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[...] 

E a grande cidade agora cheia de sol 

E a hora real e nua como um cais já sem navios, 

E o giro lento do guindaste que como um compasso que gira, 

Traça um semicírculo de não sei que emoção 

No silêncio comovido de minh’alma... 

 

(Fernando Pessoa/ Álvaro de Campos, “Ode marítima”, 

Poemas de Álvaro de Campos, 1999, p.63) 

 

 

 

 

 

[...] 

Somente as coisas tocadas 

pelo amor das outras 

têm voz. 

 
(Fiama H. P. Brandão, “Da voz das coisas”, Obra breve, 

2006, p.717) 
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RESUMO 

 

 

 

 

 

Análise da dinâmica cinematográfica presente na escrita de Manuel Gusmão – poeta e 

ensaísta literário português –, e de seu trabalho com a sonoridade, com os movimentos, com o 

jogo de luzes e sombras a co-mover a materialidade verbo-visual dos poemas. Nesse sentido, 

desenvolvem-se reflexões acerca de uma teorização da imagem e de uma ética do olhar 

oriundas dos próprios procedimentos imagéticos que se estabelecem no lirismo crítico do 

referido poeta, no âmbito da poesia portuguesa contemporânea. Com sua escrita em 

movimento, ele nos dá a ver seu cinepoiesis, em que se vale da lentidão, da frenagem rítmica 

e de uma memória afetiva, a fim de problematizar a visualidade excessiva e indiscernível, o 

imediatismo, a velocidade e a anestesia que, cada vez mais, caracterizam as experiências 

cotidianas na sociedade ocidental globalizada. Articulando o poder sensível e cognoscível da 

poesia, objetiva-se também ressaltar sua poética de afetos, lugar dialógico de encontros e 

desencontros, de uma constelação espaciotemporal de vozes a propor uma antropogênese e a 

reiterar a cinética constante das palavras, das imagens e do mundo. 

 

Palavras-chave: poesia portuguesa contemporânea; Manuel Gusmão; cinema; crítica poética; 

literatura portuguesa; literatura comparada  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This work aims at the analysis of the cinematographic dynamic of Manuel Gusmão‟s writing 

– Portuguese poet and literary essay writer – and his work with sonority, movements, the 

game of lights and shadows as a co-mmove of the verbal-visual materiality of the poems. In 

this sense, reflections are developed about the theorization of image and the ethics of the act 

of looking upcoming from the imagetic procedures themselves, which are established in the 

critic lyricism of the mentioned poet, in the scope of the Portuguese contemporary poetry. 

With his moving writing, he makes us see his cinepoiesis, achieved by means of slowness, the 

rhythmic restraint and affective memory, in order to problematize the excessive and 

indiscernible visuality, as well as the immediatism, the speed and the anaesthesia which,  

more and more characterize the daily experiences in the western globalized society. 

Articulating the sensitive and cognizable power of poetry, we also aim at highlighting his 

poetics of affections, dialogical place of crossroads, of a space-temporal constellation of 

voices proposing an anthropogenesis to reiterate the constant kinetic of words, images and  

the world. 

 

 

Key-words: Contemporaneous Portuguese Poetry, Manuel Gusmão; Cinema; Portuguese 

literature, Compared Literature 
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RESUMÉ 

 

 

 

Analyse de la dynamique cinématographique présente dans l‟écriture de Manuel Gusmão – 

poète et essayiste littéraire portugais –, ainsi que de son travail avec la sonorité, les 

mouvements, les jeux d‟ombres et de lumières qui é-meuvent la matérialité verbale-visuelle de 

ses poèmes. Dans ce sens, il développe des réflexions sur une théorisation de l‟image et de 

l‟éthique du regard, issues des procédures de formation d‟images qui s‟établissent dans le 

lyrisme critique du poète, dans le cadre de la poésie portugaise contemporaine. Avec son 

écriture en mouvement, il nous donne à voir sa cinépoïésis, où il utilise la lenteur, le freinage 

rythmique et une certaine mémoire affective, à fin de problématiser une visualité excessive et 

inidentifiable, l‟immédiateté, la vitesse et l‟anesthésie qui caractérisent d‟autant plus les 

expériences quotidiennes dans la société occidentale et mondialisée. Lorsqu‟il articule le 

pouvoir sensible et connaissable de la poésie, il objective également la mise en valeur d‟une 

poétique d‟affects, lieu dialogique de rencontres et de divergences, d‟une constellation spatio-

temporelle de voix qui proposent une anthropogénèse et réitère la cinétique des mots, des 

images et du monde. 

 

Mots-clés: poésie portugaise contemporaine; Manuel Gusmão; cinéma; critique poétique; 

littérature portugaise; littérature comparée 
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_____________________________________________________________ INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

  

[...] ligando a noite ao dia, o oculto ao revelado, o 

pressentimento ao acontecimento, 

– tudo no mundo, na história. 

A poesia propõe a história do mundo. 

Temos então o filme, o tempo. 

 

(HELDER, 2006, p.143) 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 
A poesia é o que recapitula o mundo 

chamando-o em cada chama 

pela chama de cada sílaba. 

 

(GUSMÃO, 2001a, p.39) 

 

 

 

 A poesia apresenta uma força marcante e, de certo modo, vital na cultura portuguesa. 

Cada vez mais deparamo-nos com novos poetas que almejam inscrever seus nomes nesse 

lirismo que não cessa de cantar – “Cantando espalharei por toda parte,/ Se a tanto me ajudar o 

engenho e arte.” (Lus., I, 2, 5). Através de “tensões e deslocamentos” (MARTELO, 2007a, 

p.9), articulam traços, ritmos, palavras, imagens e cenas, estabelecem vínculos entre o visível 

e o invisível, entre o real e o imaginário. São muitas as vozes que germinam e desenvolvem 

linguagens, instauram realidades e produzem novas significações para os contextos nos quais 

se inserem. 

 No atual panorama poético português, nota-se um móvel território por onde circulam 

dicções diversas e oscilantes linhas de força. Desse modo, tem-se a convivência, muitas vezes 

tensa, entre o rigor formal, o veio construtivo, a expressão depurada, a veemência imagética, o 

lirismo abstratizante, a epifania verbo-visual, a fluidez discursiva, o registro de 

acontecimentos banais e cotidianos, a exploração de estratégias narrativas e a presença da 

distópica experiência urbana. Assim, nesses encontros e desencontros, somos impulsionados a 

ler, a sentir e a conhecer novos poemas com seus jogos de sentidos, seu caráter dialógico e sua 

capacidade crítica de se deslocar entre canto e desencanto. A movimentação pela escrita 

poética suscita em nós o desejo de um conhecimento sensível e, ao mesmo tempo, a busca de 
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uma sensibilidade analítica, o que também nos impulsiona a desencadear relações entre textos 

e imagens e a acionar novos modos de olhar e perceber as “versões e visões de mundo” 

(GOODMAN, 1995, p.39). Essa motivação nos conduziu a esta tese e à necessidade de 

aprofundar as leituras de poesia portuguesa contemporânea, com destaque para o trabalho 

poético de Manuel Gusmão, e de investigar o diálogo e os confrontos entre a escrita poética e 

outras expressões artísticas, sobretudo as que circulam no âmbito da visualidade.  

 Nosso primeiro contato com os livros do referido poeta deu-se através das indicações 

de leitura da professora Ida Alves, no curso “Configurações/ desfigurações da paisagem na 

poesia portuguesa contemporânea”, ministrado em 2007, no âmbito da Pós-Graduação em 

Letras da Universidade Federal Fluminense (UFF). A profícua reflexão percebida em sua obra 

sobre a imagem, os entrecruzamentos textuais e espaciotemporais, a dimensão ética da 

poiesis, o emprego de técnicas cinematográficas e a paisagem marítima como construtora da 

linguagem e da subjetividade despertaram nosso interesse em estudá-lo.  

 Debruçar-se sobre a poesia de Manuel Gusmão e sobre as questões que ela demanda 

tornou-se nosso desafio no desenvolvimento desta tese. Optamos por pensá-la no que 

concerne ao seu trabalho afetivo e cognoscível, ao seu projeto de construção da imagem e de 

suas discussões desencadeadas na dinâmica escritural, à sua postura po-ética diante do mundo 

e dos sujeitos que o habitam, levando-nos a esmiuçá-la com um olhar crítico e sensibilizado e, 

de algum modo, a divulgá-lo no contexto brasileiro.  

O trabalho desse autor, tanto na poesia quanto na crítica literária, é um produtivo 

espaço para o desenvolvimento de estudos comparados e, principalmente, para se pensar o 

diálogo interartes. Não à toa, a ensaísta Silvana Pessôa ressalta que a obra do poeta “deixa 

entrever as possibilidades que a poesia possui de ler, reescrever e pensar não só a Filosofia, 

mas também a História e a cultura” (OLIVEIRA, 2007, p.89), pois “é „com palavras de 

muitos outros‟ que Manuel Gusmão realiza, no interior de seu projeto poético, uma particular 
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e muito especial homenagem à literatura” (Id., p.89). Nesse sentido, ao movimentar a 

linguagem poética na sua construção interna, ele abre possibilidades discursivas e viabiliza o 

encontro da literatura com outras esferas do conhecimento – sobretudo aquelas que refletem 

acerca da atividade humana no mundo (os estudos filosóficos, históricos, antropológicos, 

entre outros) – e outras manifestações artísticas – a pintura, a escultura, a música, a dança e, 

especialmente, o cinema. Para o autor, o trânsito por outras linguagens e outros saberes faz 

parte de nossa constituição enquanto seres humanos, uma vez que “somos feitos de textos, de 

vultos e vozes num palco, de declinações e ritmos da luz num filme, tal como por técnicas do 

corpo como por exemplo a escultura ou a dança.”
1
 (GUSMÃO, 2011b, p.393). 

Manuel Gusmão – poeta nascido em Évora, em 1945 – publicou o primeiro livro de 

poesia2 em 1990, intitulado Dois sóis, a rosa – a arquitectura do mundo, mas alguns poemas 

desta obra são datados das décadas de setenta e de oitenta do séc. XX
3
. Sua publicação, 

considerada tardia por alguns críticos, não se concretizou anteriormente devido à sua intensa 

atividade política no país
4
, uma vez que, sendo militante do Partido Comunista Português, ele 

estava no auge de sua atuação, sobretudo em abril de 1974, período de fortes lutas pelo fim do 

regime ditatorial salazarista. De toda forma, ainda que sua poesia não fosse editada nas 

páginas em branco de um livro, ela foi ensaiada e experimentada no corpo atuante do poeta 

que verbalizava “„o som e a fúria‟ do viver histórico” (GUSMÃO, 2011b, p.140). Sua 

                                                             
1
 Itálicos do autor. 

2
 Citamos aqui as obras poéticas de Manuel Gusmão: Dois sóis, a rosa – a arquitectura do mundo (1990); 

Mapas/ o assombro a sombra (1996); Teatros do tempo (2001); Os dias levantados (2002); Migrações do fogo 

(2004); A terceira mão (2007); Da república e das gentes (2011; este em parceria com Jorge Silva Melo); 

Pequeno tratado das figuras (2013). Em 2013, publicou Contra todas as evidências – Poemas reunidos I, livro 

que reúne seus dois primeiros trabalhos poéticos, editados em 1990 e 1996. Além disso, realizou traduções de 

obras como A vida é um sonho (1973), de Calderón de la Barca, e Alguns poemas (1996), de Francis Ponge.  
3
 Em Dois sóis, a rosa – a arquitectura do mundo, obra publicada em 1990, deparamo-nos com algumas de suas 

seções datadas de acordo com o ano em que os poemas foram escritos, conforme se constata em “Dedicatória 

sobre chão antigo (1985: 1971; 1972)”, “As posições do leitor (1971)”, “Um alfabeto de 1972 (1972)”, “A mesa 

(d)o mar (1979)”, “Nas margens da luz (1982-1984)”, “A translação das rosas (1982-1986)” e “A rosa falante ou 

o amoroso palimpsesto (1972, 1986)”. Esse modo de apresentação das referidas seções nos sugere uma obra em 

processo, num trabalho gradativo e contínuo, em que o tempo é elemento fulcral para a construção poemática.  
4
 Entre os anos de 1975 e 1976, Manuel Gusmão foi deputado da Assembleia da República, em Portugal, 

representando o Partido Comunista Português. É até hoje membro do Comitê Central do referido partido e, em 

2004, foi mandatário pelos comunistas portugueses ao Parlamento Europeu.  
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composição poética não expressa diretamente essa opção político-partidária, mas ela é um 

entrelaçamento entre o ético e o estético, valorizando o trabalho da escrita e do homem sobre 

o mundo e compreendendo-o como uma possibilidade de “configuração e reconfiguração do 

humano” (GUSMÃO, 2005, p.132).  

Gusmão tornou-se conhecido, sobretudo em Portugal, pela força de seus estudos 

críticos que, cada vez mais, inscrevem sua postura teórica diante das reflexões sobre o lirismo 

em língua portuguesa. Como professor de Teoria Literária e de Literaturas Francesa e 

Portuguesa na Universidade Clássica de Lisboa, escreveu inúmeros artigos em revistas 

especializadas, prefaciou livros e desenvolveu relevantes discussões acerca da poesia, das 

artes e da História. Foi um dos fundadores das revistas Ariane – organizada pelo Grupo 

Universitário de Estudos de Literatura Francesa –, e Dedalus – elaborada pela Associação 

Portuguesa de Literatura Comparada. Coordenou a editoração de Vértice (Revista Portuguesa 

de Cultura e de Arte) e colaborou com textos para O Militante (Revista do PCP) e para os 

jornais Crítica e o suplemento Ípsilon do jornal Público. Trata-se não só de um poeta
5
, mas de 

um intelectual, de um ensaísta de ativa produção reflexiva também comprometida com o 

caráter ético-político da literatura e sua condição antropológica.
6
  

Conforme já apontamos, Manuel Gusmão inicia sua publicação nos anos de 1990. 

Desde então, sua obra poética foi se consolidando e se estendendo até o século XXI, tempo de 

poetas como Manuel de Freitas e os ditos “sem qualidades”
7
. No entanto, sua escrita segue 

                                                             
5
 Além de poeta e ensaísta, Gusmão também foi ator, atuando no filme Quem espera por sapatos de defunto 

morre descalço (1965), de João César Monteiro, e escreveu o libreto da ópera de António Pinho Vargas – Os 

dias levantados –, encenada no Teatro Nacional de São Carlos (Lisboa), em abril de 1998, e o argumento do 

filme Carlos de Oliveira – Sobre o lado esquerdo (2007), trabalho cinematográfico dirigido por Margarida Gil.  
6 A postura crítica e engajada de Manuel Gusmão possibilita-nos pensar no “intelectual orgânico”, defendido por 

Gramsci, já que este se definiria por sua ação participativa, pelo comprometimento na formulação de ideias que 

ajudem politicamente a construir posições coerentes e consistentes para o mundo, mas sem se afastar dele através 

de uma retórica abstrata. (GRAMSCI, 1982, p.3). 
7
 Sobre o assunto, é interessante verificar o prefácio “O tempo dos puetas” escrito por Manuel de Freitas, em 

Poetas sem qualidades, no qual o autor defende que “A um tempo sem qualidades, como aquele em que 

vivemos, seria no mínimo legítimo exigir poetas sem qualidades” (FREITAS, 2002, p.9). Embora a questão seja 

instigante e tenha gerado polêmica no contexto literário português, não o desenvolveremos aqui, já que não é 

este o nosso foco de pesquisa. De toda forma, nós o mencionamos para situar o contexto de produção poética da 
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outro viés. Embora enquanto crítico, reconheça a relevância dessas vozes para nosso século, 

na condição de autor de poesia, posiciona-se de modo distinto ao buscar na palavra um 

“diálogo resistente” e insistente (GUSMÃO, 2010, p.24), “a esperança que sobrevive a todos 

os seus desastres” (Ibid., p.23). Numa entrevista que nos foi concedida pelo poeta, na Revista 

Abril
8
, ele ressalta que repetir a mediocridade de nosso tempo na escrita poética não é “o que 

o tempo espera dos poetas conscientes” (GUSMÃO apud LIMA, 2010, p.154): “Eu acho que, 

se não gosto dos tempos que estamos a viver na contemporaneidade, tenho de arranjar 

maneira de falar contra o tempo, contra o contemporâneo. Eu falo agora contra o agora, 

espero ser intempestivo e não um acomodado.” (Id., p.154). Esse distanciamento crítico, 

referente ao momento no qual se vive, é o que o move a construir uma ética verbo-visual e 

um lirismo inquiridor de uma época “em que o espetáculo e o mercado dominam tudo” 

(Id.,p.154). Por esse motivo, ele nos dá a ver sua posição temporal:  

 

Enquanto coisa assinada pela poesia, na pior das hipóteses, cheguei atrasado, 

entregue a um compromisso antigo e, todavia, novo, com a poesia enquanto 

projecto de sentido, enquanto experiência de partilhar da linguagem “em 

estado de nascimento”, enquanto invenção pessoal do comum. Não sou pós-

moderno, venho num contraciclo da modernidade de longa duração. Sou um 

moderno que não actualiza nem esquece o antigo, porque o antigo está ele 

próprio a ser inventado e a poesia pode ser, desde sempre, não apenas 

descoberta, mas a invenção. Não apenas a vontade da inovação, mas o desejo 

de duração. (GUSMÃO apud QUEIRÓS, 2008, p.160). 

 

À vista disso, o poeta articula uma memória culturalmente construída por várias mãos 

e vozes. Ele reúne distintas tradições, às vezes, “tendencialmente conflitantes e que entretanto 

podem contaminar-se” (GUSMÃO, 2001b, p.203), assim como convoca e reelabora 

referências artísticas, culturais e filosóficas. Trata-se, portanto, de uma tessitura que mescla 

técnica, criticidade, dimensão autorreflexiva do poético, energia imagética, dispersão 

                                                                                                                                                                                              
obra de Manuel Gusmão. Vale ressaltar também que, nesse período, há uma diversidade de poéticas com traços 

muito peculiares, como por exemplo, a de Daniel Faria, entre outros nomes que poderíamos citar. 
8
 Optamos por anexar a este trabalho a entrevista realizada com o poeta e crítico Manuel Gusmão, em 2010, e 

publicada na Revista Abril – NEPA/ UFF (Revista do Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da 

UFF), Vol.3, n.4, abril de 2010. 
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narrativa, construção e imaginação, além da forte linhagem oriunda da modernidade estética 

da poesia francesa – com destaque para Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé. Por esse motivo, 

alguns pesquisadores identificam afinidades entre a escrita poética e o ensaio do referido 

autor, verificando em alguns versos propostas de natureza teórica. No entanto, o poeta afirma 

não se limitar aos registros eruditos, pois a poesia é, para ele, um diálogo com autores e 

leitores, é “uma conversa humana” (GUSMÃO, 2001b, p.3). 

Como se pode notar, a opção por um autor com oito livros de poesia até o momento, – 

poucos se considerarmos a produção de outros poetas, mas não menos intensos –, significa 

mobilizar referências, escavar tradições e deslocar leituras, espaços e tempos. Somos 

conscientes dos riscos de se estudar um poeta muito próximo da época na qual se vive. Afinal, 

trata-se de alguém que continua a produzir poemas e textos ensaísticos, o que poderia 

impossibilitar uma apreciação distanciada e criteriosa das obras em análise. Contudo, além de 

nossa identificação com a obra do escritor, um dos motivos que amparam nossa escolha 

refere-se ao fato de haver poucos estudos acadêmicos a respeito do trabalho poético de 

Manuel Gusmão. Em Portugal, há uma dissertação de Mestrado intitulada O cinema do 

tempo, em Migrações de Fogo de Manuel Gusmão, do ano de 2007, escrita por Rosa Maria 

Barbosa da C. L. de Mesquita, sob a orientação da professora dra. Rosa Maria Martelo, na 

Universidade do Porto. No Brasil, sua fortuna crítica é muito incipiente, haja vista o número 

reduzido de textos sobre o poeta, entre os quais ressaltamos o do professor dr. Jorge 

Fernandes da Silveira e os das professoras dras. Silvana Pessôa e Maria Lúcia Wiltshire de 

Oliveira. Por isso, enfatizamos que nosso principal objetivo é contribuir com os estudos de 

poesia portuguesa contemporânea e, especificamente, a do referido poeta. Acreditamos que 

Manuel Gusmão se apresenta como uma voz lírica peculiar no atual panorama literário 

português, o que, de certa forma, justifica a relevância de nosso interesse em pesquisá-lo.  
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Além disso, nossa tese volta-se para o profícuo investimento do poeta na composição 

de imagens, algo que o leva a dialogar com as artes visuais, sobretudo a arte cinematográfica. 

Procura-se, portanto, analisar aqui o trânsito entre cinema e poesia
9
 não só no âmbito 

temático, mas principalmente no processo de construção verbo-visual dos poemas, os modos 

de transposição do fílmico para o registro poético. Por esse viés, Gusmão transforma a escrita 

em ato reflexivo e em exercício do olhar, ou seja, numa estratégia crítica frente à sobre-

exposição e ao excesso visual contemporâneo. Neste estudo, defendemos que, ao inserir uma 

câmera no corpo da linguagem e ao co-mover a materialidade poemática, ele elabora sua 

teorização imagética, na medida em que, através de seu fazer e de sua atenção à imagem 

textual, nos propõe a leitura de-vagar e a desautomatização da nossa forma de visualizar o 

mundo. Nesse sentido, incentiva-nos a desenvolver outra relação com o tempo, uma 

experiência temporal intelectiva, sensível e desacelerada em contraposição àquelas que 

caracterizam a sociedade ocidental globalizada.  

Para delimitar nosso estudo e melhor organizá-lo, estruturamos nossa investigação a 

partir do verbo comover, semanticamente um dos mais expressivos, tanto na composição 

poética quanto ensaística do autor em questão. Esse verbo com seus desdobramentos é a mola 

impulsionadora para nossas reflexões:  

 

                                                       COMOVER 

  

                                      

                     COM-O-VER         COMO-VER          CO-MOVER 

 

 

                                                             
9
 Embora nosso trabalho dialogue com o cinema, lembramos que nossa pesquisa enfoca o âmbito literário. 

Portanto, o texto poético constitui-se o elemento fulcral de nossas formas de pensar, analisar e compreender as 

imagens. 
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O primeiro desdobramento “COM-O-VER: uma escrita em movimento” destina-se a 

analisar o dinamismo verbo-visual dessa escrita, sua condição de “matéria-emoção” e sua 

forma política de ocupar o sensível. Para isso, recorremos às reflexões de Michel Collot e 

Jacques Rancière. Nesse capítulo, as questões se bifurcam nos itens “Modos de olhar” e 

“Palavra e imagem: articulações possíveis”. Na parte inicial, apresentamos uma breve 

contextualização histórica e filosófica dos modos de olhar, suas mutações e as tendências que, 

de certa maneira, se basearam nas relações entre sujeito e objeto, experiência do visível e 

realidade observada. Seguindo as perspectivas que marcaram a visão – idealistas, cartesianas, 

fenomenológicas, estésicas, tecnológicas, entre outras –, situamos a visualidade na obra de 

Manuel Gusmão, com seu caráter deambulatório, suas imbricações sinestésicas e suas formas 

de construir sentidos.  

Em “Palavra e imagem: articulações possíveis”, abordamos as relações entre palavra e 

imagem – conscientes da complexidade dessas discussões ao longo dos anos –, assim como 

perquirimos, no diálogo interartes, o intenso entrelaçamento verbo-visual e seu caráter 

significativo para o referido trabalho poético. Nesse item, percorrendo os estudos de Silvina 

Rodrigues Lopes, Claus Clüver, James Heffernan, Murray Krieger e do próprio Manuel 

Gusmão, problematizamos também o conceito de écfrase
10

 e a necessidade de repensar essa 

prática no contexto contemporâneo, uma vez que, entre o ver e o dizer, se constata cada vez 

mais a fluidez e a transformação do que é visualizado, constituindo-se um novo objeto. 

Assim, nota-se que o poeta tece seu lirismo através do deslocamento de seu repertório 

imagético, literário e mnemônico, de modo a intrincá-los e, então, a compor outra ordem de 

visualidade através das palavras. 

O segundo eixo de análise remete-nos ao “COMO-VER: um cinema de palavras”, no 

qual enfatizamos o diálogo entre poesia e cinema na obra do poeta mencionado e 

                                                             
10

 Embora muitos críticos empreguem o termo grego ekphrasis, optamos pela grafia dicionarizada em língua 

portuguesa – “écfrase”. 
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selecionamos alguns trabalhos filmográficos referenciados em sua escrita. Com base nas 

reflexões de Pier Paolo Pasolini, Alexandre Astruc, João Mário Grilo, Adalberto Müller e 

Rosa Maria Martelo, exploramos os procedimentos fílmicos e pensamos a poesia como uma 

escrita cinematográfica, observando o modo como Gusmão emprega sua caneta-câmera para 

teorizar e compor suas imagens. Esse capítulo subdivide-se em três segmentos: “Cinepoiesis: 

o clinâmen de Manuel Gusmão”, “Uma espécie de cinema na cabeça” e “Lirismo de-vagar”.  

No primeiro segmento, analisamos a construção de um Cinepoiesis e focalizamos seu 

processo de declinação e desvio, que se aproxima do movimento atômico do clinâmen 

lucreciano, de De rerum natura, enquanto cosmogonia verbo-imagética que se constrói no 

tempo-espaço da escrita. Do mesmo modo, tal cosmogonia leva-nos a refletir acerca da 

constelação temporal na obra do autor, assim como sobre sua proposta de antropogênese e de 

reinvenção da origem, o que nos dá a perceber a repetição diferida, o “encontro irrepetível” 

(GUSMÃO, 2010, p.437). Para o desenvolvimento dessas questões, além do ensaísmo de 

Gusmão, as concepções de Michel Serres, Gilles Deleuze, Fernando Guerreiro e Walter 

Benjamin são de grande contribuição. No outro item, sublinhamos que a imagem mental, 

entendida como “uma espécie de cinema na cabeça” (GUSMÃO apud PAULOURO, 2008, 

p.117) – ora, como parte do real; ora, como um efeito alucinatório –, materializa-se no écran 

da página em branco através da escrita. Partindo do olhar crítico de Fernando Gil, Fernando 

Guerreiro e Rosa Maria Martelo, observamos a transposição de um cinema mental para um 

cinema de palavras.  

Em “Lirismo devagar”, analisamos as estratégias de visualidade empregadas por 

Gusmão e identificamos a presença da sintaxe cinematográfica no seu trabalho poemático. 

Empregando diferentes recursos verbo-visuais e versos lírico-narrativos, o escritor se vale da 

frenagem e da lentidão, a fim de se posicionar criticamente diante da velocidade, do excesso e 

da anestesia de nossa época. Os estudos de Hartmut Rosa, Maria de Fátima Severiano, Gilles 
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Deleuze, assim como a poesia e prosa poética de Herberto Helder – autor fundamental no 

cenário português da segunda metade do século XX –, ajudam-nos a pensar sobre as 

alterações nas relações espaciotemporais e sobre a necessidade de desautomatização visual, o 

que nos remete à (re)aprendizagem de uma leitura de-vagar.  

O último ponto de nossa proposta “CO-MOVER: uma poética de afetos” leva-nos a 

compreender o trabalho de Manuel Gusmão como um jogo de afetos e fricções, “partilha do 

sensível” (RANCIÈRE, 2009, p.7), ou seja, uma movimentação histórica e afetiva das 

relações dialógicas de sua poesia. As abordagens teóricas de Spinoza, Gilles Deleuze, Mikhail 

Bakhtin e a análise crítica de Carmen Tindó Secco são importantes para o desenvolvimento 

dessas reflexões. Esse capítulo desmembra-se em duas partes: “Razão apaixonada” e “As 

mãos co-movidas do leitor”. A primeira seção baseia-se na perspectiva teórico-crítica do autor 

de Migrações do fogo (2004) acerca da poesia enquanto “razão apaixonada”, isto é, uma razão 

afetada pelo seu próprio fazer e pela materialidade que a constitui. Ademais, essa 

desterritorialização sensível-cognitiva conduz o poeta a mobilizar a recorrente imagem do 

“terceiro” como escrita constante da imprecisão e da inconclusividade, traços que, para ele, 

estão inseridos no movimento da poesia.  Em “as mãos co-movidas do leitor”, Gusmão nos 

apresenta um leitor cinéfilo e bibliófilo a teatralizar-se no espaço-tempo poemático. Nessa 

esteira, a leitura configura-se como um modo de participação ativa no texto. Tal compreensão 

do gesto leitor nos direciona para as abordagens de Roland Barthes, Sergei Eisenstein e 

Eduardo Prado Coelho e, assim, permite-nos perceber a leitura a partir de três aspectos – ato 

de co-moção, construção epistemológica e  tessitura errática de habitação.  

Num jogo de contínua inventividade, o leitor de Manuel Gusmão depara-se com a 

ativação de textos clássicos e contemporâneos, das artes visuais e de diferentes formas 

discursivas, levando-se a também co-mover essa textualidade, de maneira semelhante ao poeta 

que, com sua mão cinematográfica, se constrói e se transfigura no gesto de ler. A escrita 
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torna-se, portanto, uma ação de várias mãos numa “viagem lentíssima” (GUSMÃO, 2007, 

p.54) através de palavras e imagens.  

Diante dessa “experiência partilhada da linguagem” (GUSMÃO, 2010, p.120) e da 

inter-relação entre as artes e seus mecanismos constitutivos, observamos que Gusmão faz do 

poema sua própria teorização, uma vez que seu olhar especulativo é oriundo dos próprios 

procedimentos verbo-visuais que se delineiam no gesto de escrita. São, portanto, os efeitos do 

poieín artístico e a sua própria configuração enquanto linguagem que nos dão a conhecer 

novas “maneiras de figurar e habitar” o mundo (GUSMÃO, 2010, p.43).  
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____________________________ COM-O-VER: UMA ESCRITA EM MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

  

[...] agora estamos a ver as palavras como possibilidades 

de respiração digestão dilatação movimentação 

experimentamos a pequena possibilidade de uma inflexão  

                                                                                [quente 

“elas estão andando por si próprias!” exclama alguém 

estão a falar a andar umas com as outras 

a falar umas com as outras 

estão lançadas por aí fora a piscar o olho a ter inteligência 

para todos os lados 

sugerindo obliquamente que se reportam 

a um novo universo ao qual é possível assistir 

“ver” 

como se vê o que comporta uma certa inflexão 
de voz 

é uma espécie de cinema das palavras 

[...] 

 

(HELDER, 2009, p.274) 
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2. COM-O-VER: UMA ESCRITA EM MOVIMENTO 
 

 

 
Humanos agora antigos, vocês comovem-nos 

E olhais 

e olhamos 

e procuramos ouvir as vossas cores 

nas margens do lago tentando recordar-nos 

da antiquíssima arte do diálogo 

 

(GUSMÃO, 2013a, p.100) 

 

 

 

 No poema “As mãos”, de O canto e as armas, escreve Manuel Alegre: “Com mãos se 

faz o poema [...]” (ALEGRE, 1979, p.130). De fato, esse instrumento corporal de escrita, ao 

se deslocar por uma “liberdade livre”
11

 e por uma “imaginação rigorosa” (GUSMÃO, 2010, 

p.11), desliza de linha a linha com interrupções, quedas, saltos; revira, desdobra e seleciona 

fios textuais; trans-forma a materialidade linguística que dá a ver um mundo de imagens. 

Contudo, elas não agem sozinhas. Pertencem a um corpo que também trabalha sensível e 

cognitivamente as palavras na página em branco. Então, não apenas com as mãos se faz o 

poema, mas também com exercício cerebral e ativação de nossos sentidos. 

 De acordo com Manuel Gusmão, não é só a poesia que solicita uma mobilização 

corpórea, as manifestações artísticas, de modo geral, estão relacionadas com a ação de uma 

corporeidade. O poeta nos lembra de que “somos feitos e desfeitos pelo poieín das artes” 

(GUSMÃO, 2010, p.11), pois são elas que atuam nos sentidos físicos e mobilizam as 

instâncias cognitivo-perceptivas construtoras do humano. Seja pelas mãos que tateiam a 

escultura ou delineiam traços pictóricos, seja pelos ouvidos que captam o andamento musical, 

                                                             
11

 A expressão “liberdade livre”, empregada por Rimbaud, remete-nos ao livro ensaístico de António Ramos 

Rosa – Poesia, liberdade livre, publicado em 1962. Aliás, liberdade torna-se a ideia-chave desse poeta-crítico. 

Isso significa que, grosso modo, o sentido do poema segue sua própria lógica, algo distanciado de normas 

convencionais que engessariam o uso da imaginação. Com isso, ele defende o poema como um livre espaço de 

associação de imagens.  
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seja pelo olhar focalizado em fotografias ou movimentado em cenas fílmicas, seja pelo corpo 

inteiro a se expressar com a dança; as texturas, as formas, os sons e as colorações apontam 

para as artes como a experiência de um fazer, como o poieín que inscreve a postura 

participativa do sujeito na história.  

 No desenvolvimento de seus livros e no contato com diversificados modos de 

expressão, Gusmão valoriza o movimento sinestésico produzido pela arte, compreendendo-o 

como desencadeador de uma cinética corporal que propicia ao sujeito uma percepção imersa 

num fazer, cujos efeitos produzem uma forma de conhecimento que ativa “a linguagem, o 

mundo de mundos a que chamamos real e os humanos que historicamente somos” 

(GUSMÃO, 1991, p.131). Com essa dinâmica, na qual se integram o sensível e o inteligível, 

Manuel Gusmão elege a poesia como um dínamo para suas reflexões, para o diálogo e a 

intertextualidade e para um posicionamento político diante da vida contemporânea. Não à toa, 

os títulos de alguns de seus livros sugerem mobilização – Dois sóis, a rosa – a arquitectura 

do mundo (1990), Os dias levantados (2002), Migrações do fogo (2004) – e em seus poemas 

há o predomínio de verbos indicadores de ação, às vezes, registrando certa impetuosidade 

imagética, como se observa em “levanta-se então uma linha de terra” (GUSMÃO, 1990a, 

p.16), “a agulha rasgava, a noite crescia segura para baixo e para cima [...]” (Ibid., p.30), “o 

avião estremece o filme” (GUSMÃO, 1996a, p.47), “e nadamos e rodamos/ para o mais longe 

o mais dentro de nós” (GUSMÃO, 2001a, p.97)
12

, entre outros exemplos.      

 Através de um levantamento lexical, notamos que há, na poética de Gusmão, um 

investimento maior no emprego de formas verbais do que de estruturas nominais. Tal 

procedimento parece garantir a dinamicidade dos poemas, tanto na criação de efeitos 

acelerados ([...] ganhando velocidade/ erguendo, dançando, dissolvendo nos ares a pesada 

duna” [GUSMÃO, 2013a, p.70]) quanto na aposta em uma lentidão discursiva (“[...] 

                                                             
12

 Os itálicos são nossos.  
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despenhando-se lentamente, explodindo: [...]” [GUSMÃO, 1990a, p.73]). Vejamos como a 

predominância de verbos é recorrente nas obras do poeta, conferindo-lhes uma movimentação 

do texto e das imagens: “aprende a falar – diz a rosa: escreve de noite” (GUSMÃO, 1990a, 

p.17); “Agora as mãos regressam, folheiam/ os desenhos e espalham a confusão” (GUSMÃO, 

1996a, p.21); “Guardar: inventar o mundo. Como se/ conseguisses imaginar que ele ama a 

poesia” (GUSMÃO, 2001a, p.39); “Tudo parece ter outra vez começado.” (GUSMÃO, 2004, 

p.11); “O fogo ergue-se correndo e voando [...]” (GUSMÃO, 2013a, p.71)
13

. 

 Num primeiro momento, foi possível perceber a opção do poeta pelo uso de formas 

verbais. Ao prosseguir o levantamento no conjunto de obras poéticas de Gusmão, abriram-se 

outras possibilidades de leitura. Nesse sentido, observamos que há sim uma diversidade 

verbal, mas que, de algum modo, são agrupáveis em campos semânticos, cujos traços 

apontam para a ideia de visualidade, elocução e ação.  

 

PROJETO POÉTICO DE MANUEL GUSMÃO 

 

 

 

                      OLHAR                                                                         FAZER                   

                  (Visualidade)                             DIZER                              (Ação) 

(Elocução) 

 

 

 O agrupamento dessas formas em categorias de sentidos levou-nos às principais linhas 

de força da escrita poemática do autor de Dois sóis, a rosa – a arquitectura do mundo. Não há 

dúvidas de que a visualidade é uma das mais fortes. Nela, encontra-se uma intensidade 

semanticamente indicada não apenas pelos verbos ver e olhar, mas também por outros como 
                                                             
13

 Os itálicos são nossos. Através deles, ressaltamos a quantidade representativa de verbos em apenas alguns 

versos de Manuel Gusmão. 
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avistar, cegar, contemplar, profetizar, entre tantos. Nesse âmbito, depara-se ainda com verbos 

que expressam luminosidade/ escuridão – irradiar, apagar, acender, incendiar, escurecer – e 

os cinematográficos – filmar, projetar, sobrepor, montar.  

 Outra vertente significativa na poesia de Gusmão refere-se à elocução e a uma 

tendência a reflexividade poética. Nessa categoria, verifica-se, além do verbo dizer, a 

presença dos elocutórios falar, cantar, chamar, perguntar, contar, gritar, entre outros; e dos 

que pertencem ao campo semântico da audição – escutar, ouvir, soar, ecoar, repercutir – e da 

escrita – escrever, ler, frasear, sublinhar, riscar.  

 No tocante à ação, já nos referimos a alguns verbos que, junto ao fazer, enfatizam o 

movimento – ir, passar, dançar, oscilar, mover, navegar, viajar, deslocar. Há, da mesma 

maneira, os que preconizam a movimentação descensional – declinar, cair, inclinar, 

desmoronar – e ascensional – levantar, subir, voar, flutuar, erguer –, assegurando os jogos de 

elevação e de queda repetidamente articulados no trabalho poético do referido autor. Há ainda 

os verbos incoativos e cessativos - nascer, abrir, começar, germinar, fechar, morrer, expirar –, 

que assinalam a proposta de uma origem perpétua, ou seja, a expectativa de que “tudo poderá 

talvez recomeçar” (GUSMÃO, 2004, p.90), conforme almeja o poeta. 

 Na escrita poética de Manuel Gusmão, há uma evidente valorização da materialidade 

que a constitui, ou seja, percebe-se a reinvenção dessa matéria linguística, seus deslocamentos 

e sua potencialidade no espaço textual. Cada fonema, letra, palavra e frase nas suas variadas 

relações desempenham um papel fundamental para o dinamismo verbo-visual dos poemas. 

São esses elementos constitutivos que dão vida e movimento à poesia e possibilitam formas 

de conhecimento, “experimentação verbal dos afectos, configuração de „blocos de sensações‟ 

e de intensificadas paisagens do mundo” (GUSMÃO, 2010, p.424). Através da força desse 

corpo de linguagem e dos seus “signos em rotação”
14

, o poeta diz e dá a ver ideias, 

                                                             
14

 Signos em rotação é título do importante livro ensaístico do poeta e crítico Octavio Paz.  



32 

 

sentimentos, percepções, gestos e valores. Com esse corpo, ressalta o crítico francês Michel 

Collot, é possível criar a tessitura poética, na qual a imaginação se prolonga e se concretiza. 

Ela se corporifica no material fônico e gráfico das palavras, na sua polissemia, em suas 

articulações possíveis e, ao mesmo tempo, estende-se e se incorpora naquele que lê e 

deambula pelos sentidos do texto. O poema, conforme menciona Collot, inscreve no material 

linguístico a matéria do mundo e as emoções que ela suscita, tornando-se, portanto, matéria-

emoção (COLLOT, 1997, p.79). Por isso, Gusmão defende o desequilíbrio de concepções 

dualistas que tendem a priorizar a forma ou a força, o cristal ou a chama
15

, “a dimensão 

compositiva” ou a “fulgurante energia verbal” (GUSMÃO, 2010, p.351), “a contenção 

veemente e explosiva” ou “a veemência arrebatada e encantatória” (Ibid., p.352), lembrando-

nos de que a poesia tece encontros de “tão diferentes mundos verbais e do mundo” (Ibid., 

p.354) constantemente movidos por razão e sensibilidade.  

Apostando na veemência da materialização textual, poetiza Gusmão: “Olha e vê o 

sopro do vento sobre/ a matéria ígnea moldável; olha e vê; olha/ e ouve o fogo soprando sobre 

o ferro em fogo.” (GUSMÃO, 2013a, p.71-72). Com uma coreografia sonora e imagética, o 

poeta assume a condição de “artista do ferro” (GUSMÃO, 2013a, p.71) ou talvez do artesão 

que maneja habilmente o fogo. Nesse trabalho, somos convidados a interagir sensorialmente. 

