz de volta Psicologia da Composição: “Saio do poema/ como 

quem lava as mãos./ (...) Talvez alguma concha/ dessas (ou pássaro) lembre,/ côncava, o 

corpo do gesto/ extinto que o ar preencheu;// talvez, como a camisa/ vazia que despi.” 

(NETO, 2007, p.121). 

Sair do poema, lavar as mãos e tirar uma camisa, no poema da década de 40, 

versus vestir outra camisa e sair da vida, no poema da década de 80. Entre tirar a camisa 

e vesti-la outra vez, Cabral trocou – passados quarenta anos – o substantivo: não mais 

sair do poema, mas sim da vida. Em Psicologia da Composição, ele continua: “Esta 

folha branca/ me proscreve o sonho,/ me incita o verso/ nítido e preciso” (Idem, p.121). 

Em Auto do Frade o mesmo branco assume outro registro em relação ao de 

Psicologia da Composição, essa diferença talvez seja análoga àquela entre, de um lado, 

tirar a camisa e sair do poema e, do outro, vestir a camisa (mortalha) e sair da vida. Eis 

o trecho: “Será que a morte é de branco,/ onde coisa não habita,/ ou, se habita, dá na 

soma/ uma brancura negativa” (NETO, 2008, p.152). É então que surge a “memória 

prévia” no poema, como retomada do branco inaugural de Psicologia da Composição: 

“Ou será que é uma cidade/ toda de branco vestida,/ toda de branco caiada/ como 

Córdoba e Sevilha,/ como o branco sobre branco/ que Malevitch nos pinta/ e com os 

ovos de Brancusi/ largados pelas esquinas?” (Idem, p.152). Córdoba, Sevilha, Malevitch 

e Brancusi fazem parte do arsenal cultural de Cabral, “coisas ao redor” que o “acordam 
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para a vida”, coisas que por sua vez estão ligadas ao branco construtivista de Psicologia 

da Composição e à utopia de Frei Caneca em construir “uma cidade solar” (Ibidem, 

p.133). 

Mas – da mesma forma que em Oliveira há uma poesia adiada, não coincidente 

consigo mesma, voz que se enche de um silêncio caligráfico e que vai na direção da 

natureza – em Cabral, é como se essas “coisas” que o “situam”, não lhe dessem mais 

“saída”, porque, como diz o frade, “Eu sei que no fim de tudo/ um poço cego me fita” 

(Ibidem, p.130). É nesses termos que Cabral, na posse de outro objeto, “um poço”, vê 

que o projeto de Caneca está mais próximo de uma paixão – via crucis, no entanto, 

esvaziada de sentimento religioso – do que propriamente de um projeto construtivista 

nos moldes de uma modernidade. Assim, ao retomar novamente Psicologia da 

Composição – poema representante daquele projeto – com a voz de Caneca o retoma em 

outra direção: “Se essa mortalha branca/ é bilhete que habita/ a essa morte, eu, que a 

receio,/ entro nela com alegria” (Ibidem, p.153). Na introdução à edição de 2008 de 

Auto do frade, Carlito Azevedo diz que “as grandes falas do auto” são as de Caneca, na 

medida em que “podemos flagrar os principais ideias do próprio João Cabral” (Ibidem, 

p.19). Pergunto: qual mudança de sentido está em jogo entre despir uma camisa e vestir 

outra, entre sair do poema e sair da vida, entre o branco de Malevitch e o branco da 

mortalha, desdobrado em “poço cego que me fita”? 

Por fim, Lauro Escorel em A pedra e o rio: “muitos poemas cabralinos revelam 

sua dramaticidade, se podemos dizer assim, em segundo grau” (Escorel, 2001, p.136). 

Para ele, tal caráter dramático decorre de uma relação tensa entre sujeito e objeto que 

passa pela dialética: “(...) o processo de criação poética de Cabral de Melo o situa, em 

verdade, naquele ponto tangencial em que o sujeito se introjeta no objeto e o objeto no 

sujeito numa interação dialética: estamos, assim, diante de um poeta essencialmente 

dramático” (ESCOREL, 2001, p.131). 
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Acredito que tal levantamento de afinidades que Cabral e Oliveira têm em 

comum – afinidades em relação não só à voz, mas a outras formas de corporificação do 

texto como o drama e a dança –, pode dar à aproximação entre ambos um caráter mais 

movente não só no que diz respeito ao movimento incorporado ao texto, mas também 

nos sentidos que as obras deles podem comportar. Entre os sentidos mobilizados por 

essas questões, encontra-se um em especial, a tensão ordem/desordem. O que Escorel 

fala sobre Cabral, estendo nesse caso também para Oliveira: “Poética que o leva, para 

recorrer às suas próprias palavras, a dar número à tragédia, geometria à vertigem e 

decimais à emoção. Intenção estética que explica o fato de que o dramatismo de seus 

poemas não se reveste nunca de um cunho pessoal direto e óbvio.” (Idem, p.138) 

Tal tensão dando “números à tragédia, geometria à vertigem e decimais à 

emoção”, talvez aponte para um movimento não exclusivamente dialético – “O sim 

contra o sim” de Cabral –, o que por sua vez inscreverá outro dimensionamento 

temporal, que o caráter serial das obras deixa ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Série, rastro, linha, espaço-tempo da paisagem 

em extravio 
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É muito conhecido o apresso que Cabral tem pelo desencadeamento de séries em 

sua obra. No entanto, pouco se tem falado sobre a relação desse movimento seu e o 

método de composição serial na música, segundo Schoenberg. Antes propriamente de 

iniciar uma leitura nessa direção, é necessário perguntar para onde levam os 

mecanismos da voz em um texto escrito. As respostas, por mais diferentes que sejam, 

levarão em determinado momento, para a questão do texto e do gesto, abrindo uma via 

para a fisicalidade das relações entre o que é texto e o que é corpo. Nesse caminho – o 

de um texto que escreve um corpo –, encontro um tópico central na literatura dos dois 

autores. O tempo ativa formas e procedimentos distintos em Cabral e Oliveira, mas 

pode-se dizer que em ambos o gesto escrito encontra espessura na ideia da série. Flora 

Süssekind vê que tanto a vocalização escrita quanto a seriação estão “voltadas, por seu 

turno, para um motivo temporal comum, para a preocupação com os modos de enformar 

o tempo, com a relação entre experiência pessoal, experiência histórica e figurações 

temporais” (SÜSSEKIND, 1998, p.9). Não resta dúvida de que em Cabral e Oliveira 

estejam em jogo intensamente as experiências pessoal e histórica. 
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 Para além de tratar tais “figurações temporais” tematicamente (em ambos) e 

estruturalmente (até agora com mais repercussão em Oliveira), abordar a série é 

importante para nos aproximarmos de uma leitura que jogue com os sentidos críticos de 

deslocamento, erro e falhanço, na medida em que introduz de maneira estrutural, na 

obra de ambos, o tempo. “A obsessão do movimento percorre o trabalho da série”, 

escreve Süssekind sobre Borges (Idem, p.150). 

A coleção – diretamente ligada à memória – é uma espécie de série. Ela acumula 

e justapõe itens numa ordem a se criar. Walter Benjamin diz que “a existência do 

colecionador é uma tensão dialética entre os pólos da ordem e da desordem” (BENJAMIN, 

2004, p.228). E é como se ele dissesse que a coleção tem um elemento desencadeador, 

mas com um final – caso o tenha – impreciso. Na série, a ação de acumular coloca um 

limite muito frágil e instável entre o que é ordem e o que não é. “Nesse domínio, toda 

ordem é precisamente uma situação oscilante à beira do precipício” (Idem, p.228). 

Porque o avançar da série se dá pela justaposição de itens, ou seja, sua continuidade é 

apenas uma questão de contiguidade. O descontínuo assim passa a ser relativo, já que a 

cronologia é só um tipo de ordenação. O mesmo quando se fala de causas e efeitos 

formando um encadeamento lógico. Para Nietzsche, a “psicologia do erro” consiste 

justamente na confusão entre efeito e causa: quando “a verdade é confundida com o 

efeito do que se acredita como verdadeiro; ou um estado de consciência, com a 

casualidade desse estado” (NIETZSCHE, 2010, p.45). A vontade de sistema cria um 

mecanismo de causa e efeito que avança no sentido de um progresso em que geralmente 

se marca um início e um fim. Entre um e outro se evita, ao máximo, desvios, digressões 

e toda sorte de elipses, para assim preservar a unidade e continuidade de um sistema. 

Já a série, diferente sistema, não aspira uma unidade totalizante e sua 

continuidade avança e progride sem um fim identificável. Silvia Molloy, sobre Borges, 
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fala do “prazer continuado de um parágrafo cujo acúmulo de detalhes cancela toda 

antecipação possível e propõe, com cada novo elemento na série, a possibilidade de se 

desviar da continuidade da história” (apud SÜSSEKIND, 1998, p.139). Em outros termos, 

a série pode desarmar uma noção de história na medida em que as relações de causa e 

efeito são desnaturalizadas, transformando a objetividade em um tipo de máscara, como 

sentencia com humor o mesmo Nietzsche (NIETZSCHE, 2010, p.65). Ao desarmar uma 

noção de história, a série propõe outras formas de temporalidade que, por sua vez, 

produzem novas formas de mobilidade, algumas delas nada estranhas aos versos de 

Oliveira e Cabral. “A vontade de sistema é uma falta de retidão” (Idem, p.13), sentencia 

Nietzsche no mesmo contexto referenciado acima. Já Carlo Ginzburg, lendo o 

digressivo Lawrence Sterne, diz: “a linha que representa a beleza é a linha serpente” 

(GINZBURG, 2004, p.69). Falar, sobretudo para a obra de Cabral, sobre ondulações e 

sobre a crítica de um sistema pode parecer estranho, mas o que seus poemas fazem é 

levar ao limite uma noção de sistema para abalá-la, ou, em outros termos, encenar a sua 

precariedade. Por exemplo, há nas sessenta Montanhas Santa Vitória pintadas por 

Cézanne “um movimento de obsessivas correções e repetições de formas e temas na 

série” (SÜSSEKIND, 1998, p.166). Ou como diz Escorel sobre Cabral, trata-se de uma 

poética que dá “número à tragédia” e “geometria à vertigem” (ESCOREL, 2001, p.138). 