Não à toa, os verbos visuais são salientados com repetição – “Olha e vê”. A ação de olhar é, 

aliás, interrompida pelo quebra do verso, chamando a nossa atenção, num primeiro momento, 

não para a matéria-prima trabalhada, mas para o volátil, para o que não se captura e apreende 

com rapidez, para a condição estésica daquilo que é observado – “Olha e vê o sopro do vento 

sobre” –; posteriormente, temos um enquadramento da visão, sugerido pela pontuação e pela 

                                                             
15 Cristal e chama são imagens articuladas por Gusmão para apresentar o pensamento dualista desenvolvido por 

uma longa tradição da teoria literária. Nesse pensamento, deparamo-nos com as seguintes antinomias: “poeta 

visionário e poeta artíficie (M. Raymond, 1940), o terrorista e o retórico (J. Paulhan, 1941), o inspirado e o 

artesão (M. Duffrenne, 1963), o órfico e o hermético (G. L. Bruns, 1974), a poesia da imaginação e a da atenção 

(Cristina Campo, 1987)” (GUSMÃO, 2010, p.352). Contudo, a poesia do referido poeta pressupõe a 

indissolubilidade entre essas categorias aparentemente antagônicas, uma vez que em ambas existe a veemência 

seja da construção, seja da explosão imagética. 
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estrutura paratática – “[...]; olha e vê;” –, algo que parece reiterado pelo corte a nos propor a 

frenagem ótica – “[...] olha/ [...]”. Em ambos os procedimentos, o poeta nos mostra que para 

contemplar o fogo e seu produto estético – a arte ígnea no ferro –, é importante o 

desenvolvimento atento e paciente de nossa visualidade, a fim de nos co-mover e  

desautomatizar nossa percepção tão acostumada aos excessos imagéticos da 

contemporaneidade. Contudo, a frenagem do olhar solicita o aprimoramento de outro sentido: 

a escuta – “[...] olha/ e ouve o fogo [...]”. Por isso, Gusmão nos recorda de que “ouvir é 

também e em vários sentidos um modo de compreensão.” (GUSMÃO, 2010, p.92). Em meio 

aos ruídos, aos barulhos ensurdecedores do cotidiano, o poema leva-nos a perceber o sopro – 

“[...] esse inimitável som impossível de procurar nas páginas/ do dicionário [...]” (BELO, 

2000, p.466), conforme destaca Ruy Belo –, a anima, o indício de vida no objeto trabalhado. 

O caráter sensitivo da visão e da audição é materialmente apresentado na aliteração das 

fricativas /s/, /v/ e /f/, acompanhada das alternâncias assonantes do /e/ e /o/, o que nos dá a ver 

e ouvir o sopro sobre o ferro, “a matéria ígnea moldável” do artista sinestesicamente co-

movido – “[...] e ouve o fogo soprando sobre o ferro em fogo.”. Além disso, o verbo no 

gerúndio – “soprando” – sugere o prolongamento da sonoridade estética do vento. Encontra-

se, desse modo, a articulação de imagens sonoras e visuais, do sensível e do intelectivo, da 

forma e da força, da “matéria-emoção” tecida pelo poeta. Apropriando-nos de palavras de 

Rosa Maria Martelo, poderíamos dizer que há uma relação entre “a evidência material do que 

é visto (a coisa em imagem) e a frase rítmica (silabada)” (MARTELO, 2012b, p.113), isto é, a 

junção de imagem e som.  

No trabalho poético de Manuel Gusmão, é ressonante sua “paixão fonética dos nomes” 

(GUSMÃO, 1996a, p.47), como se um ouvido musical viesse à tona no gesto de escrita. 

Percebe-se a potencialidade lírica de seus textos, sobretudo, na seleção, na combinação e no 
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atrito verbo-visual de palavras enquanto “corpos-músicos” que captam “uma evidência de 

alegria” (Ibid., p. 33), ainda que “no desencontro movendo-se” (GUSMÃO, 2004, p.12).  

De maneira próxima ao heterônimo pessoano Álvaro de Campos e a Ruy Belo
16

, 

Gusmão se vale do “ritmo oceânico, incessante” (ROSA, 1987, p.74) com suas ondulações, 

seus fluxos e refluxos, apresentando o mar como imagem e, concomitantemente, como 

estrutura significativa para a elaboração do poema. Nos versos “[...] a mesa o mar: fazem o 

filme [...]” (GUSMÃO, 1990a, p.60), “[...] o modo como o mar assim inverte [...]” (Ibid., 

p.60), “[...] sobre si mesmo sobe/ como em ondas” (Ibid., p.91), observa-se o movimento 

fonético produzido pelas constritivas nasais /m/ e /n/ e fricativas /f/ e /s/, conduzindo o leitor 

ao embalo sonoro das marés. Por outro lado, em “[...] a onda rebenta lentamente em branco 

[...]” (Ibid., p.80), ao invés da liquidez sonora, o poeta joga com a fluidez e a interrupção 

acústica através da tensão entre as já referidas constritivas e as oclusivas /b/, /d/ e /t/. Nota-se, 

por meio da sonoridade, a construção do bater das ondas, mas impedido por obstáculos, o que 

a faz retornar. Esse vai e vem marítimo é também estrategicamente marcado pela 

epanadiplose, de modo que a repetição vocabular sugira a movimentação contínua das águas e 

dos versos – “[...] – uma onda uma praia outra onda,/ nas margens do mundo.” (GUSMÃO, 

2004, p.11). Dessa forma, o poeta constrói o verso-onda, na medida em que retoma palavras, 

explora os sons e percebe a instabilidade de “viver o momento tremulamente sobre águas 

eternas” (PESSOA/CAMPOS, 1999, p.35).  

                                                             
16

 Na escrita de Álvaro Campos e de Ruy Belo, há um forte lirismo marítimo, no qual a imagem do mar 

movimenta a forma e o conteúdo do texto poético. Vejamos alguns excertos dos poemas de Campos – “[...] 

Cascos reflectidos de vagar nas águas,/ Quando o navio larga do porto!/ Flutuar como alma da vida, partir como 

voz, / Viver o momento tremulamente sobre águas eternas.” (PESSOA/CAMPOS, 1999, p.35); “Outra vez, outra 

vez, o vasto grito antiquíssimo./ De repente, como um relâmpago de som, que não faz barulho mas ternura,/ 

Subitamente abrangendo todo o horizonte marítimo/ Húmido e sombrio humano nocturno,/ Voz de sereia 

longínqua chorando chamando [...]”(Ibid., p.53); “O mar abandonado fica em foco/ Nos músculos cansados de 

parar.” (Ibid.,p.189) – e de Ruy Belo – “[...] que vindo donde vêm como vêm/ nessas vozes fechadas como pedra 

até esse país que há muito herda/ a fala de um mudável mar que só sobre o seu som instável é capaz de edificar/ 

terra de um lado águas do mar do outro [...]” (BELO, 2000, p.409; “[...] mesmo sem haver mar à minha volta/ 

mesmo já hoje quando toda a ave volta/ e seriamente solta um canto que não sinto/ no sítio onde me sento e sei 

ouvir água/ que não sai dos meus olhos mas é mágoa [...]” (Ibid., p.417); “[...] Ficarei sem remédio triste à janela 

do meu quarto/ de olhos perdidos no mar perdidos com o verão” (Ibid., p.469). 
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O olhar cuidadoso, que Gusmão dedica à materialidade linguística do poema, não 

significa clausura textual, mas uma abertura a partir das possibilidades de sentidos que a 

escrita lhe oferece.  Através dessa perspectiva, ele insiste que a poesia “não é uma palavra 

cheia de silêncio em volta” (GUSMÃO, 2010, p.21) e muito menos uma “simples 

combinatória de meios verbais” (Ibid., p.19). Ela ultrapassa o espaço escritural, pois participa 

de nossa condição humana e pertence a mesma carnalidade do mundo da qual somos feitos 

(MERLEAU-PONTY, 2002, p.21). Sujeitos, mundo e poesia experimentam a instabilidade, as 

lacunas e a movimentação, traços constituintes da própria vida. Por isso, a poesia não aceita a 

clausura e a imposição. Nela, reside a força da liberdade, conforme assegura Roland Barthes 

(1978, p.15), ainda que trave um “duelo agudíssimo” e fale com uma agulha a coser “todo o 

corpo/ à garganta” (JORGE, 2008, p.32).  

Recorrendo às palavras de Maria Velho da Costa, Gusmão nos faz pensar no poema 

composto por “sangue e tinta, em transfusão mais perpétua que nós” (GUSMÃO, 2010, p.24). 

Isso quer dizer que o trabalho poético é troca e emaranhado de interior e exterior. A matéria 

trabalhada deixa suas marcas naqueles que escrevem e leem – “Quando quem pinta é também 

pintado/ Que interessa saber quem pintou e quem foi pintado.” (GUSMÃO, 2013a, p.88). 

Esses, por sua vez, transformam essa matéria verbal em experiência e emoção estética, 

conforme afirma Michel Collot em La matière-émotion (1997, p.9). Aliás, a transfusão 

proposta pelo poeta reúne elementos díspares e densos – sangue e tinta – numa composição 

química construída na cumplicidade entre o corpo escritor e o material escrito. Tal 

combinação também nos remete à tatuagem, escrita e inscrição na pele, grafia temporal.  

Convém ressaltar que, para Gusmão, a poesia constitui-se matéria política, histórica e 

social, à medida que expressa “o trabalho de construção antropológica aberta” (GUSMÃO, 

2010, p.75), conscientizando-nos de que somos corpos textuais inseridos no tempo e temos a 

responsabilidade de produzir outras maneiras de figurar e habitar o mundo.  Em Políticas da 
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escrita, Jacques Rancière defende que “o ato de escrever é uma maneira [política] de ocupar o 

sensível e de dar sentido a essa ocupação” (RANCIÈRE, 1995, p.7). Ao dinamizar as formas 

de viver
17

 e ao reabilitar nossa sensibilidade inteligível, a escrita poética nos mostra as 

possibilidades de ocupar criticamente os espaços e torná-los significativos.  

De acordo com Manuel Gusmão, o texto poemático permite-nos não apenas reescrever 

a história como também inventar uma geo-grafia
18

, o registro discursivo da Terra – “A nossa 

história/ escrevemo-la na terra.” (GUSMÃO, 2002a, p.62) –, em outras palavras, uma maneira 

atenta de dizer e habitar poeticamente
19

 os espaços físico, humano e cultural, uma forma de 

espacialização do tempo. Nesse excerto de “No chão da história”, de Os dias levantados 

(2002), o poeta explicita seu ponto de vista: 

 
 

[...] 

Somos nós que escrevemos a terra 

por fora e por dentro. E ela 

escreve-nos a pele as paixões do corpo 

de pais para filhos. Não sabem ler? 

(GUSMÃO, 2002a, p.61) 

 
 

Trata-se de uma escrita coletiva e partilhada, daí o emprego da primeira pessoa do 

plural – “Somos nós”, “escrevemos”, “escreve-nos”. Temos aqui sugerido o que Rancière 

chama de “participação em um conjunto comum” (RANCIÈRE, 1995, p.7). Afinal, vale a 

pena sublinhar que o excerto citado pertence a um libreto, em que se tematiza o 25 de abril de 

1974 e seus efeitos na sociedade portuguesa, data que, para o poeta, representa “um processo 

de transformação do espaço-tempo [português] e das formas de habitá-lo” (GUSMÃO, 2002a, 

p.98). Os mencionados versos referem-se às lutas pela reforma agrária, assim como às lutas 

                                                             
17

 Na esteira de Wittgenstein, Gusmão compreende que os “jogos de linguagem” fazem parte de uma atividade 

ou de uma “forma de vida” (GUSMÃO, 2010, p.44). Por isso, “a poesia dá a imaginar diferentes formas de vida 

e nesse sentido pode mover ou co-mover o viver.” (Ibid., p.45). 
18

 Michel Collot, em Pour une géographie littéraire, com base nas ideias do pesquisador Fernand Braudel, 

apresenta-nos o termo geo-história que, para além da localização de fatos passados, problematiza as relações do 

topos na construção temporal do homem e da sociedade (COLLOT, 2014, p.17). 
19

 Escutamos aqui os ecos de Hölderlin – “[...] mas poeticamente/ O homem habita esta terra.” (HÖLDERLIN, 

1994, p.75). 
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contra a desigualdade social e à defesa da participação da população, sobretudo a camponesa, 

nas instituições sociais e políticas do país. Nesse sentido, ao encenar a voz de uma 

trabalhadora, destaca o poeta: a “terra e a propriedade/ não são a mesma coisa”
20

 (Ibid., p.61). 

Desse modo, problematiza a ideia de habitação e as relações de poder entre trabalhadores 

rurais e latifundiários. No âmbito textual, a palavra terra torna-se poiesis política e o poeta 

joga com seus sentidos possíveis. A terra, também objeto escritural, é intimamente conhecida 

“por dentro e por fora”, possibilitando àqueles que se propõem a escrevê-la o trânsito entre 

interior e exterior, o mover-se por entre suas camadas significativas. Assim, percebe-se que 

habitar, “ocupar o sensível” (RANCIÈRE, 1995, p.7) é também uma forma de conhecimento 

daquilo que é escrito por “imensas vozes e corpos no teatro da história” (GUSMÃO, 2002a, 

p.98). Por outro lado, ela [a terra] é sintaticamente movida e, de objeto, converte-se em sujeito 

ativo a grafar “a pele”, “as paixões do corpo”. Imprime, desse modo, o caráter passional 

através de um processo hereditário e temporal – “de pais para filhos” –, compondo essa 

corporeidade grafada historicamente. O questionamento no final dos versos alerta-nos para a 

necessidade de uma leitura crítica, perceptiva e desautomatizada, a fim de compreender os 

valores da epiderme telúrica enquanto construção coletiva e partilhada – “[...] a terra, esse 

corpo comum/ indivisa propriedade de todos, uma tarefa ou invenção.” (GUSMÃO, 2004, 

p.44). 

Em seus poemas, Gusmão costuma enfatizar que “nós somos o movimento” 

(GUSMÃO, 2002a, p.41) e, na tentativa de ocupar os vazios espaciotemporais, leva em conta 

que “[...] sob os [nossos] pés move-se o mundo/ muito novo e muito antigo.” (Ibid., p.61). O 

poeta chama nossa atenção para o fato de que somos grafados com a mesma materialidade 

movediça do mundo. Este, conforme defendia Heráclito, está em permanente devir, em fluxo 

                                                             
20

 A concepção de terra habitada e movimentada pelas mãos do camponês está presente em alguns poemas de 

Carlos de Oliveira, entre os quais destacamos esses versos de “Árvores” – Tu sim [camponês], que concebestes 

todas estas folhas, flores e frutos, toda esta terra de harmonia – no tamanho duma semente mais pequena que o 

coração das aves.” (OLIVEIRA, 2003, p.116). 
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constante e as coisas, que nele se inserem, são regidas pela instabilidade e mutabilidade. O 

antigo e o novo movem-se, garante-nos o autor de Migrações do fogo. Em vista disso, na 

dinâmica de seu mundo textual encontra-se a movimentação de vários tempos e de outros 

mundos: o de Sá de Miranda – “[...] Passam os tempos, vai dia trás dia,/ Incertos muito mais 

que ao vento as naves.// [...] Também mudando-me eu fiz doutras cores./ E tudo o mais 

renova: isto é sem cura!” (MIRANDA, 1939, p.29); o de Camões – “Mudam-se os tempos, 

mudam-se as vontades./ Muda-se o ser, muda-se a confiança,/ Todo o mundo é composto de 

mudança,/ Tomando sempre novas qualidades.” (CAMÕES, 1981, p.52); o de Camilo 

Pessanha – “Imagens que passais pela retina/ Dos meus olhos, por que não vos fixais?” 

(PESSANHA, 1999, p.47); o de Fernando Pessoa – “A vida é como uma sombra que passa 

por sobre o rio/ Ou como um passo na alfombra de um quarto que jaz vazio;” (PESSOA, 

2012, p.48) ; o de Carlos de Oliveira – “[...] O tempo é um rio que não pára mais,/ Nem se 

repetem as visões das margens.” (OLIVEIRA, 2003, p.130); e o de tantos outros.  

É, portanto, notório registrar que movimento é um termo fulcral quando se trata da 

poesia de Manuel Gusmão, haja vista a arquitetura oscilante de seus livros. Neles, deparamo-

nos com uma estrutura variável, uma vez que há tanto o derramamento verbal quanto a 

contenção, a ruptura e a brevidade. Em suas obras literárias, verifica-se a cinética de gêneros e 

formas, combinando, ao mesmo tempo, versos contidos, experimentalismos poéticos, 

narratividade, ensaísmo, texto teatral e argumento cinematográfico. Seus textos formam 

paisagens movediças que se distanciam e se encontram, que se estendem e se interrompem, e 

solicitam um leitor ativo disposto a se lançar na “pluralidade de mundos” que “se abre, flutua 

e voa sobre longes terras.”
21

 (GUSMÃO, 2010, p.11). 

Nesse deslocamento contínuo, somos convidados a mobilizar COM-O-VER também o 

dizer e o fazer. Somos convocados pela poesia – “incerta chama”, (GUSMÃO, 2010, p.9), 

                                                             
21

 Itálicos do autor. 
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“câmara de ecos” e “teia de reflexos” (Ibid., p.10) – a escrever com “a terceira mão” – a nossa 

e a alheia –, com o corpo físico e histórico que nos torna seres artísticos. Por conseguinte, 

nesta tese, a movimentação da matéria, da força e da expressão poética de Manuel Gusmão 

leva-nos a algumas questões inquietantes, tais como as relações entre ver e olhar, entre 

palavra e imagem, visualidade e escrita poemática. Por meio de cores e traços, de ritmos e 

melodias, de palavras e cenas, procuraremos compreendê-las e, desse modo, investigar o 

cinema verbal na obra do poeta mencionado.  
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2.1. Modos de Olhar 

 

 

 

 
Olhava com vagar o sonho: o mundo podia ser, 

era como se fosse: um teclado que acendia e 

iluminava por dentro as palavras, as paisagens. 

 

(GUSMÃO, 2007, p.37) 

 

 

 

Vivemos num tempo em que se constata uma pluralidade e um excesso de visualidade. 

Seja através dos letreiros luminosos dos outdoors, dos anúncios televisivos ou dos reality 

shows, o sujeito habita espaços de sobre-exposição, onde o que se produz é para ser, antes de 

tudo, consumido pelo olhar. Diante dessa constatação, Ida Alves, no artigo “Imagens de 

cidades na poesia de Nuno Júdice”, ao visitar os questionamentos do pesquisador Nelson 

Brissac Peixoto, lança uma pergunta que nos inquieta e nos permite pensar sobre o ato de ver 

num tempo de banalização e descartabilidade das imagens: “Como olhar quando tudo ficou 

indistinguível, quando tudo parece a mesma coisa?” (ALVES, 2001, p.68). 

 A indagação proposta leva-nos a pensar que o excesso imagético, exposto aos 

“insatisfeitos olhos” (Ibid., p.68), gera também uma cegueira, na qual os sujeitos agem como 

“cegos que, vendo, não veem” (SARAMAGO, 1995, p.310)
22

.  Na verdade, utilizam apenas 

os olhos, experimentam a visão fisiológica; mas, não sabem olhar, algo que requer atenção, 

percepção e capacidade sensível-cognitiva. Essa diferença significativa pode ser percebida no 

âmbito da linguagem, quando comparamos os verbos ver e olhar. Acerca disso, expõe o 

crítico brasileiro Sérgio Cardoso:  

                                                             
22

  O escritor português José Saramago, no livro Ensaio sobre a cegueira, emprega a imagem da “cegueira 

branca” para apontar a incapacidade do sujeito contemporâneo de refletir sobre si mesmo e sobre o mundo em 

que vive. O autor critica de forma veemente a alienação e o individualismo da sociedade capitalista. 
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O ver, em geral, conota no vidente uma certa discrição e passividade ou, ao 

menos, alguma reserva. Nele um olho dócil, quase desatento, parece deslizar 

sobre as coisas; e as espelha e registra, reflete e grava. Diríamos mesmo que 

aí o olho se turva e se embaça, concentrando sua vida na película lustrosa da 

superfície, para fazer-se espelho... Como se renunciasse a sua própria 

espessura e profundidade para reduzir-se a esta membrana sensível em que o 

mundo imprime seus relevos. Com o olhar é diferente. Ele remete, de 

imediato, à atividade e às virtudes do sujeito, e atesta a cada passo nesta ação 

a espessura da sua interioridade. Ele perscruta e investiga, indaga a partir e 

para além do visto, e parece originar-se sempre da necessidade de “ver de 

novo” (ou ver o novo), como intento de “olhar bem”. Por isso é sempre 

direcionado e atento, tenso e alerta no seu impulso inquiridor... Como se 

irrompesse sempre da profundidade aquosa e misteriosa do olho para 

interrogar e iluminar as dobras da paisagem (mesmo quando “vago” e 

“ausente” deixa ainda adivinhar esta atividade, o foco que rastreia uma 

paisagem interior) que, frequentemente, parece representar um mero ponto 

de apoio de sua própria reflexão. (CARDOSO, 1989, p.347-348) 

 

 
 

 Como podermos notar, o que distingue o ato de ver do olhar está nas relações entre 

passividade e atividade, superficialidade e profundidade, alheamento e inquirição, ou melhor, 

na intervenção e na consciência do sujeito diante da paisagem que visualiza. Numa sociedade 

como a nossa, imersa na velocidade, no imediatismo e na indistinção das imagens, o olhar 

contemplativo é pouco solicitado, adquirindo outras configurações que o distanciam do 

pensar, do perceber e do criar. Certamente, por esse motivo, alertou-nos Italo Calvino em suas 

Seis propostas para o próximo milênio:  

 
Se incluí a Visibilidade na minha lista de valores a preservar foi para advertir 

que estamos correndo o perigo de perder uma faculdade humana 

fundamental: a capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados, de fazer 

brotar cores e formas de um alinhamento de caracteres alfabéticos negros 

sobre uma página branca, de pensar por imagens.
23

 (CALVINO, 2011, 

p.107-108) 

 

 

 A proposta de Italo Calvino de preservar, através da escrita, “a capacidade de pôr em 

foco visões de olhos fechados” e de “pensar por imagens”
24

 foi também o caminho 

                                                             
23

 Itálico do autor.  
24

A esse respeito, encontramos concepções semelhantes a de Italo Calvino: nos pensamentos do português 

Fernando Pessoa, ao definir a imaginação como um “pensar e sentir por imagens” (PESSOA, 2009, p.47); e nas 

teorizações do russo Viktor Chklovski, ao defender que a “arte é pensar por imagens” (CHKLOVSKI, 1971, 

p.39). 
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encontrado por Manuel Gusmão, a fim de tornar a visão um elemento de interrogação e de 

construção de mundo, assim como impulsionador de experiência estética e ética. O olhar, para 

o poeta, move nossas instâncias sensíveis e cognoscíveis. Desse modo, em oposição a Alberto 

Caeiro e sua defesa de que “[o] essencial é saber ver,/ Saber ver sem estar a pensar” 

(PESSOA, 2012, p.94) e de que o olhar deve ser “puro” sem mediação da linguagem tal qual 

o da criança ao nascer, Gusmão aposta na visualidade enquanto forma de conhecimento e de 

sensibilidade, daí vem o fato de considerar a poesia uma “razão impura”, uma vez que se trata 

de uma razão afetada e apaixonada “pela materialidade do que se faz” (GUSMÃO, 2010, 

p.40).  

Em Mapas/ o assombro a sombra, livro de 1996, em versos de um longo poema, 

Gusmão escreve: “Tocas um pouco com os dedos os dedos da música./ E „já diante dos olhos 

te voavam imagens e fantásticas/ pinturas, exercícios do pensamento por figuras‟.” 

(GUSMÃO, 1996a, p.34). Nessa estrofe, o poeta transita do olhar háptico
25

 ao olhar mental. O 

verbo tocar aponta a função tátil desse olho que atinge “os dedos da música”, o lirismo da 

linguagem poética. No entanto, a visualidade que se delineia nos versos não se restringe ao 

âmbito sensorial, como defendia Caeiro, ela se desdobra na invenção imagética, nos 

“exercícios do pensamento por figuras”, algo que nos conduz à abstração e, ao mesmo tempo, 

imiscui-se na realidade, no imaginário e no simbólico. Em sua poesia, Gusmão entrecruza, nas 

camadas perceptivas do texto, importantes vertentes da história da visão. Do cartesiano ao 

fenomenológico, do estésico ao instrumental, do humano ao virtual, o poeta revisita as 

concepções visuais e, assim, compõe a sua ética do olhar baseada “em tão diferentes naturezas 

que o espanto/ nos reúne e nos enlaça” (GUSMÃO, 2007, p.12). 

                                                             
25

 A expressão “olhar háptico” refere-se ao caráter tátil da visualidade (ANTELO, 2007, p.189) e, de certa forma, 

retoma as propostas da arte dos anos sessenta e setenta do séc. XX que, em resposta ao racionalismo concretista, 

investiam na valorização do corpo e da sensorialidade. Nomes como Hélio Oiticica, Lygia Clark, Lygia Pape e 

Artur Barrio são significativos para pensar a inserção corporal nas experiências estéticas desse período 

(KLINGER, 2007, p.197). 
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A poética de Manuel Gusmão leva-nos a recordar que a visão foi um dos sentidos mais 

privilegiados na história da cultura ocidental, já que era considerado o mais apto ao 

pensamento abstrato, devido à capacidade de distanciamento em relação aos objetos 

observados. O olfato, o paladar, a audição e o tato implicariam, de certo modo, aproximação, 

o que provocaria a usurpação desses sentidos pelo olhar, pois ele ultrapassa a finitude 

corpórea e confirma sua imaterialidade, conseguindo sair e voltar a si sem se alterar por 

aquilo que é visto.
26

 Indubitavelmente, desde os filósofos gregos, o olhar já possuía um lócus 

de prevalência, uma vez que era sinônimo de ter conhecimento – “conhecer é clarear a vista” 

(CHAUÍ, 1989, p.39) –, de discernimento e de investigação daquilo que nos cerca. Não à toa, 

defendia Aristóteles: “[...] a vista é, de todos os nossos sentidos, aquele que nos faz descobrir 

mais diferenças.” (ARISTÓTELES, 1996, 171).  

 Celia Pedrosa, no artigo “Poéticas do olhar na contemporaneidade”, faz uma breve 

retrospectiva dos diferentes modos de aproximação entre ver e saber “como signo de uma 

verdade alcançada ou produzida a partir de uma perspectiva fixa, unívoca, transcendente à 

multiplicidade do devir” (PEDROSA, 1996, p.84). Num primeiro momento, ela retoma a 

alegoria da caverna platônica, na qual o olhar aprisionado às sombras só alcançaria libertação 

através do caminho iluminado que o direcionava ao mundo das ideias, à episteme, instância 

considerada imutável e perfeita. Seguindo essa dimensão intelectiva da visão, a autora ressalta 

a construção cartesiana como elemento propiciador do fechamento dos olhos à experiência 

sensível. Tal construção se atrelava inicialmente à invenção da perspectiva na pintura 

renascentista
27

, cuja priorização era o olhar cognoscitivo e geométrico
28

, e em momento 

                                                             
26

 No artigo “Janela da alma, espelho do mundo”, Marilena Chauí comenta a respeito do caráter imaterial da 

visão com base no pensamento de Merleau-Ponty: “Se o olhar usurpa os demais sentidos fazendo-os cânone de 

todas as percepções é porque, como dizia Merleau-Ponty, ver é ter à distância. O olhar apalpa as coisas, repousa 

sobre elas, viaja no meio delas, mas não se apropria. „Resume‟ e ultrapassa os outros sentidos porque os realiza 

naquilo que lhes é vedado pela finitude do corpo, a saída de si, sem precisar de mediação alguma, e a volta a si, 

sem sofrer qualquer alteração material.” (CHAUÍ, 1989, p.40). 
27

 Através da perspectiva, os artistas da Renascença buscavam cumprir com rigor a “projeção das grandezas 

tridimensionais sobre o plano bidimensional do quadro” (BOSI, 1989, p.75) – [Itálicos do autor]. Por isso, 

Leonardo da Vinci considerava a pintura cosa mentale.  
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posterior, à “Dióptrica”
29

 de Descartes, reduzindo “a consciência a um olho e este a um ponto 

geométrico, abstraído de toda concretude corporal” (Ibid., p.84). Seja por via mística, 

metafísica ou geométrica, constituía-se no contexto ocidental “uma política da verdade”, cujo 

principal efeito estava nas relações dicotômicas entre subjetividade e objetividade.  

 No entanto, o ocularcentrismo do Ocidente sofreu tensões no decorrer dos séculos, 

uma vez que a arte, sobretudo a pictórica, paulatinamente, iniciava um questionamento acerca 

da primazia da razão no ato de ver e modificava, embora de forma gradual, a postura estática 

do observador diante do objeto artístico. Como aponta Martin Jay, no ensaio “El ascenso de la 

hermenéutica y la crise del ocularcentrismo”, já era indício da existência de diferentes campos 

de força a se inserir num mesmo contexto visual, o que potencializava a convivência entre 

entendimento e expressividade, forma e informe, passividade e atividade, entre outras 

categorias (JAY, 2003, p.234). 

Desse modo, também se opondo ao caráter imóvel do olhar, Georges Didi-Huberman, 

em O que vemos, o que nos olha, diz que a modalidade do visível passa pelo paradoxal e pela 

inquietude, transita pelo movimento, pois estabelece uma relação de presença e ausência, de 

um dentro e um fora com os objetos, uma vez que “o ato de ver nos remete, nos abre a um 

vazio que nos olha, nos concerne e, em certo sentido, nos constitui”
30

 (DIDI-HUBERMAN, 

1998, p.30). Assim sendo, o olhar pressupõe uma troca entre o que se vê e aquilo que é 

visualizado.  

                                                                                                                                                                                              
28

 Acerca disso, Alfredo Bosi, no artigo “Fenomenologia do olhar”, questiona o ponto de vista de Descartes que, 

preso à segurança do cogito, extraiu do olhar da Renascença apenas a imobilidade da abstração e a experiência 

descarnada: “Descartes recortou da visão renascentista apenas o olho central e imóvel da perspectiva geométrica. 

Olho que analisa quantitativamente a forma formada que está à sua frente. Olho que abstrai as medidas, 

separando-as das cores, tratadas como qualidades secundárias, pois não são objeto da geometria. Aquele olhar 

móvel e intenso que Leonardo [da Vinci] julgara capaz de cobrir em um átimo toda a linha do horizonte; [...] 

aquele olhar que “vê” tempo e representa a memória por obra da arte pictórica... é agora um olhar frio, imóvel, 

só presente a si mesmo, metáfora de uma consciência auto-reflexiva e descarnada.” (BOSI, 1989, p.75) – 

[Itálicos do autor]. 
29

 No ensaio “Dióptrica”, composto por dez discursos, Descartes investiga questões da óptica, especialmente as 

leis da reflexão e da refração. Com base nesses estudos, procurou entender o olho humano e sua capacidade de 

formação de imagens, estabelecendo uma teoria de refração da luz, o que possibilitou a criação de uma 

metodologia para a elaboração de lentes e o desenvolvimento de pesquisa sobre aparelhos ópticos 

(DESCARTES, 1996, pp.143-171). 
30

 Itálicos do autor. 
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Manuel Gusmão coaduna suas ideias com as de Didi-Huberman ao comentar que, 

entre o texto e a imagem construída na leitura, surge uma lacuna, uma distância na “evidência 

do estético” e uma “negação na transparência do escrito” (GUSMÃO, 2011b, p.198). Partindo 

desse princípio, o excesso de luz ofusca as possibilidades de sentido, uma vez que, para o 

ensaísta, “o ver e o visível só são tornados possíveis pela sombra projectada do invisível” 

(Ibid., p.198). É preciso, portanto, fechar os olhos, adentrar o vazio da materialidade verbo-

visual para captar as camadas obscuras do texto e seus desdobramentos, para se estabelecer 

uma inter-relação entre o leitor e a obra lida. Com esse ponto de vista, poetiza Gusmão: “[...] 

as coisas olham o actor [...]” (GUSMÃO, 1990a, p.57); “Verás de frente a cegueira até te 

perderes no seu olhar [...]” (GUSMÃO, 2004, p.19); “[...] por isso podes olhar a pequena 

névoa da morte, [...]” (GUSMÃO, 1996a, p.53). 

 Com uma perspectiva próxima aos referidos autores, Marilena Chauí entende que o 

ver assume um duplo movimento: como “janela da alma”, em que “a visão depende de nós, 

nascendo em nossos olhos” e como “espelho do mundo”, no qual “a visão depende das coisas 

e nasce lá fora, no grande teatro” (CHAUÍ, 1989, p.34). Janelas e espelhos são 

complementares, já que homem e mundo partilham da mesma carne e desenvolvem uma 

dinâmica relacional (MERLEAU-PONTY, 2002, p.21). Nesse sentido, sujeito e objeto, 

interior e exterior envolvem-se no jogo da visualidade.  

 As concepções sobre o olhar, seguindo uma matriz fenomenológica como a de 

Merleau-Ponty, por exemplo, mudaram o foco de reflexão ao atribuir relevância ao “olho 

tátil”, de modo que ele mobilizasse o sensorial de todo o corpo e atuasse na imbricação 

sinestésica entre subjetividade e paisagem. O filósofo defende a visão enquanto “palpação 

pelo olhar”, “encontro, como numa encruzilhada, de todos os aspectos do ser” (MERLEAU-

PONTY, 2002, p.131), o que possibilita uma articulação entre a urdidura e as dobras do 

sujeito e das coisas, tornando-os participantes de um mesmo espaço corporal, no qual os olhos 
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estão incrustados ao tangível, já que “envolve[m], apalpa[m], esposa[m] as coisas visíveis” 

(Ibid., p.130).  

 No âmbito artístico, a estesia visual incorporou à racionalidade a capacidade sensível e 

interventiva do espectador no desenvolvimento da obra de arte e transformou o mundo numa 

tela interativa. O crítico brasileiro Mário Pedrosa, no ensaio “Arte ambiental, arte pós-

moderna”, analisa a transferência das relações puramente visuais entre objeto e observador 

para as experiências tátil-sensoriais de exploração do meio: 

 

Dir-se-ia que o artista passa às mãos que tateiam e mergulham, por vezes, 

enluvadas, em pó, em carvão, em conchas, a mensagem de rigor, de luxo e 

exaltação que a visão nos dava. Assim ele deu a volta toda ao círculo da 

grama sensorial-tátil, motora. (PEDROSA, 1981, p.207). 

 

 

 No que diz respeito à poesia, as texturas, as formas, os sons e as colorações, que se 

constroem textualmente, também convocam um olhar estésico e apontam para a arte como um 

fazer, ou melhor, como uma ação participativa do sujeito no seu contexto. Não à toa, “o 

poema vê e dá a ver, segundo os vários regimes do ver, ler e ouvir aquilo que é escultura do 

silêncio e que a cegueira conhece pelo tacto” (GUSMÃO, 2010, p.14). O movimento de 

revelar e ocultar presente na escrita poemática dinamiza tanto o corpo textual quanto a 

percepção do leitor que se aproxima e se distancia da mancha gráfica, que observa e toca a 

epiderme da escrita – “Na página, as letras vibravam e uma ausência brilhava como um clarão 

branco que chegava aos olhos e os olhos eram uma parede de luz intransponível. Ouviam, 

tacteavam.” (GUSMÃO, 1990a, p.33). Nos versos de Mapas/ o assombro a sombra (1996), 

através do jogo sinestésico, o poeta cria um olhar-boca, um olhar-mãos, trazendo à tona a 

relação entre visualidade, elocução e ação, categorias fulcrais de seu projeto poético – “Era 

como se falasse visse pela boca/ visse pelas mãos a sombra que cai do teu nome/ sobre o chão 

do mundo; [...]” (GUSMÃO, 1996a, p.36). 
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 É recorrente, na obra de Manuel Gusmão, a presença de um corpo ativo que se 

espacializa no texto e se encontra intrincado à “carne do mundo” (MERLEAU-PONTY, 2002, 

p.21). Por esse motivo, sujeito e paisagem desenham uma espécie de simbiose, traço 

perceptível nas imagens metonímicas dessa corporeidade cambiante poetizada nas expressões 

“boca das águas”, “dedos de areia”, “pés no rio”, “água nos ombros”, entre outras. É no corpo 

da linguagem que a visualidade se constrói, sugerida pela força criadora das “mãos 

imaginantes” daquele que se envolve com a palavra poética: “é como se visses pela boca, 

pelas mãos” (GUSMÃO, 1996a, p.37). Aliás, o substantivo mãos e o verbo trabalhar 

destacam-se nos poemas de Gusmão, remetendo-nos a uma ação e uma cinética constante das 

imagens e das palavras, cujos efeitos produzem formas de conhecimento, seja da linguagem, 

seja do mundo, seja dos humanos que somos. Poesia, para ele, é ato dinâmico e corpóreo: “eis 

as mãos/ diz o corpo que elas tocam/ e então o mundo sobe/ até à imagem que incandesce” 

(Ibid., p.15); “O olhar ouve o que alguém escreve [...]” (GUSMÃO, 1990a, p.36); “[...] o seu 

amor ecoa nas sílabas imóveis da frase que os seus olhos perseguem.” (Id., p.36).  

 O olhar tem sua natureza sensível e, incontestavelmente, é parte da experiência 

corpórea, mas Gusmão não descarta “o olhar de conhecer” (PESSOA, 2012, p.55), ressaltado 

por Fernando Pessoa. Este modo de observação, por sua vez, participa de sua “imaginação 

rigorosa” e o ajuda a inventar, examinar, analisar a matéria que compõe o mundo e os 

sujeitos. No entanto, não se trata de priorizar um visível cognoscente, o que se verifica é a 

valorização de um conhecimento visual construído à medida que o exterior e o interior entram 

num processo de descobertas mútuas. Afinal, a obra de arte, enquanto ato de conhecer, 

estabelece o confronto e, ao mesmo tempo, estreita as relações entre sujeito e objeto, 

conforme aponta Michel Collot (2007, p.16). 

 Em Dois sóis, a rosa – a arquitectura do mundo (1990), Gusmão escreve: “[...] 

estudar o sol/ para conhecer o olhar [...]” (GUSMÃO, 1990a, p.104). Nos versos citados, o 
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poeta emprega verbos de campo semântico da cognição – “estudar” e “conhecer” –, o que 

indica a ideia de uma visão intelectiva, ou melhor, investigativa. A condição perscrutável dos 

olhos é aproximada ao sol, algo que historicamente é também explicado pelas línguas célticas, 

uma vez que a palavra sûl significava olho e sol em irlandês arcaico (BOSI, 1989, p.76). 

Assim, criava-se o simbolismo de que não somente os olhos recebiam os raios solares, mas 

também projetavam sua luz interior naquilo que estivesse ao seu redor (Ibid., p.86). Isso nos 

faz intuir que, no excerto poemático, ao estudar o sol, considerando os elementos 

fisioquímicos que constituem essa estrela vital, chega-se a outro objetivo – “conhecer o 

olhar”–; em outras palavras, conhecer esse movimento interno que ultrapassa os órgãos 

oculares, pois o olhar é atento, significativo, minucioso e estético. Com essa perspectiva, o 

crítico Alfredo Bosi destaca que “o olhar não seria apenas comparável à luz que entra e sai 

pelas pupilas como sensação e impressão, mas teria também propriedades dinâmicas de 

energia e calor graças ao seu enraizamento nos afetos e na vontade. O olhar não é apenas 

agudo, ele é intenso e ardente.”
31

 (BOSI, 1989, p.77). O olhar, portanto, conhece pela 

sensibilidade e sente pela intelecção, por sua capacidade de perscrutação. Desse modo, não é 

possível pensar nossa constituição ótica sem levar em conta sua complexidade, visto que ela 

não se restringe a fatores cientificistas ou somente a questões perceptivas. O pesquisador 

Claudemir Tossato, em seu artigo “A função do olho humano na óptica do final do século 

XVI”, alerta-nos para a complexa natureza do fenômeno óptico: 

 

Um fenômeno óptico contém pelo menos três constituintes: um objeto que é 

visto, um olho que vê esse objeto, e um meio que está entre eles. Sendo 

assim, pode-se considerar que um fenômeno óptico é tanto um fenômeno 

físico, pois há uma relação entre o objeto visto e o olho que o vê com 

interposição do meio e da luz; quanto fisiológico e anatômico, pois o objeto 

visto é, de alguma forma, percebido pelo olho de acordo com seus 

mecanismos internos (anatomia e fisiologia); e possui um componente 

psicológico, pois há uma representação do objeto visto por quem o observa. 

Além disso, podemos analisar um fenômeno óptico de acordo com a 

                                                             
31

 Itálicos do autor. 
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geometria, decompondo tal fenômeno em linhas, ângulos e curvas. 