A série, ao enumerar itens, constrói uma temporalidade cuja linearidade se 

extravia. “A mera justaposição de duas peças (com seus climas, procedimentos, 

conotações diversos) pode ter uma virtude que essas peças, isoladas, não alcançam” 

escreve Borges ao resenhar The Albatross Book of Living Prose para a revista El Hogar 

(Idem, p.135). Para Süssekind há uma “tensão entre a estruturação paratática, a ênfase 

no descontínuo, na variação, e a preocupação com tramas perfeitas e ordenações lógicas 

que caracteriza a escrita de Borges” (Ibidem, p.134). No escritor argentino, essa outra 
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temporalidade, segundo John Sturrock, está ligada a uma perspectiva “do tempo como 

espaço” (Ibidem, p.139), que, para Süssekind, se dá através da série, quando ela 

consegue “transcrever como sucessivo o que se visualiza como simultâneo” (Ibidem, 

p.140). É como se, no texto, a série espacializasse fatos que aconteceram em um mesmo 

instante, criando um espaço-tempo em abismo, feito de combinações e permutações que 

brincassem com a matemática. Tal ordenação, como já disse Borges em trecho anterior, 

cria, pela justaposição, novas relações entre estes instantes, entre essas peças, 

deslocando seus sentidos na direção de novos sentidos em movimento. 

A série em Carlos de Oliveira tem um caráter particular, pois ela comporta 

imediatamente a metamorfose. Na verdade, trata-se de uma sequência de 

transformações que não apaga a imagem anterior à transformação. O poema “Lavoisier” 

dá uma ideia disso quando diz que na “poesia,/ natureza variável/ das palavras,/ nada se 

perde/ ou cria,/ tudo se transforma:/ cada poema,/ no seu perfil/ incerto/ e caligráfico,/ já 

sonha/ outra forma” (OLIVEIRA, 1982, p.99). É o que se vê em “Estalactite”, sequência 

numerada de vinte e quatro poemas-estrofes. Cada um deles tem quatorze versos e 

dificilmente esses versos ultrapassam o número de três palavras. O que faz com que 

cada linha seja estreita a ponto de criar uma sensação de movimento vertical, nada 

estranho à obra de Oliveira. É como se uma estrofe gotejasse na outra e a formação da 

série materializasse as estalactites através da mancha gráfica. Já falei da transformação 

das “gotas” em “flores”: “O céu calcário/ duma colina oca,/ donde morosas gotas/ de 

água ou pedra/ hão de cair/ daqui a alguns milênios/ e acordar flores nas corolas de cal” 

(Idem, p.104). Da parte I para a V: “suaves acidentes/ da colina/ silenciosa para/ a cal/ 

florir/ nesta caligrafia/ de pétalas/ e letras” (Ibidem, p.106). Para além da queda que 

continua, introduz-se agora, na ação de florir das gotas de pedra e água: a cal, pó que 
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serve para, dissolvido em água, pintar as coisas de branco, e, não dissolvido em água, 

ajudar na decomposição dos mortos. 

É claro que está em jogo, mais do que nunca, o movimento do rumor até o 

silêncio, da voz até a caligrafia. Na estrofe seguinte, o movimento vertical que descia, 

sob o signo da cal, agora sobe: “Algures/ o poema sonha/ o arquétipo/ do vôo 

inutilmente/ porque repete/ apenas/ o signo, o desenho/ do outono/ aéreo/ onde se perde 

a ave/ quando vier/ o instante/ de voar” (Ibidem, p.106). Sobe sob o signo do sonho, da 

inutilidade e da perda, mas ainda assim trata-se de um movimento ascensional em que 

se passou da “gota” para as “flores”, depois para a “cal” e agora para “ave”. O poema 

VII vê as aves caírem sob a forma do “pulsar/ das palavras,/ atraídas/ ao chão” (Ibidem, 

p.107), e esse pulsar, seis versos depois, “lembra o das estrelas antes de caírem” (Ibidem, 

p.107). Listarei a série: gotas, flores, cal, ave, palavras. Mais à frente, as metamorfoses 

prosseguem: “murmúrio/ orvalhado” (Ibidem, p.107), “algas/ ritmadas/ na corola” 

(Ibidem, p.108), “imagens/ no espelho”, “cristal/ esquivo” (Ibidem, p.110), “o impulso/ 

elástico/ da estrela” (Ibidem, p.11 1), “esta poeira/ lenta” e “gelo/ suspenso” (Ibidem, 

p.114). Tal série vai causando metamorfoses também na independência de cada poema-

estrofe. Utilizei esse nome composto, porque no início do poema cada um desses 

poemas-estrofes guarda certa unidade, ao menos sintática, que se encerra com ponto 

final. Mas a partir do número XII, metade exata da série, os poemas terminam na estrofe 

seguinte. Um exemplo, a passagem do poema-estrofe XII para o XIII: 

(...) 

as palavras 

que ficam 

assim 

misteriosas 

e depois 

soletrá-las 

do fim 

para 

o principio, 
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XIII 

 

olhá-las 

como imagens 

no espelho 

que as reflecte 

de novo 

compreensíveis 

e tornar a juntá-las 

(...) 

(Ibidem, p.109-110) 

 

Esse procedimento se radicaliza no prosseguir da série. O poema-estrofe XV 

tematicamente aborda o que faz na forma, lançando-se para fora de si, ou seja, para o 

XVI: 

(...) 

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 

(...) 

(Ibidem, p.111) 

 

 

Outra passagem radical acontece entre o XX e o XXI, em que o bloco de texto é 

quebrado por um espaço em branco e o início do próximo poema começa antes do início 

da próxima estrofe: 
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XX 

 

no ar 

que a explosão 

desloca, 

o cristal 

incerto do poema 

entre 

a água 

e a cal, 

o impreciso 

som 

milénios depois 

[ou antes] 

de se ouvir. 

 

Algures 

 

 
XXI 

 

esta poeira 

lenta 

hesita em regressar 

ao chão 

(...) 

 

em que se contraiu 

(...) 

(Ibidem, p.113-114) 

 

“Estalactite” é o desdobramento de Descida aos Infernos não só pelo movimento 

vertical, mas pela mudança na metade da série. Como se viu, as estrofes acima não 

coincidem com os poemas; já no outro longo texto, a partir da metade da série, a voz se 

desloca através do aparecimento das aspas que só se fecham no final do poema. 

Sobretudo a partir de “Estalactite”, pode-se dizer que nessas séries verticais, de maneira 

diferente do que acontece com Borges, o sucessivo se torna simultâneo através da 

sobreposição de tempos que tendem a se fundir em uma espessura de tempo, espécie de 

tempo geológico. 

No primeiro poema-estrofe, as gotas “hão de cair/ daqui a alguns milénios” e 

“filtrado pelo túnel/ do tempo” a primeira pessoa ouve “o orvalho num jardim” (Ibidem, 

p.104). Já no segundo, em uma “memória ao contrário” é registrado “o ritmo da pedra/ 

dissolvida/ quando poisa/ gota a gota/ nas flores antecipadas (Ibidem, p.104, grifo meu). 



196 

 

No terceiro, busca-se analisar o movimento “da estrutura/ em que se geram/ milénios 

depois/ estas imaginárias/ flores calcárias” (Ibidem, p.105). Este acúmulo de tempos, 

antes da explosão já vista versos acima, localiza o interruptor responsável pela 

detonação: “Localizar,/ na frágil espessura/ do tempo,/ que a linguagem/ pôs/ em 

vibração,/ o ponto morto/ onde a velocidade/ se fractura/ e aí/ determinar/ com exatidão/ 

o foco/ do silêncio” (Ibidem, p.105). Outro desdobramento serial dentro da série é a 

repetição de passagens ao longo do texto. Por exemplo, no início do segundo poema-

estrofe, lê-se: “Imaginar/ o som do orvalho/ a lenta contracção das pétalas” (Ibidem, 

p.104). E no nono, lê-se: “Imaginar/ o som do orvalho, transmiti-lo/ de flor em flor” 

(Ibidem, p.108). Há repetição, mas também diferença. A imagem continua, embora já 

não seja a mesma. Isso acontece ao longo de “Estalactite”. De volta ao segundo poema-

estrofe, lê-se: “registar/ nessa memória/ ao contrário/ o ritmo da pedra” (Ibidem, p.104). 

Avançando até o décimo segundo, lê-se: “Registar/ nessa memória/ ao contrário/ de trás/ 

para diante/ as palavras/ que ficam/ assim/ misteriosas/ e depois/ soletrá-las/ do fim/ 

para/ o princípio” (Ibidem, p.109). Primeiro, o ato da repetição já introduz uma 

temporalidade; segundo, o que se reproduz (“registar/ nessa memória/ ao contrário”) 

convoca outra temporalidade; por último, “o ritmo da pedra” justaposto às “palavras” 

registradas “de trás para diante” e depois soletradas “do fim para o princípio” pressupõe 

mais uma temporalidade. Aliás, nessa, por sua vez e para além da justaposição, já há 

movimento internamente (“de trás para diante”, “do fim paro o princípio”). 

Esse procedimento não está presente apenas nos poemas de Micropaisagem. Por 

exemplo, na versão reescrita de Turismo, primeiro livro do autor, a série “Infância” com 

que inicia o livro tem como primeiro poema estes três versos: “Terra/ sem uma gota/ de 

céu” (Ibidem, p.2) e como sexto e último poema estes três versos: “Céu/ sem uma gota/ 

de terra” (Ibidem, p.3). Mais à frente, em outra série do mesmo livro, essa expressão de 
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ausência aparece, agora de fato, em relação à paisagem de infância do sujeito: “Gândara 

sem uma ruga de vento” (Ibidem, p.6). 

O sucessivo se torna simultâneo, através da sobreposição de tempos, junção que 

espacializa as temporalidades. É em Micropaisagem que se vê uma proliferação de 

expressões de caráter adverbial, a funcionar por duplos, sugerindo tal deslocamento 

espacio-temporal. A seguir uma lista que não esgota tais ocorrências, mas dá exemplo 

da força delas. São imagens que privilegiam a justaposição e o sucessivo: “o ritmo da 

pedra/ dissolvida/ quando poisa/ gota a gota” (Ibidem, p.104), “rolam/ de verso/ em 

verso/ fechadas/ como gotas” (Ibidem, p.107), “o crepúsculo// entrando/ poro a poro/ 

pela mão/ que escreve” (Ibidem, p.114-115), “nessa arquitetura/ duvidosa/ de símbolos// 

que chegaram/ aqui/ de mão em mão” (Ibidem, p.119), “filtro/ litro a litro” (Ibidem, 

p.123), “endurecendo-o/ pouco a pouco/ [pedra contra/ pedra]” (Ibidem, p.127-128), 

“(...) caminhas/ de palavra/ em palavra,/ mica,/ feldspato, quartzo” (Ibidem, p.136), “(...) 

emudecem/ verso/ a verso” (Ibidem, p.140), até que chegam finalmente os últimos 

versos do livro: “assim/ a luz e a neve/ se ocultam/ pouco a pouco, assim/ se esquece” 

(Ibidem, p.146). Já as imagens que criam o movimento de sobreposição constroem-se a 

partir da ideia de simultaneidade. Para isso o livro usa em excesso as conjunções “e” e 

“ou”, além de repetir a preposição “entre”. Por exemplo: “(...) densidade que palpita 

entre a cal e a água” (Ibidem, p.107), “As raízes da árvore/ rebentam/ nesta página/ 

inesperadamente/ por um motivo/ obscuro/ ou sem nenhum motivo/ invadem o poema/ 

e estalam” (Ibidem, p.116), “crescendo/ entre vertentes/ e vértices/ vertiginosos/ de 

quatzo,/ feldspato/ e mica” (Ibidem, p.134), “para os barcos/ transportes/ duma indústria 

futura/ passarem/ e a canoa/ do amor flutuar/ ou perder-se,/ perdeu-se/ no mar/ 

cotidiano” (Ibidem, p.139, grifo meu). Em dado momento, o poema recorre a artifícios 
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gráficos que vão para além da quebra de verso: “[calágua]” (Ibidem, p.108), 

“[calcolina]” (Ibidem, p.109), 

XIV 

perdê-las 

              a cal 

entre { 

             e a água 

espaço 

de tensões obscuras 

que passa 

pelo cristal 

esquivo 

              a água 

entre { 

             e a cal 

reavê-las 

num grau de pureza 

(Ibidem, p.110) 

A série no livro seguinte, Entre Duas Memórias, alcança uma elaboração e ao 

mesmo tempo uma deriva, que remetem tanto ao serialismo de Schoenberg, quanto à 

montagem dos Quatro Quartetos de Eliot. Nesse livro encontra-se tudo que já estava 

presente em Micropaisagem: a descontinuidade dos poemas-estrofes, as expressões de 

caráter adverbial a funcionar por duplos, a preposição “entre” dando ideia não se de 

alternância, mas também de simultaneidade (já presente no título do volume). Mas a 

disposição das séries no livro apresenta uma estrutura ainda mais dinâmica. Ele é 

dividido em três grandes séries: “Cristal em Sória”, “Sub Specie Mortis” e “Tempo 

Variável”. Cada uma dessas séries está dividida em três séries menores, porém entre elas 

não há divisão. A única indicação de que se está trocando de uma subsérie para a outra é 

a numeração que volta ao início. Por exemplo, “Cristal em Sória” tem como partes 

integrantes: “Nas Colinas com António Machado”, “Descrição da Guerra em Guernica” 

e “Rio, despedida”. 

Os vinte poemas-estrofes que compõe “Cristal em Sória” têm, como em 

Micropaisagem, quatorze versos, rastros de sonetos. Em “Sub Specie Mortis”, os 

também vinte poemas-estrofes estão divididos em “Salto em Altura”, “Noite de Verão” 
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e “A segunda memória”. No entanto, cada poema-estrofe tem agora vinte e dois versos. 

Em “Tempo Variável”, a menor das seções, os quinze poema-estrofes têm dezesseis 

versos e as séries são “Dança”, “Crepúsculo” e “Fotomontagem”. Devido a essa 

justaposição em que há uma coordenação clara e ao mesmo tempo uma indistinção que 

a extravia, mais do que uma estrofe que contamina a outra, um ciclo se deixa 

contaminar por outro devido ao fluxo ininterrupto e às imagens coincidentes. Um 

exemplo mais imediato disso é, na série “Sub Specie Mortis”, a passagem do sexto e 

último poema-estrofe da shakespeareana subsérie “Noite de Verão”, cujo fim é “a 

sombra; a lâmpada apagada;/ a transformar-se em sono” (Ibidem, p.167), para o 

primeiro poema-estrofe de “A Segunda Memória”, que começa assim: “Estes morros 

difíceis/ chamam-se dunas; toda a noite” (Ibidem, p.167). A “lâmpada apagada” de uma 

subsérie abre a “noite” da outra subsérie. 

Para além da organização dos textos no livro, na leitura de Entre Duas Memórias, 

escolho a imagem da verticalidade, desdobramento de Descida aos Infernos e, 

sobretudo, “Estalactite” para entender para onde caminha a série em Oliveira. Vou me 

ater à primeira grande série e à parte da segunda. Nelas claramente o movimento da 

verticalização contínua dá a ver uma possibilidade de leitura para entender certa 

dimensão do tempo e memória em Oliveira e a relação estreita que tal dimensão guarda 

com a estrutura serial. “Nas Colinas de António Machado”, lê-se: “Fogo, fulgor/ das 

veias fatigadas/ subindo à pedra; à luz;/ à neve/ por cair;/ estrutura imóvel refractando/ 

que chama interior?” (Ibidem, p.149). Chamo a atenção para o “fogo” que aparece em 

contraste com a “neve por cair” (comumente, o frio liga-se à memória em Oliveira). 

Enquanto a neve cai, a pedra sobe em contraste com uma estrutura imóvel e refratária. 

 Já “Descrição da Guerra em Guernica” retoma diretamente as gotas de estalactite, 

mas a imagem está transmutada pelo corpo feminino na figura do leite materno: “é 
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apenas peso: seios/ donde os mamilos pendem,/gotas duras/ de leite e medo; quase 

pedras;/ memória tropeçando/ em árvores, parentes,/ num descampado vagaroso;/ e 

amor também” (Ibidem, p.154). Ao mesmo tempo em que as gotas propõem uma 

origem (a mãe), o leite desdobra-se em “medo”, em “pedras”, ligadas por sua vez à 

fixação e imobilidade em crise que a “memória tropeçando” seria. Tais gotas, apesar de 

pedras, deslocam-se: “O incêndio desce;/ do canto superior direito” (Ibidem, p.155). 

 Vê-se aqui de novo o fogo como contraponto à neve, que se justapõem a outros 

pares contrastantes, como ascensão e queda, fixação e mobilidade. Na terceira série que 

configura “Cristal em Sória”, “Rio, despedida”, leio que “o que é espessura, densidade;/ 

e se parece imóvel,/ vendo melhor, desliza/ na luz noturna: imagem/ do meu peso/ 

contra as margens fluente” (Ibidem, p.156). A fusão-indistinção entre fixação e 

mobilidade desenvolve-se: “afastando as águas/ marginais; endurecendo-as/ na raiz dos 

álamos/ enquanto ganha/ fluidez: transmutação?/ paciência geológica?” (Ibidem, p.156). 

 O endurecimento é a condição para a fluidez. A organização do poema em séries 

parece estruturalmente equivaler a essa relação entre o que fica e o que segue – 

condição para o estabelecimento de outra temporalidade, ligada ao silêncio da natureza 

(“paciência geológica?”), temporalidade por sua vez que contém a transformação: “Para 

haver rio/ tem de haver/ árvores duríssimas (...)” (Ibidem p.157). O mais curioso é que 

tal fusão produz uma síntese sui generis, na medida em que ela é fruto mais dos restos 

do choque entre as partes, do que fruto de uma resolução. “Esta substância?/ outra?/ a 

erosão do mundo?” (Ibidem, p157) ou “o cansaço geral; a erosão;/ prossegue ao ritmo 

da noite;/ cada vez mais lento, o ar/ desce dos brônquios” (Ibidem, p.165). 

A fusão “entre duas memórias” produz, entre o fixo e o não-fixo, um conjunto de 

resíduos, “erosão do mundo”. O movimento horizontal do rio, metáfora cansada de 

tempo, altera-se e radicaliza-se em uma verticalização, em curso já há muito tempo: 
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“Colinas consagradas/ ao cristal, à prata; descem/ de novo as nuvens;/ (...)/ passam as 

coisas, os resíduos,/ com a sua lentidão de terra a esboroar-se” (Ibidem, p.158). É como 

se o atrito esboroasse a matéria da memória e lentamente fosse produzindo um cansaço 

geral e erosão. Em consonância, estão em jogo outras imagens também como a da voz 

cada vez mais fundida com a caligrafia a ponto de parecer um “eletrocardiograma lido/ 

como um horóscopo” (Ibidem, p.164). Sinal disso são “a curva distendida como/ o 

gráfico dum grito” (Ibidem, p.152) e “o amor relido noutros corpos;/ no gráfico tão 

simples,/ onde a vertigem surge/ com a lentidão quadriculada/ dos erros, dos desvios” 

(Ibidem, p.164). 