(TOSSATO, 2005, p.416) 
 

 

  

 O fenômeno óptico circula por regiões inter-relacionais e desloca-se por vários 

campos do saber. Físico, fisiológico, geométrico, cultural, psicológico e fenomenológico são 

adjetivos classificatórios que não dão conta da amplitude desse fenômeno, ainda que nos 

auxiliem a compreendê-lo na sua mobilidade conceitual. De uma forma ou de outra, 

representam as bases para se trilhar uma epistemologia do olhar, mesmo que ora priorize o 

sujeito da visão, o órgão ocular e seus mecanismos de elaboração imagética, ora enfatize o 

objeto visualizado, ou ainda o meio no qual as imagens são produzidas. Tais delimitações, à 

vista disso, direcionam-se para específicas vertentes de conhecimento ou, tal como nos diz 

Tossato, seguem as diferentes “tradições de pesquisa” (TOSSATO, 2005, p.417). 

Ao propor o “estudo do sol”, no excerto anteriormente citado, Gusmão parece apontar, 

através dessa expressão, a história da relação entre luminosidade e olho humano
32

. Afinal, 

dessa relação surgiram especulações e inventos de forte relevância para elaboração dos 

aparatos visuais que originaram a fotografia e o cinema. Já em Aristóteles, a partir da 

observação da imagem do sol, cujos raios passavam pelas brechas das folhas de uma árvore e 

projetavam-se no chão em forma de meia lua durante um eclipse parcial, surge a ideia de que 

quanto menor fosse o orifício [a brecha nas folhas], a imagem seria mais nítida. Como se pode 

notar, o filósofo grego não valorizou tanto “a emissão dos raios visuais pelo olho do 

observador”, mas dedicou sua atenção ao “meio que contém a luz e a atualização da forma 

dos objetos” (TOSSATO, 2005, p.419).  

Com base nas constatações aristotélicas e no desenvolvimento de princípios ópticos 

por outros estudiosos como Rufo de Éfeso, Galeno de Pérgamo, Euclides, Ptolomeu, Alhazen, 

                                                             
32

 Não pretendemos apresentar, neste trabalho, uma história detalhada da epistemologia do fenômeno óptico no 

Ocidente, visto que este não é o foco de nossa pesquisa. Por isso, ressaltamos aqui apenas alguns pontos, a fim 

de analisar os modos de olhar presentes na poética de Manuel Gusmão. 
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Della Porta, Kepler, entre outros, iniciou-se a compreensão do olho como um artefato 

mecânico e, com isso, analogias foram estabelecidas entre o órgão da visão e a câmara escura. 

Esta, com provável data de surgimento no século V a.C., consistia numa caixa fechada (ou um 

quarto), composta por paredes internamente opacas e escuras, com apenas um orifício numa 

dessas paredes, permitindo a passagem da luz. Quando um objeto iluminado era posto diante 

da parte com a pequena abertura, os raios luminosos, provenientes do objeto, passavam pela 

cavidade e projetavam uma imagem invertida na superfície interna da câmara, mas 

semelhante ao que havia sido projetado. Através desse procedimento, muitos pesquisadores 

transferiram para a câmara escura a fisiologia ocular e o mesmo processo de formação da 

imagem no ato da visão. Descartes, no século XVII, defendia que “o quarto [a câmara] 

representa o olho; o orifício, a pupila; as lentes, o humor cristalino.” (DESCARTES, 1996, 

p.166).  

 

 

 

 

 

 

                          [Fig. 1: Modelos de câmaras escuras] 
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Jonathan Crary, em Técnicas do observador, concorda com Descartes e afirma que a 

câmara escura foi, sem dúvida, um modo interessante de se explicar a visão humana. 

Contudo, o crítico de arte afasta-se do modelo cartesiano ao enfatizar que tal aparato óptico 

representava “tanto a relação do sujeito perceptivo quanto a posição de um sujeito 

cognoscente em relação ao mundo exterior.” (CRARY, 2012, p.35), pois reunia em si a 

condição de “metáfora filosófica”, modelo de observação da “óptica física” e “instrumento de 

diversão popular, de investigação científica e de prática artística” (Ibid., p.35).  

Pode-se dizer também que, a partir da câmara escura, chegamos à invenção da 

máquina fotográfica e dos aparelhos que comporiam a história cinematográfica. É relevante 

voltar aos versos de Gusmão – “[...] estudar o sol/ para conhecer o olhar [...]” (GUSMÃO, 

1990a, p.104) –, pois eles, de alguma forma, nos conduzem à possibilidade de grafar com luz 

e contraste, ou seja, levam-nos aos mecanismos mais rudimentares da fotografia. Não à toa, o 

sol é novamente protagonista dessa história. No século XVII, o cientista italiano Angelo Sala 

observou que um composto de prata escurecia quando exposto aos raios solares, atribuindo tal 

reação ao calor. Após o decorrer dos séculos, com o aprimoramento das experiências, novos 

elementos foram testados, tais como ácido nítrico, gesso, prata halogênica e metálica, e os 

pesquisadores concluíram que era a luz o agente da reação química. No século XIX, o francês 

Nicéphore Niépce, ao empregar placas argênteas como placas de impressão na câmara escura, 

obteve a imagem do quintal de sua casa. Ele chamou o procedimento de heliografia – gravura 

com a luz solar. Posteriormente, Louis Jacques Daguerre, baseando-se nas experiências 

desenvolvidas por Niépce, aprimorou esse processo de impressão através do vapor de 

mercúrio, conseguindo reduzir o tempo em que a imagem se expunha à luz, isto é, o que 

levava horas, passou a ser visualizado em minutos. Surgia, assim, a técnica da daguerreotipia, 

uma forma mais rápida e controlada de revelação, fixação e durabilidade da imagem 
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fotossensível.
33

 Com ela, o processo fotográfico foi divulgado e comercializado, alterando os 

modos de olhar e as formas de representação pictórica, o que desencadeou a “era da 

reprodutibilidade técnica da obra de arte”, conforme explicita Walter Benjamin em artigo de 

título homônimo. É o próprio filósofo alemão que aponta as mudanças nos fins do século XIX 

ao sublinhar que as placas de prata iodadas e expostas na câmara escura, nas “mãos dos 

pintores, [...] tornaram-se recursos técnicos” (BENJAMIN, 2012, p.99) para nova visualização 

e composição de suas obras. 

Benjamin comenta que, nos seus primórdios, mais do que um método de reprodução 

mecânica, o registro fotográfico trazia em si algo de mágico, de misterioso, ainda imbuído de 

certa experiência aurática
34

, ou seja, havia o fascínio de capturar o instante da imagem, 

projetado diante do observador. Tratava-se de uma aproximação de magia e técnica. No 

entanto, com a popularização desse recurso e sua inserção nas leis do mercado, alterou-se a 

forma de percepção, sobretudo no que se refere à arte, pois se evidenciou a tendência do 

homem moderno à “superação do caráter único de cada situação por meio de sua reprodução” 

(BENJAMIN, 2012, p.108). A cada dia tornava-se “mais irresistível a necessidade de possuir 

o objeto de tão perto quanto possível, na imagem, ou melhor, na cópia” (Ibid., p.108). Se na 

época vivida pelo filósofo já se constatava o esvaziamento, a perda do caráter único e durável 

do objeto artístico, hoje se experimenta o consumo desenfreado de cópias sem ao menos se ter 

a noção do que se consome. Há, por exemplo, muitos visitantes nos museus, geralmente 

ávidos por visualidade, mas nem sempre contemplam as peças expostas, não conseguem olhá-

las devagar; antes, eles se valem de inúmeros flashes como se, dessa maneira, pudessem se 

                                                             
33

 Para informações pormenorizadas acerca da história da fotografia, recomendamos a leitura de: GERNSHEIM, 

Helmut e Alison. The History of Photography. 2.ed. Londres: Thames and Hudson, 1969. 
34

 Acerca da noção de aura, explica Walter Benjamin: “O que é, de fato, a aura? É uma trama singular de espaço 

e tempo: a aparição única de uma distância, por mais próxima que esteja.” (BENJAMIN, 2012, p.109). 
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apropriar daquilo que é visto. Tem-se, consequentemente, a falsa noção de que ver é sinônimo 

de posse
35

, como já previra Benjamin. 

Consciente desses efeitos em nossa sociedade, Gusmão propõe sua ética do olhar, 

convidando-nos a ver criticamente o excesso, a homogeneidade e o consumo visual. Para isso, 

o poeta sugere ao leitor que adentre o texto “em movimento lento no leito dessas frases” 

(GUSMÃO, 1990a, p.36). Novamente, aposta no prolongamento sonoro e imagético 

produzido através da aliteração das constritivas nasais /m/ e /n/ e das laterais /l/ e da oscilação 

assonante do /e/, /o/ e /i/. Na materialidade textual, ele nos mostra a importância de frear os 

olhos e observar atentamente as imagens que artisticamente são construídas: “Repara como 

aqui a terra vista da terra é azul/ e é dessa cor que lentamente o céu se faz.” (GUSMÃO, 1990, 

p.139a). Por outro lado, Gusmão problematiza a concepção benjaminiana, recordando-nos de 

que os meios tecnológicos também propiciam ao homem novas formas de produção artística: 

 

Nas várias descrições de Benjamin, o declínio e a perda da aura são efeitos 

complexos e contraditórios, determinados pelo aparecimento de novas 

técnicas de reprodução, que são entretanto novos meios tecnológicos que 

revolucionam a própria produção artística e dão origem a novas artes, 

induzem mutações processuais nas artes já instaladas e abrem processos de 

deslocação das definições de arte existentes até então. São efeitos que afetam 

a função social da arte e a forma de percepção estética associável a essa 

função. Correspondem a efeitos de crise ou críticos e a um processo de 

secularização fecunda. (GUSMÃO, 2009, p.125-126) 

 
 

 

O aparecimento de novas artes, de “mutações processuais” no poieín artístico e da 

abertura de “processos de deslocação” são alguns efeitos desencadeados pelos aparatos 

técnicos. A fotografia, por exemplo, ofereceu-nos recursos
36

 como a focalização, o 

                                                             
35

 Sobre isso, Merleau-Ponty lembra-nos de que “ver é ter à distância” (MERLEAU-PONTY, 2002, p.130).  Do 

mesmo modo, Didi-Huberman nos diz que “sem dúvida, a experiência familiar do que vemos parece na maioria 

das vezes dar ensejo a um ter: ao ver alguma coisa, temos em geral a impressão de ganhar alguma coisa. Mas a 

modalidade do visível torna-se inelutável – ou seja, votada a uma questão de ser – quando ver é sentir que algo 

inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é perder. Tudo está aí.” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.34) – 

[Itálicos do autor]. 
36

 Joana Matos Frias, no seu artigo “Peeping Tongue: ut photographia poesis ou o verso da evidência”, discorre 

sobre o impacto da fotografia no âmbito das artes, salientando como as novas técnicas influenciaram, por 
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enquadramento, a redução e a ampliação imagética. Além disso, não há como negar que os 

mecanismos fotográficos foram cruciais para o surgimento do cinema. Aliás, 

concomitantemente a eles, durante o século XIX, já se pesquisavam e experimentavam 

maneiras de movimentar as imagens. Um exemplo dessas especulações refere-se à invenção 

de outro aparato técnico, ou seja, a lanterna mágica, de grande relevância para as alterações 

nos modos de olhar. Através dela, a câmara escura desvinculava-se de sua função científica e 

tornava-se um entretenimento óptico. Tratava-se de “uma caixa óptica de madeira, folha de 

ferro, cobre ou cartão, de forma cúbica, esférica, que [projetava] sobre uma tela branca 

(tecido, parede caiada ou mesmo couro branco, no século XVIII), numa sala escurecida, 

imagens pintadas sobre uma placa de vidro” (MANNONI, 2003, p.58), como assegura o 

francês Laurent Mannoni.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
exemplo, a pintura holandesa: “A redescoberta da arte de descrever holandesa teve lugar pouco depois do 

primeiro impacto histórico-cultural provocado pela fotografia: no entender de Svetlana Alpers, autora do 

fundamental ensaio sobre a pintura holandesa do século XVII, „muitas características das fotografias – as 

próprias características que as fizeram tão reais – são comuns também ao modo descritivo nórdico‟, 

nomeadamente a fragmentariedade e os enquadramentos arbitrários.” (FRIAS, 2007, p.214). 
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             [Fig. 2: Lanterna Mágica – Foto de Andreas Praefcke] 

 

No decorrer dos séculos, as lanternas mágicas foram aperfeiçoadas e começaram 

também a projetar animações com efeitos de “substituições, desaparições, aparições bruscas, 

movimentos contínuos” (MANNONI, 2003, p.110). Algumas ficavam sobre pedestais e, 

através de rodas, deslocavam-se sobre trilhos, aumentavam e diminuíam as imagens, dando a 

impressão de que elas se dirigiam aos espectadores. As pinturas nas placas de vidro eram 

detalhadamente elaboradas, trabalho que durava dias e solicitava a participação de vários 

profissionais familiarizados com o jogo de cores e sombras – artesãos, pintores, gravadores, 

miniaturistas. Nelas se empregavam vários recursos como aquarela, anilina, cromolitografia, 

fotografia, entre outras. No labor cromático, compunham-se narrativas da vida cotidiana, de 

viagens, de questões políticas e religiosas, entre tantas possibilidades. Todo esse 

processamento de imagens construía uma história pré-cinematográfica e apresentava-se como 

um dos entretenimentos visuais da época. 
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[Fig. 3: Placa de vidro de laterna mágica do séc. XIX – Acervo da Cinémathèque 

Française] 
 

 

Convém lembrar que essas lanternas eram especificamente marcadas pela ludicidade. 

Aqueles que a manipulavam eram mais homo ludens que homo faber (FLUSSER, 2011, 

p.43). A potencialidade dos jogos imagéticos encontrava-se também em outros brinquedos 

ópticos que foram fulcrais para o desenvolvimento do cinema. Havia o traumatópio
37

, o 

fenaquistoscópio
38

, zootrópio
39

 e o praxinoscópio
40

. Todos eles atuavam com base na 

concepção da persistência retiniana, isto é, consideravam a ilusão de movimento provocada 

                                                             
37

 Traumatópio era um disco de papelão preso a dois pedaços de barbantes, no qual existia uma imagem em cada 

lado. Ao fazê-lo girar sobre o fio esticado, as imagens fundiam-se como se uma estivesse inserida na outra.  
38

 Fenaquistoscópio, brinquedo formado por dois discos de papel ligados entre si por uma haste. Na extremidade 

de um dos discos, havia uma sequência de imagens pintadas em torno do eixo central; no outro, encontravam-se 

fendas na mesma disposição. Quando eram rodados, criava-se a ilusão de movimento e as imagens tornavam-se 

animadas. 
39

 Zootrópio, também conhecido como roda da vida, era um cilindro oco e giratório com fendas espaçadas uma 

das outras em toda a circunferência. No seu interior, havia sequência de desenhos arrumados nos intervalos entre 

as brechas. Geralmente, os desenhos representavam a sucessão de fases de uma determinada ação e, na medida 

em que o cilindro girava, compunha-se uma animação em movimento contínuo.  
40

 Praxinoscópio derivou-se do zootrópio, mas neste a animação era percebida através das fendas do aparelho, 

enquanto naquele havia uma construção mais apurada com um espelho circular que permitia a projeção das 

imagens. Através desse aparelho, multiplicou-se o número de figuras desenhadas e a possibilidade de truques 

ilusórios.  
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pelo objeto visualizado após permanecer na retina por uma fração de segundo. Por esse viés, 

foi se desenvolvendo a história da animação fílmica. 

 

 

 

 

 

     

 

 

       Traumatópio                                              Fenaquistoscópio 

 

        

 

 

 

 

  

 

   

                 Zootrópio                                                         Praxinoscópio 

   [Fig. 4: Brinquedos ópticos – Acervo da Cinémathèque Française] 

 

Não podemos nos esquecer de que, no final do século XIX, com o aperfeiçoamento 

dos referidos brinquedos, Thomas Edison desenvolveu o quinetoscópio. Por meio dele, 
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“podia-se ver um filme cronofotográfico em 35 mm (formato que ainda hoje é utilizado, em 

cores ou preto-e-branco, mudo ou sonoro), representando uma comédia animada, uma cena 

esportiva ou artística” (MANNONI, 2003, p.379). No entanto, as imagens só poderiam ser 

vistas por um espectador de cada vez. Aprimorando a invenção de Edison, os irmãos Lumière 

criaram o cinematógrafo, aparelho híbrido que acumulava as funções de máquina de filmar, 

de revelação de película e de projeção. O dispositivo era movido à manivela, utilizava 

negativos perfurados e substituía a ação de várias máquinas fotográficas para se registrar o 

movimento. Esse aparato nomeou aquela que se tornaria a sétima arte – o cinema. Diante 

disso, Laurent Mannoni compara a evolução cinematográfica a “um olho cujas pálpebras se 

vão erguendo lentamente ao longo dos séculos, para finalmente se abrirem de todo sobre o 

mundo” (MANNONI, 2003, p.21). Esse olhar maquínico não representa simplesmente uma 

descoberta tecnológica feita por várias mãos ao longo do tempo, mas assinala uma revolução 

nas formas de percepção, comunicação e interação entre os sujeitos. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Quinetoscópio                                                         Cinematógrafo 

          [Fig. 5: Quinetoscópio e Cinematógrafo – Acervo da Cinémathèque Française] 
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 Envolvidos por essas “máquinas de visão”
41

, aprendemos a ver com a mobilidade da 

câmera e tomamos consciência de como explorar variadas propriedades visuais. As câmeras 

cinematográficas conseguem trabalhar com o que potencialmente se encontra em nossa 

mente. Por conta disso, o crítico português João Mário Grilo, em As lições do cinema, 

menciona que o olho do cinema está “dotado de propriedades analíticas inumanas, sobre-

humanas, por ser um olho objectivo capaz de, pela primeira vez, publicar a intimidade mais 

secreta das coisas” (GRILO, 2007a, p.59). O cinema, nesse sentido, joga com nosso 

imaginário, cria sugestão de movimento e de profundidade e desestabiliza nossas instâncias 

espaciotemporais. Numa cumplicidade com o ilusionismo imagético, o olhar do espectador 

parece se entrelaçar com o do aparato técnico e, sub-repticiamente, as imagens fílmicas 

afetam as camadas mentais daqueles que as veem.  

As técnicas de montagem, sobreposições, deslocamentos, aceleração e lentidão, 

enquadramentos e cortes também deixam suas marcas em outras expressões artísticas. A 

literatura, sem dúvida, é uma delas. Muitos autores – entre eles especificaremos os poetas
42

 – 

assimilaram a lição cinematográfica e transpuseram para o trabalho literário o processamento 

dessas técnicas, transformando a página em branco num espaço de projeção visual. Rosa 

Maria Martelo, atenta a essas relações, destaca o “cinematismo” recorrente, sobretudo, na 

poesia: “São muitos os poemas que falam de filmes, clássicos ou não, do acto de filmar, das 

salas de projecção, das divas do cinema, de realizadores, e assim por diante.” (MARTELO, 

2012b, p.12). A autora ainda salienta: “E também são muitos os exemplos de poemas que 

partem de imagens muito concretas, extraídas de obras cinematográficas específicas, poemas 

que têm uma dimensão ecfrástica e descrevem planos ou sequências fílmicas identificáveis.” 

                                                             
41

 Essa expressão remete-nos ao livro A máquina de visão (2002), escrito pelo francês Paul Virílio, no qual o 

autor relaciona a dinâmica da percepção visual com os processos tecnológicos de apreensão e reprodução do 

visível.  
42

 No caso da poesia portuguesa, há a antologia Poemas com cinema (2010), organizada por Joana Matos Frias, 

Rosa Maria Martelo e Luís Miguel Queirós. Os textos desse volume expressam modos de cumplicidade entre 

poesia e cinema.  
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(Id., p.12). No que diz respeito ao encontro dessas duas artes, ela também nos diz que ambas 

partilham entre si “uma extensa e multímoda reflexão sobre os processos de fazer imagem” 

(Id., p.12). 

Cesário Verde, no século XIX, ainda que tivesse vivido bem antes do fascínio causado 

pelas imagens do cinematógrafo, em “O sentimento dum ocidental” já fazia versos-

fotogramas ao mover o olhar e focalizar determinadas cenas lisboetas – “E eu, de luneta de 

uma lente só,/ Eu acho sempre assunto a quadros revoltados:/ Entro na brasserie; às mesas de 

emigrados,/ Ao riso e à crua luz joga-se o dominó.” (VERDE, 2010, p.202). No século XX, 

Álvaro de Campos, enquanto sujeito inserido no turbilhão da modernidade, dinamiza seu 

olhar caleidoscópico, “sob o qual cores e formas giram, superpõem-se e transformam-se, num 

motu continuum” (PERRONE-MOISÉS, 1989, p.340) – “Rua pelo meu monóculo em círculos 

de cinematógrafo pequeno,/ Caleidoscópio em curvas iriadas nítidas rua.” 

(PESSOA/CAMPOS, 1999, p.100). Em “Ode marítima”, os ângulos de visão são 

movimentados. Navios e cais são “vistos de longe”, “vistos de perto” (Ibid., p.35), “visto de 

baixo”, “visto dentro, através das câmaras” (Ibid., p.37). A referida ode, aliás, é um jogo de 

aproximação e distanciamento, ou melhor, é um trabalho poemático de construção visual – 

“Olho e contenta-me ver,/ Pequeno, negro e claro, um paquete entrando.” (Ibid., p.32); 

“Primeiro o navio a meio do rio, destacado e nítido,/ Depois o navio a caminho da barra, 

pequeno e preto,/ Depois ponto vago no horizonte (ó minha angústia),/ Ponto cada vez mais 

vago no horizonte..., [...]” (Ibid., p.63). 

 Seguindo essa tradição moderna da imagem
43

, Gusmão escreve como se estivesse a 

manejar máquinas fílmicas, ou nas palavras de Herberto Helder, “maviolas esferográficas” 

                                                             
43

 Para Rosa Maria Martelo, um dos traços da poesia moderna ou daquela que é herdeira dessa tradição é a 

relação entre imagem, tempo e movimento, o que assegura a força do cinema na estruturação imagética dos 

poemas. Ela comenta que o “agenciamento de IMAGENS LIVRES em ARTICULAÇÕES LIVRES é um 

princípio estruturante da poesia moderna ou de tradição moderna, e um processo que pode explicar o seu 

interesse pelo cinema num plano situável muito para além da mera abordagem temática do mundo do cinema.” 

(MARTELO, 2012b, p.29) – [destaques da autora].  
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(HELDER, 2006, p.140) a redigir “o bater dactilográfico das pálpebras na brancura 

incondicional, o deserto assinado” (Ibid., p.83).  Ao invés de opor poesia à técnica, natureza à 

tecnologia, o poeta propõe uma simbiose entre essas instâncias. De fato, nas suas obras, ele 

emprega expressões que nos causam estranheza justamente por essas relações simbióticas – 

“aço flor”, “máquina de terra” (GUSMÃO, 1990a, p.170), “leite metalúrgico” (Ibid., p.150), 

“estrelas de urânio” (GUSMÃO, 2004, p.13); “floresta de vidro” (Ibid., p.20), “árvores 

electrificadas” (Ibid., p.35), “rosa eléctrica” (GUSMÃO, 2013a, p.75). Desse modo, seu olhar 

deixa-se instrumentalizar pelos mecanismos cinematográficos, a fim de se apropriar dos 

recursos de visualização do cinema para se pensar a construção da escrita e da imagem no 

espaço-tempo poemático. Há várias menções ao “olho mecânico” da sétima arte no trabalho 

literário de Gusmão: “[...] com a exactidão cirúrgica e letal/ dos nossos olhos mecânicos; 

fotografamos o seu cadáver futuro.”
44

 (GUSMÃO, 2004, p.34); “O olho mecânico não deixa 

em paz as personagens/ que já por si não a teriam. [...]/ De perto persegue os seus corpos que 

depressa ardem/ e os seus gestos comuns.” (Ibid., p.45); “Máquinas enlouquecidas folheiam a 

deslembrança/ das vagas neste mar que cegou: [...]” (Ibid., p.30). Com seu “labirinto portátil”, 

sua máquina de filmar, o poeta “carrega no interruptor do poema” sua capacidade imaginativa 

e as mais variadas articulações visuais – “[...] a sala e a mesa amadas/ a biblioteca do fogo, a 

gravura submersa, os mundos/ [que] abismam-se no mundo que a hélice da vertigem fende/ 

rasga até ao coração irrespirável da terra [...]” (Ibid., p.30). 

Conforme já ressaltamos, Manuel Gusmão é um poeta do movimento. Seu modo de 

ver o mundo, por conseguinte, distancia-se de propostas unidimensionais. Por esse motivo, ele 

aposta nos vários regimes do olhar e consegue articulá-los filosófica, técnica e historicamente. 

Vertentes como o idealismo, o empirismo, o intelectualismo, a fenomenologia e tantas outras 

que transitaram entre a “fé perceptiva” e a “atitude analítica” (PEDROSA, 1996, p.45) e 

                                                             
44

 Itálicos do autor. 



62 

 

almejaram compreender a experiência do visível, de certo modo, são importantes para pensar 

a ética visual proposta por Gusmão, a partir da desestabilização de um pensamento 

dicotômico arraigado na cultura ocidental. Não pretendemos, com isso, fundamentar nossa 

análise através de uma história linear da visualidade, o que iria de encontro ao projeto de 

Manuel Gusmão – “de jogar e contrariar certas polaridades, modelos ou estereótipos” 

(GUSMÃO, 2004, p.64) –, mas desejamos pontuar como essas tendências se cruzam e se 

desencontram ao refletir acerca da imagem, de sua natureza e de seu processo de construção, 

sobretudo no texto poético. 
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2.2. Palavra e imagem: articulações possíveis 

 

 

 
Entre o objeto e o vermos 

suspende-se a emergência da palavra. 

 

(ECHEVARRÍA, 2006, p.89) 

 

 

 

Sabemos que o conceito de imagem é amplo e já foi empregado em contextos 

diferenciados, o que o torna ainda mais complexo. Não à toa, há séculos, filósofos, poetas, 

entre tantos pensadores, buscam atribuir-lhe um sentido. Imagem – palavra oriunda do latim 

imāgŏ e correspondente a eidos, ideia em grego
45

 – foi definida como sombras, reflexos ou 

representações próximas da realidade, ou ainda, como algo que está no lugar de outro objeto 

com o qual mantém relação de semelhança. Ela foi também entendida como aquela que é 

“formada por raios luminosos após a passagem por um sistema óptico” e, além disso, significa 

“a impressão sensorial que persiste mesmo quando o estímulo que a causou não está mais 

atuante” (HOUAISS, 2008, p.654). De uma forma ou de outra, abarcando os sentidos de 

efeito mágico, de representação mimética, de experiência ótica ou de simulação técnica
46

, 

seus possíveis conceitos remetem a uma presença da ausência e a um jogo de alteridade que 

são inerentes à sua constituição. 

Na tentativa de ser o outro e de se corporificar através da palavra, da coloração e do 

movimento, a imagem descobre o vazio intrínseco ao que se dá a ver e àquilo que é difícil de 

                                                             
45 Percebe-se que a relação entre ideia e imagem já existia entre os gregos, uma vez que esta era compreendida 

como projeção da mente, algo que se inseria num processo de representação. 
46

 Chamamos de simulação técnica as formas de produção imagética empregadas pelas novas tecnologias, assim 

como sua capacidade de alterar a realidade, interferindo em dimensões, luminosidade e aspectos dos objetos 

visualizados. 
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enxergar e de dizer.
47

 O crítico alemão Belting reitera essa ideia ao afirmar que “a presença de 

uma ausência [...] é a propriedade mais universal da imagem”
48

 (BELTING, 2001, p.12). Tal 

asserção leva-nos a inferir que a composição imagética traz em si, concomitantemente, uma 

potência de vida e de morte, já que se trata de uma fenda a ser preenchida, de uma falta em 

busca de completude, de uma abstração a se concretizar no ato da visualidade.  

Desse modo, não há como excluí-la do âmbito poético, pois também atua com os 

signos do poema, experimentando a relação lacunar entre as coisas e seus nomes, a 

materialidade da escrita e os sentidos múltiplos que expressa. Por essa razão, o poeta e crítico 

Octavio Paz assegura que “a palavra poética é [...] ritmo, cor, significação – e, ainda assim, é 

outra coisa: imagem. A poesia converte a pedra, a cor, a palavra e o som em imagens” (PAZ, 

1982, p.27). 

No processo de construção, o poeta articula a capacidade criativa do verbal e do visual 

para reinventar objetos e mundos. Ele convive com o silêncio do ainda não dito e o preenche 

com significados e imagens, tentando exprimir não só o que é possível se materializar no 

papel, mas o indizível, o não visto pelos olhos acostumados à visualidade cotidiana. É dessa 

forma que a morte, o amor e o tempo, temas universais que atravessam os séculos, adquirem 

configuração imagética no poema. Por meio de metáforas, símiles, alegorias e outros recursos 

estilísticos, criamos imagens mentais daquilo que lemos. Com essa perspectiva, retomamos as 

ideias de Octavio Paz: “A imagem diz o indizível [...]. Há que retornar à linguagem para ver 

como a imagem pode dizer o que, por natureza, a linguagem parece incapaz de dizer.” (PAZ, 

1996, p.44). 

                                                             
47

 Didi-Huberman, em O que vemos, o que nos olha, comenta que o visível e, consequentemente, a imagem são 

constituídos pela paradoxal relação entre presença e ausência, entre preenchimento e esvaziamento. Por isso, ele 

nos alerta: “Abramos os olhos para experimentar o que não vemos, o que não mais veremos – ou melhor, para 

experimentar que o que não vemos com toda a evidência (a evidência visível) não obstante nos olha como uma 

obra (uma obra visual) de perda.” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.34) – [Itálicos do autor]. 
48

 Tradução nossa. “La présence d‟une absence [...] est la proprieté la plus universelle de l‟image”.  
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Não há dúvidas de que a poesia constitui-se como um espaço verbal de grande força 

imagética. Mas, de que natureza é a imagem poética? Sabemos que obras pictóricas, 

esculturas, mapas, diagramas, sonhos, alucinações, memória também são formas de imagens, 

mas há algo que a distingue, que assinala seus traços singulares.  O pesquisador americano 

W.J.T. Mitchell, em Iconology: image, text, ideology (1986), valendo-se da diferenciação 

entre os termos da língua inglesa – picture e image –, procura explicar que a poesia trabalha 

com image, ou seja, com um processo mental, verbal e abstrato situado no âmbito das 

imagens imateriais (MITCHELL, 1986, p.10). Por outro lado, picture alude àquilo que pode 

ser corporificado, como por exemplo, o que pode ser visto por meio de suportes, 

materializado num quadro ou impresso numa página (Ibid., p.10). Em nossa língua, a palavra 

imagem abarca os dois conceitos ingleses e suas possibilidades semânticas, o que dificulta 

uma conceituação mais eficaz.
49

  

Mitchell alerta-nos que as dicotomias entre imaterial e material, abstrato e concreto, 

texto e imagem são apenas de caráter funcional, pois, na verdade, elas estão imbricadas. O 

autor ressalta que toda imagem mental necessita do corpo do observador para se concretizar, 

assim como esculturas e pinturas podem surgir de uma experiência mnemônica ou onírica. 

Num diagrama, ele demonstra de que modo essas duas categorias se interpenetram: 

 

 

 

                                                             
49

 Sobre isso, diz Mitchell numa entrevista ao E-compós, Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação, de Brasília: “A maioria das línguas (alemão, português) faz com que isso pareça 

natural por ter, como você aponta, apenas uma palavra (bild, imagem) para os dois. O inglês é a única língua que 

eu conheço que encoraja uma distinção vocabular entre a imagem material (picture) e a imagem imaterial 

(image) [...]”. (MITCHELL; PORTUGAL e ROCHA, 2009, p.6). 
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                         [Fig. 6: Diagrama Taxionômico da Imagem]
50

 

 

Mitchell afirma que as imagens possuem uma genealogia, na qual as categorias picture 

e image constituem a base de uma ontologia imagética, apontando a relação entre presença e 

ausência como algo indissociável dessa constituição. Conforme observamos no diagrama, há 

uma região de intercessão que relaciona uma ótica física com outra mental. Nela, deparamo-

nos com a percepção, eixo fulcral dos elementos sensoriais que permite às images encontrar 

uma corporeidade e às pictures adentrar o campo do imaginário.  As imagens perceptuais, 

portanto, possibilitam a coesão, a transição e a fricção de ambas as categorias e o seu 

desdobramento em visível e invisível.  

É interessante notar que, de forma semelhante, o francês Jacques Aumont – crítico de 

história e estética cinematográfica –, em A imagem, também destaca os cruzamentos e trocas 

na compreensão acerca dos fenômenos imagéticos, seja nos âmbitos físicos, psicológicos ou 

estéticos. Segundo o pesquisador, na construção da imagem, além da percepção, “entram em 

                                                             
50

 Este diagrama já é o resultado de uma reformulação conceitual apontada por Mitchell na entrevista 

mencionada anteriormente, feita pelos professores Daniel B. Portugal (doutorando em Comunicação – UFRJ) e 

Rose de Melo Rocha (pesquisadora – USP), com base num diagrama anterior, presente no livro Iconology: 

image, text, ideology (1986).  



67 

 

jogo o saber, os afetos, as crenças e as questões históricas” (AUMONT, 1993, p.59). Mas, é a 

partir de nossas “constâncias perceptivas”, – expressão que Aumont emprega para nomear a 

“comparação incessante que fazemos entre o que vemos e o que já vimos” (Ibid., p.81) –, que 

ativamos a memória de cores, tamanhos, texturas, a fim de configurar visualmente os objetos. 

Ele ressalta, todavia, que, quando se trata do processo artístico, “o espectador pode chegar até, 

em certa medida, a „inventar‟ total ou parcialmente” o quadro, a fotografia ou filme (Ibid., 

p.88), pois a “imagem nunca pode representar tudo” (Ibid., p.88). 

Isso significa que, se o espectador interfere no objeto visualizado com sua capacidade 

inventiva, os poetas (também receptores da imagem) materializam em palavras a recriação e a 

transfiguração daquilo que veem, uma vez que entre o verbal e o visual são produzidos 

diferentes níveis de realidade ou, nas palavras de Nelson Goodman, “variedade de versões e 

visões de mundo” (GOODMAN, 1995, p.39).  

Não à toa, Chklovski dizia que, em nós, está enraizada a ideia de que não existe poesia 

sem imagem. Cremos, de acordo com o teórico russo, que “a poesia é uma maneira particular 

de pensar, [...] um pensamento por imagens” (CHKLOVSKI, 1971, p.39). Tal “pensamento 

por imagens” não se dá de forma passiva, ele pressupõe uma ação violenta e intensa, já que 

entre o universo imagético criado e o mundo “a que chamamos real” (GUSMÃO, 1991, 

p.131) há uma cisão e um atrito e, com eles, o que é visto e o que é dito parecem pertencer a 

topos opostos.  

Compreendemos que a linguagem poética possui recursos próprios para expressar o 

que o olhar focaliza. Em cada processo de escrita e de leitura, ela movimenta e reinventa as 

imagens captadas pelo “olho mental” das subjetividades envolvidas no jogo de criação e de 

recepção. Para Manuel Gusmão, o poeta, ao discorrer sobre as tensões entre o ver e o dizer, 

enfrenta “as dificuldades ou mesmo a relativa (im)possibilidade da tarefa. Tornando 

ostensivas as diferenças” (GUSMÃO, 2010, p.106). Torna-se, então, desafiador lidar com os 
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aspectos lacunares entre o verbal e o visual, assim como a (in)visibilidade e a (i)legibilidade 

que as duas instâncias abarcam.  

Há séculos os registros linguísticos e imagéticos são analisados num embate, como se 

cada um reivindicasse um espaço cultural
51

. Da oralidade ao manuscrito, do texto impresso ao 

digital, confirmam-se as hipóteses de que o mundo altera constantemente seus paradigmas: 

ora tem-se uma “virada linguística” (linguistic turn); ora, uma “virada imagética” (pictural 

turn); ora, a combinação de diferentes códigos (imagetext, image-text, image/text)
52

 

(MITCHELL, 2009, pp.19-20). De uma maneira ou de outra, o que percebemos, a partir da 

modernidade, é certa hibridização icônico-verbal, ou seja, a “textualização do espaço figural” 

e a “figuração do espaço textual” (LYOTARD, 1985, p.25), o que problematiza concepções 

historicamente consagradas acerca do entrecruzamento entre o verbal e o visual, como, por 

exemplo, as visões de Simônides de Ceos, Horácio, Leonardo da Vinci, Lessing
53

, entre 

outras. 

Rosa Maria Martelo, citando Jean-Luc Nancy, lembra-nos de que é preciso rever a 

dicotomia texto/imagem, pois “há no texto uma vocação de imagem (de visão e forma), e há 

na imagem uma vocação de texto (de palavra, emissão de sentido), relação de reciprocidade” 

(MARTELO, 2012c, p.1012). É válido lembrar que a primeira forma de escrita surge de um 

                                                             
51

 Vilém Flusser menciona que a relação entre texto e imagem instaurou três momentos: o da pré-história, no 

qual a imagem imperava; o da história, cujo advento da escrita assinalou o embate entre verbal e visual; e o da 

pós-história, que seria o momento das imagens técnicas, ou seja, imagens produzidas por aparelhos – são 

próteses visuais –, que simulam a função ocular, aprimorando-a (FLUSSER, 2011, pp. 23-27). 
52

 Rosa Maria Martelo, em O cinema da poesia, visita as palavras de Mitchell e ajuda-nos a compreender os três 

registros gráficos propostos pelo crítico: “O sinal tipográfico „barra‟ será usado para designar a relação 

„imagem/texto‟ enquanto fissura problemática, clivagem ou ruptura na representação. O termo „imagemtexto‟ 

designa trabalhos (ou conceitos) compósitos, sintéticos, que combinam imagem e texto. „Imagem-texto‟, com 

hífen, designa articulações do visual com o verbal [...]” (MITCHELL apud MARTELO, 2012b, p.58). 
53 Nessas concepções canônicas acerca das relações entre o verbal e o visual, sobretudo entre poesia e pintura, 

havia, de certa maneira, a priorização de uma forma de expressão em detrimento da outra; contudo, nessas 

asserções, de algum modo, as artes se entrecruzavam. Para pensar essa questão, podemos, por exemplo, remeter-

nos ao aforismo atribuído ao poeta helênico Simônides de Ceo, no qual se afirma que “A pintura é uma poesia 

muda;  a poesia, uma pintura que fala”, ou aos célebres versos do poeta latino Horácio – “ut pictura poesis”: 

“Poesia é como pintura; uma te cativa mais, se te deténs mais perto; outra se te pões mais longe; esta prefere a 

penumbra; aquela quererá ser contemplada em plena luz, porque não teme o olhar penetrante do crítico; essa 

agradou uma vez; essa outra, dez vezes repetida, agradará sempre.” (HORÁCIO, 1997, p.65). 
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processo imagético, iconográfico que se aprimorou ao longo dos tempos. Acerca disso, 

argumenta Vilém Flusser: 

 

 
Se alguém examinar certas plaquetas mesopotâmicas, poderá ver que o 

propósito original da escrita era facilitar o deciframento das imagens. 

Aquelas plaquetas contêm imagens impressas com selos cilíndricos e 

símbolos cuneiformes nelas riscadas com um buril. Os símbolos cuneiformes 

formam linhas que dão obviamente significado à imagem que acompanham. 

Eles “explicam”, “recontam” e “contam” sobre aquilo, e assim o fazem 

desenrolando a superfície da imagem em linhas, desembaraçando o tecido da 

imagem nos fios de um texto, tornando “explícito”, o que estava implícito na 

imagem. (FLUSSER, 2011, p.140). 
 

 

 

Como podemos notar, palavras, cores, linhas e traços estão envolvidos numa relação 

que nem sempre pressupõe hierarquizações ou restrições. Sabemos que elementos visuais e 

discursivos possuem suas peculiaridades, mas isso não lhes impede de atuar numa dinâmica 

imago-textual, do “encontro com „outros‟ semióticos”, da criação de “outros textuais” 

(MITCHELL, 2009, p.142). 

De acordo com o crítico de arte Laurent Gervereau, “„imagem‟ é uma palavra. Uma 

palavra relacionada com um fenômeno que é de outra ordem.”
54

 (GERVEREAU, 2004, p.9), 

pois é um código diferente de comunicação. “No entanto, esta palavra é também – 

considerada como tal – uma imagem”
55

 (Ibid., p.9). Esta ideia é, do mesmo modo, defendida 

por Manuel Gusmão, quando diz que o poeta é um construtor de imagens
56

, visto que a 

linguagem dá a imaginar e possibilita as invenções verbo-visuais tanto àquele que escreve 

quanto àquele que lê. Para ele, a própria materialidade da palavra – seus fonemas e morfemas 

– e sua corporificação na página já constituem uma composição imagética.
57

 Em vários textos, 

                                                             
54

 Tradução nossa: “„Image‟ est un mot. Un mot lié à un phénomène qui est d‟un autre ordre.” 
55

 Tradução nossa:  “Pourtant, ce mot est aussi – regardé comme tel – une image”. 
56

 Acerca disso, enfatiza o crítico português Fernando Cabral Martins: “[...] o fazedor de imagens imagina coisas, 

quer dizer, inventa-as. Refunde-as, como quem redesenha, não apenas o mundo, mas a sua relação com ele. O 

que é outro nome do trabalho que é a poesia.” (MARTINS, 2000, p.242) 
57

 A proposta de Manuel Gusmão remete-nos às premissas de Ezra Pound ao apresentar três conceitos 

constituidores da linguagem poética: a melopeia (efeitos sonoros das palavras no poema), a logopeia 
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Gusmão ressalta essa matéria verbal que constrói a visualidade poemática, conforme sugerem 

os versos: “[...] livros por onde a sua vida [...] foi etnemaslaf escrita”
58

 (GUSMÃO, 1990a, 

p.42)  – trabalho com a inversão da palavra “falsamente” (etnemaslaf), cujo jogo de 

espelhamento destaca a ideia de simulacro –; “ROsa, roSAE” (Ibid., p.92), “e aRma 

docemente” (Ibid., p.152) – investimento nos efeitos de zoom nos fonemas e nas letras, a fim 

de assinalar a força, a mobilização sonora e as declinações desses elementos –;                         

“com força      do outro lado do mar” (Ibid., p.60) – corte no verso que gera um corte no 

sentido, figuração gráfica de um espaçamento a ratificar a proposta semântica da expressão 

“do outro lado” –; entre outros exemplos. 

O movimento e o caráter ontológico das imagens – uma presença da ausência – são 

combinações importantes que levam Manuel Gusmão a apostar no diálogo interartes, 

sobretudo nas relações entre poesia e cinema. Afinal, de um modo próximo à imagem poética, 

as imagens projetadas num écran demonstram a constante ambivalência entre presentificação 

e ausência, o que é perceptível através do jogo de luzes e sombras, de concretude e abstração, 

de real e imaginário. Por este motivo, Eisenstein e Godard, nomes significativos na história 

cinematográfica, exploraram os âmbitos intersticiais decorrentes do processo de montagem, 

assim como a potencial “emergência de uma imagem ausente” (MARTELO, 2008a, p.193). 

Nesse sentido, eles ativavam seus arquivos mentais, imateriais e invisíveis, transformando-os 

em algo presentificado na construção fílmica.  

Além dessas questões, outro aspecto se ergue nessa relação entre palavra e imagem, 

entre poesia e outras artes: a complexidade do conceito de écfrase. Esta palavra, derivada do 

grego ekphrasis (de phrazô, “fazer entender”; e ek, “até o fim” – “ação de mostrar até o fim”) 

(HANSEN, 2006, p.85), adquiriu o significado de descrição ou exposição com elegância 

(CASSIN, 1995, p.680). Daí o fato de se tornar uma figura retórica para descrever de forma 

                                                                                                                                                                                              
(associações cognoscíveis e sensíveis a partir das palavras) e a fanopeia (a capacidade verbal de projetar imagens 

visuais na imaginação do leitor) (POUND, 1970, p.40).  
58

 Grifos nossos. 
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viva e detalhada o objeto visualizado. De acordo com o pesquisador João Adolfo Hansen, no 

artigo “Categorias epidíticas da ekphrasis”, alguns autores gregos empregavam essa figura em 

seus exercícios de oratória, a fim de apresentar, discursivamente com minúcias e com 

enargeia (evidência), o que se mostrava aos olhos, ou seja, expor através de palavras a coisa 

vista “como se o ouvido a visse em detalhe” (Id., p.85). O discurso ecfrástico, portanto, estaria 

ligado à evidência, à clareza e, de algum modo, a uma tentativa de presentificação visual
59

. 

Contudo, o que se constata é uma ilusão de presença, pois o estatuto de “pura descrição” para 

“fazer ver” a obra de arte ou a clássica perspectiva de uma “representação verbal” com base 

num sistema não verbal (CONRADO, 1996, p.28) parece não levar em conta as interferências 

subjetivas do olhar, as distintas materialidades das artes e, além disso, a construção de um 

novo objeto na transposição de um discurso para o outro. Não é por acaso que Silvina 

Rodrigues Lopes, ao pensar a imagem literária, assinala o vazio de sentido, o “não-visível” 

que a engloba:  

 

[...] as imagens literárias não são diretamente visíveis, elas resultam da 

substituição da significação literal por um processo que não seja alheio ao 

efeito sensível da percepção, ou seja, supõem a substituição de um termo 

próprio por outro dito figurado que tem o poder de evocar uma apresentação. 

Ao prescindir de uma concretização plástica, a imagem literária deixa de 

supor uma relação ao visível e revela-se sobretudo como figuração do não-

visível. (LOPES, 2004, p.77) 

 
 

 

Ao transpor um objeto visual para o âmbito literário, há de se considerar o “não-

visível”, o “não-reconhecível das imagens e dos conceitos” (Id., p.77), a cegueira que 

desestabiliza a evidência, o esvaziamento inevitável, a distância provocada pela visão 

enquanto ficção, a complexa relação entre olhar e dizer. No deslocamento de diferentes 
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 Rosa Maria Martelo afirma que a modernidade possibilitou novas relações com o espaço, o tempo e com as 

artes, desestruturando a ideia de enargeia: “[...] é muito frequente a poesia vinda da tradição da modernidade 

apresentar-se no duplo papel de corresponder a uma deslocação (no plano verbal, conceptual) que, em si mesma, 

já se pretende fundadora das paisagens que virá a conhecer, no que é herdeira do repúdio romântico de uma 

noção restritiva de enargeia e da concomitante valorização da imaginação como „um poder da consciência que 

transcende a mera visualização‟ (MITCHELL, 1995:115)”. (MARTELO, 2012b, p.59-60). 
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sistemas sígnicos, as imagens experimentam a imprevisibilidade, o hiato existente entre elas, a 

“aparição-desaparição das coisas”, algo que desfaz “a alternativa entre sistema de signos e a 

sua apropriação pelo sujeito, constituindo um espaço outro” (LOPES, 2004, p.77-78). É 

interessante como, em Ensaio sobre a cegueira, José Saramago joga com o “não-visível”, 

com os elementos pictóricos e verbais e, desse modo, desestabiliza a concepção canônica de 

écfrase. No romance, um personagem cego partilha com outros, também contaminados pela 

“cegueira branca”, sua experiência de uma visita a um museu. Ao tentar descrever as imagens 

pictóricas, num processo de confusão mental, mistura quadros de gêneros diferenciados, não 

distingue os pintores e suas nacionalidades, convertendo as obras visualizadas numa única 

tela. As obras de Van Gogh, Goya, Constable, Leonardo da Vinci, Louis David e de outros 

artistas, na narrativa de Saramago, são descritas com imprecisão, sem a força da enargeia, e 

se fundem num grande museu mnemônico, caótico e imaginário.  

 

Já todos contaram a sua história do tempo em que viam, perguntou o velho 

de venda preta, Conto eu a minha, se não há mais ninguém, disse a voz 

desconhecida, Se houver, falará a seguir, diga lá, O último que eu vi foi um 

quadro, Um quadro, repetiu o velho da venda preta, e onde estava, Tinha ido 

ao museu, era uma seara com corvos e ciprestes e um sol que dava a ideia de 

ter sido feito com bocados doutros sóis, Isso tem todo o aspecto de ser de um 

holandês, Creio que sim, mas havia também um cão a afundar-se, já estava 

meio enterrado, o infeliz, quanto a esse, só pode ser de um espanhol, antes 

dele ninguém tinha pintado assim um cão, depois dele ninguém mais se 

atreveu, Provavelmente, e havia uma carroça carregada de feno, puxada por 

cavalos, a atravessar uma ribeira, Tinha uma casa à esquerda, Sim, Então é 

de inglês, Poderia ser, mas não creio, porque lá havia também uma mulher 

com uma criança ao colo, Crianças ao colo de mulheres é do mais que se vê 

em pintura, De facto, tenho reparado, O que eu não entendo é como 

poderiam encontrar-se em um único quadro pinturas tão diferentes e tão 

diferentes pintores, E estavam uns homens a comer, Têm sido tantos os 

almoços, as merendas e as ceias na história da arte, que só por essa indicação 

não é possível saber quem comia, Os homens eram treze, Ah, então é fácil, 

siga, Também havia uma mulher nua, de cabelos louros, dentro de uma 

concha que flutuava no mar, e muitas flores ao redor dela, Italiano, claro, E 

uma batalha, Estamos como no caso das comidas e das mães com crianças 

ao colo, não chega para saber quem pintou, Mortos e feridos, É natural, mais 

tarde ou mais cedo todas as crianças morrem, e os soldados também, e um 

cavalo com medo, Com os olhos a quererem saltar-lhe das órbitas, Tal e 

qual, Os cavalos são assim, e que outros quadros havia mais nesse seu 

quadro, Não cheguei a sabê-lo, ceguei precisamente quando estava a olhar 

para o cavalo (SARAMAGO, 1995, p.130-131). 
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Partindo das possíveis versões que a leitura de imagens nos oferece, Claus Clüver 

convida-nos a rever o conceito de écfrase, apontando o projeto falho da pura descrição. De 

acordo com o crítico, a noção clássica já não dá conta do diálogo interartes no contexto 

moderno-contemporâneo. Sendo assim, ela não pode ser compreendida somente como 

“representação” verbal
60

 daquilo que é exposto visualmente, já que a écfrase não se manifesta 

apenas como forma de descrição ou reprodução, mas também possibilita a recriação e até 

mesmo a transformação do objeto, conforme fez Saramago no romance citado. Claus Clüver 

nos propõe ainda a atualização do referido conceito
61

, identificando-o como a “verbalização 

de textos reais ou fictícios compostos num sistema sígnico não verbal”, o que reitera a 

dimensão lacunar própria da passagem entre o ver e o dizer (CLÜVER, 1997, p.42). O 

emprego do termo verbalização sugere expansão da proposta ecfrástica, pois através dele 

saímos da concepção restrita de descrição e de reprodução e atentamos para as dificuldades de 

fixação e de captura do visual por meio de palavras. Assim, ao dizer o referente da 

visualidade, as brechas da linguagem verbal permitem-nos movimentar a imagem com 

reflexões, meditações e digressões. Basta lembrar que o olhar verbalizado torna possível a 

mobilização das figuras silenciosas de uma tela pictórica ou de conjunto escultórico, dando-

lhes vozes na tessitura textual.  

Rosa Maria Martelo, resumindo o pensamento do crítico norte-americano Murray 

Krieger, compreende que “o objecto extratextual da ecfrase acaba sempre por se perder no 

processo de transposição ecfrástica” (MARTELO, 2012b, p.211). A autora reconhece que a 

perda é inevitável no deslocamento de uma materialidade para outra. Isso é perceptível em 
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 Em Museum of Words, livro de James Heffernan, o autor defende a écfrase como “representação verbal da 

representação visual” (HEFFERNAN, 1993, p.3). [Tradução nossa. “[...] ekfrasis is the verbal representation of 

visual representation.”]. 
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 De modo similar, Murray Krieger, em texto traduzido por Ângela Fernandes – “Imagem e palavra, espaço e 

tempo: a exaltação – a exasperação – da ekphrasis enquanto assunto” –, fala da necessidade de se pensar a 

écfrase longe da clausura formal e da ilusão de representar literalmente um objeto visual ou de tentar sê-lo. Por 

isso, defende uma consideração mais alargada de écfrase enquanto “capacidade das palavras para transmitir 

imagens visuais [...], dentro ou fora da arte” (KRIEGER, 2007, p.141). 
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poemas contemporâneos que investem no diálogo interartes, nos quais se nota cada vez mais o 

afastamento do correspondente imagético e das correlações que estabelecem entre si. Por esse 

motivo, a écfrase torna-se:  

 

[...] efectivamente, um epigrama desprovido do objecto correlativo, sem 

nenhum objecto além daquele que é criado verbalmente. A imagem visual 

que a ecfrase procura traduzir em palavras perde-se obviamente na tradução, 

à medida que a representação verbal, deixando de estar ancorada numa outra 

representação, extratextual, tangível, adquire o poder de uma entidade 

autónoma. (KRIEGER apud MARTELO, 2012b, p.211-212). 
 

 

 

Embora os poetas não deixem de percorrer diferentes imagens e vislumbrem os seus 

detalhes, há neles a consciência de que existe uma autonomia tanto no texto literário quanto 

em outras expressões artísticas. Esta, por sua vez, garante a liberdade de, na transmutação, 

verbalizar o objeto artístico com intervenções e impregnações do olhar subjetivo.  

Num jogo entre o pictórico e o poético, o português Fernando Echevarría
62

 nos recorda 

de que há constantemente uma “zona de penumbra”, ela invade o poema e leva o poeta a 

oscilar entre o dizer e o não dizer o silêncio que habita a imagem e se “inclina sobre o 

abstruso campo da tarefa” (ECHEVARRÍA, 2006, p.65) – “Estás a ver o tenso ver de análise/ 

onde o vulto emudece do seu corpo” (Id., p.65). Essa “zona de penumbra” sugere “outra 

ordem de visibilidades”, conforme menciona Ida Alves em “A poesia não é como pintura ou a 

ordem das visibilidades”, visto que essa outra ordem refere-se aos “efeitos de um olhar outro 

que configura, desfigura ou refigura”
63

 as imagens no âmbito poemático (ALVES, 2007, 

p.116). Isso reitera a ideia de que “o trabalho da poesia é poder ver e desver simultaneamente, 
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 Embora citemos aqui Fernando Echevarría, não podemos nos esquecer de Jorge de Sena e seu belíssimo livro 

Metamorfoses, publicado em 1963, obra incontornável para se pensar as relações interartes na poesia portuguesa 

contemporânea. Os poemas com um movimento, inicialmente, ecfrástico tomam um rumo meditativo e exploram 

a potencialidade da palavra e da imagem. O poeta e crítico Nuno Júdice, em A viagem das palavras, explica que 

Sena recupera de modo sistemático a relação entre poesia e artes plásticas, já que “evolui em Metamorfoses num 

sentido descritivo que, se vai buscar ao quadro (de Goya a Van Gogh), ao edifício (a nave de Alcobaça ou a 

mesquita de Córdova), à estátua (a gazela da Ibéria como a cabecinha romana de Milreu) a sua inspiração, por 

outro lado deriva numa direcção estética, filosófica, literária, o desenvolvimento do seu raciocínio.” (JÚDICE, 

2005, p.111-112). 
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e é no cruzamento dessas duas ações que o poema como escrita e leitura se organiza.” (Ibid., 

p.117). Ver e desver são movimentos fulcrais para a composição do olhar, porque se articulam 

no atrito, nos lapsos, nas impossibilidades, isto é, escrevem-se (des)ordenadamente como 

“caligrafia extrema do mundo” que se constrói no poema (HELDER, 2006, p.10).  

Não à toa, nas palavras de Gusmão, “é a poesia uma palavra de muitos caminhos” 

(GUSMÃO, 2001b, p.95), uma vez que se desdobra num emaranhado discursivo através do 

qual a escrita se inventa e se reinventa. Essas vias múltiplas, desencadeadas pela palavra 

poética no écran textual, constroem possibilidades dialógicas e intermidiáticas de exploração 

imagética. Para o poeta, as relações interartes pressupõem, de algum modo, uma espécie de 

apropriação, ou seja, “um processo de trans-formação e que não transforma apenas seu objeto 

mas o próprio agente” (GUSMÃO, 2010, p.71). Então, deparamo-nos com um movimento 

mútuo daquele que olha e daquilo que é olhado e, concomitantemente, com um fazer 

metamórfico que aposta na heterogeneidade visual e discursiva. O poeta é também afetado 

pela imagem visualizada. Seu olhar projeta no poema as reflexões e as percepções oriundas 

desse contato com a obra de arte. De maneira similar, no percurso da transmutação – ou da 

apropriação de outra linguagem –, como defende Gusmão, ele se deixa atingir pela ausência, 

perde a ancoragem inicial e, por conseguinte, torna-se agente de uma nova obra, de outra 

proposta artística.  

Nota-se, dessa forma, que o procedimento ecfrástico não é ponto central da escrita de 

Manuel Gusmão. Esse recurso aparece, às vezes, nos traços descritivos que demonstram a 

articulação entre poemas e quadros, desenhos, esculturas, fotografias ou filmes; porém, 

geralmente, não há menção ao referente visual. Não se percebe a preocupação do poeta em 

guiar o leitor em torno das imagens visualizadas e muito menos de construir uma evidência 

descritiva, a fim de clarear aquilo que é posto diante dos olhos. Ao contrário, ele nos mostra 

que a evocação de referências pictóricas, cinematográficas ou de outra natureza é realizada 
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não somente pelo gesto de descrever, mas através de citações, de releituras, de distorções e de 

variados mecanismos.  

 No poema “Na metade da direita a árvore sem nome sobe”, de Mapas/ o assombro a 

sombra (1996), o poeta inicia um gesto aparentemente ecfrástico ao apresentar o quadro 

Pleasure (“Prazer”), de René Magritte, uma pintura de 1927, cuja imagem traz uma menina 

que come um pássaro e o sangue deste escorre pela gola de seu vestido – “Na metade da 

direita a árvore sem nome sobe/ mas os quatro ramos principais visíveis tocam/ a moldura em 

cima.” (GUSMÃO, 1996a, p.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           [Fig. 7: René Magritte. Pleasure. Paris, 1927. Óleo sobre tela. 75 x 95 cm] 

 

 

Magritte, pintor belga com suas composições insólitas, costumava manejar os 

elementos pictóricos com o intuito de desnaturalizar nosso olhar, de desestabilizar polaridades 

como o visível e o invisível, o legível e o ilegível, e de desconstituir qualquer ancoragem 

proporcionada por regras artísticas dogmaticamente construídas. Basta nos lembrar da famosa 
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tela “A traição das imagens” (1928), na qual se encontram um cachimbo e a legenda “Ceci 

n‟est pas une pipe” [Isto não é um cachimbo], provocando um dissenso, uma lacuna nas 

convencionais e arbitrárias relações entre significante e significado. Através desse 

procedimento, o pintor se aproxima da problemática levantada por Octavio Paz ao enunciar 

que a “imagem explica-se a si mesma. Nada, exceto ela, pode dizer o que quer dizer.” (PAZ, 

1982, p.47)
64

. Nesse aspecto, o verbal e o visual afastam-se de um possível valor 

representativo, movem-se em sentido contrário à clarividência e reivindicam o jogo de 

presença/ ausência inerente à obra de arte. Ao exercício da pintura, Magritte une outra ordem 

de visibilidade, ou seja, aquela que investe na contradição, em outra lógica de visão, a da 

“„desocularização‟ do objeto [...] e do enunciado linguístico que corta a tela” (PAQUET, 

2000, p.68). Ele nos sugere que há algo a ser desvendado naquilo que observamos e, para isso, 

é preciso desautomatizar nossos olhos enclausurados na ótica cotidiana. Manuel Gusmão, 

desse modo, dialoga com o pintor belga, não apenas pela inserção da invisibilidade no visível, 

mas também pela consciência do lapso entre palavra e imagem, pela dificuldade de nomear o 

que se vê no quadro: “[...] a árvore sem nome sobe” (GUSMÃO, 1996a, p.28), “Todos sem 

nome// como a árvore a criança e o prazer.” (Ibid., p.29). 

Em Pleasure, Magritte nos apresenta um cenário com pássaros de diversificadas 

espécies e cores. Nele, destaca-se a presença de uma menina com uma vestimenta formal, em 

que babados ornamentam a gola e os punhos de sua roupa. Trata-se, de certa maneira, de um 

traje atípico para nossa época. Manuel Gusmão, num movimento de close-up, como se 

estivesse com uma câmera nas mãos a vislumbrar os detalhes, fala-nos sobre o figurino 

pictórico – “[...] é um tecido pesado um vestido formal/ cerimonioso e hoje antigo;// uma 

larga gola e punhos brancos/ debruados de arbustos e sebes [...]” (GUSMÃO, 1996a, p.29). 

Contudo, a especulação acerca da matéria do vestido desestabiliza as certezas oculares – “[...] 
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veludo, tule, seda, lã, algodão?” (Id., p.29). Aliás, a própria tela desequilibra o olhar, uma vez 

que junto à beleza das aves e à aparente delicadeza do clássico vestido tem-se a ação 

perturbadora de uma jovem a devorar um pássaro, do qual se vê o sangue escorrer e se lançar 

para partes da roupa. Segundo o filósofo belga Michel Paquet, o que o pintor busca nesse 

quadro “não é tanto o elemento cruel das crianças, mas mais o desejo do que é inacreditável” 

(PAQUET, 2000, p.75). Por essa perspectiva, indubitavelmente, Magritte causa desconforto 

aos olhos, pois o inacreditável e o surpreendente resultam da intensa e complexa relação entre 

prazer e perversidade, traços perceptíveis na pintura. Gusmão, por sua vez, expressa o mesmo 

estranhamento diante dos efeitos desencadeados pela cena, haja vista os adjetivos ressaltados 

nos versos que, de algum modo, assinalam a interposição do olhar subjetivo durante a 

verbalização do objeto artístico – “[...] da rapariga [...]// alheada de nós e concentrada n‟ „o 

prazer‟” (GUSMÃO, 1996a, p.29); “Os outros dois pássaros :/ [...] ambos manchados    

imperfeitos   vivos;” (Id., p.29); “É preciso contudo voltar/ à rapariga : à mulher estranha.” 

(Id., p.29); “[...] aparecias// tão próxima e tão estranha. (Ibid., p.30)
65

. 

Não há como negar que, no poema, se verifica inicialmente uma fidelidade visual, pois 

Gusmão situa o leitor quanto aos traços espaciais – “Na metade da direita a árvore sem 

nome”, “a moldura em cima. à esquerda. e à direita.”, “rapariga que está um pouco/ para a 

esquerda, em frente da árvore” (GUSMÃO, 1996a, p.28-29) –; cromáticos – “O primeiro é 

também azul mas com penacho/ empertigado asas nítidas escuras”, “uma gola branca e 

punhos brancos”, “ponteados/ a castanho e manchados de vermelho” (GUSMÃO, 1996a, 

p.29) –; e movimentos descritivos, como se evidencia nos versos: 

 

Devoras o pescoço e o peito do pássaro 

castanho como a árvore. Vê-se o branco 

dos teus dentes, o vermelho do lábio superior 

e o da carne rasgada do pássaro. A única mão 

que se vê toda (?) é a branca mão direita 
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as pontas pintadas 

 

de sangue 

 

a outra       sabe-se que está lá 

por um toco escondido pela asa que desaba. 

(GUSMÃO, 1996a, p.30) 

 
 

 

O procedimento ecfrástico, que nos é dado a ver no primeiro momento, sofre uma 

cisão com a presença alucinatória e interventiva do sujeito poético ao penetrar o espaço 

surreal da imagem de Magritte: “Por trás não te escrevi nada/ mas contei-te a suave 

alucinação/ em que aparecias// tão próxima e estranha.” (GUSMÃO, 1996a, p.30). Aliás, há 

várias quebras nesse processo de verbalização descritiva da imagem. Inicialmente, no poema, 

após a localização espacial da árvore no cenário pictórico, o poeta expõe uma indagação 

acerca da espécie botânica a que ela pertence, desviando o nosso olhar para o que ali não está 

– “Podem ver-se as crostas da sua pele castanha/ como se fosse um pinheiro   que não é   a 

não ser/ que pouco parecido com os muitos do pinhal// antigo em que a criança corre à 

procura.” (Ibid., p.28). Em seguida, durante a descrição de um dos pássaros, Gusmão insere 

uma possível intencionalidade na ação do mesmo, o que atribui vivacidade à ave imóvel da 

pintura – “[...] e com um bico longo atirado para cima/ como se para não tocar no cabelo da 

mulher : da rapariga [...]” (Ibid., p.29). Em ambas as situações apresentadas, o poeta emprega 

o “como se” enquanto elemento de desvio, ou seja, expressão que assinala a ficcionalização, o 

modo de dizer aquilo que não se figura diante dos olhos, numa valorização da dimensão 

criativa da poesia. Outro aspecto que desestabiliza a écfrase no texto é a teatralização do 

diálogo entre o eu que fala nos versos e a rapariga emoldurada no quadro: “„é o dia de teus 

anos; sorri, ó/ amada; põe-te feliz; dança, dança, ó triste resplandecente‟” (Ibid., p.30). Com 

isso, ambos saem da simples atitude contemplativa e partilham do poieín que compõe a 

imagem sugerida pela palavra. 
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Do mesmo modo, Gusmão envereda-se para os desenhos e as esculturas de Jorge 

Vieira
66

, artista plástico de grande relevância para as artes portuguesas, sobretudo a partir da 

década de 40 do século XX. Vieira é conhecido pela experimentação de linguagens díspares e 

pela versatilidade de sua obra, algo que o levou a manejar diferentes materiais e a oscilar por 

tendências variadas, subvertendo certas polaridades como figuração e abstração, expressão 

neorrealista e surrealista, humano e animal, forma e informe. Por esse motivo, a historiadora 

de arte Raquel Henriques da Silva, no artigo “Jorge Vieira – Grupo, 1957”, ressalta que, no 

contexto português, essa aproximação de pulsões contrárias e complementares na composição 

do referido artista “afirma a escultura como fundadora de um real outro, abstrato mas 

percorrido de intencionalidade figural” (SILVA, 1994, p.325). Não é por acaso que 

metamorfose e transfiguração parecem ser palavras-chave de seu trabalho.  

Em Pequeno tratado das figuras (2013), Manuel Gusmão dedica ao artista plástico 

uma seção intitulada “Os desenhos do escultor ou notas sobre o trabalho da inspiração – um 

poema em memória do Jorge Vieira”
67

, na qual se percebem as mesmas buscas do escultor, ou 

seja, “as fórmulas da possibilidade”, “a regra da metamorfose” e a intimidade de quem se 

envolve com a matéria trabalhada “num corpo a corpo apaixonado” (GUSMÃO, 2013a, p.41). 

Em homenagem a Jorge Vieira, o poeta escreve: “ [...] riscos, traços, manchas; desenhos, que  

transformas em corpulentos seres de terracota; pequenos monumentos que atestam o início da 

possibilidade” (Id., p.41). Então, ambos se apropriam da materialidade artística e 
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 Jorge Vieira (1922-1998), nome imprescindível para as artes plásticas em Portugal, destacou-se 

principalmente através de seus trabalhos de desenho e escultura. Estudou na Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa e frequentou a Slade School of Fine Arts, em Londres. Durante seu período de formação, o escultor 

percorreu lugares como Paris, Londres, cidades do Sul da França, da Espanha e da Itália em busca do 

aprimoramento de sua arte. Recebeu prêmios importantes como o do Institute of Contemporary Arts (Londres, 

1953), a medalha de prata na exposição 50ans d’Art Moderne (Bruxelas, 1957), o 1º Prêmio de Escultura na II 

Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, 1961), entre outros. Suas obras mais 

conhecidas são Monumento ao prisioneiro político desconhecido (escultura, 1953), Homem Sol (escultura feita 

para a EXPO 98, 1998), Touro (escultura, 1996), desenhos e esculturas sem títulos (seres em terracota). Alguns 

de seus trabalhos encontram-se expostos no Museu Jorge Vieira – Casa das Artes, em Beja (Portugal). 
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 É válido pensar na proposta de “trabalho da inspiração” atribuído ao artista plástico, pois ela se coaduna com a 

concepção de “cristal e chama”, de poeta inspirado e artífice, com a “imaginação rigorosa” do autor de 

Migrações do fogo. Não é aleatória a escolha feita por Manuel Gusmão. Afinal, estamos diante de um escultor 

que apostava tanto na expressividade e no teor genesíaco da terracota quanto na arquitetura de seus projetos e de 

seus desenhos.  



81 

 

transformam-na, a fim de “remontá-[la] numa outra ordem”, a do movimento, da vertigem, 

“da memória desatinada” dessa “matéria leve dos sonhos que no papel/ se escondiam [...]” 

(Ibid., p.41-42).  

Ao analisar a obra do artista em questão, a pesquisadora Prudência Coimbra, de certa 

forma, reitera o olhar de Gusmão acerca dessa produção visual quando assinala que nela está 

presente “a estranheza das figuras animais, a sensualidade deformada do corpo humano, a 

„vertigem‟ das figuras híbridas plasmando num único universo universos distintos” 

(COIMBRA, 1999, p.58-59). Ambos compreendem que das mãos do artesão constrói-se um 

gesto demiúrgico e genesíaco, em que a terracota desloca-se de sua condição inorgânica para 

povoar o mundo estético com rostos e corpos disformes e, assim, modelar sonhos, desejos e 

um campo ilimitado de sentidos possíveis. A experiência tátil, aliás, é repetidamente 

destacada nos poemas dedicados a Jorge Vieira. Afinal, o manuseio dos materiais é um 

processo indispensável à arte escultórica. As mãos referem-se ao gesto laboral sobre as 

figuras e, ao mesmo tempo, à capacidade estésica da arte de atingir às instâncias (in)visíveis e 

(i)legíveis, porque atuam com “figuras que vêem e dão a ver/ aquém da linguagem e dos 

nomes” (GUSMÃO, 2013a, p.48): “Avanças, então,/ tacteando a noite do espírito, as sombras 

das suas planícies.” (Ibid., p.40); “E aqui? Que te dava nas mãos e com elas/ acontecia?” 

(Ibid., p.42); “[...] o vigoroso rigor/ da imaginação por claras e ágeis, poderosas mãos/ 

dançando à beira da última maré.” (Id., p.42); “[...] assim os dedos irradiam e a mão que 

acena voa, [...]” (Ibid., p.43). Nota-se também, na escrita poemática, uma aproximação com a 

heterogeneidade de formas, de propostas e estratégias empregadas pelo artista plástico, basta 

verificar a recorrência do pronome “outros (as)” que, ao sugerir alteridade e diversidade, 

reitera a proposta poética de Gusmão, na qual através de uma “terceira mão” – “a outra mão, a 

outra, a indefinidamente outra” (GUSMÃO, 2007, p.71) – o autor busca uma ética visual e 

uma partilha sensível e cognitiva do objeto artístico: “A tua mão conhecia outros gestos, 
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outros/ contatos com matérias mais pesadas./ Outras formas mais duras e elásticas: [...]”
68

 

(GUSMÃO, 2013a, p.39). 

Nas páginas do já mencionado livro, Gusmão nos dá a ver um “vago tropel de figuras” 

(Ibid., p.40), em que cabeças, figuras mutantes, corpos desmembrados e híbridos, oriundos 

dos desenhos ou do trabalho escultórico, adentram a cena poemática. Sabe-se que Jorge Vieira 

valorizava uma corporeidade insólita, cujos traços desequilibram nossa perspectiva de 

anatomia humana. Não há dúvidas de que o antropomorfismo é ponto de referência, mas a 

partir daí novas formas são experimentadas e “os membros/ e outras partes do corpo antigo e/ 

para sempre jovem” (GUSMÃO, 2013a, p.43) são remontados.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Fig. 8: Jorge Vieira. Sem título. Portugal, 1984. Terracota com engobes. 51 x 35 x 18 cm] 
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[Fig. 9: Jorge Vieira. Sem título. Portugal, 1970. Tinta sobre papel.] 

 

 

 

Nas imagens apresentadas, temos a recuperação do primitivismo
69

 de culturas 

antiquíssimas, principalmente por meio da utilização da terracota, dos métodos artesanais e 

das técnicas milenares de pintura em peças de cerâmicas (o engobe). Ao mesmo tempo, 

notamos um veio surrealizante nas suas imprevisíveis formas e significações, atribuindo ao 

corpo um sistema anatômico metamórfico. Na primeira escultura, há duas propostas 

simultâneas, ou seja, a de uma figura humana sentada e a de um tronco-cabeça a olhar numa 

outra direção, mas ambas estão intrinsecamente envolvidas numa cumplicidade entre interior 

e exterior. No segundo caso, o que se vê é um desenho, cujos traços nos propõem 

antropomorfias em movimento, corpos inter-relacionados e um pouco desfigurados, 
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 É importante sublinhar que o primitivismo está ligado a ideia de uma “arte primeira”, aquela na qual a 

expressividade do objeto artístico estava associada ao domínio do ritualístico e do mágico, distanciando-se dos 

aspectos eruditos e formais da história da arte ocidental. Trata-se de uma concepção geralmente atribuída à arte 

de culturas muito antigas como a pré-histórica ou a dos povos ameríndios, aborígenes e africanos. 
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lembrando-nos de certo esquematismo infantil. Nas duas composições, percebe-se uma 

proposição que vai ao encontro daquilo que Gusmão entende como “construção antropológica 

aberta”, ou seja, a ideia de que a literatura e as outras artes possibilitam a figuração e a 

refiguração do humano, pois “através dela[s] construímos figuras mutáveis do humano que os 

tempos vão acumulando como hipóteses e experimentos disponíveis para nos imaginarmos” 

(GUSMÃO, 2011b, p.160). Figuras mutáveis, em constante per-feição, são construtoras de 

uma poiesis humana engendrada historicamente e, por isso, elementos incontornáveis tanto 

para Gusmão quanto para Jorge Vieira. Vejamos como, em “O tropel das figuras”, o poeta 

procura descrever as obras artísticas mencionadas: 

 

 

Esta outra [cabeça], de 1984, dispõe de um homem sentado por dentro da sua 

nuca. Fora, vêem-se a cabeça erguida, os braços cruzados, a perna esquerda 

cruzada sobre a direita.  (GUSMÃO, 2013a, p.50) 

 

Este contorcionista de circo, desenhado em 1970, apresenta uma cabeça 

grande, equilibrada em duas poderosas pernas de onde arrancam o dorso 

encurvado no esforço e o perfil que olha o chão. Na linha curva que faz as 

costas, ou a nuca (?), esticam-se para cima outras duas pernas; a planta dos 

seus pés faz-nos adivinhar uma linha imaginária, onde outro corpo, no céu se 

viria a equilibrar. (GUSMÃO, 2013a, p.51) 

 
 

 

É irrefutável o caráter descritivo desses excertos do longo poema em prosa do autor de 

Migrações do fogo, além da minuciosa observação que focaliza os segmentos compositores 

dos objetos em questão. As obras são situadas temporalmente – “[...] de 1984, [...]” (Ibid., 

p.50); “[...] desenhado em 1970, [...]” (Ibid., p.51) –, apontando para a importância do tempo 

como um operador histórico das formas humanas. Há, de modo similar, detalhada menção ao 

posicionamento corpóreo das figuras – “homem sentado”, “cabeça erguida”, “os braços 

cruzados”, “a perna esquerda cruzada sobre a direita” (Ibid., p.50), “cabeça grande, 

equilibrada em duas poderosas pernas”, “dorso encurvado”, “perfil que olha o chão” (Ibid., 

p.51) –, como se, através de planos fechados, os olhos percorressem as imagens na busca por 

um melhor ângulo de visão. Os dêiticos espaciais “Esta” e “Este” – “Esta outra”, “Este 
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contorcionista de circo” – não apenas posicionam o olhar daquele que nos fala no texto, mas 

também reiteram o mecanismo de close-up instalado na visualização da escultura e do 

desenho citados.  

Por outro lado, se existe um projeto ecfrástico nessa tentativa de direcionar o leitor 

pelos trabalhos de Jorge Vieira, ele é, aos poucos, desmantelado. Isso é perceptível, 

sobretudo, quando o poeta nos apresenta o desenho do artista plástico. No excerto 

mencionado, pode-se verificar a primeira fuga à écfrase, especificamente no momento em que 

é atribuído “um possível nome [à] coisa desenhada” (GUSMÃO, 2008, p.106). A figura não é 

nomeada na composição de Vieira; todavia, no poema, o nome se unifica a uma provável 

função por ela desempenhada – “contorcionista de circo”. Em seguida, a imprecisão corpórea 

da imagem parece desestabilizar o olhar do poeta, visto que é tipograficamente assinalada 

pela presença do ponto de interrogação – “Na linha curva que faz as costas, ou a nuca (?) [...]” 

(GUSMÃO, 2013a, p.51). Da mesma maneira, o emprego do verbo “adivinhar”, em “[...] a 

planta dos seus pés faz-nos adivinhar uma linha imaginária, [...]” (Ibid., p.51), cujo campo 

semântico é o do enigma e do incógnito, também registra uma ruptura na evidência visual. 

Mas as cisões entre o ver e o dizer não se restringem apenas a esses exemplos. Na longa seção 

em homenagem ao escultor, outra recorrência é a da conjunção alternativa “ou”, geralmente 

grafada em maiúscula, repetição que sugestiona as possibilidades do observador, a imprecisão 

figural e o caráter irresolúvel que as imagens nos transmitem, ou seja, “a dúvida a hesitação 

parecem ironicamente uma decisão/ do artista que deixa ao seu intérprete a ilusão da escolha.” 

(GUSMÃO, 2013a, p.47): “Porque embora errático, obsessivamente as coleccionasse// OU 

porque// etnográfico amante, as guardasse// [...] OU porque, caçador infatigável, olhos 

treinados a olhar o vivo, assim recolhesse da vida seu ofício, [...]” (Id., p.47); “O homem 

voador avião, alojou-se na cabeça hospedeira/ OU aterrou simplesmente e partirá mais 

tarde?// – Não se sabe.” (Ibid., p.44); “[...] o triunfo do princípio da metamorfose e o/ reino 
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das possibilidades? OU dirá tão simplesmente as concretas determinações// de tal reino.”
70

 

(Ibid., p.53). Dessa forma, Gusmão conclui: 

 

Desejando, querendo a prova da descrição, os poemas vão aprendendo a 

lidar com a incomensurabilidade entre escrita e desenho, entre visibilidade e 

legibilidade nos dois tipos de marcas. Irritada com a evidência opaca e muda 

da coisa desenhada, a linguagem serve-se aqui e ali dos seus recursos 

“próprios”; por ex., cita outras imagens, alucina. Ou imagina o que na 

imagem, neste desenho em concreto, é invisível e, contudo está lá [...]. 

(GUSMÃO, 2008, p.106) 

 
 

 

A “evidência opaca e muda” das imagens, a “incomensurabilidade entre escrita e 

desenho, entre visibilidade e legibilidade” (Id., p.106) e a consciência da dificuldade de 

descrição clarividente levam o poeta a buscar outras formas de visualização, mesmo que seja 

através da imaginação ou da alucinação: “A tua cabeça acende uma noite/ e o seu luar./ Então 

os horizontes confundem-se// e a alucinação vem” (GUSMÃO, 1996,a p.76). Não à toa, o 

crítico Fernando Guerreiro afirma que um dos poderes da poesia consiste na “alucinação das 

imagens pelas palavras” (GUERREIRO, 2005, p.66). Essa condição alucinatória da escrita 

poética permite-nos olhar na ausência e, por meio da construção verbal, viabiliza a 

corporificação e a recriação de mundos (in)visíveis.  

Como já mencionamos, além da pintura, da escultura e do desenho, Gusmão 

estabelece diálogo com uma das artes que mais o atrai – a arte cinematográfica, relacionando-

a com nossa capacidade psíquica de produção e projeção imagética, tal como o cinematógrafo 

operado pelos irmãos Lumière: “No cinema que ondula a negro entre o seu crânio e a abertura 

solar dos olhos [...]” (GUSMÃO, 2004, p.58).  Com esse ponto de vista, o autor de Pequeno 

Tratado das figuras defende que a poesia possibilita a materialização verbal desse cinema 

mentalmente instalado em nós. O cérebro, portanto, torna-se esse dispositivo propiciador de 

rotação das imagens e de suas possibilidades articulatórias. Nele, a imaginação desequilibra as 
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 Os caracteres em maiúsculos foram empregados pelo autor.  
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fronteiras entre visível e invisível, quebra quaisquer expectativas de evidência e torna 

plausíveis os imprevisíveis saltos espaciotemporais.  

No que se refere às relações entre poesia e cinema, o pesquisador Abílio Cardoso, da 

Universidade de Coimbra, escreve num artigo, publicado na Revista de História das Ideias, 

que essa relação é mais forte do que pensamos, pois ambas partilham a ruptura, a 

descontinuidade, os interstícios e a condição de fragmento. 