O livro Entre Duas Memórias, com seus ciclos seriais, formalizam na obra de 

Carlos de Oliveira a inscrição de um “Tempo Variável” onde há, “ao centro da 

forquilha,/ entre o passado e o futuro: espuma num e noutro flanco” (Ibidem, p.166). A 

inscrição de um tempo feito de restos, desvios, erros onde é “difícil ler cá fora/ o grito 

entre a pergunta e a resposta” (Ibidem, p.166), porque “do nascente, do ocaso,/ sobem 

marés; ao mesmo tempo”. E tal tempo “forquilha” (uma bifurcação) entre o fixo e o 

móvel, produz um resíduo “variável”, desviante em relação a uma linearidade. Tal 

tempo de sobras é a série e a série, em Carlos de Oliveira, apresenta-se através do rastro: 

“(...) reaprendendo/ a respirar o ar efêmero/ de cada quarto; a analisar/ melhor estes 

detritos;/ névoa, flúor; contra a chuva/ que os ilumina-o sem diluir/ o peso do 

crepúsculo” (Ibidem, p.177) ou “estes resíduos/ absorve-os agora, avidamente,/ o 

mesmo corpo, a mesma rede/ vulneráveis de poros; aglutina-se a areia:/ e as suas dunas 

à deriva” (p.180). Imagens em tensão como a da “sombra” e do “rumor” são variantes 

da imagem do “rastro”. O poema avança mas fica e no que fica, caligraficamente, deixa 

uma marca através de “resíduos/ de “reservas poéticas”,/ detritos/ apenas, [que] 
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descrevem/ o rumor, a surdina/ das coisas/ sufocadas, [que] transcrevem/ o musgo,/ o 

líquen,/ as flores esboçadas/ na cal, [que] emudecem verso a verso” (Ibidem, p.140). 

No trecho anterior, retirado de Micropaisagem, vê-se como tais restos são 

responsáveis por uma versão escrita do “rumor”, o qual encontra equivalente na imagem 

da “som[bra]”, que se desloca para a imagem da “surdina das coisas sufocadas” 

emudecidas “verso a verso”, como a lembrar que o trabalho é gradual e lento, ou seja, 

serial. 

 Acredito que a imagem do rastro materialize uma concepção de literatura em 

Carlos de Oliveira, espécie de síntese possível, precária e falhada. Ela está 

nomeadamente espalhada pelos romances. Nos poemas, sua ideia, como se viu, está 

presente. Percorrerei quatro poemas em que a palavra “rastro” aparece e um em que, 

apesar de não aparecer, ela encontra uma de suas melhores inscrições. Já em Mãe Pobre, 

em um poema chamado “Cantiga de Ódio” encontram-se tais versos: “E venha a morte 

depois/ fria como a luz dos astros:/ que nos importa morrer/ se não morrermos de 

rastros?” (Ibidem, p.15). O rastro está diretamente ligado a um tipo de paralisia crítica, 

pode-se morrer por nada fazer ou pode-se morrer por fazer cantigas de ódio em um livro 

que se chama Mãe Pobre. A prática do poema de modo geral tem alcance muito relativo, 

o que dizer da prática do poema em um contexto político específico em que está em 

jogo diretamente a ação desse poema na sociedade? Essa ação ou falta de ação leva a 

figura do autor, sua personagem encenada nos textos, a se ver em uma situação textual 

em que tal impasse se manifesta através de um canto plangente. 

 Como já se viu, para funcionar, esse canto – e com a iminência do fim – precisa 

deixar rastro. Em outras palavras, a prática do poema – no contexto político específico 

em que está em jogo diretamente a ação desse poema na sociedade – pode ser o rastro, 

que implica em uma temporalidade outra quando a morte não tem um caráter sacrificial 
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(como se poderia supor), mas sim um desestabilizador caráter de inscrição. Porque, ao 

seguir o rastro, não se pode ler “a inscrição sedimentada de uma história (...), mas a 

marca direta de uma verdade inarticulável, que se imprime na superfície da obra e 

desarma toda a lógica de história bem-composta, de composição racional dos 

elementos” (RANCIÈRE, 2009, p.58). Não é o que se vê ainda no rastro de Mãe Pobre, 

mas o simples fato de a morte se fazer ver nele já avisa algo. 

Em Colheita Perdida, a segunda e última estrofe do já citado “Céu” diz o 

seguinte: “Se acaso for o rastro/ dalgum cometa errando/ no esplendor de tanta solidão,/ 

é o meu desespero./ Lembra-te de tudo o que mais quero/ e não lhes chame astro” 

(Ibidem, p.30). A palavra “astro”, de maneira diferente da citação anterior, aparece pela 

negativa: apesar da rima, o rastro não foi deixado por nenhum astro, mas é a 

materialização possível, ainda que paralisante, de seu desespero que, segundo a primeira 

estrofe, é a marca de outra temporalidade, aquela em que “o rumor da terra se reflecte/ 

como eco dum grito” (Ibidem,p.30). Passagem já do domínio vocálico para o gráfico, 

mas, por isso mesmo, incapacidade de o visual (caligrafia) ser sonoridade (voz). Essa 

passagem – também por onde emerge a força do extravio – é o movimento necessário 

em que se pode dar a fusão-indistinção entre sujeito e objeto na paisagem. É justamente 

nesse ponto que se ouve o rumor, sinal de um tempo e de uma política da natureza, a 

perturbar o tempo humano. Finitude e não-finitude confundem-se, o mesmo se dá entre 

o contínuo e o descontínuo. Carlos de Oliveira escreve a série, pois o domínio do 

movimento serial é o lugar em que controle e erro trabalham pelos mesmos efeitos. 

Quanto maior a “composição racional dos elementos”, seu rigor, maior a ameaça do 

extravio. É como se tal composição deixasse marcas: essa inscrição, ao contrário do que 

poderíamos pensar, não conduz a um caminho, mas, como diria Didi-Huberman, produz 

um jogo com o fim (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.251), que, como a expressão diz, não 
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aponta para um fim, mas para o jogo com ele. Não se trata do fim do caminho, mas do 

que restou dele. É o próprio filósofo quem pergunta: “E para tanto não será suficiente 

elaborar a falta, dar forma ao resto, fazer do ‘resto assassinado’ um autêntico resto 

construído?” (Idem, p.254). E com esses restos-resíduos não é possível reaver o 

caminho; como se sabe: “Não há outro/ registo, mas alíneas deste. (...)” (OLIVEIRA, 

1982, p.182). 

Na série “Desenho infantil” de Sobre o Lado Esquerdo de 1968, ao longo dos 

quatro parágrafos numerados, lê-se: “na madrugada, a aprendizagem da criança começa 

pela dor, que se desdobra sem descanso e a partir de si mesma” (Ibidem, p.94). Depois, 

“Passam [os camponeses] sobre a areia e as pegadas somem-se depressa, ‘mas carregam 

aos ombros a pedra do meu lar (pensa a criança obscuramente) e a minha lápide futura’” 

(Ibidem, p.94). A seguir, “É fácil ver ainda nos cadernos, no espólio que as razões de 

família acautelaram em arcas protectoras, a cólera das cores, a impaciência dos traços 

que rasgam o papel” (Ibidem, p.94). Então “as palavras hesitam de repente, incertas, 

disjuntivas, e o poema esboroa-se no rasto da criança” (Ibidem, p.95). A aprendizagem 

começa pela dor, desdobrando-se sobre a areia, nas pegadas dos camponeses, dor 

desdobrada nos traços a rasgarem o papel. Sobre esses traços, inscreve-se um 

movimento onde há dois pontos entre as quais a tensão se produz: “a pedra do meu lar 

(pensa a criança obscuramente) e a minha lápide futura”. Tais traços, porém, são 

disjuntivos, por isso há o rastro e o poema esboroado, tal qual a terra em texto já visto 

anteriormente (isso para não falar da Terra Esboroada, que seria o título do poema de 

Eliot caso Oliveira o traduzisse). 

Em Micropaisagem, há um poema intitulado “Rasto”, onde o desenho da 

estalactite do mesmo livro transfigura-se graficamente agora nas séries de marcas 

deixadas. E tal rastro é desenhado com imagens já conhecidas. “Sombra/ com luz/ 
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ainda/ nos últimos ramos,/ árvore/ crescendo/ entre vertentes/ e vértices/ vertiginosos/ 

de quartzo,/ feldspato/ e mica,/ paisagem/ quase desolada”: 

II 

 

onde surges 

de súbito 

e procuras fitar-me 

com os olhos 

ofuscados 

(...) 

 

 

III 

 

(...) 

então, 

desistes 

de me 

reconhecer 

e segues 

nesse passo 

que mal pisa 

o silêncio, 

contornando 

o desenho 

das letras 

(Ibidem, p.136) 

  

O rastro é deixado na paisagem pela paisagem onde se constrói uma interlocução 

– que já foi de sujeito e objeto, pré-fusão – a partir dos materiais da própria paisagem. 

Os “vértices vertiginosos” não estabelecem apenas uma aliteração, mas são mesmo a 

transcrição do desenho (“gráfico do grito”) do verso. O rastro – que supostamente 

conduziria a segunda pessoa para o lugar de onde a primeira pessoa saiu (cumprindo 

assim um reconhecimento) – não cumpre essa função. O rastro conduz para um lugar 

que se identifica precariamente – pois por pouco tempo – apenas com os próprios versos. 

A série em Carlos de Oliveira é produto de um extravio de certo tipo de conhecimento. 

Tanto que a voz diz ao interlocutor, desdobramento possível do leitor, no quinto e 

último poema-estrofe da série: 

alcanças 

os vértices 

vertiginosos 

e desapareces 
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nos últimos 

ramos 

da árvore 

com o sol 

e as sílabas 

que se desprendem 

destas páginas 

onde fica 

apenas 

o teu rasto. 

(Ibidem, p.136-137) 

 

O rastro – duplo do poema e ao mesmo tempo paisagem onde este se esboroa – 

ao fim desloca-se literalmente, pois ele não é o rastro do sujeito e sim do seu 

interlocutor ou, pensando de outra forma, ele é o rastro do sujeito na medida em que 

este se confunde com seu próprio interlocutor. Essa transformação, advinda do falhanço, 

é mais uma das transformações que já fundiram, por exemplo, voz e escrita, sujeito e 

natureza, dando ao poema um caráter desestabilizador. 

Por fim, retorno ao poema com que o autor abre seu último livro de poemas, 

Pastoral. O texto chama-se “Registo” e nele não há a palavra rastro. No capítulo 

“Carlos de Oliveira e a responsabilidade do falhanço”, fiz uma leitura dele, justaposto 

ao poema “Infância”, que valorizou o movimento vertical e uma temporalidade atípica 

em que tudo surpreende, embora tudo já estivesse programado. O poema não integra 

uma série, a não ser que se pense Pastoral como uma série não numerada em que os dez 

poemas têm títulos. A hipótese de série não é absurda, porque o conjunto apresenta uma 

coesão em termos de imagem, desenho na página e sintaxe. E todo o livro acaba por ter 

uma extensão e se parecer ou com uma longa série de Micropaisagem ou com um ciclo 

de séries de Entre Duas Memórias. 