 

[...] o intervalo é aquilo que em regra descartamos, ou fingimos ignorar, 

como os intervalos brancos entre as palavras do poema ou os intervalos 

negros que separam os fotogramas do filme. E, no entanto, é nesses espaços 

intersticiais, nessas falhas, que temos que procurar, sabendo que nunca 

chegaremos ao fim, os sentidos dos poemas e dos filmes, nesses lugares 

insituáveis que constantemente erram entre o visível e o invisível, naqueles 

onde sempre nos perdemos na ânsia de neles encontrar uma razão para as 

coisas: seja para o poema, para o filme ou para o mundo. (CARDOSO, 2011, 

p.41) 
 

 

 

A capacidade dos poemas e filmes de errar “entre o visível e o invisível”
71

 leva-nos a 

pensar que a transposição de uma linguagem para outra propicia as rasuras, as metamorfoses 

imagéticas, as imagens mutantes, nas palavras do poeta e crítico Fernando Guerreiro. No 

âmbito verbal ou visual, temos “bocados de real, objectos que caem (i)material do 

pensamento como novos dados [...] e que contêm em si a propriedade de alterar e criar a 

realidade”
72

 (GUERREIRO, 2005, p.9). Tanto a noção de errar quanto a proposta de alterar e 

criar coadunam-se com a perspectiva de Manuel Gusmão ao aproximar imagem e 

imaginação, movimento e inventividade. São esses elementos que, de algum modo, unem 

imagem poética e cinematográfica. São eles que se materializam em letras, sons e fotogramas 

e, ao mesmo tempo, ajudam-nos a perceber a condição intrínseca a qualquer imagem – “a 

presença da ausência” e “a ausência presente”. Ao verbalizar o que é mostrado pelo cinema 
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 É interessante destacar que o verbo errar é recorrente na história da poesia portuguesa. Convém lembrar os 

célebres versos camonianos – “Errei todo o discurso dos meus anos [...]” (CAMÕES, 1973, p.341) –,  

impulsionadores da noção de erro e errância na escrita dos poetas subsequentes.  
72

 Itálicos do autor.  
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ou por outras expressões artísticas, o poeta convoca seu olhar imaginário, o da descoberta e do 

estranhamento, aquele que  perturba os olhos físicos movidos tão só pelo excesso visual e, 

consequentemente, inativos na capacidade de discernir criticamente o que nos é dado a ver no 

movimento cotidiano do mundo.  
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____________________________ COMO-VER: UM CINEMA DE PALAVRAS 

 

 

 

 

 

 

Fecha os olhos e vê   Cada palavra 

arde à flor do écran desde o princípio 

do tempo que te coube   Isso a que chamas 

vida 

aguarda outro destino 

resplandece num rosto e atravessa 

cento e cinquenta anos num segundo 

 

(AMARAL, 2008, p.65) 
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3. COMO-VER: UM CINEMA DE PALAVRAS 
 

 

 
O filme é a preto e branco como as formas e as cores destas 

letras que não cessam. [...]  

 

(GUSMÃO, 1996a, p.37) 

 

 

Em Dois sóis, a rosa – a arquitectura do mundo (1990), Manuel Gusmão poetiza: “a 

escrita mastiga tritura as coisas do filme [...]” (GUSMÃO, 1990a, p.58). Os verbos “mastigar” 

e “triturar” associam-se à ideia de alimentação. Contudo, trata-se de uma refeição inusitada. A 

escrita, sujeito dessa oração, tem como objeto “as coisas do filme”. De forma semelhante aos 

rituais antropofágicos, as palavras parecem absorver simbolicamente o valor e a força da outra 

linguagem, à medida que se apropriam das peculiaridades do processo fílmico.
73

 Este, ao ser 

ingerido pela poesia, é deglutido, movimentado e reinventado de acordo com o novo sistema 

sígnico. Compondo um cinema próprio [o “cinema de palavras”], segundo aponta Herberto 

Helder, elas [as palavras] formam um novo corpo com outras “possibilidades/ de respiração 

digestão dilatação movimentação [...]” (HELDER, 2009, p.274) e “[...] se reportam/ a um 

novo universo ao qual é possível assistir [...]” (Id., p.274) de forma interativa. Desse modo, as 

duas artes – cinema e poesia – entrecruzam-se e buscam ultrapassar os limites entre o verbal e 

o visual.  

Sabemos que, no cinema, a imagem é considerada um indispensável elemento de 

linguagem, ou seja, ela é o item fulcral para compor um filme e desencadear uma 

significação. Daí surge seu trabalho com as imagens em movimento, dispostas em vinte e 
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 O crítico Jorge Fernandes da Silveira, durante debate realizado no V SAPPIL (V Seminário dos Alunos dos 

Programas de Pós-graduação do Instituto de Letras/ UFF), no dia 03 de novembro de 2014, defendeu a ideia de 

que vivemos em tempos de imagofagia. Tal proposta, que citamos de anotação rápida, conduziu-nos a pensar, 

por um lado, na excessiva visualidade contemporânea; e por outro, em termos de poesia portuguesa, na sua 

recorrente relação com as artes visuais e no tratamento cada vez mais imagético de suas questões.  
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quatro fotogramas por segundo
74

 e capazes de desestabilizar nossas noções de tempo e de 

espaço. O cineasta com seus procedimentos e sua equipe, tal como o poeta e seus 

instrumentos de escrita, exprime com os recursos imagéticos aquilo que a poesia expressa 

com as palavras. No entanto, a imagem é uma forma de interlocução entre essas duas 

manifestações artísticas. Rosa Maria Martelo, no artigo “Quando a poesia vai ao cinema”, cita 

o ensaio de Tynianov em Poetika Kino, a fim de explicitar os pontos de encontro dessas artes 

aparentemente díspares: 

 

[...] Os quadros alternam da mesma maneira que um verso sucede a outro, ou 

uma unidade métrica a outra, sobre uma fronteira precisa. O cinema 

desenvolve-se por saltos de um a outro quadro, tal como a poesia de um 

verso a outro verso. Por estranho que possa parecer, se quisermos estabelecer 

uma analogia entre cinema e as artes do verbo, a única relação legítima será 

não entre cinema e prosa, mas entre o cinema e a poesia. (TYNIANOV apud 

MARTELO, 2008b, p.180). 

 
 

 

  Os versos, ou melhor, as linhas do poema, no ato de revirar, de desdobrar e de 

revolver palavras com cesuras, enjambements, entre outros recursos, assemelham-se aos 

planos que, através de cortes, descontinuidades, fusões, reorganização, constroem sentidos 

nos “saltos de um a outro quadro” (Id., 180). A alternância na montagem de planos ou de 

versos resulta naquilo que é fascínio para as artes em questão, ou seja, a projeção de imagens. 

Tal processo compositivo mostra-nos que poesia e cinema investem no imaginário e na 

dinamicidade da visão. Não à toa, o título do ensaio de Tynianov é “A poética do cinema” – 

Poetika Kino –, algo que posteriormente Pasolini valorizaria no seu “Cinema de poesia”. 

Segundo Robert Stam, o cinema, enquanto arte, na visão dos formalistas russos – entre eles, o 
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 De acordo com Jacques Aumont e Michel Marie, no Dicionário teórico e crítico do cinema, “de uma forma 

geral e desde a standardização do cinema sonoro, existem 24 fotogramas por cada segundo de filme” (AUMONT 

e MARIE, 2008, p.117). Assim, conclui-se que esta é a velocidade padrão para se criarem os efeitos imagéticos 

da arte cinematográfica, sofrendo alterações apenas quando se produz o slow motion (estratégia de se filmar com 

mais fotogramas por segundo, criando um efeito de lentidão) e o fast motion (o emprego de uma quantidade 

menor de fotogramas por segundo para nos possibilitar a visualização de cenas mais rápidas). 
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autor destaca o nome de Chklovski –, aproxima-se da literatura (e sobretudo da poesia), 

porque, de algum modo, causa estranhamento e desfamiliarização – ostranemie –, “intensifica 

a percepção e provoca curto-circuito nas respostas automatizadas” (STAM, 2003, p.65), ou 

seja, os processos cinematográficos desautomatizam nossa maneira de perceber a arte e de 

conceber o estético ao “destruir as incrustações da percepção costumeira e rotinizada” (Ibid., 

p.65). 

Quando Pasolini estabelece uma aproximação entre cinema e poesia, ele propõe 

ressaltar os traços lírico-subjetivos no trabalho fílmico como forma de contraposição à 

produtividade seriada do sistema industrial. Conforme menciona Adalberto Müller, em “O 

cinema segundo Pasolini ou a língua escrita da realidade”, “pensar a poesia no cinema, o 

cinema de poesia, ou ainda o cinema e a poesia conjuntamente poderia ser, portanto, uma 

forma de humanizar o cinema, retirá-lo da sua prisão tecnológica” (MÜLLER, 2012, p.209). 

Partindo dessa concepção, as relações entre as duas artes estariam também na con-versão do 

olho mecânico das câmeras cinematográficas num olhar humano, sugestivo e livre de limites 

maquínicos, capaz de oferecer outro tratamento à articulação das imagens. Teríamos, dessa 

maneira, um olhar-câmera movido pela ação sensível de um cineasta/poeta que comporia 

outra lógica imagética com diferentes estruturas de sentido.  

Embora o termo “cinema de poesia” tenha se consolidado em 1966, a partir da palestra 

de Pasolini no Festival de Pesaro, na Itália, a crítica brasileira Maria Esther Maciel recorda-

nos de que, na década de 1920, Jean Epstein reconhecia traços poéticos em alguns recursos 

cinematográficos como, por exemplo, a fotogenia
75

, a câmera lenta e o close-up, 
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 Jacques Aumont e Michel Marie, no já referido dicionário, explicam que o termo “fotogenia” surgiu em 1851 

e foi empregado para “designar os objectos que „produzem‟ (na verdade, refletem) uma impressão na chapa 

fotográfica” (AUMONT e MARIE, 2008, p.116). Com o desenvolvimento do cinema, o termo adquiriu novas 

significações. De acordo com o crítico português João Mário Grilo, a ideia de fotogenia no cinema, inicialmente 

desenvolvida pelo francês Louis Delluc, adquiriu outras nuances com Epstein. Ele a compreendeu como traço 

essencial para o cinema, porque está ligada intimamente tanto ao movimento quanto ao grande plano (posição da 

câmera muito próxima ao objeto filmado). Tal ideia, portanto, não seria apenas um simples jogo entre luz e 

movimento ou um efeito fotográfico, mas a captação de outra dimensão daquilo que se focaliza, já que “não se 
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procedimentos que apostavam no caráter plástico e rítmico das imagens e, consequentemente, 

alteravam a percepção dos espectadores. Acerca disso, comenta a autora: 

 

Epstein valorizou as noções de fotogenia e de ritmo, considerando que tanto 

a plasticidade quanto os movimentos de câmera são capazes de extrair das 

coisas do mundo significados recônditos que sua existência prosaica retém. 

O poético se manifestaria, assim, no ponto em que o discurso fílmico, 

decompondo “um fato em seus elementos fotogênicos”, libertar-se-ia da 

lógica da sequencialidade do relato e, através dos recursos técnicos que se 

constitui, revelaria a essencialidade de um gesto, de um objeto, de um 

sentimento. (MACIEL, 2004, p.71) 

 
 

 

A visão de Epstein demonstra sua necessidade de extrair da máquina fílmica sua 

capacidade criadora, o que não se dá a ver facilmente, isto é, aquilo que estaria no âmbito dos 

mistérios, do inefável e do onírico. Tal máquina seria “inteligente” e “animista”, porque, 

consciente dos mecanismos de invenção, daria alma ao que se projeta no écran, proporia 

dimensões afetivas e (ir)racionais para o mundo, diferenciando-o daquele em que vivemos.  

Isso, de algum modo, envia-nos a uma conferência proferida no México, em 1958, na 

qual Luís Buñuel assinalava que a sétima arte deveria explorar sua potencialidade, tal qual a 

poesia ao se valer dos desvios, da quebra da linearidade, de imagens inusitadas e da livre 

expressão. Para o realizador espanhol, um cinema de caráter poético seria aquele “no qual as 

imagens do desejo, os desvios da ordem cronológica, os espaços do sonho, o caráter insólito 

das coisas ordinárias encontrassem a expressão concreta de sua liberdade” (BUÑUEL apud 

MACIEL, 2004, p.71). Anos antes, em 1929, o cineasta em parceria com Salvador Dalí já 

havia exercitado essa poeticidade nas imagens desconexas e inquietantes de Un chien andalou 

[Um cão andaluz]. A referida curta-metragem, marcada pelo experimentalismo surrealista, 

segue uma lógica inconsciente e onírica, o que desestabiliza as expectativas daqueles 

acostumados à estruturação do cinema inserido na indústria cultural.  

                                                                                                                                                                                              
trata de fotografar factos exteriores, mas de jogar com a luz para obter determinados estados de alma” (GRILO, 

2007a, p.49).  
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[Fig. 10: Fotograma do filme Un chien andalou (1929)] 

 

 

Por outro lado, Adalberto Müller
76

, no já mencionado ensaio, alerta-nos para o fato de 

que Buñuel, ao falar em “liberdade das imagens”, mantém “uma espécie de aura indefinível 

em torno da palavra poesia”
77

 (MÜLLER, 2012, p.212). Com base nesse pressuposto, o 

crítico brasileiro acredita que, nas reflexões de Pasolini, está o desenvolvimento de uma noção 

poética do cinema, já que o diretor italiano problematizava as especificidades de ambas as 

artes, sem lhes atribuir uma transcendência estética, sem aceitar “as regras do jogo (nem do 

literário, nem do cinematográfico, nem do político, nem do moral)” (Id., p.212). Se o cinema 

é, para o cineasta italiano, entendido como “a língua escrita da realidade”, o que ele questiona 

é até que ponto essa arte pode se “constituir de fato um modelo adequado para se pensar a 

realidade”, a qual “definiu como um „plano-sequência infinito‟”(Id., p.212). Por esse viés, 

pensar um “cinema de poesia” significa investir em processos que interrompam esse plano-
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 Para conhecer melhor o andamento histórico da proposta de poesia no cinema, recomendamos a leitura de: 

MACIEL, Maria Esther. A memória das coisas: ensaios de literatura, cinema e artes plásticas. Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2004 e MÜLLER, Adalberto. Linhas imaginárias: poesia, mídia, cinema. Porto Alegre: Sulina, 

2012. 
77

 Itálicos do autor. 
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sequência
78

, ou seja, valorizar a montagem, a fim de “acentuar ainda mais a subjetividade na 

narrativa” (PASOLINI, 1986, p.110). Pasolini, desse modo, prioriza certa estilística, certa 

técnica, que não abdica da narratividade, marca inegável do cinema, mas opta por uma 

“técnica narrativa de poesia” (PASOLINI, 1986, p.110). Com isso, o cineasta vale-se de uma 

possível “língua da poesia”
79

, ou melhor, daquela “onde se sente a câmera, como na poesia se 

podem sentir imediatamente os elementos gramaticais da função poética; na língua da prosa, 

não sentimos a câmera, a presença do autor e seu estilo não são aparentes” (PASOLINI apud 

SITI e ZABAGLI, 1965, p.291). Trata-se, portanto, de inventar suas próprias imagens, de 

metaforizá-las, e, assim, desautomatizar o uso comum e prosaico da câmera e de seus 

produtos imagéticos.  

 Contudo, não são apenas os cineastas que buscam o diálogo entre essas duas 

manifestações artísticas, observamos que a literatura cada vez mais encontra algum viés de 

comunicação com a atividade fílmica. O papel ativo do olhar associado à imagética que 

mentalmente criamos provoca em muitos poetas, entre eles Manuel Gusmão, uma necessidade 

estética de incorporar os suportes artísticos da linguagem cinematográfica aos recursos 

estilísticos da poesia. Talvez esta seja uma das razões que levou Ruy Belo, poeta português, a 

afirmar que “o cinema [o] ensinou a ver” (BELO, 2002, p.188).  

 Assim, Ruy Belo enuncia dois aspectos dessa aprendizagem: o enquadramento do 

olhar obtido por representação de planos ou sequências fílmicas; e a maneira como a escrita se 

                                                             
78

 Plano-sequência, grosso modo, seria o registro de uma ação contínua sem cortes. Através dessa técnica, a 

câmera realiza um movimento sequencial em apenas um plano. Muitos cineastas acreditavam que, com tal 

recurso, se transmitia mais realismo à cena. Contudo, Jacques Aumont e Michel Marie avisam-nos que o plano-

sequência não está atrelado apenas à duração, mas a uma articulação “para representar o equivalente a uma 

sequência”. (AUMONT e MARIE, 2009, p.198). 
79

 Sobre a construção de uma “língua de poesia”, Pasolini elucida: “A formação de uma „ língua de poesia 

cinematográfica‟ implica, por conseguinte, a possibilidade de criar pelo contrário, pseudo-narrativas escritas na 

língua da poesia: a possibilidade, em suma, de uma prosa de arte, de uma série de páginas líricas, cuja 

subjetividade será pelo uso do pretexto da “subjetiva indireta livre”: onde o verdadeiro protagonista é o estilo.” 

(PASOLINI, 1986, p.151). O emprego da câmera como uma “subjetiva indireta livre” pressupõe um jogo entre o 

ponto de vista do cineasta e do personagem, ou seja, nesse caso, o filme trabalha de forma objetiva, enxergando 

o fora do personagem e, ao mesmo tempo, de modo subjetivo, com o olhar do interior do personagem para seu 

mundo. Tudo isso de maneira sutil, sem que se necessite pronunciar qualquer palavra na cena.  
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vale de uma visão cinematográfica na elaboração do poema. Quanto a isso, o poeta Herberto 

Helder também corrobora o pensamento beliano, sinalizando a cumplicidade entre poesia e 

cinema: 

 

A escrita não substitui o cinema nem o imita, mas a técnica do cinema, 

enquanto ofício propiciatório, suscita modos esferográficos de fazer e 

celebrar. Olhos contempladores e pensadores, mão em mãos seriais, 

movimento, montagem da sensibilidade, música vista (ouçam também com 

os olhos!), oh, caminhamos para a levitação na luz! (HELDER, 1998, p. 7). 

 

 
 

 “Modos esferográficos” nos remetem à escrita, ou melhor, à esfera localizada na ponta 

da caneta e que, ao girar, transfere a tinta para o papel e compõe a imagem verbal através de 

letra a letra, palavra a palavra, frase a frase. Eles sugerem o movimento, o deslize dos traços 

pigmentados pela superfície onde se escreve. Da mesma maneira, lembram-nos dos modos 

cinematográficos de mobilizar plano a plano, fotograma a fotograma, redigindo visualmente o 

que é projetado no écran. Esses modos de transposição do fílmico para o registro poético, “de 

fazer e celebrar” a linguagem são, de forma similar, cultivados por Manuel Gusmão ao 

convocar o cinema tanto no plano temático e vocabular quanto no plano estrutural de seus 

poemas. Sua obra apresenta-se como um ato dinâmico, em que palavras e imagens deslocam-

se incessantemente: “A teia que as mãos inventam sobre as teclas é uma página/ páginas que 

se vão voltando como um sistema de portas/ de corredores que abrem sobre corredores na 

água” (GUSMÃO, 1996a, p.34). 

O poeta, através de produtivo diálogo entre poesia e cinema, desenvolve novas formas 

de olhar e pensar o mundo. Aliás, os efeitos de processos fílmicos em seu projeto poético 

ativam outras possibilidades de configuração da imagem, levando em conta as “aproximações, 

fusões e extensões, descontinuidades, contiguidades e velocidades” (HELDER, 1998, p.8) no 

trânsito de filmes para poemas. 
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A relação com a linguagem cinematográfica é tão significativa na escrita de Gusmão, 

que notamos, no âmbito vocabular, certa apropriação de um léxico específico da sétima arte. 

Percebemos, por exemplo, nos seus oito livros
80

, que a palavra “filme” aparece cinquenta e 

cinco vezes; “écran”, quarenta vezes; “cinema”, vinte vezes; além de “plano”, “cena”, 

“câmera”, entre outras que apontam tal relação já nas escolhas lexicais do poeta. Além disso, 

em diversas passagens poemáticas, deparamo-nos com menções ao discurso fílmico: “Entra 

na sala escura e a sua entrada projecta de novo” (GUSMÃO, 2004, p.17); “é o cinema da 

noite/ a iridescência do mundo acendendo-se no plasma” (Ibid., p.35); “Ou será então a 

imagem submersa de um filme a preto e branco” (Ibid., p.52). 

É válido destacar que, em 1948, o francês Alexandre Astruc, no ensaio “L‟Écran 

Français”, propôs o conceito de caméra-stylo – de uma “câmera-caneta” –, defendendo a ideia 

de uma política autoral no cinema, de modo que o cineasta utilizasse a câmera como o escritor 

utiliza inventiva e subjetivamente sua caneta. Enfatizando a arte de filmar e o potencial 

criativo do artista, Astruc defendia que:  

 

Depois de ter sido, sucessivamente, uma atracção de feira, um divertimento 

análogo ao teatro ligeiro, ou um meio de conservar as imagens da época, o 

cinema torna-se uma linguagem. Uma linguagem quer dizer uma forma na 

qual e pela qual um artista pode exprimir o seu pensamento, por muito 

abstracto que seja, ou traduzir as suas obsessões tal como acontece hoje com 

o ensaio ou com o romance. É por isso que chamo a esta nova idade do 

cinema a idade da câmara-caneta. (ASTRUC apud AUMONT e MARIE, 

2008, p.44) 

 
 

 

Manuel Gusmão, de maneira quase análoga a Astruc, acredita que o poeta deve fazer 

de seu objeto de escrita uma câmera a explorar planos, raccord, montagem, pontos de vista e 

efeitos fílmicos. Mas, a opção do poeta pela caneta-câmera não significa uma “valorização 

                                                             
80

 Não está incluída em nosso levantamento a obra mais recente do autor – Contra todas as evidências: poemas 

reunidos I –, publicada em 2013, por se tratar da reunião integral de seus dois primeiros livros, a saber: Dois 

sóis, a rosa – a arquitectura do mundo (1990) e Mapas/ o assombro a sombra (1996).  
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romântica e apolítica do gênio autoral” (STAM, 2003, p.111), haja vista a convocação de 

vozes para sua poesia, a aposta numa constelação temporal
81

 e a valorização de uma ética e de 

uma abertura discursiva.  

Sabemos que o pensamento de Astruc foi o ponto de partida para o desenvolvimento 

das concepções estéticas e políticas da Nouvelle Vague, sobretudo nos anos sessenta do 

século XX, em França. Seus protagonistas – nomes, por exemplo, como o de François 

Truffaut e Jean-Luc Godard – eram jovens críticos que já desenvolviam suas perspectivas 

críticas nos famosos Cahiers de cinéma. A ideia de “cinema de autor”
82

, discutida por esses 

cineastas franceses, surgia, de certa forma, como reação ao processo de industrialização do 

cinema, às propostas de superproduções e de transformação do trabalho fílmico em mero 

produto de consumo. Não há dúvidas de que, imersos num contexto de ebulições artísticas e 

epistemológicas dos anos sessenta, eles desejavam fazer do cinema um novo meio de 

expressão, uma forma de arte, em que os filmes fossem valorizados na sua materialidade, na 

sua construção, enquanto elemento sensível e cognitivo e, por conseguinte, reiterasse a 

expressividade idiossincrásica e a assinatura autoral do cineasta.  

Não podemos negar que o diretor, através de suas escolhas e de sua percepção, 

imprime nos filmes a força de seu estilo e um olhar ético-político. Geralmente, por apostar no 

caráter artístico do cinema, ele é consciente de que as imagens fílmicas se originam de 

manipulação técnica e que, por meio delas, joga com o não convencional, com o imprevisível, 

com o desequilíbrio de nossas instâncias perceptivas. Desse modo, registra sua 

                                                             
81 A noção de constelação temporal é um dos elementos conceituais do ensaísmo de Manuel Gusmão que aponta 

seus anseios teóricos em relação à crítica em língua portuguesa acerca do lirismo. Sobre este conceito, explica o 

crítico: “Na figuração de um „tempo constelado‟, o que procuro pensar é a coalescência de vários tempos numa 

dada unidade de tempo. É certo que essa figura implica uma espacialização do tempo; mas o que se pode esperar 

dela é que a violenta compressão dos tempos que a produz seja tão intensa que torne evidente o seu outro 

necessário, a temporalização do espaço.” (GUSMÃO, 2010, p.546). 
82

 Nesta tese, optamos por não discutir com pormenores a questão do “cinema de autor”, uma vez que isso 

implicaria destrinchar o conceito de autor tanto para a literatura quanto para o cinema, algo que não constitui o 

foco de nossa proposta. Sobre “cinema de autor”, conferir: PRÉDAL, RENÉ. Le cinéma d’auteur, une vieille 

lune?Paris: Éditions du Cerf, 2001 e OLIVEIRA, Luís Miguel. Nouvelle vague. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 

1999. 
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particularidade, seus olhos de diretor-autor. Por outro lado, seria ingênuo não apontar que ele 

é um sujeito coletivamente construído e, no processo cinematográfico, há o envolvimento de 

muitas pessoas, inclusive do espectador. Além disso, várias tendências teórico-críticas
83

 nos 

mostraram os equívocos de se tornar absoluto o papel do autor e de enfatizar um subjetivismo 

individualista.  

Em tempos como o nosso, de gênios não originais
84

, Gusmão compreende que a 

poesia é escrita por várias mãos. Para ele, escrever e ler são ações que movem nossa 

“alteridade histórica” (GUSMÃO, 2010, p.186). Esta, por sua vez, está na nossa constituição 

subjetiva e não nos deixa esquecer de que somos com os outros, ainda que na assimetria, na 

diferença e na heterogeneidade. Por esse motivo, o gesto de escrita convoca “as palavras dos 

outros” (BAKHTIN, 1998, p.137), pois ele traz em si uma língua dinâmica e antropofágica, 

um “sistema de ecos” (GUSMÃO, 2010, p.14), um espaço de interlocução a romper o 

silêncio. Mais do que a eleição de vozes autorais do cinema, Gusmão evoca imagens que o 

co-movem e o ajudam a construir sua ética do olhar. Sendo assim, a imagética 

cinematográfica torna-se também, para o poeta, uma metáfora da memória afetiva que o leva 

a (re)visitar a filmografia de Orson Welles, Wong Kar-Wai, Kurosawa, Dreyer, Jean Vigo, 

Margarida Gil, João César Monteiro, Teresa Vilaverde e outros. Acreditamos que ele busque 

no cinema sua força narrativa, a relação espaço-tempo e as técnicas visuais que enriquecem 

seu trabalho poético. A respeito de sua atração pela arte cinematográfica, comenta Gusmão: 

 

De facto, o cinema atrai-me. [...] Essa sala [de cinema] que implica ainda a 

máquina de projectar, projecção do filme que nos dá a impressão de um 

feixe de luz que atravessa a escuridão para iluminar e imobilizar, no écran, 

aquilo que é essencialmente tempo e movimento. A escuridão da sala (um 

dos sentidos da noite e, nesse caso, as imagens são literalmente os astros ou 

os corpos celestes e terrestres) protege-nos a solidão individual num quadro 

que pode ser de centenas ou de 20 espectadores. E ainda não falei [...] das 

                                                             
83

 Entre as tendências teórico-críticas, poderíamos citar o Estruturalismo, a Semiótica, a Análise do Discurso, a 

Estética da Recepção, entre outras. 
84

 A expressão aqui empregada é uma apropriação do título do livro da ensaísta norte-americana Marjorie Perloff 

– O gênio não original: poesia por outros meios no novo século (2013). 
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filmagens (e dos processos físico-químicos, mecânicos e ópticos da 

formação das imagens), da mesa de montagem e da pós-produção. O cinema 

é uma forma admirável da objectivação artística da nossa vida mental e 

psíquica. (GUSMÃO apud MESQUITA, 2007, p.159) 

 

 
 

 A valorização de uma arte que é “essencialmente tempo e movimento” (Ibid., p.159) 

conduz o poeta a transpor para sua escrita um processamento verbo-visual que expresse essas 

duas instâncias – a cinética e a temporal. Se o cinema é, para o poeta, “técnica alucinatória, 

arte da metamorfose” (Ibid., p.159), a escrita torna-se também algo metamórfico, “insurreição 

cíclica da vida orgânica” (GUSMÃO, 2011b, p.39) e uma espécie de teorização da 

composição imagética. No entanto, quando falamos de teorização, não nos referimos à defesa 

de perspectivas cristalizadas, mas da noção de teoria enquanto ato de contemplar, de um saber 

olhar, de “um ver que inventa meios para ver melhor” (BOSI, 1989, p.78), de movimentar os 

ângulos de visão, ou nas palavras do poeta-ensaísta, “por „isto‟ [teoria] entendo os 

procedimentos de um poema – os gestos e as figurações de poética – através dos quais a 

poesia se pensa a si mesma e nesse movimento implica (suscita e desafia) inescapavelmente a 

(sua) teoria” (GUSMÃO, 2011b, p.40).  

Seguindo essa linha de análise, utilizamos a expressão “obsessões processuais”, 

empregada por Ida Alves no artigo “O aprendiz de feiticeiro: a máquina dos meus olhos” 

(ALVES, 2011b, p.141), referente ao escritor Carlos de Oliveira, com o intuito de sublinhar 

que, também na poética de Gusmão
85

, a visão teórica se dá por essas obsessões pela 

estruturação da imagem num diálogo com as técnicas cinematográficas, fazendo da mesa de 

montagem um local para irromper a visualidade na página em branco: “Desdobras então os 

mapas do incêndio sobre a mesa da noite:/ tocas com os dedos uma letra que se repete e difere 

e/ abre no mundo uma passagem por onde o mundo passa.” (GUSMÃO, 1996a, p.33). Aliás, 
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 Convém lembrar que Gusmão é leitor atento e crítico das obras de Carlos de Oliveira. Não à toa, um dos seus 

livros ensaísticos – Finisterra. O Trabalho do Fim: reCitar a Origem – é dedicado ao estudo minucioso do 

romance Finisterra, Paisagem e Povoamento, do referido autor.  
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em vários poemas, Gusmão faz referência à mesa, que muitas vezes sugere metonimicamente 

o processo de montagem: “[...] se à mesa se concede o seu comando simples e atento, ver-se-á 

que a própria escrita se regulariza, a letra, as letras, a palavra, a frase, as frases, ganham 

precisão, enganosa embora, [...]” (GUSMÃO, 1990a, p.77). No excerto citado, a conjunção 

“se”, de forma hipotética, apresenta-nos uma condição para que a escrita se organize, ou seja, 

tem-se a proposta de transformar o objeto em sujeito do trabalho, concedendo-lhe “comando 

simples e atento” e a potência sobre o ato escritural. Atenção e simplicidade são requisitos 

solicitados a esse objeto antropomorfizado que, com rigor técnico, agrupa e reordena 

fragmento a fragmento como se estivesse a montar os planos de uma composição fílmica. A 

própria estruturação sequencial e gradativa dos substantivos, cujo campo semântico é do 

âmbito textual, – “[...] a letra, as letras, a palavra, a frase, as frases, [...]” –, marcada pelo corte 

das vírgulas, aponta-nos um encadeamento gráfico e imagético, ajustado num processo de 

fade in (aparecimento gradual dos planos). Se o resultado é “a precisão” do registro escrito, o 

poeta nos avisa: “enganosa embora”. Certamente, porque as imagens por ele criadas assumem 

outra lógica, a da “descontinuidade vertiginosa”, que faz a mesa experimentar a contradição 

“entre sua forma fixa e o movimento infinito (das coisas)” (GUSMÃO, 1990a, p.76). Na 

montagem poemática, as relações entre letras, frases, versos propiciam àqueles que leem e 

escrevem um repertório de imagens que fluem e transitam pelo pensamento. Com base nessa 

mobilização e vivacidade visual a mesclar o poético e o fílmico, expressa o crítico Fernando 

Pinto do Amaral: 

 

Isto quer dizer que também a poesia pode ser uma forma de cinema, ou seja, 

um movimento das imagens – um cinema cujas sequências podem mover-se 

a um ritmo mais sereno, num encadeamento compassado, próximo dos 

objetos que reflectem [...] ou, pelo contrário, acelerar-se até atingirem a 

velocidade da luz, como se a própria memória se estilhaçasse e assim criasse 

novos transes, cegos escotomas ou curto-circuitos perceptivos. (AMARAL, 

2008, p.67) 
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 Entender a poesia como “uma forma de cinema” é, para Gusmão, visualizar nas 

palavras sua potencialidade imagética, sua condição móvel e alucinatória, seu processamento 

rítmico a ultrapassar os limites espaciotemporais. Isso porque, segundo ele, ao focalizar um 

écran, o filme também o ensina a ver, aproximando-se da poesia ao redigir “[...] uma cena 

com as letras as figuras as imagens [...]” (GUSMÃO, 2001a, p.91). Decerto, por esse motivo, 

em Da república e das gentes (2011), afirme que é possível comparar o cinematógrafo ao 

livro, visto que é “o livro dos que não sabem ler:/ livro maravilhosamente emocionante/ e 

sugestivo.” (GUSMÃO, 2011a, p.20). Livro de imagens que dá a ver “o conhecimento súbito 

do mundo,/ com suas civilizações e os seus fenômenos.” (Id., p.20).  

Nas estratégias de visualidade empregadas por Gusmão, nota-se seu olhar cuidadoso 

para o modo como o cinema capta, mobiliza e percebe as imagens. Através de caracteres em 

itálico ou de versos entre aspas, por exemplo, o poeta cita planos de diferentes filmes que se 

misturam e se reinventam através na escrita poemática. Em outras situações, compõe poemas 

como se estivesse a nos apresentar um roteiro cinematográfico: “[...] como se/ ligeiramente 

inclinada, a custo, começasses a surgir do lado direito do écran, ou estivesses antes ao centro, 

em grande plano, com o olhar velado ou mesmo cega; [...]” (GUSMÃO, 1990a, p.49). 

Novamente, empregando um índice de ficcionalização – “como se” –, o poeta abre uma 

possibilidade visual, em que as técnicas de filmagem direcionam os nossos olhos para a cena 

imaginada. Verifica-se, de início, o ângulo da visão descentralizado, numa posição diagonal – 

“ligeiramente inclinada” –, os efeitos de transição lenta sugeridos pelas expressões “a custo” e 

“começasses a surgir” e uma espécie de travelling lateral para a direita que nos faz 

acompanhar o movimento do personagem – “do lado direito do écran”. Em seguida, 

deparamo-nos com nova hipótese, indicada pelo uso da conjunção alternativa e do verbo no 

pretérito imperfeito do subjuntivo – “ou estivesses” –, isto é, a da centralização da imagem 

num ângulo frontal e em grande plano (enquadramento fechado, um close-up no rosto do 
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personagem) – “antes ao centro, em grande plano”. Em momento posterior, temos a 

impressão de que o poeta-cineasta empregou um plano detalhe para salientar “o olhar velado” 

ou a cegueira daquela que é filmada. De certo modo, a sugestão de afastamento ou de 

aproximação do olhar permite-nos adentrar os traços subjetivos da figura fílmica que está em 

cena. Vejamos esses versos do poema “CODA”, de Teatros do tempo (2001): 

 

[...] 

Quando chega ao fim do écran, à direita, o plano muda; 

e ela vem agora em sentido contrário escandindo as luzes 

do inverno numa rua nocturna dos subúrbios de uma cidade 

onde nunca estiveste. [...] 

 

O plano muda outra vez. Ela reaparece vinda da direita; vem 

Andante; transporta consigo a luz e a sombra intermitentes; 

                                                                                         [ela 

[...] 

(GUSMÃO, 2001a, p.34-35) 

 

 

 Os versos mencionados apropriam-se do léxico cinematográfico, o que, de acordo com 

Rosa Maria Martelo, “constitui uma renovação da linguagem poética” (MARTELO, 2008b, 

p.186). Essa apropriação, conforme já indicamos, é recorrente na escrita poemática de Manuel 

Gusmão. Além disso, mais uma vez, a perspectiva fílmica constrói a visualidade do poema. 

De antemão, percebe-se que há uma espacialização temporal elaborada por meio da 

combinação de advérbios de tempo com expressões e verbos de mobilização espacial – 

“Quando chega ao fim do écran [...]”; “[...] ela vem agora em sentido contrário [...]”. Na 

esteira das técnicas do cinema, encontra-se no poema a sugestão de travelling lateral – “à 

direita”; “Ela reaparece vinda da direita; [...]” –, da montagem da cena a partir do 

contracampo
86

 – “em sentido contrário” –, da projeção luminosa – “escandindo as luzes”; 
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 De acordo com Marie-France Briselance e Jean-Claude Morin, em A gramática do cinema, “o campo é um 

plano visto segundo uma primeira direção e o contracampo é um segundo visto na direção oposta”. 

(BRISELANCE e MORIN, 2010, p.58). Então, na montagem cinematográfica, o contracampo nos oferece um 

ponto de vista inverso ao plano precedente, criando uma continuidade visual a partir de imagens que podem ser 
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“[...] transporta consigo a luz e a sombra intermitentes; [...]” –, dos raccords
87

 – “[...] o plano 

muda;”; “O plano muda outra vez.” –, do plano-sequência sinalizado nos versos pelo 

enjambement – “[...] e ela vem agora em sentido contrário escandindo as luzes/ do inverno 

numa rua nocturna dos subúrbios de uma cidade/ onde nunca estiveste.” –, do plano geral 

(com ângulo aberto para expor o cenário) – “numa rua nocturna dos subúrbios de uma cidade” 

–, do primeiro plano (o close-up), no qual a câmera enquadra, de forma aproximada, o 

personagem – “[ela;” [...]”.  

 A maneira cinematográfica de olhar, sem dúvida, é perceptível na construção dos 

poemas. O COMO-VER do cinema é assimilado pelo poeta com um fascínio inegável. Desse 

modo, as imagens e os procedimentos oriundos dessa arte são absorvidos pelos “olhos que 

mastigam” (BRANDÃO, 2006, p.296), incorporando-se à materialidade poética de Gusmão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
completamente descontínuas. Trata-se de uma estratégia dos cineastas para provocar em nossos olhos a ilusão de 

que os personagens ocupam o mesmo espaço cênico.  
87

 Os raccords correspondem às articulações entre os planos no processo de montagem fílmica. No livro 

Compreender o cinema e as imagens, René Gardies explica que “os raccords eram os elos que permitiam 

atenuar os efeitos de corte entre planos ou conferir-lhes um sentido particular. Mas são também formas que 

marcam o ritmo das passagens entre planos e que dão ao filme a sua pontuação.” (GARDIES, 2007, p.45) 
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3.1. Cinepoiesis: o clinâmen de Manuel Gusmão 

 

 

 
 

Revolução orbital: vai-se a rosa transformando 

na coisa múltipla, amante a amada, na acção 

que assim a faz nos acidentes mínimos – paisagens, 

estações dos dias e das noites, dos anos da história. 

Ondula no cérebro a fronteira que as margens da luz 

desenham. [...] 

 

(GUSMÃO, 1990a, p.98) 

 

 

Se alguns poemas já haviam ensinado a “sensibilidade do olhar” (HELDER, 1998, 

p.8), experimentar a visualidade cinematográfica e os recursos propiciados pela câmera de 

filmar ofereceu aos poetas outra concepção do visível, assim como um diverso tratamento 

imagético para a poesia. Desse modo, o poema assemelha-se à tessitura fílmica, em que a 

caneta-câmera assimila os efeitos ópticos, os planos, os raccords e as montagens, ou seja, 

estabelece uma relação interdiscursiva com as técnicas de captação e de movimento das 

imagens. O trânsito entre o verbal e visual torna-se cada vez mais propício à “transcodificação 

intersemiótica” entre o cinematográfico e o poético (SILVA, 1990, p.179). 

Manuel Gusmão já percebeu que o diálogo enriquecedor entre essas artes proporciona 

um jogo ainda mais inventivo com palavras e imagens. Ele analisa as homologias estruturais 

de cada código artístico para construir possibilidades de sentido e efeitos na montagem 

sígnica dos poemas. As estratégias de visualidade empregadas por Gusmão parecem coa-

dunar-se com a asserção do crítico paulista Aguinaldo Gonçalves ao mencionar que “uma arte 

pode aprender com outra o modo com que se serve de seus meios para depois, por sua vez, 

utilizar os seus da mesma forma; isto é, segundo o princípio que lhe seja próprio 

exclusivamente” (GONÇALVES, 1994, p.208).  
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Com efeito, o poeta com “as máquinas de filmar nas mãos” (HELDER, 2006, p.140) 

lança-se a uma reflexão metapoética e sugere um olhar atento para a experiência temporal e 

para a exploração das imagens tão caras ao cinema: “[...] página a página abre-se um écran/ e 

os ruídos desenham sob os versos o fragor do mar./ Então, o filme varre o teu cérebro, lança o 

claro fogo/ à copa das suas árvores, e tu estremeces, coisa convulsa” (GUSMÃO, 2004, p.10).  

Entre os elementos cinematográficos, Gusmão valoriza a iluminação como matéria-

prima fílmica indispensável para a materialização imagética. Tal recurso é de grande 

relevância na elaboração de um filme, na medida em que configura as mensagens subjetivas e 

cenográficas do cinema. Ela ressalta a cor, a sensibilidade, a profundidade e os aspectos mais 

fantásticos que possamos imaginar. Ela vibra, acende, apaga, enfatiza, esfuma e emprega o 

poder transfigurador da câmera. De acordo com Federico Fellini: 

 

No cinema, a luz é ideologia, sentimento, cor, tom, profundidade, atmosfera, 

história. Ela faz milagres, acrescenta, apaga, reduz, enriquece, anuvia, 

sublinha, alude, torna acreditável e aceitável o fantástico, o sonho, e ao 

contrário, pode sugerir transparências, vibrações, provocar uma miragem 

numa realidade mais cinzenta, cotidiana. Com um refletor e dois celofanes, 

um rosto opaco, inexpressivo, torna-se inteligente, misterioso, fascinante. A 

cenografia mais elementar e grosseira pode, com a luz, revelar perspectivas 

inesperadas e fazer viver a história num clima hesitante, inquietante; ou 

então, deslocando-se um refletor de cinco mil e acendendo outro em 

contraluz, toda a sensação de angústia desaparece e tudo se torna sereno e 

aconchegante. Com a luz se escreve o filme, se exprime o estilo. (FELLINI, 

2000, p.182) 

 
 

 

O investimento na luminosidade aparece de forma intensa na poesia de Manuel 

Gusmão. Com ela, o poeta assinala a ideia de transformação e deslocamentos das “sílabas da 

luz”. Sua “caligrafia luminosa” incorpora o processo cosmogônico de morte e nascimento da 

matéria através da força inventiva do poieín artístico: “Entre a floresta e a floresta/ na clareira, 

canta a alba :/ a manhã cercada de noite. // [...] entre a página ímpar e a página par :/ um mar 

em miniatura guarda a promessa/ hesitante – a manhã ou a morte.” (GUSMÃO, 1996a, p.83).  
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Na trilha dessas reflexões que conjuga luz e sombra, jogo de velar e revelar sentidos, a 

escrita poemática do autor de Dois sóis, a rosa – a arquitectura do mundo possibilita-nos 

pensar em um clinâmen poético
88

, no qual se enfatiza a declinação e o desvio inerentes à 

palavra na poesia. Tal ideia nos conduz a Lucrécio
89

, filósofo e poeta latino, que, em De 

rerum natura, emprega o conceito-chave do clinâmen, fazendo alusão à teoria epicurista de 

formação dos corpos
90

. Nessa teoria, a materialização corpórea ocorre a partir de átomos que, 

num movimento de queda, sofrem um pequeno desvio em locais e tempos imprecisos, 

entrechocam-se e dão forma ao mundo. Dessa cinética e desse choque aleatório advém a ideia 

de diversidade dos corpos, já que elementos atômicos de peso e formatos diferentes atuariam 

nesse processo compositivo, marcado por con-fusão, ordem e desordem, instabilidade e 

equilíbrios momentâneos. Em O nascimento da física no texto de Lucrécio, Michel Serres 

conclui que o clinâmen agrega tanto o caráter construtivo quanto destrutivo, tanto o 

nascimento quanto a morte: 

 

O mundo, os objetos, os corpos, mesmo minha alma pertencem, no momento 

de seu nascimento, a seu declínio. Isso significa, no sentido comum, que são 

imortais e destinados à destruição. Isso quer dizer também que eles se 

constituem e se formam. A natureza declina e é seu ato de nascimento. E sua 

instabilidade. Os átomos juntam-se entre si, a conjunção faz a força das 

coisas, pelo declínio. Isso significa o conjunto dos tempos. O passado, o 

presente, o futuro, a aurora da aparição e a morte, tenazes ilusões, são apenas 

declínios da matéria. Eles declinam e se declinam como tempos de um 

verbo, esse termo composto de átomos-letras.
91

 (SERRES, 2003, p.56) 

 

                                                             
88

 Vale ressaltar que, com base na aproximação das concepções de Lucrécio e de Manuel Gusmão, propomos a 

ideia de clinâmen poético.  
89

 Não há dados documentais precisos acerca da vida e da morte de Tito Lucrécio Caro, o que se sabe é que, 

provavelmente tenha vivido no século I a.C. Conforme assegura Carla Miguelote, na sua tese de Doutorado 

Sobrevivências, coincidências e clinâmens: desvios a partir de Lucrécio e de Luís Miguel Nava, o poeta e 

filósofo latino seguia as premissas epicuristas, pois estas se ocupavam de “aplacar as inquietações da alma 

humana”, de apostar “no conhecimento da física como meio de dissipar os temores e ultrapassar os obstáculos à 

felicidade”, combatendo as “explicações religiosas para os fenômenos da natureza” (MIGUELOTE, 2011, p.30). 

Alguns investigadores contemporâneos veem na obra De rerum natura os primeiros passos da compreensão da 

teoria dos fótons, da força eletrodinâmica e da microbiologia.  
90

 Na tese já referida, Carla Miguelote afirma que o termo clinâmen foi empregado apenas uma vez no De rerum 

natura, mas se tornou um conceito-chave na obra do autor. De todo modo, ela nos alerta que tal conceito não foi 

inventado por Lucrécio, visto que já havia aparecido em textos epicuristas anteriores ao De rerum 

(MIGUELOTE, 2011, p.91).  
91

 Itálico do autor. 
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Não à toa, Gusmão visita tempos pretéritos e faz referência a tal conceito
92

, 

destacando a grande quantidade de átomos, sua luminosidade e sua cinética vertical a 

possibilitar que “o mundo se renove e que novos corpos estejam sempre a nascer, a chegar às 

margens da luz” (GUSMÃO, 2010, p.15). Aliás, essa expressão “nas margens da luz”, além 

de intitular uma das seções de Dois sóis, a rosa – a arquitectura do mundo (1990), aparece 

em vários versos do poeta em questão: “[...] o mundo oscila nas margens da luz [...]” 

(GUSMÃO, 1990a, p.16); “[...] a rosa chega às margens da luz [...]” (Ibid., p.86); “[...] Se se 

pudesse morrer disso// nas margens da luz : a verdade num corpo & alma.”
93

 (GUSMÃO, 

1996a, p.79); entre outros exemplos. A expressão mencionada refere-se a uma passagem de 

De rerum natura – oras in luminis [nas margens da luz]
94

 – que Gusmão faz alusão num 

excerto do poema “Do ritmo das ondas: algumas estações”, de Teatros do tempo (2001): “[...] 

cintilações/ fugazes, vertiginosos meteoros alumiando por dentro/ os corpos cantantes e as 

vozes do corpo/ no lugar do nascimento – oras in luminis.” (GUSMÃO, 2001a, p.20). O poeta 

relaciona termos do campo semântico da luminosidade – “cintilações”, “meteoros”, 

“alumiando” – com os da sonoridade – “corpos cantantes”, “vozes do corpo”. Isso porque ele 

parte da palavra latina oras, cujo significado é borda, orla, margem [ōra, ōrae], e joga com 

sua combinação sonora, ou seja, ōs, ōris, que quer dizer boca, associando-as à in luminis [à 

luz]. Assim, a boca torna-se o “lugar do nascimento” da palavra, do canto, da poesia, o topos 

da origem, como se fosse uma câmara escura a projetar “as vozes do corpo” no mundo.  Não é 

por acaso que tal expressão é empregada por Lucrécio, no Canto I, quando pede à Vênus que 

o ajude a soltar de seus lábios doces palavras, pois sem elas nada emergiria das trevas para a 

luz. Em seguida, o poeta latino dirige-se a Mêmio, importante político romano, e solicita-lhe 
                                                             
92 É importante observar as três vozes de grande força na poesia e no ensaio de Manuel Gusmão: Lucrécio, com 

sua concepção de materialidade e fisicalidade das coisas que constituem o mundo; Marx, com a teoria do 

materialismo histórico, ao compreender a formação e o desenvolvimento das sociedades humanas a partir das 

estruturas políticas e econômicas de produção; e Benjamin, ao destacar a História como tarefa e construção 

antropológica e ressaltar a dimensão ético-política da arte. Estas três vozes possibilitam ao poeta movimentar as 

ideias de corpo, materialidade verbo-visual, trabalho e ética que perpassam suas obras. 
93

 Negrito do autor. 
94

 Numa tradução literal, seria “vir à luz”.  
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que se deixe possuir pela grande luz, proveniente da filosofia de Epicuro: “Da noite apraz-me 

na mudez tranquilla/ As frases escolher, dar alma aos versos/ Que te illuminem de fulgor 

brilhante,/ E o seio occulto do universo te abram: [...]”
95

 (CARO, 1851, p.71). Diante disso, 

oras in luminis designa tanto a fronteira da escuridão para a luz quanto o cruzamento dos 

limites da mudez para o canto.  

De certo modo, na teoria atomista de Lucrécio, Gusmão busca a “permutação dos 

elementos como criadora das diferenças dos corpos das coisas e das palavras”, “o papel das 

diferenças na produção da diversidade das formas e das significações”, “a noção da 

pluralidade dos elementos e da enorme possibilidade de combinações”, “a noção de 

permutação que indica o trabalho de agenciamento, de organização, combinação e 

transformação dos elementos, das formas e das significações” (GUSMÃO, 1987, p.135). 

Permutação, diversidade, possibilidade, combinações e transformação são termos que o levam 

a articular a materialidade poética como se tratasse de “átomos linguísticos” luminosos 

(SERRES, 2003, p.217).  

Partindo desse pressuposto, a movimentação atômica é comparada à reunião de letras 

ao dar forma à corporeidade verbo-visual que desloca e combina sentidos no espaço-tempo 

poemático. Como num big bang, “milhões de grãos luminosos, de gotas, de sílabas de luz” 

(GUSMÃO, 2004, p.32), ou seja, de caracteres grafados na página em branco que explodem 

em possibilidades semânticas e as “chamas fazem a imagem”, “as figuras do fogo” 

(GUSMÃO, 1996a, p.21): “os átomos como as letras continuam/ a declinar os corpos e os 

nomes de cada coisa,/ as suas auras irradiantes e os seus simulacros/ nómadas atravessando as 

fronteiras” (GUSMÃO, 2001a, p.20). De forma similar, Lucrécio já havia poetizado: “Se da 

ordem por que as lettras se introduzem;/ Tal do universo aos atomos succede:/ Muda-lhes as 

distancias, as figuras,/ A direcção, o choque, o peso, o nexo,/ Ordem, collocação, concursos, 

                                                             
95

 Optamos por manter a grafia original da tradução feita por António José de Lima Leitão, em 1851. 
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motos,/ Veras que os corpos igualmente mudam.” (CARO, 1851, p. 125). Acerca dessa 

relação átomo-letra, Michel Serres registra: 

 

Uma ordenação paralela, para as coisas e para as palavras, não é dada 

previamente. É preciso, para formá-la, como que uma rotação, um ângulo 

que gira em um campo prévio que, no fundo, não tem sentido, é a ausência 

de sentido. A palavra versus, o verso aquele que o poeta escreve, aquele que 

o rapsodo canta, diz isso tudo de uma só vez. A ordenação dos versos 

converte, subverte etc. o unívoco e o universal. Melhor, é uma versão do 

universal. Mas, justamente, o modelo espacial, mudo, não desenha outra 

coisa: a inclinação, diferencial de ângulo, é como uma rotacional da vertente. 

Não é possível formar uma ordem das coisas e um sentido para as letras 

entrelaçadas senão pelo turbilhão, vertex. A inclinação é bem transversal do 

universal. O sentido aparece sobre a capa. A primeira palavra formada pelos 

átomos-letras é para, o índice de um sentido, as flechas do vetor, é um verso, 

um poema, paralelas ordenadas que giram. Poema, novo campo de paralelas 

que cai inclinado sobre o feixe. 
96

(SERRES, 2003, p.226) 

 
 

 

Através da perspectiva de Serres, pode-se inferir que de maneira semelhante ao 

deslocamento atômico, com suas permutações e combinações, também movimentamos as 

letras num “uso ilimitado de meios finitos” (GUSMÃO, 2010, p.18). O filósofo francês 

argumenta que em ambos os elementos [letras e átomos] têm-se o movimento para, pois 

almejamos a direção e o conforto de um sentido. Contudo, a mobilização – “as paralelas 

ordenadas que giram” (SERRES, 2003, p.260) – causa o desconcerto, termo tão caro a 

Camões, oferecendo-nos novas possibilidades significativas e até mesmo uma provável 

ausência delas. Quando se trata de poesia, a construção de sentidos passa pela experiência do 

turbilhão e do estranhamento. Por isso, Gusmão adverte que o trabalho poético não é apenas 

uma simples combinatória de meios verbais. Ele acontece frequentemente no conflito desses 

meios, uma vez que “a poesia é da ordem de um fazer que torna coisa nova, ou seja, diferente, 

histórica (coisa estranha, porque é a mesma e a outra) uma língua natural.”
97

 (GUSMÃO, 

2010, p.19). No atrito verbal, a poesia assume a declinação e o desvio. Ela se move, revira-se, 

                                                             
96

 Itálicos do autor. 
97

 Itálicos do autor. 
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baila de linha a linha, compõe-se em quebras e quedas. Na visão de Roland Barthes, enquanto 

texto literário, ela se desvia
98

 da língua fascista, daquela que nos obriga a dizer (BARTHES, 

2007, p.16), transformando-se em “logro magnífico que permite ouvir a língua fora” dessa 

imposição (Id., p.16). Esse logro desviante, considerado salutar pelo crítico francês, é também 

visto por Jorge de Sena como “tão igual a uma lepra” (SENA, 1988, p.20), com seu caráter 

contagioso, com a fragmentação e a mutilação a se expandirem no corpo poético. Para ele, os 

poetas isolados “na leprosaria”, “vão vivendo [...]/ inspecionando as chagas uns dos outros” 

(Id., p.20), uma vez que experimentam o desequilíbrio vital e as disfunções da própria 

linguagem no poema. De uma forma ou de outra, não há dúvidas de que as ocorrências 

desviantes estão presentes em diferentes gêneros discursivos, mas é interessante ressaltar que 

a literatura, e especialmente a poesia, valoriza o desvio, potencializando-o e dando-lhe uma 

peculiar força expressiva. Convém lembrar, no entanto, que ela está inserida na língua e, do 

mesmo modo, é viva e põe-se em constante rotação. Nesse sentido, Manuel Gusmão defende 

a concepção de que “a poesia existe porque existe linguagem” (GUSMÃO, 2003a, p.301). É a 

partir da “linguagem comum” que se inscrevem a singularidade e a heterogeneidade. É “o 

haver linguagem que permite a diferença do poeta e em parte a diferença dos seres humanos 

singulares que somos” (Id., p.301). 

Além da relação com a poesia, Manuel Gusmão associa a teoria do clinâmen
99

 à arte 

cinematográfica, visto que esta, formada por estilhaços de luzes, se organiza em fotogramas 

cujo efeito ilusório é resultado de fragmentações e recomposições. Gilles Deleuze, em 

Cinema I – Imagem-movimento, também seguindo a visão de Lucrécio, comenta que “o 

                                                             
98

 Conforme Barthes, outros críticos, cada um a seu modo, reflete sobre a noção de desvio na linguagem poética, 

entre os quais se encontram Roman Jakobson, Jean Cohen, Maurice-Jean Lefebve, Edward Lopes, entre outros. 

Entretanto, essa noção vem sendo questionada, principalmente no âmbito da Linguística.  
99

 Cita-se aqui um fragmento do Canto II de A natureza das coisas, de Tito Lucrécio Caro: “Como as gotas cahir 

vimos da chuva:/ Nos atomos assim nunca se dera/ Encontro ou choque, e à natureza nunca/ Producções 

engendrar seria dado./ Suppondo-se que os corpos de mais peso/ Em linha recta pelo vacuo cahem/ Mais 

apressados que os que são mais leves;/ E que d‟est‟arte se realizam choques/ Que movimentos productores 

causam;/ É afastar-se de rasão mui longe./ [...] Na acção da queda, os corpos vão rompendo,/ Mais se aceleram 

quanto são mais graves:/ Nunca os mais graves poderão de cima/ Cahir sobre os mais leves, sendo a causa/ De 

choques que as acções criam diversas/ Pelas quaes gera a natureza as coisas.” (CARO, 1851, p. 89-91).  
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universo é como um cinema em si, um metacinema” (DELEUZE, 1983, p. 88). A sétima arte 

assemelha-se, sob esse ponto de vista, ao universo e seus astros em movimento, pois, tanto no 

mundo visível quanto na tela, a luz é um elemento fundador e os corpos imagéticos 

funcionam como projeções de sombras em deslocamento constante: “„Aos senhores‟ escutem 

a química das palavras, como elas reagem à passagem do poema, iluminando-se e rodando 

como se fosse um sistema sideral” (GUSMÃO, 2007, p.72). Assim, a escrita torna-se algo 

ígneo, em que “milhões de grãos luminosos, de gotas, de sílabas de luz” (GUSMÃO, 1990a, 

p.32) ativam-se na página, assim como as imagens projetam-se na sala escura. 

A concepção lucreciana é também empregada por Manuel Gusmão como um recurso 

cinematográfico, ou seja, ele se vale do plano plongée – um tipo de enquadramento em que a 

câmera focaliza as imagens numa visão completamente voltada para baixo (MARNER, 2006, 

p.135), de forma similar à declinação dos átomos em De rerum natura. Nesse sentido, ele 

reitera a proposta de Herberto Helder de que a poesia faz o uso da verticalidade, “a visão 

vertical – abissal – dos seus próprios panoramas, móveis (assim) em todos os sentidos e 

direções, e até imóveis” (HELDER, 2006, p 58). É essa a visão do “poema que nos ensina a 

cair”, de Luiza Neto Jorge, que, aliás, se coaduna com a ideia de queda presente em boa parte 

da tradição lírica portuguesa
100

. No poema “Um dilúvio que subisse”, de Migrações do fogo 

(2004), Gusmão demonstra o eixo inclinado de seu olhar-câmera: 

                                                             
100 É interessante ressaltar que a ideia de verticalidade e de queda de que fala Herberto Helder é algo recorrente 

na tradição lírica portuguesa, como se pode verificar nos versos de Camões – “Aqui estive eu co‟estes 

pensamentos/ gastando o tempo e a vida; os quais tão alto/ me subiam nas asas, que caía (e vede se seria leve o 

salto!)/ de sonhados e vãos contentamentos” (CAMÕES, 1981, p.68) – ; de Sá de Miranda – “O sol é grande, 

caem co‟a calma as aves/ do tempo em tal sazão, que soe ser fria;/ esta água que do alto cai, acordar-m‟ia/ do 

sono não, mas de cuidados graves.” (MIRANDA, 1939, p.29) –; de Camilo Pessanha – “Meus olhos apagados/ 

Vede a água cair./ Das beiras dos telhados,/ Cair, sempre cair.// Das beiras dos telhados,/ Cair, quase morrer.../ 

Meus olhos apagados,/ E cansados de ver.” (PESSANHA, 1999, p.118); de Cesário Verde – “Por baixo, que 

portões! Que arruamentos!/ Um parafuso cai nas lajes, às escuras” (VERDE, 2010, p.204) –; de Mário de Sá-

Carneiro – “O tempo que aos outros foge/ Cai sobre mim feito ontem.” (SÁ-CARNEIRO, 1976, p.48), “[...] 

Tombei...// E fico esmagado sobre mim!...” (Ibid., p.62); de Fernando Pessoa – “Oiço cair o tempo, gota a gota, e 

nenhuma gota que cai se ouve cair.” (PESSOA, 2012, p.64); assim como versos de poetas contemporâneos, entre 

os quais se encontram os de Luiza Neto Jorge – “O poema ensina a cair/ sobre vários solos/ [...] até à queda 

vinda/ da lenta volúpia de cair” (JORGE, 2008, p.64); os de Adília Lopes – “Cair do cavalo/ cair da escada/ cair 
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Há muito que este homem aprendera  

a perder coisas pelo caminho. Sabia agora  

que perder era uma incisão na pele,  

e então uma coisa por aí caía com o som veloz  

de um crepitar eléctrico: um pássaro voando  

raso sobre o fio de um rio.  

[...]  

Essas coisas caem como coisas caindo, porque é  

da natureza das coisas o caírem na estação antepenúltima  

e ardente, naquela sazão que ardendo se enfria.  

Ou como um braço que ao longo do tronco caísse: 

caíram braço – antebraço – e mão: assim.  

Assim abandonando no fim a mão que esquece.  

Caem com a tarde unhas e dedos, os dentes frios  

Descem a sua queda até aos pulmões que explodem.  

[...] (GUSMÃO, 2004, p. 27-28) 

 
 

 

O poema acentua a situação de queda, através da recorrência do verbo cair conjugado 

em tempos diferenciados – “caía”, “caem”, “caindo”, “caírem”, “caísse”, “caíram” – e das 

imagens que parecem vistas pelo ângulo verticalizado do plongée – “uma coisa por aí caía”, 

“um pássaro voando/ raso sobre o fio de um rio”, “caíram o braço – antebraço – e mão”, 

“descem a sua queda até aos pulmões”, entre outras. O sujeito poético, marcado pelo signo da 

perda, aprende com a declinação a (des)ordem cíclica do mundo e de si mesmo: “Isso que é 

feito/ do que de nós cai e assim regressa ao lugar onde nascemos.” (GUSMÃO, 2004, p.28). É 

essa ideia de perda que exige do sujeito uma nova aprendizagem, ou melhor, a percepção da 

presença e da ausência que se encontram na “ordem do mundo contíguo” ao corpo 

(GUSMÃO, 2004, p.27). 

Ademais, o poeta exercita sua visão cinematográfica e inicia o poema valendo-se do 

plano de conjunto, no qual se registram as ações dos personagens no cenário (MARNER, 

2006, p.74) – “Há muito que este homem aprendera/ a perder coisas pelo caminho. [...]/ e 

então uma coisa por aí caía com o som veloz” (GUSMÃO, 2004, p.27). Paulatinamente, o 

                                                                                                                                                                                              
em mim” (LOPES, 2009, p.348) –; os de Manuel de Freitas – “[...] um cigarro/ que caindo dos dedos se esmaga 

no chão.” (FREITAS, 2001, p.13) – , entre outros nomes relevantes. 
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autor introduz planos de detalhe (planos de aproximação), conduzindo o leitor aos fragmentos 

do corpo e à percepção da mutabilidade do mesmo no decorrer do tempo. Desse modo, há um 

zoom do olhar-câmera para ressaltar a declinação corpórea: “Ou como um braço que ao longo 

do tronco caísse:/ caíram braço – antebraço – e mão: assim./ Assim abandonando no fim a 

mão que esquece.” (GUSMÃO, 2004, p.28). 

No poema citado, não só o cinema é evocado, mas também ecos de versos da tradição, 

como por exemplo, os de Sá de Miranda: “O sol é grande, caem co‟a calma as aves/ do tempo 

em tal sazão, que soe ser fria;” (MIRANDA, 1939, p.29) –, ou ainda os de Luiza Neto Jorge, 

em “Fracturas”: “Nos desertos – íntimos, insuspeitos –/ já caem com a calma as avestruzes/ – 

ou a distância, com os oásis, finda” (JORGE, 2008, p.80). Seja as “aves”, seja as “avestruzes” 

ou “unhas e dedos, os dentes frios”, o movimento de queda cruza fios espaciotemporais, de 

modo que essas imagens percorram tempos diferentes, inscrevendo Sá de Miranda, Luiza 

Neto Jorge e tantos outros poetas no tempo constelado do cinepoiesis
101

 de Manuel Gusmão. 

O clinâmen poético na obra do referido autor pressupõe um “ciclo perpétuo: a 

destruição e o nascimento da linguagem” (GUSMÂO, 2004, p.82). Em todos os seus livros, o 

escritor faz menção a essa expectativa do recomeço, de “inventar/ a origem outra vez” (Ibid., 

p.57), em que se almeja o caráter perfectível da escrita, a busca de uma per-feição, ou melhor, 

de uma ininterrupta condição de inacabamento e de metamorfose. Por esse viés, conforme já 

apontamos, deparamo-nos com a presença constante de verbos incoativos e cessativos na 

escrita do poeta mencionado, reiterando as imagens de ações cíclicas: “tudo/ continua a 

nascer” (GUSMÃO, 2002a, p.18); “Isso começa e recomeça ao longo da última margem” 

(GUSMÃO, 2007, p.76); “numa tarde que só devagar se morre” (GUSMÃO, 2001a, p.32); 

“Mataram e matam-nos ainda.” (GUSMÃO, 2004, p.83). 

                                                             
101

 A expressão Cinepoiesis é empregada por Fernando Guerreiro no artigo “Cinepoiesis: o cinema astral de 

Manuel Gusmão”, no qual o crítico destaca a criação de imagens na poesia de Gusmão como um cosmo 

cinematográfico. Cf. GUERREIRO, Fernando. Cinepoiesis: o cinema astral de Manuel Gusmão. In: BUESCU, 

Helena Carvalhão e BASÍLIO, Kelly Benoudis. Poesia e Arte. A Arte da Poesia. Lisboa: Editorial Caminho, 

2008. 
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A origem que se repete conduz o poeta a reconsiderar e a deslocar a tradição, assim 

como entrelaçá-la a suas experiências contemporâneas, conforme nos lembra Helena Buescu 

em seu ensaio “Recomeçar a invenção. Poesia e testemunho em Manuel Gusmão” (BUESCU, 

2008, p.91). Trata-se, então, de conceber o tempo enquanto multiplicidade, constelação, na 

qual convivem o contínuo e o descontínuo, o cíclico e a interrupção. A poética do referido 

autor nos propõe uma colisão temporal, tal qual a imagem de ondas que se chocam e 

deságuam numa praia. Há, portanto, um presente interrompido para que o passado venha à 

tona e, dessa forma, redirija-se à promessa de um futuro, ainda que “sem garantias”: “Antes 

este tempo do constante regresso ao tempo/ que nos dividiu e divide e/ dividirá ainda; que uns 

contra os outros atira os nossos e os vira de costas, herdeiros perdidos de sua herança” 

(GUSMÃO, 2004, pp.84-85). Resgatando as palavras de Lucrécio, Manuel Gusmão afirma 

que existe “uma promessa contida no tempo cíclico e também no instante que corta a 

linearidade do tempo e abre para uma duração diferente. Essa promessa é a origem.” 

(GUSMÃO, 2003a, p.300). Com base nessa vertente, o poeta-ensaísta continua sua reflexão: 

 

A origem não está para sempre perdida no passado, a origem é 

qualquer coisa que perpetuamente começa, é o agora... O tempo 

ramificado tem a ver com isso, mas sobretudo implica a ideia de que 

há vários tempos numa mesma unidade de tempo, implica a 

possibilidade imaginária de vivermos várias vidas no tempo de uma só 

vida mortal. (Id., p.300). 

 

 
 

 No choque transformador do clinâmen, tem-se “a perpétua novidade do mundo” (Id., 

p.300), ou seja, uma origem que é, ao mesmo tempo, o incessante nascimento das coisas e sua 

inegável morte. O perpétuo, pondera Gusmão, é contrário ao eterno, pois se “conjuga com o 

descontínuo, o intermitente” (Id., p.300). Essa origem “que perpetuamente começa” (id., 

p.300) estilhaça os tempos para reinventar discursivamente o passado, atualizá-lo no presente 
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– essa forma temporal experimentada como “interrupção do devir” (GUSMÃO, 2001b, p.185) 

–  e repensá-lo numa expectativa de futuro.  

 Embora Gusmão não o cite explicitamente em seus poemas, a ideia de uma repetição 

temporalmente escrita remete-nos ao filme A Torinói Ló (2011) [O cavalo de Turim]
102

, 

dirigido pelo cineasta húngaro Béla Tarr. Nele, de início, há menção a Friedrich Nietzsche, ou 

melhor, a um fato supostamente presenciado pelo filósofo alemão: um cavalo maltratado por 

um camponês. No entanto, mais do que esse fato, a composição fílmica parece girar em torno 

da concepção de “eterno retorno” defendida pelo filósofo, já que se apresenta, com certa 

lentidão e monotonia, o percurso repetitivo da vida miserável de um camponês, de sua filha e 

do cavalo doente, embalado pelo constante som do vento e por uma trilha sonora em ostinato 

(padrão melódico que se repete com persistência) do compositor húngaro Mihály Vig. As 

mesmas ações são reproduzidas no cotidiano dos personagens durante cinco dias, cujo registro 

cronológico é marcado na tela escura – “primeiro dia”, “segundo dia”, “terceiro dia” e assim 

sucessivamente. Porém, o tratamento meticuloso dado aos planos, ao som e a luminosidade 

converte a rotina em objeto estético e em reflexão acerca da instância temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
102

 Em seus poemas, Gusmão não faz referência explícita ao filme A Torinói Ló [O cavalo de Turim], mas nós o 

mencionamos neste trabalho, porque percebemos o diálogo com algumas proposições do poeta como, por 

exemplo, a escrita de uma repetição diferida e de-vagar que solicita do leitor/ espectador uma “implacável 

paciência” (GUSMÃO, 1990a, p.108). 
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[Fig. 11: Fotogramas do filme O cavalo de Turim (2011)] 
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Se, na esfera temática, o filme trata de um cotidiano circular, no qual as cenas parecem 

idênticas; no âmbito das estratégias cinematográficas, ele nos dá a ver as variações, na medida 

em que a câmera possibilita-nos uma experiência sensorial e semântica do tempo. A inércia 

dos personagens é paulatinamente desestabilizada pelos índices de mudança – o vento 

incessante, a escassez de água, a escuridão repentina e a perda da fome. Os fotogramas 

expostos na página anterior referem-se ao deslocamento diário feito pela filha do camponês, a 

fim de buscar água no poço. Nos quatro primeiros, temos o enquadramento em plano médio, 

ou seja, vemos a figura humana por inteiro e a câmera se movimenta com ela. No terceiro e 

no quarto, há mais luminosidade que nos dois iniciais, o que sugere a dimensão cronológica e 

meteorológica na qual o personagem se encontra. No quinto e no sexto, o plano fixo nos 

mostra a moldura da porta como um segundo écran, do qual somos convidados a olhar o 

movimento da camponesa e das oscilações atmosféricas. A distância focal mais longa e a 

intensidade da luz no exterior da casa provocam uma espécie de desfocagem na imagem da 

mulher, sinalizando o esvaecimento e as perdas que cotidianamente se agravavam. No último 

fotograma, a cena nos é apresentada em plongée e em plano fechado a nos aproximar, de 

modo expressivo, do objeto filmado, ou melhor, do poço seco, do vazio que nos olha, a 

possível finalização de um ciclo através da morte sugestionada. Desse modo, O cavalo de 

Turim aponta-nos o confronto entre a imobilidade do interior e as mutações do exterior, duas 

faces de uma espacialização temporal que fazem do espaço “a metáfora do tempo” e da 

imagem na tela “a ressurreição do instante exatamente anterior à morte, a fulgurante agonia de 

um nervo que irrompe” de cada plano (HELDER, 2006, p.148). Nesse sentido, não se trata da 

apresentação do idêntico e do inalterável, mas de escrever a repetição que “transforma o 

acontecimento num encontro irrepetível”
103

 (GUSMÃO, 2010, p.437). 
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 Itálicos do autor.  
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De maneira quase análoga ao filme, identificamos nas obras de Manuel Gusmão a 

proposta de ações que, ao mesmo tempo, se repetem e se diferem. Em Migrações do fogo 

(2004), por exemplo, há uma estrutura circular evidenciada nos versos iniciais e finais da obra 

– “Tudo parece ter outra vez começado.” (GUSMÃO, 2004, p.11); “[...] e tudo poderá talvez 

recomeçar” (Ibid., p.90). Apesar da semelhança entre os fragmentos citados e da ilusória 

reiteração das ideias, os versos assinalam o acontecimento “irrepetível”, segundo 

problematizou o poeta. Além disso, nota-se, em seus poemas, o emprego frequente da 

expressão “outra vez”, algo que ratifica seu apreço pela repetição, ainda que através dela não 

se obtenha o mesmo, mas o diferido – “Ouvia outra vez a linguagem: [...]” (GUSMÃO, 2004, 

p.11); “[...] e outra vez/ dispara o mundo interior do vivo: [...]” (Ibid., p.19); “[...] e perdes-te 

outra vez.” (Ibid., p.22); “[...] estás outra vez enganado [...]” (Ibid., p.46); “[...] inventar/ a 

origem outra vez.” (Ibid., p.57); “Se eles se perderem és tu também quem outra vez/ se 

perde.” (Ibid.,p.84), entre outros exemplos. 

É com repetição e revitalização que o poeta cria seus Teatros do Tempo, de modo que 

a poesia nos proponha renovar a história da antropogênese
104

 tecida como a figuração e a 

refiguração do humano temporalmente em movimento. Isso significa que, na poesia de 

Gusmão, o sujeito e a linguagem são elementos deambulatórios tal “como a incessante 

migração das formas do mundo” (GUSMÃO, 2004, p.34). Num contexto marcado por 

flutuações identitárias, desterritorializações e posições cambiantes diante de um lócus, o poeta 

convoca suas grafias cronotópicas
105

, em que os âmbitos afetivos, mnemônicos e históricos 

                                                             
104

 Acerca desse conceito que traz consigo os ecos dos escritos de Lucrécio e Marx, Gusmão elucida: “E, 

reparem, sobretudo nos termos de texto extraído dos Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844, esta 

antropogénese é uma espécie de origem repetida. E aqui o que nos vem à memória é a origem constante do 

mundo natural no poema de Lucrécio, De Rerum Natura.” (GUSMÃO, 2011b, p.396). 
105

 Quanto ao conceito de cronotopia, Mikhail Bakhtin, em Questões de literatura e estética: a teoria do 

romance, assinala a correlação espaciotemporal indissociável do valor afetivo, algo que pode ser observado nas 

escolhas verbais, visuais e audiovisuais materializadas no espaço textual (BAKHTIN, 1998, p.237). 
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convertem-se em experiência linguística. Os cronótopos presentificam o verbal e o visual, 

gerando a espacialização do tempo e, concomitantemente, a temporalização do espaço
106

.  

De fato, o mundo está em transformação contínua, da qual nós também participamos, 

configurando-nos e reconfigurando-nos enquanto trabalho antropológico. Sendo assim, em 

Gusmão, percebemos uma poética do humano que entrelaça sensibilidade e cognição nos 

modos de ver, fazer e dizer o espaço-tempo e os sujeitos que nele se encontram. A respeito da 

correlação entre poesia e construção antropológica, o poeta explicita: 

 

Digo construção antropológica, procurando dizer que não se trata de uma 

representação do homem, da dedução de uma essência que imovelmente se 

manifesta, mas de um fazer, de uma construção, de uma transformação das 

figuras do homem e, mais ambiciosamente ainda, de uma atividade de 

construção do homem, pelo uso criador da linguagem, pela “criação 

metalógica”. Na formulação que uso desejaria que a noção de “descrição” 

contida -lógica fosse articulada e contrariada pela noção de construção. 

Antropos é então não só o alvo, mas o ponto móvel de aplicação, o terreno 

de luta; material do trabalho e produto do trabalho. (GUSMÃO, 1987, 

p.703). 

 
 

 

Por esse viés, o discurso do poeta-crítico é perpassado por implicações ético-políticas, 

já que sua poesia é uma po-ética, cuja tendência não é de ser “apenas „história‟ ou coisa 

histórica, mas um operador de historicização do humano” (GUSMÃO, 2011b, p.157), ou 

melhor, a História é, para ele, uma ação humana. Esta, por sua vez, significa reescrever, 

reinventar, refazer o lócus através de nossa condição enquanto seres políticos, constituídos de 

linguagem: “Lá onde a linha do poema se encontra/ com a linha de terra eu sou a linha de 

água,/ e o mar oceano de depois do dilúvio, quando// tudo recomeça, a luz subindo da linha 

do horizonte.” (GUSMÃO, 2001a, p.85). 

                                                             
106

 As diferentes formas de relação tempo/espaço, associadas à sua pluralidade, à sua continuidade e aos cortes 

que lhes permitem aberturas para outras dimensões, remete-nos à proposta deleuziana de imagem-cristal, pois “o 

que vemos no cristal é o tempo tornado autónomo, independente do movimento, as relações de tempo que não 

cessam de engendrar o falso movimento” (DELEUZE, 1994, p.94). Nessa proposta, encontra-se o conceito de 

imagem-tempo, que se constitui enquanto “ruptura dos laços sensório-motores” (imagem-movimento), ou seja, 

uma exploração do tempo para além do movimento. Nesse sentido, não se focaliza apenas o presente, mas vários 

tempos “implicados e enrolados no acontecimento, portanto, simultâneos e inexplicáveis” (Ibid., p.124).  
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Seguindo as premissas benjaminianas, Gusmão nos lembra de que “o mundo é a nossa 

tarefa” (GUSMÃO, 2010, p.20). Portanto, o trabalho sobre ele se inicia no campo textual, 

uma vez que, de acordo com o poeta, a construção poemática e seus sentidos possíveis 

tornam-se capazes de impulsionar os sujeitos para uma avaliação de si mesmos e do espaço no 

qual vivem: “quando o poema era levantar a torre do meu canto/ e recriar o mundo pedra a 

pedra”
107

 (GUSMÃO, 2007, p.12). Embora Manuel Gusmão creia que o gesto escritural seja 

uma possibilidade de revitalização da palavra e do mundo, ele é consciente de que essa ideia é 

uma promessa incerta e sem força messiânica, mas reitera seu projeto de que “há pequenas 

coisas que podemos ir fazendo, ou aprender a fazer melhor” (GUSMÃO apud GASTÃO, 

2011, p.358). Atesta-se essa reflexão quando o poeta afirma que “se o anjo da história não 

pode „acordar os mortos e reunir os vencidos‟, talvez a poesia possa gravar nas margens da 

história – na areia das suas praias como entre as linhas de sua escrita – a esperança que 

sobrevive a todos os seus desastres” (GUSMÃO, 2010, p.21)
108

.  

As palavras de Manuel Gusmão podem nos sugerir uma perspectiva utópica em 

tempos que, como indicaram Marx e Engels, “os homens são por fim obrigados a encarar sem 

ilusões a sua posição social e as suas relações mútuas” (MARX e ENGELS, 2011, p.14). No 

entanto, além de evocar a esperança e “contra todas as evidências em contrário, a alegria” 

(GUSMÃO, 2001a, p.134), ele nos impulsiona a manter a memória dos desastres, a fim de 

inscrever nas páginas do poema e da História nossa resistência às formas de pulverização 

humana e a toda espécie de barbárie. Eis aí a questão que o poeta nos oferece: escrever e ler 

poesia para evitar o esquecimento, para rememorar, “no sentido benjaminiano da palavra, isto 

é, de uma memória ativa que transforma o presente” (GAGNEBIN, 2009, p.59), segundo 
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 Itálicos do autor. Aliás, o excerto destacado é verso do poema “Soneto”, de Carlos de Oliveira: “Rudes e 

breves as palavras pesam/ mais do que as lajes ou a vida, tanto,/ que levantar a torre do meu canto/ é recriar o 

mundo pedra a pedra; [...]” (OLIVEIRA, 2003, p.161). 
108

 Essa imagem é resgatada do livro Teses sobre o conceito de história, de Walter Benjamin. Nessa obra, o 

filósofo contempla o quadro Ângelus Novus, de Paul Klee e atribui a ele a representação do anjo da história que 

volta o olhar para o passado e seus destroços e, ao mesmo tempo, é impulsionado a experimentar o futuro e a 

tempestade do progresso (BENJAMIN, 2012, p.245-246). 
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propõe a investigadora Jeanne Marie Gagnebin em Lembrar escrever esquecer, ou ainda para 

fazer da indignação um “signo diário” (PACHECO, 1963, p.34), como poetizou o português 

Fernando Assis Pacheco. 

De certo modo, Gusmão partilha com o leitor “uma frágil força messiânica”, porém 

sem Messias, “para a qual o passado dirige um apelo” que “não pode ser rejeitado 

impunemente” (BENJAMIN, 2012, p.242). Tal apelo também significa para o poeta-ensaísta 

recusar o fim da História e a completa dissolução da arte na produção de mercadorias, visto 

que, para ele, “a formação de sentidos continua, tão perpétua como a queda dos átomos e o 

clinâmen que os desvia, no poema de Lucrécio”. (GUSMÃO, 2011b, p.367). 
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3.2. Uma espécie de cinema na cabeça 

 

 

 
 

O incêndio das figuras no filme devora a sua cabeça lenta 

e veemente. As suas mãos feitas da memória do mar 

escrevem naquele piano as neves eternas, correm 

voam pelo teclado mil e uma noites: o labirinto da dança. 

 

(GUSMÃO, 2004, p.34) 

 

 

Nas palavras de Manuel Gusmão, somos um cinema ambulante, pois “todos nós temos 

uma espécie de cinema na cabeça que consiste numa máquina que projecta num ecrã onde 

vemos a imagem, numa sala escura com pessoas lá dentro” (GUSMÃO, 2007, p.117). Em sua 

poesia, o autor faz inúmeras referências a figuras que se formam no espaço cerebral e se 

materializam através da noite associada à câmara escura, tais como “no coração da rosa a 

noite/ abre as alas/ do brilho” (GUSMÃO, 1990a, p.163); “[a noite do clinamen]/ e devolve-a 

inteira/ à sombra que as mãos escrevem no ar” (GUSMÃO, 1996a, p.93); “[...] o cinema/ da 

noite em fogo em que tu apareces viva/ e toda feita de sonho” (GUSMÃO, 2001a, p.26); “o 

fascínio que quase rima/ com o abismo de uma pequena caixa cheia de uma noite azulada.” 

(GUSMÃO, 2004, p.65). 