Mesmo que não se leve em conta o movimento serial da qual “Registo” pode 

fazer parte, o movimento das marcas deixadas e sua consequente desaparição parcial 

inscreve-se bem na ideia de rastro. “Como se propaga/ esta sombra e fica/ gradualmente 

mais gráfica/ num som/ de minas e éter (...)” (Ibidem, p.184). Há uma convergência de 
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imagens, já lidas aqui, como a da “sombra”, a do “som” e de sua transcrição via 

“gráfico”, convergência que colabora para a criação de um estado disjuntivo de “ter 

desenhado o horizonte/ com seu traço/ mais volátil” que é quando se vê da caligrafia “a 

tinta a evaporar-se” (Ibidem, p.182). O rastro é o resultado da impossibilidade de marcar 

um percurso, ou seja, uma marca pela sua própria ausência. O que configura uma 

situação temporal que não é totalmente de presença, nem totalmente de falta. O poema 

termina assim: “Não há outro/ registo, mas alíneas/ deste. Assim flutua;/ cálculo e acaso; 

a cal/ ainda tensa sobre o crepúsculo esponjoso” (Ibidem, p.182). Tais versos – quando 

justapõem “cálculo e acaso”, na direção de uma unidade problemática – apontam 

justamente para essa outra temporalidade ao lançar mão de um sistema que, ao mesmo 

tempo, indica a precisão e seu próprio extravio. Parece-me ser dessa natureza o 

movimento serial e o rastro na obra de Carlos de Oliveira. Isso para não falar da 

reescrita como encenação do próprio rastro, a formar o terceiro termo de uma dialética 

problemática, já que se trata do residual, i.e., de uma não-síntese: 

Trata-se de, entre dois caminhos, escolher um terceiro: nem simplesmente captar a 

evolução mais linear da obra através das primeira edições, nem reduzi-la à versão 

final, mas procurar apreender, considerando as diferentes versões dos textos 

publicados, uma poética global que só neste confronto e complementaridade pode 

ressurgir com exactidão e rigor. (MARTELO, 1998, p.19). 

 

Benjamin fala, em relação ao colecionador, que este tenta empreender sua ação 

organizacional por ter uma sensação muito viva e próxima do que seja o não-sistemático. 

“O grande colecionador é tocado bem na origem pela confusão, pela dispersão em que 

se encontram as coisas no mundo” (BENJAMIN, 2009, p.245). E está em jogo nessa nova 

ordenação não apenas as relações entre os itens de sua coleção, mas sim as novas 

relações entre ele, colecionador, sua coleção e o mundo. O autor afirma que se trata de 

“uma grandiosa tentativa de superar o caráter totalmente irracional de sua mera 

existência [do colecionador] através da integração em um sistema histórico novo, criado 
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especialmente para este fim” (Idem, p.239). A coleção, para Benjamin, está ligada não 

só a uma nova organização, mas sobretudo a uma acumulação: “A necessidade de 

acumular é dos sinais precursores da morte, tanto nos indivíduos quanto nas sociedades” 

(Ibidem, p.242). Isso diz algo no que se refere à proliferação de séries na arte moderna, 

está em cena outra relação entre cultura e morte, advinda da experiência moderna do 

tempo e do espaço. Outra observação de Benjamin sobre a coleção, que pode iluminar o 

exame das séries como descontinuidade entre ordem e desordem, é quando ele escreve 

sobre o caráter sempre incompleto, parcial e talvez – por isso mesmo – desejoso de uma 

totalidade por vir: “No que se refere ao colecionador, sua coleção nunca está completa; 

e se lhe falta uma única peça, tudo o que colecionou não passará de uma obra 

fragmentária” (Ibidem, p.245). 

Noutro ensaio, Benjamin, ao abordar o mobiliário, esboça um conceito para 

rastro, na esteira do inconsciente, e ele faz questão de aproximar tais marcas de uma 

materialidade, que, em primeiro estágio, o sonho pode não comportar. Para ele, “a 

psicanálise descobriu as imagens ambíguas como esquematismos do trabalho onírico. 

Nós, porém, com a mesma convicção, estamos menos no rastro da alma do que no 

rastro das coisas” (Ibidem, p.247). A ideia do rastro em Benjamin está ligada à voz que 

se pode extrair das coisas. De Paris Intime de H. de Pène ele recorta essa fala da polícia: 

“Quantas coisas num minueto!”, dizia um célebre dançarino. Quantas coisas num 

paletó, quando as circunstancias e os homens o fazem falar! Vocês me dirão que 

seria bastante duro, toda vez que se veste um redingote, pensar que ele talvez esteja 

destinado a lhes servir de mortalha. Concordo que minhas suposições não são cor-

de-rosa. Mas como eu disse...a semana é triste” (Ibidem, p.258). 

 

Ele continua o recorte de trechos que mostram o que no rastro fala: 

Multiplicação de rastros devido ao aparato administrativo moderno. Balzac chama 

atenção para esse fato: “Tente, pois permanecer desconhecidas, pobres mulheres da 

França, viver o menor romance de amor no meio de uma civilização que anota nas 

praças publicas a hora da partida e da chegada dos fiacres; que conta o número de 

cartas e as sela duplamente – no momento exato em que são jogadas nas caixas e 

quando são distribuídas –, que numera as casas...; que vai, em breve, ter todo seu 
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território mapeado em suas mínimas divisões... sobre vastas folhas de cadastro – 

uma obra gigante comandada por um gigante.” (Ibidem, p.260). 

 

A partir das palavras de Benjamin pode se chegar ao paradigma indiciário 

sugerido por Carlos Ginzburg, no qual os “dados são sempre dispostos pelo observador 

de modo tal a dar lugar a uma sequência narrativa, cuja formulação mais simples 

poderia ser alguém passou por lá” (GINZBURG, 2009, p.152). Ainda que Ginzburg deixe 

entender, por vezes, que outras formulações menos simples possam dar conta de um 

caminho que leve a uma origem pré-estabelecida, ele também afirma a presença de 

“sutilezas certamente não-formalizáveis” (Idem, p.167). E, como Benjamim, ele 

relaciona tal paradigma, presente já na medicina e na literatura policial, à psicanálise, 

pois ela levanta “pormenores aparentemente negligenciáveis” que podem “revelar 

fenômenos profundos de notável alcance” (Ibidem, p.178). No entanto, o que há de mais 

produtivo em Ginzburg, para minha abordagem, é uma concepção de saber do 

paradigma indiciário diferente da concepção de saber do paradigma galileano, 

normatizador e preocupado em evitar variantes e extravios: “o rigor flexível (se nos for 

permitido o oxímoro) do paradigma indiciário mostra-se ineliminável” (Ibidem, p.179). 

Para Ginzburg, o indiciário é constituído por “formas de saber tendencialmente mudas – 

no sentido de que, como já dissemos, suas regras não se prestam a ser formalizadas nem 

ditas” (Ibidem, p.179). Essa afirmação mobiliza alguns tópicos abordados anteriormente 

em minhas leituras, entre elas, o dos mecanismos da prosopopeia em Cabral e o da 

unidade problemática entre sujeito e natureza que o rumor-silêncio de Carlos de 

Oliveira propõe. Ao fim, ambos concordariam com Ginzburg, ao ouvirem-no dizer que 

“o conhecimento histórico é indireto, indiciário, conjectural” (Ibidem, p.157). 

O caráter serial da poesia de Cabral e Oliveira põe em cena um “rigor flexível” e 

sublinha, cada qual a partir de um lugar, esse conhecimento que torna significativo, ao 

mesmo tempo questionando-os, os limites entre ordem e desordem, criando “zonas 



210 

 

opacas [que] são alguns dos rastros que um texto (qualquer texto) deixa atrás de si” 

(GINZBURG, 2011, p.12). A relação entre série e rastro – que a justaposição de questões 

lidas na poesia de Oliveira motiva – aponta para o caráter espacio-temporal em seus 

versos na medida em que o avançar da série é feito de retorno e repetições, assim o 

progresso, se me for permitido o oxímoro (como brinca Ginzburg), não só é feito a 

partir de sucessões, mas também de simultaneidades, como sugere Süssekind, e de 

retornos, eu acrescentaria. Esses três movimentos, Carlos de Oliveira chama – conforme 

apareceu, capítulos atrás – de “metamorfose repetitiva”. Tal ideia colabora para aquele 

tempo geológico com a qual o sujeito se funde. 

Uma consciência peculiar das revoluções da terra (dia e noite, noite e dia) que fecham 

o efêmero no círculo sempre repetido. Mas um repetido repetindo sempre as formas na 

ressurreição quotidiana sem destruir nada em definitivo (a evolução, o 

desaparecimento de certas espécies, são quotidianamente imperceptíveis) (OLIVEIRA, 

2004, p.171). 

 

Por trás disso, há a ideia de que o texto literário assimila da realidade os mesmos 

mecanismos da realidade, até porque ele é parte integrante e viva dessa mesma realidade. 

A série-rastro é uma das formas que os textos de Oliveira usam para assimilar isso. “Os 

crepúsculos por exemplo não são perda de qualidade fundamental (que é invariável) 

mas nuances da metamorfosee repetitiva” (Idem, p.170). O avançar e o regressar 

fundem-se, i.e., são criadas “formas novas mas idênticas”. Formando um paralelo com 

as “zonas opacas” de Ginzburg, escreve Carlos de Oliveira: “É na zona escura do 

círculo que decorrem as metamorfoses” (Ibidem, p.174). 