De acordo com o poeta, nosso cérebro ativa, através de processos psíquicos e 

perceptivos, uma produção imensurável de imagens mentais. Estas, por sua vez, tomam “por 

objeto relações, atos simbólicos, sentimentos intelectuais” (AUMONT, 2004, p. 162), o que, 

de certa forma, assinala a presença de uma subjetividade imagética. Constantemente, 

processamos uma gama de informações visuais e, de modo consciente e/ou inconsciente, 

construímos novas imagens. Tal como no cinema, procuramos meios de projetá-las. No 
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tocante ao trabalho poético, essa projeção não ocorre diretamente, pois o poeta precisa da 

mediação da linguagem para elaborar, com a escrita-câmera, a visualidade do poema. Assim, 

o papel torna-se écran e as palavras, a possibilidade de concretização do imaginário. Acerca 

disso, escreve Gusmão: “[...] Na cabeça, lentamente, as frases voltam a acender-se, fazem um 

barulho de páginas que se viram; deslizam umas sobre as outras: [...] As ondas brilham 

escuras no cérebro nocturnamente iluminado.” (GUSMÃO, 1990a, p.48). 

Manuel Gusmão considera o poema um trabalho permanente da imaginação, no qual 

se ativam associações de imagem na consciência do sujeito e os nexos imagéticos que fluem 

como numa sala escura de um cinema-sonho: “[...] os barcos navegam uma noite branca/ que 

se ergue como um monte iluminado/ por monstruosas flores irregulares// em cruz e em espiral 

à tua espera” (GUSMÃO, 1996a, p.32). Desse modo, “com a cabeça cheia de noite” (Ibid., 

p.71), o poeta é capaz de criar articulações insólitas – “[...] das raízes das árvores eléctricas/ 

em cujos ramos brilhavam os peixes/ profundos.” (Ibid., p.31); “[...] a tempestade de mil 

vermelhas asas.” (GUSMÃO, 2001a, p.75); “[...] no corpo do mar o dorso de um animal de 

fogo: [...]” (GUSMÃO, 2004, p.15) – e a propor uma experiência corpórea alucinada – 

“Tenho a boca alucinada [...]/ Uma tempestade eléctrica no céu da boca e na câmara escura.” 

(GUSMÃO, 1996a, p.38); “[...] o cravo bem temperado alucina-te o olhar [...]” (Ibid., p.89); 

“As mãos, os dedos; labaredas/ minuciosas” (GUSMÃO, 2007, p.31); “[...] fazem desta 

cabeça o rosto de um malmequer/ que irradia e sonha em raios verdes.” (GUSMÃO, 2013a, 

p.80). 

De acordo com Fernando Gil, no livro Tratado da evidência, a alucinação não está 

relacionada com uma percepção sem objeto. Ela consiste na “transposição da percepção para 

outra coisa que não ela mesma”. É, “com a força irrecusável do real, [que] converte em 

verdade a percepção e a significação” (GIL, 1996, p. 217). O filósofo nos faz intuir que o 

processo alucinatório parte de uma experiência objetal, ou seja, elabora-se com base na 
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convicção de presença do objeto, mesmo que não se estabeleça realmente um contato com ele. 

De certa forma, a consciência instaura, no elemento percebido, uma condição de evidência, 

sem se dar conta de que se erige a crença na existência de algo que não possui um 

correspondente efetivo. Fernando Gil reitera que o início desse percurso é construído “a partir 

de uma metafórica do sensível” e sua finalização, marcada “pela reconstrução do dado” que se 

encontra no pensamento, mas “não se refere diretamente a coisa alguma na realidade” (GIL, 

1996, p.227).  

Partindo da alquimia verbal de Arthur Rimbaud, o crítico Fernando Guerreiro entende 

a imagética alucinante na poesia enquanto presentificação de um objeto ausente, algo que 

adquire corpo na palavra e, desse modo, desenvolve “um processo de „invenção‟ de um real 

poético” (GUERREIRO, 2008, p.115). Não à toa, o poeta francês almejava tornar a escrita 

poemática uma forma de anotar o indizível e de fixar as vertigens. Ainda na esteira 

rimbaudiana, o ensaísta português pensa a alucinação em duas etapas: a “alucinação simples – 

momento de passagem do real para a imagem” e a “meta-alucinação que trabalha já 

directamente sobre o material fornecido pela primeira alucinação, a linguagem [alucinação 

das palavras]”
109

 (Id., p.115). Nesse movimento, tem-se a experiência perceptiva com o objeto 

verbo-visual e, consequentemente, a construção de imagens mentais. 

No que diz respeito às imagens alucinadas, Manuel Gusmão também segue o viés 

rimbaudiano, quando afirma que elas se constituem como uma “apreciação com o objeto 

transformado” (GUSMÃO, 2007, p.117), gerando efeitos explosivos, imagens imprevistas e 

associações de aspecto surrealizante. Aproximando-se dessa concepção poética, Gusmão 

absorve a intensidade, a força visionária e o caráter vertiginoso da escrita ébria do poeta 

francês ao enfatizar que as imagens podem ser inventadas e recriadas através da linguagem. 

Pelo movimento das palavras nos poemas, elas se tornam uma “realidade concreta da 

                                                             
109

 Itálicos do autor. 
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alucinação” verbalmente expressa (BALAKIAN, 2007, p.58). Em “Do ritmo das ondas: 

algumas estações”, texto poemático inserido em Teatros do Tempo (2001), o escritor 

português lança mão da veemência alucinatória e transforma as vogais
110

 em marcação cíclica 

das estações do ano, conforme sugeriam os mitos helênicos: O, o Equinócio da Primavera; U, 

o Solstício do Verão; E, o Equinócio do Outono; A, a árvore do nascimento e I, a árvore da 

morte, ambos pertencentes ao Solstício de Inverno (GUSMÃO, 2001a, p.20). 

 

Revoluções mudavam-lhes a ordem. 

E enquanto as consoantes 

duravam um mês de antiga medida 

as vogais abriam em leque o início 

cantavam os nomes de cada estação. 

A árvore do nascimento I a árvore da morte 

reuniam-se no solstício do inverno. 

E assim é da natureza das coisas que tudo 

tudo vai entrando na sua morte e tudo  

continua a nascer [...]
111

 

(GUSMÃO, 2001a, p.20-21) 

 

Como já ressaltamos, outra forma de construção visual na poesia de Gusmão está no 

investimento na potencialidade de seu olhar cinematográfico ao articular os poemas, 

transformando a escrita em imagem de movimento e de revitalização através da dinâmica 

alucinada presente no corpo deslocado e palpitante das palavras. Nessas estrofes do poema 

“Entre as duas vezes que o poema olhou”, de A terceira mão (2007), as “mãos/ sobre o 

teclado” (GUSMÃO, 2007, p.39) abrem um écran na página com suas projeções verbo-

visuais: 

 

Como agora, já então era assim que as tuas mãos 

sobre o teclado viam surgir as imagens intermitentes: 

as mínimas aparições: as pequenas explosões expansivas 

                                                             
110

 Essa associação das vogais aos ciclos das estações do ano é uma nítida alusão ao soneto Voyelles [Vogais], de 

Rimbaud, no qual o poeta inventa um “verbo poético” que lhe permite estabelecer uma correspondência 

sinestésica inusitada ao relacionar as vogais com cores e sons específicos: “A noir, E blanc, I rouge, U vert, O 

bleu: voyelles,/ Je dirai quelque jour vos naissances latentes: [...]” [“A negro, E branco, I rubro, U verde, O azul: 

vogais:/ Um dia ainda desvendo suas fontes latentes: [...]” (Tradução Afonso Henriques Neto, 2008, p.107). 
111

 Itálico do autor. 
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das auroras boreais; os tremendos tambores dos  

apocalipses marítimos; os frémitos violeta das ejaculações 

de neve sobre as altas montanhas das manhãs azuis. 

 

Como agora, já então a intermitência do mundo 

se exprimia por essas paisagens submetidas à erosão, 

de onde sobravam, reverberando no esquecimento, 

alguns títulos que entravam uns pelos outros: – “Eu 

venho da terra do fim e, entre duas memórias, vejo 

o mapa transtornado, a obra de uma caligrafia 

alucinada pelo incêndio dos aspectos”  – “Olha estes 

cadernos feitos à mão. Pare, escute e veja como eles 

                                                                      [cantam  

na sua branca caligrafia” o ciclo do pinhal e do cavalo; 

As Cenas Vivas e o Livro das Passagens intermináveis; 

O Tratado Teológico-Político em que buscando te perdias 

e ia ficando só o anão e o tratado político à espera 

da sua teologia; ou o Tratado Político 

entre a toupeira e o “o salto do Tigre da Malásia”.
112

 

(GUSMÃO, 2007, p.39) 

 
 

 

Através do recurso anafórico – “Como agora, já então [...]” –, repetição que no poema 

expressa a diferença, Gusmão situa-nos temporalmente diante de duas situações paisagísticas: 

a primeira, assinalada pelas metamorfoses climáticas da percepção visual; a outra, 

transfigurada pelo olhar mnemônico da leitura. De antemão, o teclado, máquina de projeção, 

ou nas palavras de Herberto Helder, “a máquina de emaranhar paisagens” (HELDER, 2009, 

p.215), sob o signo de uma epifania imagética sugerida pelo emprego do verbo “surgir” e pela 

expressão “as mínimas aparições”, oferece-nos a montagem cinematográfica de distintos 

fenômenos naturais, articulados pela impetuosidade e violência – “auroras boreais”, 

“apocalipses marítimos”, “ejaculações de neve”. A força sonora das aliterações também 

projeta uma alternância visual: em alguns momentos, percebe-se a presença das constritivas 

nasais /m/ e /n/ e das fricativas /s/, /z/ e /j/ a processar com fluidez e leveza as imagens na 

mente do leitor/espectador – “viam surgir as imagens intermitentes:/ as mínimas aparições: 

[...]”; “as altas montanhas das manhãs azuis.” (GUSMÃO, 2007, p.39); em outros, a 

combinação das oclusivas /p/, /t/, /d/, /k/ com as vibrantes /r/ e as laterais /l/ nos dá a ver a 
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 Itálicos do autor. 
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impetuosidade das cenas – “pequenas explosões expansivas/ das auroras boreais;”; “os 

tremendos tambores dos apocalipses marítimos;”; “os frémitos violeta das ejaculações de neve 

[...]” (Id., p.39). Do mesmo modo, em termos tipográficos, as alterações se inscrevem, pois os 

dois-pontos abrem “um devir textual” (MARTELO, 2012b, p.207) e, de certa forma, visual e 

o ponto e vírgula apresenta-nos a abrupta interrupção, corroborando a intermitência temporal 

e imagética.  

Se a primeira estrofe mostra-nos um mundo descontínuo, fraturado “por essas 

paisagens submetidas à erosão” (GUSMÃO, 2007, p.39), na segunda, deparamo-nos com uma 

paisagem textual mentalmente construída a partir de vestígios, do que sobrou e ainda resiste 

ao esquecimento. No entanto, a montagem é outra – “alguns títulos entravam uns pelos 

outros” (Id., p.39). Trata-se da sobreposição mnemônica de títulos de livros, de fragmentos 

poemáticos e de excertos imagéticos a compor uma “caligrafia alucinada”. Sabemos que só é 

possível rememorar os fatos num movimento de frenagem, já que a velocidade tende a 

dissolver e a apagar aquilo vemos. Então, por meio de uma voz introduzida no poema, somos 

convidados a frenar sinestesicamente e, dessa maneira, perceber os ecos e os reflexos da nova 

paisagem que se ergue no espaço textual – “Pare, escute e veja como eles/ cantam [...]” (Id., 

p.39). Entre a memória desconexa e a mistura de vozes embrenhadas no corpo textual, 

Gusmão (re)visita palavras e expressões de poemas de Carlos de Oliveira e de Fiama H. Pais 

Brandão, títulos dos referidos poetas, de Walter Benjamin e Spinoza, assim como as imagens 

empregadas pelo filósofo alemão e por Willian Blake. 

Rosa Maria Martelo, no artigo “Poesia, imagem e cinema: „Qualquer poema é um 

filme?‟”, retoma as ideias de Godard e observa que o cinema possui “essencialmente uma 

memória de imagens, não uma memória de histórias” (MARTELO, 2008a, p.201). Essa 

“memória de imagens” fílmicas entrecruza-se com inúmeras outras na poética de Gusmão, e, 
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ao mesmo tempo, propicia o exercício cinematográfico de escrever relações intersemióticas. 

Numa entrevista a Rosa Mesquita, o autor explica: 

 

Os filmes que “aparecem” na minha poesia vêm de diferentes distâncias no 

tempo, raramente dão origem imediata a poemas ou a motivos deles. É 

preciso que tenham provocado alguma e-moção ou co-moção, quando vistos 

ou revistos, e que depois tenham atravessado os tempos, até acontecer que 

venham a ser necessários a um clima, a uma narrativa ou tão só a uma 

imagem que, no poema, deve mover-se, incendiar-se ou quietamente 

fulgurar. Alguns dos planos que eu “cito” são por vezes construções feitas de 

imagens misturadas de diferentes filmes e, nesse sentido, inventadas pela 

poesia. (GUSMÃO apud MESQUITA, 2007, p. 158). 

 
 

 

Como podemos perceber, para Gusmão, a miscelânea imagética de sua poesia 

considera elementos importantes como “distâncias no tempo”, “e-moção ou co-moção” e 

relevância “a um clima, a uma narrativa ou tão só a uma imagem”. São essas as categorias 

eleitas para dar a ver o acervo mental do poeta. A trama espaciotemporal, que é o poema-

filme proposto pelo autor, reitera a cinética verbo-visual da memória capaz de “se lembrar 

sem imitar” aquilo que foi projetado (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 114).  

Herberto Helder nos diz: “Eu penso que a memória entra pelos olhos” (HELDER, 

2006, p.138). Através desse movimento “de fora para dentro” (Id., p.138), construído pelo 

olhar, Gusmão possibilita-nos perceber uma experiência visual elaborada por associações de 

um repertório imagético imprevisível. Trata-se de um ir e vir de imagens que surgem de 

pontos, num primeiro momento, distantes, mas articuláveis no cinema mentalmente 

trabalhado. É o que acontece, por exemplo, com uma cena do filme Wind Across the 

Everglades (1958), de Nicholas Ray. Esta, por sua vez, foi captada pelo poeta e, numa relação 

mnemônica com versos de Rimbaud, adquiriu outros sentidos. 
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                       [Fig. 12: Fotogramas do filme Wind Across the Everglades (1958)] 

 

 

Em Wind Across the Everglades
113

, o cineasta norte-americano apresenta-nos uma 

cena simples – pássaros em voo –, porém com uma força sugestiva que a transforma numa das 

mais marcantes desse trabalho fílmico
114

. Ao invés de filmar em plongée ou contra-plongée, 

prática comum quando se objetiva demonstrar voos, Nicholas Ray opta pela dimensão 

horizontal, de modo que nosso olhar situe árvores e pássaros num mesmo plano. Com uma 

câmera fixa num movimento de zoom out (afastamento em relação ao que é focalizado), em 

plano geral, há o registro do único elemento móvel da paisagem, ou seja, as aves. A distância 
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 No Brasil, o título Wind Across the Everglades foi traduzido como Jornada Tétrica; em Portugal, como A 

floresta interdita. 
114

 Em Nicholas Ray, livro da coleção “As folhas da Cinemateca”, organizado pela Cinemateca Portuguesa, o 

crítico João Bérnard da Costa faz a seguinte descrição de Wind Across the Everglades, filme baseado no conto 

“Across the Everglades”, de Budd Schulberg (que também escreveu o argumento para a obra cinematográfica): 

“Em inícios do século XX, na região pantanosa dos Everglades, na Flórida. Walt Murdoch, professor de História 

Natural, assiste ao massacre de pássaros, cujas plumas são muito procuradas para ornamentar chapéus de luxo. 

Murdoch decide travar o massacre dos pássaros e para tanto tem de enfrentar o contrabandista Cottomouth. 

Muroch acaba por ir ao esconderijo de Cottomouth, onde os dois se enfrentam de modo relativamente amistoso. 

Decidem ir juntos até Miami, mas Cottomouth previne Murdoch que matará pássaros durante o percurso. A 

viagem transforma-se num embate, durante o qual Cottomouth morre. No desenlace, uma revoada de pássaros 

cobre todo o céu.” (COSTA, 2007, p.104-105).  



134 

 

focal nos dá a ver um conjunto indefinido e desordenado que, através da revoada, incorpora-

se à vegetação, adquirindo um aspecto arborescente como se as asas dos pássaros fossem 

folhas ou pétalas.  

O cineasta francês François Truffaut considerava Nicholas Ray “um poeta do 

crepúsculo”, devido à sua preferência pelas filmagens com pouca iluminação. De modo 

similar, o crítico português João Bérnard da Costa reitera essa ideia ao sinalizar que Ray 

gostava de contar “a história dos que „vivem na noite‟” (COSTA, 2007, p.13). Contudo, os 

fotogramas mostrados anteriormente investem na luminosidade dos pássaros em 

contraposição ao verde-escuro das árvores, o que atribui à cena um caráter sugestivo bem 

próximo ao das imagens poéticas. Esses fotogramas pulsam na mente de Manuel Gusmão e o 

levam a imaginar, a construir novas experiências visuais e a reinventar mundos. Numa 

entrevista que nos foi concedida, o poeta explica: 

 

Fazemos nossos próprios sentidos. Há coisas do mundo para as quais minha 

percepção está intimamente ligada a palavras. Por exemplo, a aurora. A 

aurora eu nunca dissociei ou serei capaz de dissociar de certos poemas de 

Rimbaud. Como não sou capaz de dissociar certos versos de Rimbaud de 

imagens de filme de Nicholas Ray, creio que se chama Wind Across the 

Everglades, em que há uns pássaros, uma espécie de flamingos cor de rosa 

que estão nos arbustos num campo. Nós não os vemos, só vemos galhos de 

formas confusas, verde escuro. De repente, eles levantam voo em conjunto, 

quase num só movimento, em uníssono. Isso é, para mim, a imagem visual 

que corresponde ao verso do bateau ivre, de Rimbaud: “L‟Aube exaltée ainsi 

qu‟um peuple de colombes”.  (GUSMÃO apud LIMA, 2010, p.152-153). 

 

Por meio de um “dispositivo imaginante” (GUERREIRO, 2008, p.104), do cinema 

mental do poeta, são ativados mecanismos de associação imagética que produz uma 

“incessante migração das formas do mundo” (GUSMÃO, 2004, p.340). Nesse sentido, os 

versos de Le bateau ivre
115

 entrecruzam-se com os fotogramas de Nicholas Ray
116

, na medida 
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 “L‟Aube exaltée ainsi qu‟une peuple de colombes,/ Et j‟ai vu  quelquefois ce que l‟homme a cru voir!” (“A 

alba exaltada como revoada de pombas,/ E por vezes vi o que o homem acreditou ver!” [Tradução de Afonso 

Henriques Neto, 2008, p.115). 
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em que a revoada luminosa de Wind Across the Everglades direciona o olhar de Gusmão para 

a aurora rimbaudiana resultante da visão vertiginosa do voo das pombas. Partindo dessa con-

fusão verbo-visual, o autor projeta novas imagens, como se pode ler nesse excerto de um 

poema de Dois sóis, a rosa – a arquitectura do mundo (1990): “um „milhão de pássaros‟/ em 

fogo/ passando pelo buraco de uma agulha,/ a rosa/ no écran solar” (GUSMÃO, 1990a, 

p.121). Novamente, há referência ao poema rimbaudiano
117

 já mencionado e a ela se unem os 

ecos de uma citação bíblica (os camelos no buraco de uma agulha). A luminosidade dos 

“pássaros de ouro” de Rimbaud adquire ainda mais intensidade na escrita de Gusmão, já que 

são “um „milhão de pássaros‟ em fogo”. A ambiguidade da palavra “agulha” desencadeia uma 

imagem insólita. Afinal, trata-se tanto de um objeto metálico alongado e pontiagudo, cujo 

orifício é minúsculo, quanto de pequenos portais localizados em muralhas de cidades antigas, 

que serviam de atalhos para se transportar mercadorias menores. Provavelmente, ele faz 

alusão aos portais, mas o jogo imagético está nas possibilidades inesperadas de sentidos. A 

imagem evocada pelo escritor converte-se em “rosa/ no écran solar”. Se no filme de Nicholas 

Ray as aves se confundem com os arbustos, no cinema verbal de Gusmão, os pássaros ígneos 

dão forma à rosa e produzem outra arquitetura visual numa relação entre luz e sombra. No 

livro A terceira mão (2007), ele mais uma vez resgata esse conjunto de imagens de seu acervo 

mnemônico
118

 e o insere numa estrofe do poema “A trela”, na qual os versos do poeta francês 

– “esseOutro” –, agora grafado sem as aspas, entranham-se no corpo verbal do autor 

português. 

 

                                                                                                                                                                                              
116

 Embora por outro viés, esse entrecruzamento de imagens também está presente nessa estrofe do poema 

“Árvore”, de Carlos de Oliveira: “Camponês, que plantaste estas árvores reais com pássaros/ vivos na verdura 

autêntica das ramagens, sabias que nada/ valem as asas fulvas e imaginárias nas florestas do tempo.” 

(OLIVEIRA, 2003, p.116). 
117

 “– Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t‟exiles,/ Million d‟oiseaux d‟or, ô future Vigueur?” (“– Em 

noites sem fundo é que dormes e te exilas,/ Milhão de pássaros de ouro, ó futuro Vigor?” [Tradução de Afonso 

Henriques Neto, 2008, p.119).   
118

 De maneira semelhante, as imagens dos versos de Rimbaud e do filme de Ray são retomadas em Migrações 

do fogo, livro de 2004: “Os pássaros apenas começaram o trabalho/ e já no ar se dissolvem/ como se fossem a 

folhagem ininterrupta e alucinada/ das palavras.” (GUSMÃO, 2004, p.15). 
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– a inscrição na noite perpétua da partida em voo 

de um milhão de pássaros de ouro que esseOutro viu 

e disse que viu, sonhou e encontrou, imaginou e viu 

 

outrora para o futuro! para o futuro! voando. 

(GUSMÃO, 2007, p.15) 

 

 
 

A imagem constantemente revisitada assume ainda mais um caráter temporal – 

“inscrição na noite perpétua da partida em voo”. O cinema mental torna-se um cinema de 

palavras, em que a descontinuidade imagética é também intermitência do tempo, aproximando 

a “noite perpétua” (uma noite interrompida) do surgimento da aurora – “voo/ de um milhão de 

pássaros de ouro”. Do mesmo modo, entrecruzam-se o passado – sugerido nos verbos 

conjugados no pretérito perfeito do indicativo (“viu”, “disse”, “sonhou”, “encontrou”, 

“imaginou”) e no advérbio “outrora” –, o futuro – a expectativa e a direção apontadas de 

forma aparentemente prospectiva (“outrora para o futuro!” para o futuro!”) – e o presente – 

assinalado na ação em curso proposta pelo gerúndio (“voando”). Tem-se, portanto, o registro 

de uma memória que, como tal, é escrita com cortes, interrupções, sequências inusitadas e 

alterações espaciotemporais.  

O poeta e crítico brasileiro Augusto de Campos, em Rimbaud livre, comenta que “em 

matéria de imagens, o poeta pode tudo” (CAMPOS, 2002, p.16). Gusmão parece concordar 

com essas palavras e, de certa maneira, não abre mão de sua “imaginação rigorosa” 

(GUSMÃO, 2010, p.11), a fim de que a visualidade alucinada dos poemas não deixe de ser “o 

método/ para um rigor impossível” (GUSMÃO, 2007, p.75). Nesse sentido, sua “mão 

imaginante é que modela nas areias do cérebro/ as figuras incompletas dos mil e um rostos/ 

que o cinema de atrás dos olhos projecta nesta praia.” (Id., p.75). Figuras incompletas, 

associações inusitadas, imagens mutantes e espectrais ressurgem e se reescrevem numa tensão 

entre presença e ausência, entre o que é visualizado e alucinado. Com a força vibrante, a 
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“minúcia e o rigor das técnicas da atenção ardente” (HELDER, 1998, p.8), Manuel Gusmão 

nos propõe novos cinemas, cujas imagens alteram nossa forma de olhar e perceber o mundo.  
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3.3. Lirismo de-vagar 

 

 

 

 
– Todo o leitor é de safira, é 

de. Turquesa. 

E a vida executada. Devagar. 

 

(HELDER, 2009, p.128) 

 

 

Num excerto de uma entrevista realizada por Luís Miguel Queirós, no jornal O 

Público, Manuel Gusmão comenta: “[...] o antigo está ele próprio a ser inventado e a poesia 

pode ser, desde sempre, não apenas descoberta, mas a invenção. Não apenas a vontade de 

inovação, mas o desejo de duração.” (QUEIRÓS, 2008, p.160). Dessa forma, ele ressalta a 

força e a inventividade da palavra poética, valendo-se especialmente de um léxico cujo campo 

semântico aponta para a temporalidade – “antigo”, “desde sempre”, “inovação”, “duração”. 

Ao afirmar que há na poesia “o desejo de duração”, ele a situa num contrafluxo de um mundo 

em que as expressões mais recorrentes são “fast food”, “full time”, “banco 24 horas”, 

“internet rápida”, “compras on-line”, “agilidade na comunicação”, entre outras. Expressões 

que assinalam experiências vertiginosas de uma época pautada, por um lado, pelo excesso 

visual e pelo consumismo intenso, e por outro, pela escassez de afetos e aridez mnemônica. O 

aforismo de Benjamin Franklin – “Tempo é dinheiro” – substituiu os clássicos ditados 

populares – “Devagar se vai ao longe”; “A pressa é inimiga da perfeição”; ou ainda, “Devagar 

e sempre”. Desenvolvimento tecnológico, produção e consumo transformaram a velocidade 

no único modo possível de agenciamento da relação entre homem e tempo. 

De acordo com o alemão Hartmut Rosa, em Accélération: une critique sociale du 

temps, as modificações instauradas pela modernidade trouxeram não só benefícios, mas uma 
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crise em nossa relação com o tempo. Afinal, acreditava-se que o processo de inovação 

tecnológica nos proporcionaria uma expansão temporal e, com ela, a possibilidade de 

desfrutá-la. Segundo o autor, isso não ocorreu porque experimentamos a aceleração em três 

esferas que estão interligadas: a aceleração técnica, marcada pelas diminuições 

espaciotemporais decorrentes dos avanços nos meios de transportes e de comunicação, assim 

como pelo desenvolvimento da tecnociência e da biotecnologia (ROSA, 2010, p.11-12); a 

aceleração nas mudanças sociais e culturais, perceptível na instabilidade das relações afetivas, 

profissionais, consumidoras, científicas, estéticas e sensível-cognitivas (Ibid., p.12); e a 

aceleração no ritmo de vida das pessoas, propiciadora da realização de tarefas de forma 

simultânea e sem limites, tornando, por exemplo, indistinguíveis as fronteiras entre trabalho e 

lazer, o que acelerou também o estresse, o frenesi e a urgência das atividades (Id., p.12). 

Nesse sentido, Rosa ressalta que essas formas de aceleração produzem cada vez mais “uma 

fome temporal”, na medida em que avançamos tecnologicamente e nos inserimos de maneira 

acrítica na lógica do consumo. A pesquisadora brasileira Maria de Fátima Severiano, no artigo 

“A juventude em tempos acelerados: reflexões sobre consumo, indústria cultural e tecnologias 

informacionais”, por um viés próximo ao do crítico alemão, avalia as alterações rítmicas de 

nossa sociedade: 

 

Trata-se do império da Sociedade do Espetáculo (Debord, 1997) e da 

Sociedade da Performance (Ehrenberg, 2010), nas quais a predominância do 

efêmero se impõe como ditadura de um tempo acelerado, e nós mesmos nos 

tornamos a principal mercadoria que requer constantes upgrades. Uma nova 

forma de controle social em que, cada vez mais, nos subordinamos a mostrar 

aptidões imediatas: reagir, mais que refletir; comprovar, mais que analisar; 

apresentar dados, mais que questionar; mostrar resultados, mais que produzir 

sentidos. O saber-fazer é substituído pela performance, a formação pelo 

treinamento, o ócio criativo pelo entretenimento repetitivo e a ideia de 

„cuidado de si‟ pela „indústria das imagens de si‟. Somos conclamados 

constantemente ao máximo impacto, ao consumo do excesso e ao imediato 

descarte, na vigência da “tirania do momento” (BAUMAN, 2011, p.164), na 

qual o passado já não ilumina o presente nem tece mais o futuro. O projeto 

utópico do futuro parece já ter sido „comprado‟ pelo capitalismo. 

(SEVERIANO, 2013, p. 275) 
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Diante desses traços moderno-contemporâneos, seria possível falar de poesia? No 

tecido verbal de Manuel Gusmão, a especulação não se resolve, já que, de algum modo, ele 

não responde diretamente à questão, apenas nos leva a refletir ao reiterar a indagação acerca 

do lugar dessa escrita poética em nosso tempo – “Poesia, por que (não) morres?”. Isso nos 

remete a Joaquim Manuel Magalhães e aos seus versos que já se tornaram canônicos – “[...] 

voltar ao real, a esse desencanto que deixou de cantar” (MAGALHÃES, 2001, p.168). Num 

tempo de desenraizamento ontológico, de anestesia e de consumismo desenfreado, o 

desencanto é uma forma de contracanto, um modo de dizer a perda e os vazios identitários. 

Portanto, a canção tornou-se um réquiem, um canto lutuoso do lirismo, do próprio sujeito e de 

uma memória em ruínas, algo que também a seu tempo e a seu modo a sentenciosa voz do 

Velho do Restelo, em Os Lusíadas, já apontara: “Por fogo, ferro, água, calma e frio,/ Deixa 

intentado a humana geração./ Mísera sorte, estranha condição!” (Lus., IV, 104, 161). Nesse 

contexto, Gusmão busca vestígios desse canto inacabado através dos traços do humano na 

grafia espaciotemporal que valoriza a dimensão dialógica e histórica da poesia: “Dirão que é 

esse o rosto da morte que nos olha, mas/ não o creias e canta antes a figura do que 

desapareceu/ como a própria doação da figura enquanto/ as paisagens/ mudam com o mundo.” 

(GUSMÃO, 2007, p.47). 

Resistindo ao desencanto, a escrita poemática é, para Manuel Gusmão, uma 

possibilidade de “falar contra o tempo”, de falar “agora contra o agora” (GUSMÃO, 2010, 

p.154). Assim, posicionar-se “fora desse tempo” é uma maneira de julgá-lo, de tentar 

compreendê-lo. Isso não significa que o poeta esteja distante de sua contemporaneidade e das 

questões que ela tem suscitado. Trata-se, todavia, de provocar uma cinética temporal que 

permita ao sujeito visualizar o momento no qual se vive, mas com certo deslocamento crítico. 

De uma forma ou de outra, de acordo com o ensaísta, o agora é “tanto mais intenso quanto 

nele se cruzam vários tempos formando uma espécie de nó temporal” (GUSMÃO, 2010, 
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p.13) ou uma constelação – “coalescência de vários tempos numa dada unidade de tempo” 

(GUSMÃO, 2010, p.546), segundo afirma em Tatuagem e Palimpsesto (2010). Como se pode 

observar, ele acredita que no trabalho poético o que se inventa “são versões temporalizadas do 

mundo da vida” (GUSMÃO, 2003a, p.298), versões mutáveis, sintomáticas do processo ativo 

e múltiplo de leitura e de escrita. 

Com essa perspectiva, enquanto um “diálogo resistente” (GUSMÃO, 2007, p.18), ou 

talvez insistente, a poesia parece almejar uma escrita de-vagar
119

, pois é ainda “um exercício a 

favor da memória, contra o apagar dos registos” (PEREIRA, 2010, p.34), conforme também 

sinaliza o jovem poeta David Teles Pereira. Nesse sentido, o texto poético apresenta-se numa 

dinâmica constante de palavras, imagens, tempos e espaços, numa ação dialógica que 

impulsiona o transporte e a metamorfose de diferentes tradições, valorizando o ritmo 

idiossincrásico e desacelerado que se deixa esculpir na materialidade discursiva da 

composição poética. Por entre tatuagens e palimpsestos, a obra de Gusmão recorda-nos de que 

somos “corpos históricos singulares” (GUSMÃO, 2010, p.11) a percorrer afetivamente uma 

escrita emaranhada de tempos e espaços, ou seja, um encontro e desencontro de vozes 

“escritas, inscritas e excritas” (GUSMÃO, 2010, p.11).  

Convém dizer que pensar um lirismo “de-vagar” é ir ao encontro do poema “Para o 

leitor ler de/vagar”, de Herberto Helder
120

, com suas prolongadas pausas a criar uma 

suspensão rítmica na leitura – “Volto minha existência derredor para./ O leitor./ As mãos/ 

espalmadas./ As costas/ das. Mãos. Leitor: eu sou lento.” (HELDER, 2009, p.128). Nele, há 

                                                             
119

 Lembramos que as reflexões acerca de uma escrita de-vagar, cujo movimento de desaceleração se contrapõe 

ao ritmo veloz da sociedade ocidental globalizada, dialogam diretamente com as pesquisas da professora Ida 

Alves (nossa orientadora). Seus projetos de pesquisa “Visualidades e experiências do urbano na poesia 

portuguesa contemporânea” (2011-2014) e “Geografias da emoção: subjetividades em movimento na poesia 

portuguesa pós-74” (2014), assim como seus cursos de Pós-Graduação na Universidade Federal Fluminense 

(UFF) foram fulcrais para o desenvolvimento de nossas questões.  
120

 Encontramos também, na obra de Ruy Belo, o poema “Para dizer devagar”: “Pelo menos que ao fim teus 

sacramentos cubram de coragem/ igual à de evitar-te, ao ver-se então de pé na tua frente, aquele que nem sempre 

soube ser bastante transparente/ para dele imprimir nos dias nada mais que a tua imagem” (BELO, 2000, p.173). 

Contudo, ao contrário da composição poemática de Herberto Helder, há nesses versos um prolongamento sonoro 

e rítmico marcado pela presença rarefeita de pontuação.  
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ênfase no signo de-vagar, no qual a ideia de movimento espaciotemporal insere-se no caráter 

plurissignificativo da palavra. Seja enquanto advérbio de modo que aponta para a lentidão, 

para um andamento atento e precavido, seja como verbo oriundo da pausa no interior do 

vocábulo de-vagar, sugerindo uma condição de deambulação, um vaguear sem destino, o que 

temos é um convite à cinética do poema e ao preenchimento semântico através do ato de ler e 

escrever “com as mãos que sonham o sentido” (GUSMÃO, 2007, p.45). Desse modo, o jogo 

sonoro abre outra possibilidade discursiva – a do verbo divagar –, ligado à capacidade de 

imaginação, de “pensar por imagens”, de ativar as camadas sensíveis e cognoscitivas que 

mobilizam nosso deslocamento pela palavra poética e suas possibilidades de desvios, de 

“trapacear a língua” (BARTHES, 1978, p.16).  

Então, devagar, de-vagar e divagar interagem com a dicção errante e cronotópica da 

poesia portuguesa, desde a noção de erro poetizada por Camões – “Errei todo o discurso de 

meus anos (CAMÕES, 1973, p.341). –, na qual temos deslocamentos espaciais e temporais. 

Por outro lado, esses signos também apontam para um dado cultural, ou seja, a escrita lusa é, 

geralmente, movimentada por uma discursividade meditativa, o que lhe confere um caráter 

rítmico vagaroso, articulado numa sintaxe de verbos compostos, de orações intercaladas e, por 

conseguinte, de períodos extensos. Além disso, a concepção de lentidão também se insere no 

processamento imagético dos textos, tornando-se um traço relevante para a poesia em 

Portugal. No poema “Hora morta”, escreve Fernando Pessoa: “Lenta e lenta a hora/ Por mim 

dentro soa/[...]/ Lenta e lenta e lenta,/ lenta e sonolenta/ A lua se escoa...” (PESSOA, 2012, p. 

107). O emprego assonante da nasalização /ẽ/ combinado à aliteração da consoante lateral /l/ 

produz fluidez sonora, o que sugestiona semanticamente um prolongamento temporal. Outros 

autores também apostam nessa desaceleração, como se vê, por exemplo, em Herberto Helder 

– “Varrido/ pelo movimento dos dias./ Contra o movimento nocturno do./ Poema devagar.” 

(HELDER, 2009, p.148); em Carlos de Oliveira – “A lentidão da imagem/ faz lembrar o 
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automóvel na garagem,/ o suicídio como o gás do escape,/ quer dizer,/ o coração vertiginoso/ 

e a lentidão do mundo a escurecer” (OLIVEIRA, 2003, p. 198); em Fernando Echevarría – 

“Depois o sério movimento alarga/ estar-se ouvindo,/ por trás de ti extraviada,/ a sombra que 

esperamos longa e larga” (ECHEVARRÍA, 1974, p. 110); em Luiza Neto Jorge – nos 

degraus/ devagar/ vão subindo/ o último/ devagar/ lance de escada” (JORGE, 2008, p.50); e 

em tantos outros que fazem das estruturas formais, dos processos fonéticos e morfossintáticos 

um modo de reescrever o tempo e redimensioná-lo no trabalho na e da linguagem. 

Manuel Gusmão também aposta nessa lentidão, nessa escrita de-vagar, uma vez que, 

conforme já sinalizamos, ele nos dá a ver um texto-cronótopo, em que o espaço se 

temporaliza e o tempo se espacializa. Aliás, há dois modos de desaceleração em seu 

lirismo
121

: o de frenagem, notório nas interrupções e nas quebras abruptas do verso, que 

muitas vezes também propicia uma ruptura morfossemântica, como vemos em “vertigem 

minuciosa/ mente/ giratória”
122

 (GUSMÃO, 1990a, p.126), “[...] a rosa/ cava o tumulto,/ voa 

mil/ i/ metricamente.” (Ibid., p.125), ou pela recorrência do ponto e vírgula, ao modo de 

Carlos de Oliveira
123

, sugerindo a fragmentação das imagens – “planos de mar; parcelas de 

objetos de uso doméstico; um écran/ completo e completamente cego; planos de uma escada 

interior/ com corrimão e botão de luz; [...]” (GUSMÃO, 2013a, p.59); e o da lentidão, 

presente na extensão rítmica dos versos lírico-narrativos, no excesso de adjetivos e advérbios, 

                                                             
121

 É interessante destacar que, no âmbito dos estudos da Física Mecânica, a frenagem necessita de um 

dispositivo (o freio, por exemplo) para cessar ou diminuir o movimento, ao passo que a lentidão refere-se ao 

próprio movimento de redução da velocidade. Em termos literários, isso nos remete ao pensamento de Valéry 

que relaciona o caminhar (movimento de menor ação) com a prosa, a discursividade, e a dança (movimento 

desordenado que quebra a linearidade da marcha) com a poesia (VALÈRY, 2002, p.679). Dessa forma, o ato 

poético já traz em si a ideia de atrito, de quebra, de enfrentamento da aceleração.  
122

 Esse procedimento de cortes, a fim de abrir novas possibilidades semânticas, está presente na escrita de Luiza 

Neto Jorge, conforme podemos conferir nesses versos de “Olhos” – “Os olhos poderiam viver/ única/ mente 

[...]” (JORGE, 2008, p.51) – ou nesse excerto de “Posfácio às casas” – “A tua/ ameaça/ derra-/ mar-se/ verter o/ 

declive no/ sentido in-/ verso/ matar-/ -se [...]” (JORGE, 1993, p.106). Não à toa, Gusmão dedica Dois sóis, a 

rosa – a arquitectura do mundo (1990) “à memória de dois dos preferidos: Carlos de Oliveira e Luiza Neto 

Jorge.” (GUSMÃO, 1990a, p.191).  
123

 Tal estratégia, que nos leva a pensar no ato de decompor fotogramas fílmicos, é perceptível, por exemplo, no 

poema “Salto em altura”. Vejamos um fragmento: “A primeira forma é ainda/ elástica; as outras endurecem/ no 

ar, mais angulosas;/ mas todas pesam;/ elaborando as leis da queda:/ e caem; reduzidas/ ao espaço do seu peso; 

[...]” (OLIVEIRA, 2003, p.371). 
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no emprego constante do gerúndio como meio de estender a ação: “[...] despedindo-se/ 

desfechando-se/ descantando-se/ nascida nascendo/ planta lâmpada” (GUSMÃO, 1996a, 

p.87); “Longamente migrando no labirinto.” (GUSMÃO, 2004, p.84); “Devorada a vida pelo 

ominoso sol e pelos insectos/ que repetidamente em torno voam// e vão morrendo, pela terra, 

pelo ar e pelos ossos// onde supunham algum alimento, envenenados.” (Ibid., p.87). 