Depois do movimento que fiz da série ao rastro com o intuito de abordar e 

nomear formas e procedimentos espacio-temporais em Carlos de Oliveira, regresso à 

série, no entanto, a partir agora do conceito de composição na música de Schoenberg 

para me aproximar da série em Cabral. Acompanho a descrição crítica que René 

Leibowitz faz de parte da obra de Arnold Schoenberg. Seleciono alguns trechos os quais, 
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de certa forma, encontrarão paralelo em alguns tópicos abordados neste capítulo e no 

anterior. Por exemplo, Leibowitz destaca nas primeiras obras do compositor austríaco o 

lugar importante que ele dá à voz e a relação disso com um potencial dramático de sua 

música: “Schoenberg adota a inovação mais audaciosa de Beethoven: a inclusão no seio 

da sinfonia da voz humana” (LEIBOWITZ, 1981, p.55). A renovação do músico na 

direção do serialismo se dá devido “em boa parte à organização sinfônica de estruturas 

dramáticas” e outros fatores, “um dos mais importantes dentre eles se realiza na escrita 

vocal” (Idem, p.56). Usar a voz humana para dar dramaticidade através do canto não é 

nada novo na música, por isso Schoenberg se esforça para desligar a voz do canto: 

(...) desde esta partitura [a dos Gurre-Lieder], um novo meio vocal – que é ao mesmo 

tempo um novo e poderoso meio de expressão dramática – vem à luz. Trata-se do 

Sprechgesang (fala) que é utilizado pela primeira vez no grande melodrama do 

recitante da terceira parte da obra (Ibidem, p.56). 

 

Tais “inflexões mais ou menos variadas da voz falada” (Ibidem, p.91) e o 

“recrudescimento do contraponto” (Ibidem, p.56) são grandes aquisições, porque “ele 

conseguiu não somente ultrapassar o antigo dualismo, mas constituir o começo de uma 

nova era da música dramática” (Ibidem, p.57). Porque tais meios contrapontísticos, ao 

invés de se fixarem como antíteses, colaboram para evitar “a afirmação do centro tonal, 

agenciando um grande número de regiões tonais frequentemente muito distantes deste 

centro” (Ibidem, p.62).  Assim, 

cada uma das partes em questão constitui, de fato, uma voz real e nos apercebemos 

de que este conjunto polifônico foi concebido sob a forma de um triplo contraponto 

invertível. Observamos que as vozes extremas ‘trocam de lugar’ e que somente a voz 

média permanece em seu registro original (Ibidem, p.64). 

 

Fazendo eco com as considerações musicais acima, Helton Gonçalves de Souza, 

em estudo comparativo entre Cabral e Augusto de Campos, aborda algumas relações 

pontuais da série em Cabral e no compositor Webern, discípulo de Schoenberg. Depois 

de uma exaustiva equação que ele monta a partir da relação entre os poemas do livro 

Serial, ele percebe que tais “elementos composicionais” eliminam ou tendem a eliminar 
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“a existência de um centro temático na organização dos poemas de Serial” e assim se 

torna possível “especular o modo como se ajustam isomorficamente, à ordem semântica 

da obra, sugerindo uma orientação estética de sua recepção por parte do leitor, 

aproximando-nos comparativamente do serialismo musical” (SOUZA, 2001, p.159). 

Para além do conhecimento musical específico, o que se tem em perspectiva é a 

distribuição dessas partes, com e sem vozes, criando entre si relações de organização 

musical inusitadas, já que “a harmonia parece, antes de tudo, procurar explorar e 

justapor regiões tonais as mais distantes entre si” (Ibidem, p.70). Justamente com essas 

justaposições, cria-se uma “trama formal” e “mais cerrada”, ao mesmo tempo em que 

estrutura a “unidade dos diferentes movimentos entre si” (Ibidem, p.73). Acredito que a 

sugestão de movimento lido por Leibowitz não esteja muito distante da valorização da 

voz e do drama, anotados aqui anteriormente em Cabral e Oliveira. A escritura 

extremamente contrapontística do serialismo cria outro tipo de movimento, porque ao 

mesmo tempo em que propõe uma continuidade crescente ou decrescente, tal 

continuidade é posta em causa, o que cria outras possibilidades de continuidade, a partir 

de novas combinações que valorizam o contraste por contiguidade, como mostrou 

Helton Gonçalves de Souza, retirando a força de um “centro temático” e linear de 

organização. Ainda Leibowitz sobre Schoenberg: 

Enfim, do ponto de vista formal, nosso ciclo consegue resolver esta situação paradoxal 

que é criar a unidade do todo, não através de materiais em comum entre um Lied 

[música para voz solo e piano], mas graças a contrastes extremamente marcantes e 

uma invenção constantemente renovada sobre todos os planos (Ibidem, p.81). 

 

  

Dois Parlamentos, de João Cabral, como visto anteriormente, tem uma 

continuidade convocada pela numeração das duas séries, mas ao mesmo tempo essa 

continuidade é deslocada quando os números apresentam-se numa ordenação outra. Por 

exemplo, a primeira série, “Congresso no Polígono das Secas”, apresenta esta sequência: 

1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, 4, 8, 12, 16. A enumeração, em verdade, está 
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dividida em quatro subséries que avançam somando o número quatro. A primeira 

subsérie vai de 1 até 13. Os números avançam somando-se quatro unidades: 1 ao 5, do 5 

ao 9, do 9 ao 13. Depois retorna-se ao que seria o segundo item e começa a segunda 

subsérie também avançando pela soma de quatro unidade: do 2 ao 6, do 6 ao 10, do 10 

ao 14. Assim passa-se ao terceiro item e à terceira subsérie que também funciona com 

eixo na soma de quatro unidades: do 3 ao 7, do 7 ao 11, do 11 ao 15. Por fim a última 

subsérie que avança da mesma forma: do 4 ao 8, do 8 ao 12, do 12 ao 16. É nessa última 

que fica mais claro o procedimento da soma de quatro unidades, pois essa subsérie 

começa pelo 4 e é mais fácil acompanhar continuidade proposta pela soma. Já a segunda 

série, “Festa na Casa-Grande”, apresenta esta sequência: 1, 6, 11, 16, 2, 7, 12, 17, 3, 8, 

13, 18, 4, 9, 14, 19, 5, 10, 15, 20. Essa série apresenta as mesmas características da 

primeira, mas aqui a sequência e subdivisões da série se dão através de um eixo que é a 

soma de cinco unidades. 

Para além dessas outras formas de continuidade, as duas séries em Dois 

Parlamentos têm uma unidade do que diz respeito ao tamanho das estrofes e da 

extensão de seus versos. Em “Congresso no Polígono das Secas”, em uma das dezesseis 

estrofes, há dezesseis versos e as extensões deles seguem um ritmo próprio. Na grande 

maioria das estrofes, cada voz fala por dísticos, cada dístico tem um hexassílabo e um 

octossílabo e o desenrolar das falas inverte a ordenação. Por exemplo, na primeira 

estrofe, a sequência do ritmo dos versos é esta: 6, 8; 8, 6; 6, 8; 8, 6; 6, 8; 8, 6; 6, 8; 8, 6.  

 Em “Festa na Casa-Grande”, todas as vinte estrofes também têm dezesseis 

versos cuja extensão dificilmente foge do hexassílabo. No que se refere ao tema, as duas 

séries do poema em vozes Dois Parlamentos criam listas a partir de uma mesma 

imagem, que sofre alterações e deslocamento, num procedimento parecido ao de Carlos 

de Oliveira em “Estalactite” quando repete versos introduzindo variantes, encenando 

aquilo que o próprio autor português chamou de “metamorfose repetitiva” (OLIVEIRA, 
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2004, p. 170). Em “Congresso no Polígono das Secas”, a imagem desdobrada em uma 

lista de variantes é a imagem de seu primeiro verso: “– Cemitérios gerais/ onde não só 

estão os mortos” (CABRAL, 2008, p.105). Mas, em cada subsérie, ela apresenta uma 

variante que se mantém para se desdobrar em outras variantes. Por exemplo, a primeira 

subsérie mantém o primeiro verso (“– Cemitérios gerais”) e varia o segundo: “– 

Cemitérios gerais/ onde não se guardam mortos” (Idem, p.106), “– Cemitérios gerais/ 

onde não cabe fazer cercas” (Ibidem, p.107). Na segunda subsérie, aquela que vai de 2 

ao 14 em quatro estrofes, o primeiro verso é sempre “– Nestes cemitérios gerais”, já os 

segundos versos variam: “– Nestes cemitérios gerais/ não há a morte excesso” (Ibidem, 

p.107), “– Nestes cemitérios gerais/ não há a morte gosto” (Ibidem, p.108), “– Nestes 

cemitérios gerais/ não há a morte pessoal” (Ibidem, p.109). E assim segue até o fim da 

série, com inícios, repetições, variantes e retornos, jogando com uma ordenação que, 

embora rigorosa, tem um forte quê de arbitrariedade. 

Ainda em “Festa na Casa-Grande”, a imagem desdobrada em lista de variantes é 

a “– O cassaco do engenho”. Exemplo é o que acontece na quarta subsérie das cinco que 

compõe a série. A estrofe em que se inicia (a de número 4) tem como os dois primeiros 

versos: “– O cassaco de engenho/ faz amareladamente” (Ibidem, p.122); a segunda (a de 

número 9) assim começa: “– O cassaco de engenho/ vai amareladamente” (Ibidem, 

p.123); a terceira (a de número 14) começa com “– O cassaco de engenho/ é 

amareladamente” (Ibidem, p.123); a quarta e última estrofe dessa subsérie (a de número 

19) se inicia desta forma: “– O cassaco de engenho/ vê amareladamente” (Ibidem, 

p.124). 

Quis com essa descrição excessiva, ainda que parcial, das séries em Dois 

Parlamentos, deixar ver o que Leibowitz fala, em certo momento, sobre a série em 

Schoenberg: “A funcionalização das diversas estruturas da obra pelo emprego de formas 

seriais diferentes (e em geral por manipulações diferentes de formas seriais)” 
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(LEIBOWITZ, 1981, p.100). Porque o poema de Cabral apresenta justamente isso: formas 

seriais diferentes que, justo por serem diferentes (com muitos traços em comuns), dão 

funcionamento a estruturas cuja única justificativa é dar unidade e movimento ao texto. 

Sobre o Quinteto para Instrumentos de Sopro op. 26, Leibowitz faz uma descrição que, 

com uma pequena alteração, poderia ser a descrição de Dois Parlamentos: “O primeiro 

[movimento] cita o início do primeiro tema, que desenvolve a forma original da série; o 

segundo reproduz o primeiro segmento do segundo tema, baseado na forma invertida da 

série” (Idem, p.102). As subséries de Dois Parlamentos, em que o primeiro verso se 

repete e o segundo se reproduz apenas parcialmente, lembram a estrutura paralelística 

das cantigas de amigo e ao mesmo tempo algo de Schoenberg, agora de suas Variações 

op. 31. Trata-se de um “complexo cuja particularidade reside no fato de que os seis 

primeiros sons da primeira forma, combinados com os seis primeiros da segunda, 

perfazem o total cromático (a mesma observação se aplica evidentemente às duas 

metades restantes das duas formas)” (Ibidem, p.111). 

 Essa trama e rede de combinações, que envolvem repetições e diferenças, 

ajudam a configurar algo de que já falei em torno de Carlos de Oliveira e que é 

proporcionado por meio da série: “Este é um procedimento estrutural que permite entre 

outras coisas o desenvolvimento simultâneo de duas formas seriais” (Ibidem, 111). A 

relação, apontada por Süssekind, entre a sucessão e o simultâneo – que em Oliveira 

conduz à ideia de rastro – é mesmo uma tônica da composição serial. A seguir apresento 

outra descrição que Leibowitz faz das Variações op. 31, elas apresentam estrutura 

parecida com as séries do poema em vozes Dois Parlamentos, quando estas se 

subdividem em subséries (por exemplo, a passagem das estrofes contínuas, da 3 à 7, da 

7 à 11, da 11 à 15), usando modelos contrapontísticos com repetições que introduzem 

variantes: 
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Lancemos agora um olhar sobre o tema (25c). Este se articula da seguinte maneira: 

compassos 1-5 Antecedente; compassos 6-12 Consequente; estes doze compassos 

constituem um Período que forma a primeira seção, A, de uma estrutura tripartite. A 

seção contrastante, B, compassos 13-17, é formada por dois segmentos: Modelo, 

compassos 13-14; Repetição (variada) do modelo, compassos 15-17. A reexposição 

da primeira seção (A’) utiliza o antecedente derivado da seção A. (Ibidem, p.111). 

 

 

 Há mais afinidade entre Cabral e a música do que o próprio Cabral, em um 

primeiro plano, gostaria que parecesse haver. É verdade que a noção de série também 

está presente na arquitetura e nas artes plásticas. No ensaio Joan Miró, de 1952, um dos 

poucos textos de caráter ensaístico em prosa do autor, Cabral encontra um lugar crítico 

para a pintura de Miró ao realçar nela, em contraponto à técnica da perspectiva 

renascentista, a linha. A linha retira a imobilidade da falsa profundidade. “O que essas 

linhas vos dão, não é uma ilusão de movimento. Ela vos impõe um verdadeiro 

movimento”, escreve Cabral (NETO, 1998, p.30). Então o autor, ao abordar o pictórico, 

realça atributos – mais que sonoros – musicais. “Ele [Miró] tem de reencontrar a função 

da linha. Tem de abandonar as linhas onde a contemplação permanece estagnada e 

entregar-se à criação de novas melodias” (Idem, p.32). Já no texto “Da função moderna 

da poesia” critica certo tipo de poema “monotonamente linear e sem estrutura discursiva 

ou desenvolvimento melódico” (Ibidem, p.101). Ou seja, tanto na pintura quanto na 

poesia, a linha e a melodia têm uma função de destaque. Aliás, no texto sobre Miró, há 

outros momentos de adjetivação do pictórico através do musical (Ibidem, p.31 e 33). A 

linha em Miró, para Cabral, também é linha melódica, de outra melodia – assim como 

em Oliveira está em jogo, não a temporalidade, mas outras temporalidades. 

 E é nesta trilha que os gestos de Miró, conforme diz Cabral ao espectador, 

“sujeitam vossa atenção, acostumada a querer adivinhar as linhas, e a mantém presa 

através de uma série ininterrupta de pequenas e mínimas surpresas” (Ibidem, p.33). Não 

sei se a série em Cabral está para a linha, assim como exatamente a série está para o 

rastro em Oliveira. No entanto – por evocar uma consciência musical – a linha e as 



217 

 

descontinuidades (outras formas de continuidades), propostas por ela, ativam ainda mais 

na série uma espessura espacio-temporal. Por isso, a linha pode mobilizar formas seriais 

da mesma maneira que o rastro também o faz, e ambos ligam-se à fisicalidade do verso, 

incapacidade de ser corpo, que o drama e a dança denunciam. 

É claro que há em Cabral uma musicalidade negada que se entende por seus 

livros e que tem um ponto chave na “Fábula de Anfion” e que eu poderia ligar ao 

silêncio em Carlos de Oliveira. Mas em Cabral o silêncio tem mais a ver com o rechaço 

de certo lugar-comum romântico, representado por uma musicalidade que Cabral 

combateu. O que não é o que acontece com Oliveira, cujo silêncio-rumor está ligado à 

incapacidade de cantar a beleza, em um contexto neorrealista, adiando assim o canto das 

cidades futuras, na direção de uma fusão, via caligrafia, entre a voz do poema e o 

silêncio geológico, no desejo de uma espessura temporal. Outra direção, diferente da 

direção do silêncio, que a música toma nas leituras da poesia de Cabral é a que se 

relaciona com a dança e com a Espanha. Ela recai na música flamenca, como por 

exemplo com “El cante hondo”, “Ainda el cante hondo” e “Habitar o flamenco”, todos 

de Museu de Tudo. A música aí se encaixa em um plano de afirmação da paisagem 

andaluza como extensão de uma poética cabralina, que também opera uma fusão: a que 

acontece entre a linguagem que diz e aquilo que é dito. Tal fusão muitas das vezes em 

Cabral acaba rasurando uma a outra, principalmente a paisagem andaluza, em nome da 

demanda por uma linguagem poética. Nesse sentido a música flamenca é menos um 

dado musical para Cabral que um elemento cultural da paisagem sevilhana. Diferente é 

a analogia possível entre a serialidade em seus poemas e nas composições de 

Schoenberg, serialidade, como mostrei acima, que me parece ser menos pontual que 

estrutural. 
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O movimento serial persegue um tempo que não é exatamente nem passado, 

nem futuro, nem presente, mas o tempo de uma pluralidade de que apenas o sucessivo, 

o simultâneo e o repetido, podem, juntos, dar alguma conta. Em Pequenos Burgueses
25

, 

publicada pela primeira vez em 1948 e reescrita para edição de 1970 –, não bastasse o 

rastro deixado entre o texto da primeira edição e o da definitiva – tem-se uma narrativa 

com fios de narradores que se fundem ora a um narrador (que afinal nunca está 

totalmente presente), ora às personagens que chegam a narrar suas próprias ações na 

terceira pessoa, criando textualmente uma indistinção, comum nos versos do autor. Uma 

dessas personagens é Raimundo da Mula, ele tem uma perna coxa, condição correlata à 

sua situação psicossocial. “Mancava na estória e na história”, escreve Benjamim Abdala. 

O romance se inicia com ele hesitando entre duas “decifrações”: a das “linhas da palma 

da mão (a faceta mística de sua personalidade)” e a dos “rastros deixados no caminho 

por onde ele circulava (a sua faceta objetiva, pois aprendera a decifrar pegadas nas 

instáveis areias das estradas da vida)” (ABDALA JUNIOR, 2001, p.45-50). Entre uma e 

outra decifração, ele “acaba por tropeçar nas raízes presas ao chão da história” (Idem). 

Entre as linhas e os rastros na direção de vários lugares, entre os quais um lugarejo 

chamado “Fonterrada”, Raimundo encontra, volta e meia, a queda. “Os rastos fervilham 

a sua volta, confusos, por cima uns dos outros, porém com paciência consegue 

destrinchá-los, saber exatamente o que são” (OLIVEIRA, 1970, p.8): “Se é difícil 

distinguir as linhas da vida, do amor, da morte, numa palma curtida pelo cabo da enxada, 

sobre poeira basta uma pegada, trémula, disforme, nítida, conforme calha, para mostrar 

o que vai no coração e na cabeça de quem a deixa.” (Idem, p.9). 

                                                 
25

Na esteira da peça homônima de Gorki, as personagens de Pequenos Burgueses, entre as fictícias 

cidades de Corgos e Fonterrada, fazem o que podem para continuar suas asfixiantes vidas entre traições, 

negociatas de animais e fazendas improdutivas. A estrutura narrativa do livro, com seu narrador flutuante, 

antecipa, por exemplo, conquistas formais como as vozes e o narrador de Pedro Páramo de Juan Rulfo. 
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Talvez, para Carlos de Oliveira, o que vai no coração e na cabeça esteja mais no 

rastro que nas linhas da mão, depende mais dos passos do que das elucubrações. 

Lembro que Barthes, ao apontar para o biografema, fala que nele a vida está reduzida ao 

“lado porco da escritura”, “a alguns pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões”, 

ou a “estilhaços de lembrança, a erosão que só deixa da vida passada alguns vínculos” 

(BARTHES, 2005, p.XVII). Isso para não citar novamente Didi-Huberman: “(...) dar 

forma ao resto, fazer do ‘resto assassinado’ um autêntico resto construído?” (DIDI-

HUBERMAN, 1998, p.254). Retorno então ao início de Pequenos Burgueses: 

 

Não faltam sinais de pés descalços, tamancos, cascos, ferraduras, na poeira grossa e 

ainda húmida das últimas chuvas da primavera. O calor, contudo, aperta dia a dia, o 

chão começa a esboroar-se e há-de criar o pó amarelo e solto de agosto. Então, adeus 

pegadas. Não é preciso vento, basta o sopro dum pássaro para as levar. Por agora, a 

humidade molda-as e conserva-as (OLIVEIRA, 1970, p.7). 

 

 

A história escreve-se entre esse sopro dum pássaro a apagar as pegadas e o 

trabalho da umidade que as conservará. Portanto, está-se entre perder a história e 

conservá-la, nem um nem outro completamente. Ainda nas trilhas do biografema, ela “é 

entrecortada, à moda de soluções salutares, pelo negro apenas escrito do intertítulo, pela 

irrupção desenvolta de outro significante” (BARTHES, 2005, p.XVII). Talvez se trate de 

falar, sobretudo, do lado esquerdo da história e da memória, aquele em que índices 

como erro, extravio, fragilidade, precariedade mobilizam forças poderosas, que 

deslocam os lugares políticos de representação. Como diz Oliveira, “o melhor é voltar-

me para o lado esquerdo e assim, deslocando todo o peso do sangue sobre a metade 

mais gasta do meu corpo, esmagar o coração” (OLIVEIRA, 1982, p.101). E nisso não há 

desejo algum de rasura do sujeito, ao contrário, o coração está esmagado, mas estamos 

do lado esquerdo, deslocando muitas coisas, entre as quais, “todo o peso do sangue”. 

Penso que Oliveira sorriria ao ouvir de Walter Benjamin que “Todos os golpes decisivos 

são desferidos com a mão esquerda”, porque “ninguém pode aferrenhar-se naquilo de 
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que é capaz” (BENJAMIM, 1987, p.15). Trata-se de outra forma de rigor, aquele que vem 

desse lado esquerdo e escrito com essa mesma mão esquerda. Cabral escreveu com a 

mão direita para deixar falar as “irrupções desenvoltas” da “linha ainda fresca da 

esquerda” (NETO, 2008, p.144). O trabalho que propus tem a ver com isso: escrever com 

a direita como se com a esquerda, porque nesse gesto se inscreverá outro texto que, 

como quiseram Cabral e Oliveira, tornam sujeito e objeto agentes. É o próprio autor do 

livro Serial quem escreve: 

A esquerda (se não é canhoto) 

é mão sem habilidade: 

reaprende a cada linha, 

cada instante, a recomeçar-se. 

(Idem, p.145) 

 

A mão esquerda desenha uma linha que, se repetindo, avança. Com seu avançar, 

ela fala e introduz nuances, i.e., altera e metamorfoseia, mas paradoxalmente se mantém 

a mesma. A mão esquerda de Miró poderia ser a bailadora andaluza. Por exemplo, Alain 

Badiou relaciona a dança à série: “A dança é ao mesmo tempo um dos termos da série e 

a travessia violenta da série” (BADIOU, 2002, p.80). Segundo ele, “a dança representa o 

tempo no espaço” (Idem, p.86) e um dos desdobramentos disso é a “redistribuição 

constante entre a vertigem e a exatidão” (Ibidem, p.95). Da dança para o rastro que 

desloca o início. Ainda, segundo Badiou, trata-se “de um novo começo, porque o gesto 

da dança deve ser sempre como se inventasse seu próprio começo” (Ibidem, p.80). 

Enfim, podemos rastrear os passos, eles nos levarão sempre para outra origem, outro 

início que não está exatamente atrás de nós. “Penso agora nos rastros que um homem 

deixa no pequeno espaço em que se move todo dia” (VALÉRY, 2001, p.18), escreve 

Monsieur Teste do alto de sua lucidez, como a pensar talvez que essas marcas se 

articulam numa direção precisa. Mas, do outro lado, a partir de uma direção esboroada, 

canta quem ainda acredita em uma espécie de canto: “Os meus rastros desfiz/ tentativa 

infeliz/ de esquecer...” (CARLOS, 1982, faixa 7). 
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10. Conclusão 
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Falou-se muito, nas páginas anteriores, em tensão. Carlos de Oliveira falou em 

“harmonia”. Sobre as versões de um mesmo texto que não excluem umas as outras, 

Rosa Martelo falou em “confronto e complementaridade” (MARTELO, 1998, p.19). Já 

Manuel Gusmão – nos termos da diferença entre Oliveira e Herberto Helder – fala: “A 

expectativa é entretanto a de que essa diferença que não tentarei apagar, essa diferença 

aliás inapagável sem desastre, seja entretanto uma condição de possibilidade do 

acontecimento do encontro” (GUSMÃO, 2010, p.339). Por seu turno, para Silvina 

Rodrigues Lopes, “A fala de aproximação não tem nada a dizer do poema – instaura-se 

como fala: um dizer que não circula em eterna repetição do mesmo, mas produz atrito, 

desvio, confronto nos limites da linguagem” (LOPES, 2003, p.192). Se eu fosse afeito a 

brincadeiras, alteraria a fala de Silvina: A fala de aproximação não tem nada a dizer do 

poema – instaura-se como falha. Mas é ela mesmo quem diz: “atrito, desvio, confronto”. 

Então, Gusmão – como se fosse leitor de Silvina, e que de fato é – retorna: “Um 

encontro é um acontecimento em larga medida imprevisível, contingente e precário; e 

por outro lado é tendencialmente interminável a ida ao encontro do encontro” (GUSMÃO, 

2010, p.360). João Cabral finaliza, falando sobre a linha (o verso) desenhada com a mão 

esquerda de Miró (e que poderia muito bem estar sobre o lado esquerdo de Oliveira); 
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ele diz que as linhas “mantém presa” nossa atenção “através de uma série ininterrupta 

de pequenas e mínimas surpresas” (Ibidem, p.33). 

Quando levantei a hipótese real – quatro anos atrás – de comparação entre 

Cabral e Oliveira, acreditei que faria meu trabalho sob o signo de um construtivismo em 

consonância. Com o passar da leitura, da escrita e depois de muitas ressonâncias, no 

entanto, a natureza desse encontro, como se viu, fez-se forçosa justamente “por ser a 

contrapelo/ por ser a contravento” (NETO, 2008, p.70). Ou seja, tal aproximação teria 

que se dar pela diferença, e a diferença da qual me vi mais próximo foi a de questionar 

as certezas dos poetas como sendo, exclusivamente, engenheiros e artífices. Até porque 

tais personas, em Cabral e Oliveira, talvez digam mais respeito a um desejo de ser e de 

se afirmar como. Afirmar-se como contenção na medida em que há muito a ser contido. 

Tal desejo de contenção realiza-se, mas não por inteiro. E aquilo o qual a contenção não 

contém? O que procurei discutir neste trabalho é a relação, na poesia de ambos, entre 

aquilo que contém o excesso e o que não é contido desse excesso. Badiou escreve que, 

para um tempo de “verdades díspares” e de “um aleatório múltiplo do pensamento”, a 

dança, por exemplo, seria uma nova vertigem, uma nova exatidão (BADIOU, 2002, p.95). 

 A escrita da paisagem na obra dos dois se faz, pois, nessa tônica, entre exatidão e 

vertigem. E a série – tensão entre pólos – inscreve essas paisagens em outra espessura 

de tempo. Aliás, desdobrando-se na linha e no rastro, a série apreende estas surpresas, 

desvios e descaminhos que o acaso necessariamente impõe ao cálculo. E não será essa 

fusão – que procurei dar a ver ao longo de todo o trabalho – um dos modos de estar do 

poema? Manuel Gusmão diria que sim, pois ao poema interessa “pensar a poesia como 

indissolubilidade de trabalho e não-trabalho, como razão impura; como desequilíbrio 

lógico e histórico das antinomias e diferimento insanável da sua própria identidade 

(GUSMÃO, 2010, p.355). É como se os trabalhos poéticos de Cabral e Oliveira fossem 

localizados em uma fronteira entre o rigor composicional e o próprio extravio desse 
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rigor; o que seria o mesmo que afirmar a rasura dessa fronteira. Por isso, usei muitas 

vezes, como verbo de leitura, inscrever-se; usei-o em um sentido contraditório:  

significando a palavra fixação, eu me referia a ela para criar imagens sujeitas à 

inconstância e ao desaparecimento parcial. É que abordar erros, falhanços e extravios, 

penso, exige-nos algum “desequilíbrio lógico” que se relaciona com o próprio material 

com o qual trabalhamos. “Mas então, que alegria triste assumir como última 

consequência de ser livre a responsabilidade do falhanço” (OLIVEIRA, 2004, p.164). 

Por falar em liberdade e responsabilidade, outro tópico que tem um papel 

desencadeador neste trabalho, por mais que tenha ficado restrito a dois capítulos, é o do 

neorrealismo menos como movimento do que como demanda e força histórica. Nisso 

talvez interesse pouco se o título foi uma conveniência histórica e talvez interesse 

menos ainda se foram produzidos muitos ou poucos poemas que repetem “a mesma 

banal e estereotipada imagem miserabilista” (CRUZ, 1999, p.67). O que mais me parece 

importante é que – para além dos bons ou maus poemas – tenha havido uma demanda 

por eles, demanda esta (ligada ao marxismo, à ditadura, à segunda guerra mundial, ao 

engagement segundo Sartre) que alterou significativamente as políticas de produção e 

recepção da literatura. E o erro (errado/errante) – o qual procurei escrever nos poetas – 

terá a ver com essa demanda, compromisso por responsabilidade e sobretudo liberdade, 

que, com efeito, altera as noções de tempo, escrita e espaço que o termo “paisagem” 

mobiliza. 

Com isso, cheguei mesmo a pensar em seguir uma direção que rasuraria o jogo 

dialético, por ele sugerir uma ideia de continuum histórico, a partir de causas e 

consequências. O próprio Oliveira chega a propor um “materialismo superior” que se 

contraporia a um materialismo dialético (OLIVEIRA, 2004, p.173). O que conduziria a 

esse novo materialismo seriam as tais “metamorfoses repetitivas” que guardam relação, 

como vimos, com o rastro. Mas em nenhum momento Oliveira abandona totalmente 
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uma linha de pensamento que paga tributo à dialética e à ideia de sistema.  O mesmo se 

dá em relação à Cabral. Ambos trabalham com forças antinômicas em tensão, mas, 

penso, seus resultados não caminham na direção exclusiva da síntese: há um quê 

residual. Daí, a ideia de algo não sistemático – contido na série, no rastro, na linha – que 

se relaciona com a continuidade proposta pela dialética, mas não coincide exatamente 

com ela. E é naquilo que não coincide que procurei – nos limites desse trabalho – 

inscrever uma paisagem, depreendendo seu espaço-tempo. É como se João Cabral, 

diante de Carlos de Oliveira, falasse: “O homem não morre mineral” (NETO, 2009, 

p.151). 
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