É nesse movimento crítico que o poeta propõe uma ética do olhar através da lentidão, 

da frenagem e das diferentes formas de expressá-la. Um exemplo disso está na recorrência de 

substantivos, verbos, adjetivos e advérbios que ressaltam o movimento de-vagar nos poemas – 

“lentos”, “lentamente”, “lentidão”, “devagar”, “demora”, “prolongam”, “vagarosa”, entre 

outros –, ora a enfatizar a importância da morosidade no ato da leitura e da escrita – “O leitor 

ia virando as páginas que muito lentamente ondulavam” (GUSMÃO, 1990a, p.33); “[...] 

depositando-se em movimento lento dessas frases.” (Ibid., p. 36); “[...] as frases prolongam-se 

até quase/ doer” (GUSMÃO, 1996a, p. 35) –, ora a apontar a “implacável paciência” 

(GUSMÃO, 1990a, p. 108) do olhar que elabora atentamente a composição imagética – “é 

como se em frente do écran as cortinas se tivessem afastado com a velocidade de um raio 

muito lento [...]” (GUSMÃO, 1990a, p.70); “Segues, devagar, olhando essas mínimas/ 

explosões, adivinhando a consistência/ de porcelana das suas pétalas, brancas e rosa; [...]” 

(GUSMÃO, 2013, p.30); “A fotografia olha devagar o fotógrafo [...]” (GUSMÃO, 2001, 

p.32); ora a propor suspensão ou prolongamento temporal – “[...] com a maciça lentidão/ 

depois, [...]” (GUSMÃO, 1990a, p.126); “passas-me a manhã devagar/ de mão a mão/ como 

um mapa fosforescente” (GUSMÃO, 1996a, p.90); “Vais procurá-lo sem medo/ numa tarde 

que só devagar se morre” (GUSMÃO, 2001a, p.32). Nota-se, então, que o poeta inscreve uma 

morfologia da lentidão, contrapondo o tempo da escrita ao da vivência contemporânea, o 

desejo de duração à instabilidade e descartabilidade de nossos dias. Tal concepção é também 
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reiterada no emprego do processo de slow motion
124

, que tende a ser uma resposta à 

velocidade, à anestesia e à tendência ao esquecimento na contemporaneidade. Numa 

passagem de um poema em prosa da seção “As posições do leitor (1971)”, de Dois sóis, a 

rosa/ a arquitectura do mundo, escreve o poeta:  

 

Tudo te atravessa com a perfeição adolescente, uma forma vertiginosa e 

irradiante do medo, para se te gravar no cérebro e na pele, escrevendo 

insidiosa e raivosamente a tua história, que tu não sabes qual será no futuro, 

que de todo não imaginas, mas que poderás talvez oculta e obstinadamente 

sonhar, mais do que isso, conhecerás como inexoravelmente viva (: assim o 

profetizo). (GUSMÃO, 1990a, p. 34-35). 

 

 

No referido texto, temos uma sintaxe prolongada por inúmeras orações que se 

intercalam e se estendem semanticamente, gerando um efeito de vagarosidade – de slow 

motion –, como num filme ao se ampliar o número de fotogramas e alongar a duração de 

determinadas ações. Os adjetivos – “adolescente”, “vertiginosa”, “irradiante” –, os diversos 

advérbios de modo – “insidiosa e raivosamente”, “oculta e obstinadamente”, 

“inexoravelmente” – e o verbo no gerúndio – “escrevendo” – ratificam o movimento lento do 

ritmo e da impressão das imagens na mente do leitor, a fim de demonstrar o envolvimento 

deste ao se inserir no espaço textual. Trata-se, portanto, de um leitor convidado a ler de-vagar, 

segundo nos propõe Herberto Helder. 

Sendo assim, Gusmão desenvolve um produtivo diálogo com o cinema – arte do 

tempo e do movimento, algo que o leva a (re)visitar o slow motion de Wong Kar-Wai, de 

Kurosawa e de Mizogushi, o congelamento imagético e os close-ups dos irmãos Dardenne, os 
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 De forma oposta, Fernando Pessoa/ Álvaro de Campos emprega uma espécie de fast motion em “Ode 

marítima, reproduzindo o ritmo veloz do sujeito-navio: “Quilhas, mastros e velas, rodas do leme, cordagens,/ 

Chaminés de vapores, hélices, gáveas, flâmulas,/ Galdropes, escotilhas, caldeiras, colectores, válvulas,/ Caem 

por mim dentro em montão, em monte,/ Como o conteúdo confuso de uma gaveta despejada no chão!” 

(PESSOA/ CAMPOS, 1999, p.38). De maneira similar, Fiama H. P. Brandão emprega a mesma estratégia 

fílmica em “Do Titanic no ecrã” ao enfatizar os rápidos close-ups: “„A poesia é uma loucura de palavras‟:/ 

golfadas de água, pistons, caldeiras,/ mar de silêncio, música de pianoforte,/ escadaria, ascensores, golfadas/ de 

água, trajos de gala, icebergs, [...]” (BRANDÃO, 2006, p.628). 
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movimentos mnemônicos de sobreposição de Jean Vigo, além da persistente lentidão em 

fotogramas do cinema português. Investir no diálogo com a arte cinematográfica é, para o 

autor, um meio de incorporar no lírico a dimensão narrativa, de modo que, numa sequência de 

planos, ele promova a teatralização de subjetividades e entrecruze registros biográficos, 

palavras alheias e fragmentos de filmes. Em Migrações do fogo (2004), identificam-se 

técnicas do olhar próprias do cinema, sobretudo nos segmentos em que o autor cita a 

filmografia de diferentes cineastas. A crítica brasileira Maria Esther Maciel, no livro A 

memória das coisas: ensaios de literatura, cinema e outras artes plásticas, mostra-nos que, 

em determinadas circunstâncias, o poético vale-se de “recursos como a velocidade ou a 

lentidão, as proximidades íntimas dos primeiros planos, as variações da luminosidade, etc., 

busca trazer para a tela aquele algo que subjaz à realidade visível das coisas” (MACIEL, 

2004, p.73). São esses recursos que Gusmão resgata para sua escrita, como se pode notar 

neste excerto do poema “Como coisas caindo”: 

 

Por ruas sem céu onde apenas chegam cadentes alguns  

reflexos do laser, corredores em ruínas de uma metrópole  

falsa. Tudo se passa no filme que alguém está a inventar  

na tua cabeça que as labaredas alucinam: nem Daedalus nem  

Ariadne são, apenas dois que tendo-se encontrado se procuram,  

que se afastam e se aproximam; sempre a caminho 

do desencontro que é a sua destinação sem destino:  

O amor sem memória que não a da promessa.  

 
Há uma música – cordas que vibram a folhagem nervosa do céu  

enquanto a percussão vinda do fundo chega alta e devagar retira-se  

para que uma flauta se acenda ondulante e se interrompa breve  

– uma música sem voz que ao silêncio desse uma língua viva,  

uma música que os dança na escuridão densa do sangue e  

na prodigiosa elegância em que se movem demasiado lentos  

à beira do amor ou da perfeita solidão, à beira da despedida,  

um de cada vez, um após outro, perdendo-se, dançando-se.125  

                                      [...] (GUSMÃO, 2004, p.12) 

 

                                                             
125

 Itálico do autor. 
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O poeta emprega caracteres em itálico para destacar o diálogo com uma sequência de 

In the Mood for Love
126

, do chinês Wong Kar-Wai
127

. Essa mancha gráfica diferente aliada às 

expressões que nos remetem ao filme e ao ritmo sugerido pelo cineasta – “corredores em 

ruínas”, “caminho do desencontro”, “música sem voz”, “dança na escuridão”, “demasiado 

lentos” – corroboram a apropriação do recurso cinematográfico no discurso poético de 

Gusmão. O autor apresenta a movimentação dos personagens ao subir e descer as escadas. 

Estas são sugestivamente musicais, uma vez que, a cada passo, impulsionam a sonoridade 

numa percussão que “chega alta e devagar” para que “se acenda ondulante e se interrompa 

breve” (GUSMÃO, 2004, p. 12). Aliás, o uso de aliterações, sobretudo com as consoantes 

nasais /m/ e /n/, e o prolongamento rítmico destas reiteram a “prodigiosa elegância em que se 

movem demasiado lentos”. A estratégia utilizada no texto é semelhante à lentidão das cenas, 

ao deslocamento do Sr. Chow e da Sra. Chan
128

 em slow motion, já que as imagens 

verbalmente construídas parecem absorver o caráter vagaroso desses corpos músicos que 

dançam pelos degraus. 

 

 

 

 

                                                             
126

 No Brasil, o título In the Mood for Love foi traduzido como Amor à flor da pele; em Portugal, como 

Disponível para amar.  
127

 No curso “Poéticas comparadas” (2008-2009), ministrado pela professora Rosa Maria Martelo na 

Universidade do Porto, tivemos o primeiro acesso ao filme In the Mood for Love, aos fotogramas selecionados e 

aos textos da referida professora, através dos quais foi possível relacionar o poema de Gusmão com o material 

fílmico do cineasta chinês.  
128

 O Sr.Chow e a Sra. Chan são os protagonistas desse filme que se passa na Hong Kong de 1962. A história é 

construída a partir do gradativo envolvimento dessas personagens, na medida em que também, aos poucos, 

descobrem a relação clandestina de seus respectivos cônjuges. De início, não vemos o casal de amantes, senão 

através de uma forma metonímica, ou seja, da focalização de suas imagens de costas, de objetos pessoais 

trocados (o que metaforicamente sugere a troca de parceiros) e de suas vozes. Por meio da sugestão presente nos 

vestígios da traição, os referidos protagonistas experimentam a desconfiança e, consequentemente, chegam à 

eventual descoberta da infidelidade. Eles se tornam amigos, passam muito tempo juntos para partilhar suas dores 

e, a partir daí, inicia-se um sentimento amoroso. Contudo, rejeitam qualquer envolvimento com a seguinte 

justificativa: “Não seremos como eles”. Não à toa, uma espécie de prólogo abre a composição fílmica e indicia o 

desencontro amoroso que perpassará a diegese: “O encontro foi constrangedor/ Ela ficou de cabeça baixa/ 

Esperando ele se aproximar./ Ele não veio, faltou coragem/ E, então, ela se foi.”.  
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                          [Figura 13: Fotogramas do filme In the Mood for Love (2000)] 

 

 

Vale ressaltar que Manuel Gusmão estabelece diálogo com Wong Kar-Wai, cineasta 

que investe na sugestão e na poeticidade das imagens de seus filmes. Tal investimento pode 

ser notado na exploração de recursos visuais como iluminação, cores fortes, enquadramentos, 

névoas, descontinuidades e mudanças de velocidade na diegese. A ênfase nesses 

procedimentos cinematográficos leva o crítico Francisco Tarín a afirmar que o cineasta chinês 
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produz uma poesia da ausência, pois, com suas elipses, fissuras e alterações rítmicas, ele não 

apenas conta ou diz algo, mas sugere através das imagens, exigindo do espectador um olhar 

crítico, demorado e atento tanto no que diz respeito à materialidade fílmica quanto ao mundo 

de sensações que essa forma sutil de fazer cinema é capaz de despertar (TARÍN, 2008, p.21). 

Isso nos faz pensar no processo de substituição proposto por Deleuze, no qual “as situações 

sensório-motoras” (a imagem-ação) dão lugar às “situações puramente óticas e sonoras” 

(“investida pelos sentidos, antes da ação se formar, utilizar e afrontar seus elementos”), visto 

que “os objetos e os meios conquistam uma realidade autônoma que os faz valer por si só” 

(DELEUZE, 1994, p.12-13). Partindo do mesmo pressuposto do autor espanhol e do filósofo 

francês, a pesquisadora brasileira Genilda Azerêdo reitera que, em In the Mood for Love, a 

intensa exploração dos sentidos nos solicita a permanência do olhar e resgata um dos traços 

do cinema oriental – a capacidade de visualizar cuidadosamente o mundo (AZERÊDO, 2008, 

p.287). Sobre o filme de Wong Kar-Wai, ela ainda destaca: 

 

De fato, trata-se de um filme em que o modo de estruturação é inicialmente 

mais visível e eloquente que sua temática (disso decorre a prevalência da 

função poética e a tendência à interiorização da experiência), embora tal 

sofisticação se justifique exatamente em sua funcionalidade para a expressão 

das implicações psicológicas e ideológicas suscitadas no/ pelo filme. É o 

caso, por exemplo, da utilização recorrente da câmera lenta; de 

enquadramentos não convencionais (a exemplo da recusa ao campo-

contracampo), que desnorteiam o espectador; do uso de repetição de cenas, 

por um lado, e de elipses, por outro; da ênfase na visualidade – ou o que 

Deleuze define como “situações puramente óticas” [...]; da tensão que é 

criada entre a contenção verbal, no que se refere ao silêncio dos personagens 

centrais, e o transbordamento emotivo provocado pela música (sobretudo 

aquelas de tradição latina, a exemplo de “Aqueles olhos verdes”). 

(AZERÊDO, 2008, p.285). 
 

 

 

Na cena selecionada que, aliás, já se repete em outros momentos do filme, encontra-se 

a Sra. Chan com sua vasilha e sua bolsa a buscar a refeição num local pouco iluminado. Seus 

passos são filmados com vagarosidade e acompanham o ritmo musical de uma valsa lenta e 

plangente. Embora o slow motion nos dê a impressão de suspensão temporal e os gestos 
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repetidos reforcem essa ideia, o que temos é uma ligeira lentidão elaborada por planos-

sequência e alguns planos montados. De certa forma, a trilha sonora também reforça essa 

proposta. O jogo entre imagem e sonoridade nos permite perceber os detalhamentos dos 

planos e sua plasticidade. No fotograma apresentado, vemos a protagonista através do plano 

detalhe, ou seja, há o enfoque no tronco posicionado de perfil, o que acentua a silhueta 

delgada, aliás, já valorizada pelo vestido justo com linhas horizontais. A delicadeza dos 

movimentos da atriz nos faz observar um balé sinuoso de um corpo musical. Em seguida, os 

personagens são enquadrados na mesma cena, mas a câmera em plongée nos mostra a 

distância do posicionamento dos dois e a imagem pouco nítida do Sr. Chow, já sugestionando 

a experiência emocional do desencontro. No fotograma subsequente, numa angulação em 

plongée, assistimos ao casal em primeiro plano. Eles se cruzam no mesmo trajeto da escada e 

lentamente se afastam; porém, a posição dos rostos sugere a presença ausente de caminhantes 

num percurso solitário. Do mesmo modo, também em primeiro plano, a câmera focaliza o 

protagonista com seu olhar distante e melancólico. O último fotograma ressaltado é um 

reenquadramento para a esquerda sobre uma parede com revestimento e cartazes em 

deterioração e uma luminária que se destaca no ambiente. O cenário exprime um quadro 

vazio, tanto pela ausência física dos personagens quanto pela impossibilidade da relação 

amorosa. 

Esses aspectos do filme são captados por Manuel Gusmão na construção do texto. Há 

recorrentes fragmentos de “Como coisas caindo” que transmitem ao leitor-espectador essa 

atmosfera fílmica, entre eles destacamos as referências às luzes – “chegam cadentes/ alguns 

reflexos a laser”, “as labaredas alucinam”, “uma flauta se acenda ondulante”, “escuridão 

densa do sangue” –; aos enquadramentos – “corredores em ruínas de uma metrópole/ falsa”, 

“um de cada vez, um após outro, perdendo-se, dançando-se” –; aos movimentos do casal Sr. 

Chow e Sra. Chan – “apenas dois que tendo-se encontrado se procuram,/ que se afastam e se 
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aproximam”, “caminho/ do desencontro que é sua destinação sem destino”, “movem-se 

demasiado lentos/ à beira do amor ou à da perfeita solidão”. O jogo de enjambements assinala 

as movimentações contínuas e descontínuas das cenas-versos de um “amor sem memória que 

não a da promessa”. 

Além de Wong Kar-Wai, Manuel Gusmão resgata de seu inventário imagético o filme 

Rosetta
129

, dos irmãos belgas Luc e Jean-Pierre Dardenne, premiado com Palma de Ouro no 

Festival de Cinema de Cannes. Intitulando o poema “Imagens congeladas”, o poeta procura, 

inicialmente, construir a visualidade textual com a focalização fixa que os cineastas em-

pregaram ao filmar, com a câmera na mão, e ressaltar o ritmo asfixiante que é a vida da 

personagem. 

 

Entra na sala escura e sua entrada projecta de novo  

a voz daquela jovem que se volta para a parede pobre  

e diz: Eu tenho um trabalho. Eu tenho um amigo. Eu  

estou a adormecer numa cama da casa do meu amigo.  

Eu sou normal. – Nas traseiras do império  

    ela é normal. 130 

    (GUSMÃO, 2004, p.17) 

 

 

O ambiente de pobreza, a crítica sócio-política e a operária em busca de emprego são 

questões que os irmãos Dardenne conseguiram apresentar, relacionando objetividade fílmica 

com a subjetividade do olhar em torno de Rosetta. A expressividade e o turbilhão de 

sentimentos da jovem são captados a todo instante, ultrapassam a tela e chegam ao espectador 

na sala de cinema. Durante o trabalho fílmico, deparamo-nos com uma câmera que não 

abandona a protagonista, tornando-se cúmplice de seus movimentos e de suas decisões. Ela 

                                                             
129

 Nessa obra cinematográfica, os irmãos Dardenne conseguiram apresentar um drama político-social e, ao 

mesmo tempo, psicológico acerca da solidão e das dificuldades da vida contemporânea. A história gira em torno 

de Rosetta, uma jovem simples e impulsiva, que mora com a mãe alcóolatra e desempregada num trailer. 

Diariamente, ela trava uma luta desesperada em busca de trabalho, mas sua grande dificuldade é manter-se nele. 

Nesse cotidiano atribulado, a protagonista deseja ter uma vida “normal”, ou seja, livrar-se da pobreza. Para isso, 

não lhe importam os meios.  
130

 Itálicos do autor. 
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capta os medos, a frieza, a ansiedade, a impulsividade, as desorientações e quedas. É quase 

uma sombra da jovem belga. Desse modo, os Dardenne não apresentam soluções para os 

conflitos intimistas e sociais do personagem, mas abrem questões para nos fazer pensar acerca 

da sociedade na qual vivemos.  
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[Figura 14: Fotogramas do filme Rosetta (1999)] 

 

 Além disso, os referidos cineastas costumam valorizar imagens instáveis e o excesso 

de ruídos do ambiente. No entanto, em Rosetta, verificamos a presença de planos contínuos e 

demorados que acompanham os movimentos da protagonista. A recorrência das ações – o 

retorno a casa, o ato de calçar as botas, de ir ao rio, de pescar, de cozinhar ovos, as cólicas 

regulares, entre outras situações – parece uma estratégia para se questionar e combater o 

cotidiano. A busca pela sobrevivência torna-se uma batalha constante. Segundo os irmãos 

Dardenne, a repetição é também um investimento na descrição e não apenas no contar uma 

história, um modo de direcionar nosso olhar para a personagem e sua obsessão de existir 

normalmente, de não ser excluída e de não desaparecer do espaço social (DARDENNE, 2005, 

p.72). 

 Nos fotogramas destacados, notamos a imobilidade da câmera. Os planos se repetem 

e, da mesma forma, Rosetta sussurra mais de uma vez cada frase, a fim de acreditar que 
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aquela é uma circunstância possível de ser vivida. A câmera em close-up oferece maior carga 

dramática à condição imóvel da jovem deitada na cama e às suas palavras. A pouca 

luminosidade da cena também corrobora a atmosfera angustiante em torno da protagonista.  

Manuel Gusmão, mais uma vez atento à composição fílmica, convida-nos a entrar na 

sala escura e a captar a projeção, que não se limita apenas ao écran, mas se expande nas letras 

do poema e expõe a memória de sons e de imagens, como, por exemplo, a da voz de Rosetta a 

dizer: “Eu tenho um trabalho. Eu tenho um amigo. Eu/ estou a adormecer numa cama da 

casa do meu amigo./ Eu sou normal”. A fala da jovem articulada entre os transitórios verbos 

ter e estar, apenas confirma com o verbo ser a normalidade de habitar uma “parede pobre” e a 

banalidade dessa condição no império capitalista. Realmente, a imagem se congela em 

Rosetta e o poeta traz à tona sua aposta numa antropogênese, tecendo a figuração e a 

refiguração do sujeito, o que confirma nossa hipótese de que há uma valorização do humano 

na poesia do referido autor. Nesse sentido, ele defende a escrita de uma promessa, embora 

incerta e sem força messiânica, e o desenvolvimento de um projeto ético e estético que 

revitalize a linguagem, o sujeito e o mundo: “Recapitulas o mundo/ Pelas imagens por onde 

respiras ainda.” (GUSMÃO, 2001a, p.39). 

A opção dos irmãos Dardenne pelos close-ups na personagem e pela câmera 

turbilhonante é reiterada por Gusmão, visto que ele é poeta do movimento e sua relação com o 

cinema passa pelas regras da metamorfose. Desse modo, com sua caneta-câmera, aprecia a 

frenagem visual proposta pelos cineastas, mas quebra a fixidez da imagem ao inserir a técnica 

de montagem na sintaxe do poema, com o intuito de agenciar a sucessão de planos fixos e 

mobilizar as cenas-versos. Para isso, o poeta projeta no seu écran textual outra linguagem – a 

pictórica. 

 

Mas alguém tem de continuar. Alguém caminha pelo corredor  

da morte: amorosa, apaixonadamente despede-se da infinita doçura  

do seu crime. E é esse amor sem perdão que o traz de volta  
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ao teatro de sombras. No lume de gume imagina  

uma jovem levemente oblíqua: uma flor para o seu mal.  

Flectida a perna direita, a outra vem sobre ela junto ao tornozelo.  

Está assim numa pintura, sentada e vagamente olhando  

O lugar em que o pintor já não está; a não ser como um cão. 

As sombras estremecem e mudam: É uma outra parede  

do labirinto: São várias pinturas guardando o silêncio.  

De cada vez, a mesma ou uma outra jovem está assim:  

Tem vestida uma camisa masculina que a despe de frente  

e abre o invisível para o espelho e o pintor.  

Uma delas, repetida oblíqua, ergue a perna esquerda, as mãos  

prendendo o joelho; esse pé em arco na beira da cadeira  

o outro poisa sobre chão: um mar varrido e encerado.131  

[...] (GUSMÃO, 2004, p.18) 

 

Junto à cena de Rosetta, Gusmão faz montagens no seu poema-filme com os quadros 

criados por Balthus
132

 – pintor francês. É na escuridão cinematográfica, semelhante ao 

“corredor da morte” e “ao teatro das sombras”, que o poeta une imagens de jovens 

pertencentes a artes distintas e aparentemente desconexas. No entanto, os excertos “Mas 

alguém tem de continuar”, “E é esse amor sem perdão que o traz de volta ao teatro de 

sombras” e “As sombras estremecem e mudam. É outra parede do labirinto.” realizam um 

raccord entre as duas linguagens artísticas, garantindo a coerência fílmica e narrativa do 

poema. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
131

 Itálico do autor.  
132

 Balthus (Balthasar Klossowski – 1908-2001) apostava na força figurativa de sua pintura, num período em que 

a figuração não era tão valorizada por seus contemporâneos. Seus trabalhos causaram polêmicas nas exposições, 

porque, geralmente, apresentavam imagens de adolescentes nuas em poses eróticas. Uma de suas obras mais 

famosas é A lição da guitarra (1934), obra que inspirou alguns cineastas da Nouvelle Vague como Jacques 

Rivette e François Truffaut.  
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                                 [Figura 15: BALTHUS. Nu a descansar. 1957.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       [Figura 16: BALTUS. Sem título. 1948.] 
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Após a visualização dos quadros, poderíamos dizer que os versos de Manuel Gusmão 

propõem, numa primeira instância, um procedimento ecfrástico, já que são encontrados 

elementos descritivos no poema que fazem menção aos referidos trabalhos pictóricos – “uma 

jovem levemente oblíqua: uma flor para o seu mal.”, “Tem vestida uma camisa masculina 

que a despe de frente”, “Uma delas, repetida oblíqua, ergue a perna esquerda, as mãos/ 

prendendo o joelho; esse pé em arco na beira da cadeira/ o outro poisa sobre o chão” 

(GUSMÃO, 2004, p.18). Contudo, os versos “No lume de gume imagina”, “O lugar em que 

o pintor já não está” e “abre o invisível para o espelho e o pintor” apontam para uma cisão 

na proposta de écfrase, através da presença alucinatória e reflexiva de uma voz off que 

expressa a (im)possibilidade de clarificar o visível na linguagem poética, já que é traçado o 

jogo do velar e do desvelar inerente à palavra. Assim, o poeta escreve as lacunas entre ver e 

dizer o objeto estético ao atualizar o olhar e produzir nova imagem. De acordo com o que 

Gusmão poetiza: “São várias pinturas guardando o silêncio.” (GUSMÃO, 2004, p.18). Esse 

silêncio permite ao autor perceber os ecos de outras artes e organizar suas sequências fílmicas 

no cinema imaginário onde “as sombras estremecem e mudam” (GUSMÃO, 2004, p.18). 

O silêncio, os ecos do mundo, as sensações e as associações são resgatados cada vez 

que o poeta visita as expressões artísticas. Através delas, ele desenvolve um olhar e uma 

escuta de-vagar e se distancia da emergência visual e auditiva contemporânea. Isso é 

perceptível em Pequeno tratado das figuras (2013), quando resolve se unir ao holandês Joris 

Ivens na tentativa de filmar o vento, ou como o cineasta costumava dizer, de filmar o 

invisível. Recorrendo a belíssima obra cinematográfica Une histoire de vent [Uma história do 

vento], de 1988, o poeta transpõe para as palavras as imagens morosas de quem filma a 

espera, as experiências alucinatórias, o desafio e “o sinal de uma aliança entre povos/ que 

terão habitado um mesmo e diverso mundo” (GUSMÃO, 2013a, p.73). 
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No filme, o diretor Joris Ivens e sua equipe de trabalho atravessam a China e, 

especificamente, o Deserto de Gobi, com intuito de capturar o vento através das filmagens. A 

viagem geográfica é tecida com referências à cultura chinesa e ao próprio cinema. Numa 

mistura de autobiografia, documentário e ficção, o cineasta, auxiliado pela esposa Marceline 

Loridan-Ivens, insere uma intensa força lírica nesse trabalho de dar a ver o que pode ser 

aparentemente imperceptível. Para um documentarista experiente como Ivens, esse lirismo 

seria pouco convencional; porém, segundo ele, documentar algo através de técnicas 

cinematográficas é tratar a realidade de forma criativa e sensível. Enquanto um trabalhador da 

luz e um construtor do tempo como é considerado pelos críticos, descobriu no cinema a 

presença da poesia, da sua habilidade de ousar e de desestabilizar os limites entre o real e o 

imaginário. Seu olhar através das lentes possibilitou-lhe pensar Une histoire de vent como 

quem escreve um poema. Afinal, filmar o vento torna-se metáfora para uma viagem mística e 

social. É escrita mágica, percepção da fragilidade e consciência das constantes transformações 

sócio-políticas. Trata-se, por conseguinte, de apostar na potencialidade da imagem e no 

lirismo do deserto, das relações culturais e do vento.  
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[Figura 17: Fotogramas do filme Une histoire de vent (1988)] 

 

 

Nesses fotogramas aos quais Gusmão faz alusão, assistimos ao diretor que, após a 

evocação – “Vento, sopre forte.” –, fita as areias na espera do vento. Sua imagem é exibida 

em primeiro plano. Esse close no cineasta aproxima-nos de sua expectativa, o que, sem 

dúvida, impulsionou o poeta português a escrever: “[...] filmei a espera. [...]/ [...] o 

desequilíbrio que mora no coração do vento.” (GUSMÃO, 2013a, p.72). Em outro momento, 

o autor também registra: “Esperavam com os olhos e os ouvidos; esperavam/ com as mãos; 
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[...]” (Ibid., p.70). O ato paciente de aguardar comovia os envolvidos nesse processo: os 

personagens – o “ansioso realizador”, “uma mulher envolta em panos/ e véus escuros”, “os da 

equipa” (Ibid., p.69) –, o poeta-espectador e seus leitores – “Todos esperavam o que dali viria: 

[...]” (Id., p.69). A reiteração do verbo “esperar” e o emprego do ponto e vírgula sugerem a 

suspensão das ações. Contudo, não se trata de mera passividade. Gusmão nos propõe a 

frenagem, um meio de desautomatizar nossos sentidos e suscitar uma forma de percepção 

sensível-cognitiva – “[...] com os olhos e os ouvidos;”; “[...] com as mãos;”.  

A experiência sinestésica da presença eólica é explorada por Joris Ivens, quando, ainda 

em primeiro plano, ele aparece levemente de perfil com os olhos fechados, o cabelo revolto e 

um sorriso de satisfação. Gusmão, atento à poeticidade da imagem, convida-nos a 

experimentar verbalmente os mesmos efeitos: “Olha e vê o sopro do vento [...]” (Ibid., p.71). 

Numa cumplicidade com o cineasta, o poeta se insere na condição de espectador afetado pelas 

imagens visualizadas – “enquanto nos agarrávamos no escuro aos braços das cadeiras./ 

açoitados por um vento escuro em cujas ondas/ as imagens saltam [...]” (Ibid., p.70). Nesse 

sentido, Rosa Maria Martelo afirma que Gusmão consegue intensificar a imagem 

cinematográfica e seu poder de presentificação. Citando Artaud, ela ressalta: “Há ainda essa 

espécie de excitação física que é comunicada diretamente ao cérebro pela rotação das 

imagens. [...] O espírito comove-se independentemente da representação. [...] O cinema é 

essencialmente revelador de toda uma vida oculta, com a qual nos põe em relação directa.” 

(ARTAUD apud MARTELO, 2012b, p.177). 

Nos demais fotogramas, deparamo-nos com a câmera fixa no ângulo aberto do plano 

geral e, assim, acompanhamos o movimento gradativo do vento, da lentidão à impetuosidade, 

ou melhor, percebemos os seus efeitos visíveis nas dunas e naqueles que assistem ao 

espetáculo natural. É notória a tênue mudança na iluminação das cenas. Afinal, à medida que 

os grânulos de areia, de forma paulatina, se movem, perdemos a nitidez da paisagem. Não há 
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dúvidas de que esse lirismo, presente na composição dos efeitos eólicos, foi sinestesicamente 

compreendido por Fernando Pessoa – “É o rumor dos pinhais que, como um trigo/ De 

Império, ondulam sem se poder ver.// [...] E a fala dos pinhais, marulho obscuro,/ É o som 

presente desse mar futuro,/ É a voz da terra ansiando o mar.” (PESSOA, 2012, p.230); por 

Sophia de M. B. Andresen – “O vento passa sonhador e distraído,/ Peregrino de mil romagens 

[...]” (ANDRESEN, 1998, p.37); por Fiama H. P. Brandão – “Ondulando, os pinhais/ 

quiseram ser o mar./ Murmurando, quiseram ser/ o vento. Mas somente/ no meu ouvido eram 

vento,/ nos meus olhos, mar.” (BRANDÃO, 2006, p.730), e por tantos poetas. De modo 

semelhante, Gusmão poetiza: 

 

Até que eis 

que as areias começam de voar voos baixos 

em remoinhos largos e vão lentamente ganhando velocidade 

erguendo, dançando, dissolvendo nos ares a pesada duna 

quase; mudando-lhe a forma. 

Era o vento 

o vento do deserto do Gobi que enfim chegava... 

Depois de três dias demasiado parados, 

chegava o vento do deserto que se incendiava largo 

e majestoso; fazendo e desfazendo, reunindo 

de novo os mil e um rostos da terra de areia. 

(GUSMÃO, 2013a, p.70) 

 

O autor procura filmar o vento com as palavras. Dessa forma, as imagens do filme de 

Joris Ivens adquirem materialidade sonora e visual no poema. A movimentação gradativa e 

lenta das dunas é sugerida na alternância da extensão dos versos, assim como na aliteração 

das constritivas nasais /m/ e /n/, das fricativas /v/, /s/ e /z/ e da lateral /l/, no emprego 

recorrente de adjetivos, advérbios e do verbo no gerúndio – “Até que eis/ que as areias 

começam de voar baixos/ em redemoinhos largos e vão lentamente ganhando velocidade/ 

erguendo, dançando, dissolvendo nos ares a pesada duna/ quase; mudando-lhe a forma.” (Id., 

p.70). Além disso, a repetição e o deslocamento da palavra “vento” e a estrutura quiasmática 

– “o vento do deserto do Gobi que enfim chegava.../ [...] chegava o vento do deserto que se 
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incendiava largo” (Id., p.70) nos levam a intuir que, nessa escrita poemática, os versos se 

comportam como sedimentos eólicos “fazendo e desfazendo, reunindo de novo” a matéria 

verbo-visual e “os mil e um rostos da terra de areia”.  

Sendo assim, ao investir numa escrita de-vagar, que não abre mão de vagar e divagar 

pelas imagens cinematográficas, Gusmão convoca seu leitor a ver, a ler e a ouvir sem a pressa 

contemporânea, ensinando-nos “a reaprender a lentidão” (BARRENTO, 2001, p.144), uma 

(re)aprendizagem do tempo da leitura e da escrita, uma (re)aprendizagem do prolongamento 

espaciotemporal da viagem poética.  
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____________________________ CO-MOVER: UMA POÉTICA DE AFETOS 

 

 

 

 

 

  

Cantar onde a mão nos tocou, 

o ombro se acendeu, onde se abriu o desejo. 

Cantar na mesa, na árvore 

sorvida pelo êxtase. 

Cantar sobre o corpo da morte, pedra 

a pedra, chama a chama – erguido, 

                                                      amado, 

                                                                aprendido. 

 

(HELDER, 2009, p.30) 
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4. CO-MOVER: UMA POÉTICA DE AFETOS 
 

 
 

Há uma substância das coisas que não 

se perde quando as asas da beleza 

lhe tocam. Perdemo-la de vista, às vezes, 

por entre as esquinas da vida; mas 

ela persegue-nos com o seu desejo 

de permanência, [...]. 

 

(JÚDICE, 2008, p.124) 

 

 

No poema “Leitura”, Carlos de Oliveira redigiu os seguintes versos: “Assim se 

movem/ as nuvens comovidas/ no anoitecer/ dos grandes textos clássicos.” (OLIVEIRA, 

2003, p.366). No excerto mencionado, destacamos as expressões “movem” e “comovidas”. 

Estas nos levam a pensar no movimento contínuo das palavras, das imagens e das vozes no 

lirismo de Manuel Gusmão, o que faz da poesia um processo dinâmico, no qual são ativados 

os “grandes textos clássicos”, as conversas cotidianas, as artes visuais, entre outras formas de 

linguagem. 

Nesse jogo de deslocamentos, o verbo comover é, semanticamente, um dos mais 

representativos quando falamos do projeto poético de Gusmão. Comover é sensibilizar, 

perturbar, causar emoção em alguém e, ao mesmo tempo, é mover junto com um outro, já que 

o prefixo co- sugere a ideia de companhia e de reunião. Nesse sentido, o poeta movimenta 

histórica e afetivamente os traços dialógicos de sua poesia que responde “à invenção com 

outra invenção” (GUSMÃO, 2004, p.12). Para Gusmão, a inventividade é o que impulsiona a 

mobilização de uma tradição, é sempre uma ação a partir de outros (Id., p. 12), em que as 

intersubjetividades circulam, a linguagem é cíclica e as paisagens deslocam-se de modo 

contínuo. 

 



168 

 

Trata-se de uma poética de afetos, na qual o texto é lugar de encontros e desencontros, 

uma “câmara de ressonâncias” (GUSMÃO, 2007, p.45), contato de “mãos [que] inventam” 

teias sobre a página (GUSMÃO, 1996a, p.34). De certo modo, é essa a perspectiva de 

Spinoza quando defende: “Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua 

potência de agir é aumentada ou diminuída […], por afeto compreendo, então, uma ação; em 

caso contrário, uma paixão” (SPINOZA, 2011, p.98). Por isso, quando mencionamos a 

afetividade, nós a pensamos com base no desdobramento semântico da palavra em afeto e 

afecção
133

, ou seja, “o estado de um corpo considerado como sofrendo a ação de um outro” e 

ainda “ideias que englobam ao mesmo tempo a natureza do corpo afetado e a do corpo 

afetante”
134

 (DELEUZE, 2002, p.55). Então, afetar pressupõe “uma potência de agir” 

(SPINOZA, 2011, p.98), o efeito de um corpo sobre outro, em que ambos deixam suas marcas 

numa dinâmica relacional, num comover. É “emoção que se espacializa” (GUEDES, 1979, 

p.13) e se temporaliza, conforme as palavras da escritora e crítica portuguesa Maria Estela 

Guedes.  

Segundo Spinoza, o afeto constitui-se como força impulsionadora capaz de ampliar ou 

bloquear nossas ações. Ele produz efeitos tanto no corpo como na mente, na matéria como no 
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 Aprofundando a diferença entre os dois conceitos, Deleuze explica: “Observou-se que, em geral, a afecção 

(affectio) se referia ao corpo, ao passo que o afeto (affectus) se referia ao espírito. Mas a verdadeira diferença 

não está aí. Ela existe entre a afecção do corpo e sua ideia que envolve a natureza do corpo exterior, por uma 

parte, e, por outro lado, o afeto que implica tanto para o corpo como para o espírito um aumento ou diminuição 

da potência de agir. A affectio remete a um estado do corpo afetado e implica a presença do corpo afetante, ao 

passo que affectus remete à transição de um estado a outro, tendo em conta a variação correlativa dos corpos 

afetantes.” (DELEUZE, 2002, p.56). Contudo, ele nos alerta que os afetos-sentimentos podem se apresentar 

como um tipo particular de ideias ou afecções.  
134

 Nas palavras deleuzianas, observamos que o conceito de afeto inter-relaciona o sensível e o cognoscível, já 

que é definido como “estado” e como “ideias”. Desse modo, o filósofo põe em questão a histórica dicotomia 

entre razão e emoção, tendo em vista que o sujeito é constituído por essas duas instâncias. Partindo desse 

pressuposto, o filósofo francês postula: “Quando um corpo „encontra‟ outro corpo, uma ideia, outra ideia, tanto 

acontece que as duas relações se compõem para formar um todo mais potente, quanto que um decompõe o outro 

e destrói a coesão das suas partes. Eis o que é prodigioso tanto no corpo como no espírito: esses conjuntos de 

partes vivas que se compõem e decompõem segundo leis complexas. A ordem das causas é então uma ordem de 

composição e de decomposição de relações que afeta infinitamente toda a natureza. Mas nós, como seres 

conscientes, recolhemos apenas os efeitos dessas composições ou decomposições: sentimos alegria quando um 

corpo se encontra com o nosso e com ele se compõe, quando uma ideia se encontra com a nossa alma e com ela 

se compõe; inversamente, sentimos tristeza quando um corpo ou uma ideia ameaçam nossa própria coerência. 

Encontramo-nos numa tal situação que recolhemos apenas „o que acontece‟ ao nosso corpo, „o que acontece‟ à 

nossa alma, quer dizer, o efeito de um corpo sobre o nosso, o efeito de uma ideia sobre a nossa.” [Itálicos do 

autor] (DELEUZE, 2002, p.25). 
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espírito. Por esse motivo, assegura o filósofo: “Se uma coisa aumenta ou diminui, estimula ou 

refreia a potência de agir de nosso corpo, a ideia dessa coisa aumenta ou diminui, estimula ou 

refreia a potência de pensar de nossa mente.” (SPINOZA, 2011, p.106). As afecções, 

entendidas como ideias ou imagens, são desencadeadas por sensações – causas externas – e se 

manifestam através de emoções e sentimentos. Na poética de Manuel Gusmão, coabitam a 

afecção – “Uma amnésia que acometeu o órgão/ do amor falante e vibra como motor 

gripado.” (GUSMÃO, 2001, p.46) – e o afeto – “Amei, amo e amarei milhões deles, mesmo 

se em zanga/ e desforço, desde os que não têm paz nem virtude, [...]” (Ibid., p.71). De uma 

forma ou de outra, em sua escrita, os afetos deixam a condição de potencialização, de devir 

para se tornarem e-moção, co-moção, em outras palavras, movimento sensível e cognitivo, 

“movimento pelo qual o espírito apreende o movimento das coisas, dos seres, ou o seu 

próprio”, “que nos faz „vibrar interiormente‟, na profundidade. Ou seja, [...] movimento 

virtual – mas real – dos movimentos atuais que se realizam no mundo.” (LAPOUJADE, 2013, 

p.24). 

A crítica brasileira Carmen Tindó Secco, no livro Afeto & poesia, lembra-nos de que 

afetos e afecções estão interligados à poesia, pois esta “não existe sem afeto, uma vez que a 

linguagem dos poetas lida com o sensível, afetando o ser nas suas diversas dimensões: 

existencial, ontológica, metafísica, histórica, social, cultural, política.” (SECCO, 2014, p.16). 

Gusmão parece comungar dessa ideia, visto que, para ele, a poesia é uma forma de 

“experimentação verbal dos afectos” (GUSMÃO, 2010, p.424), um modo de nos conduzir à 

ação e à reflexão e de desestabilizar os sentidos. 

A presença dos afetos na obra de Gusmão é tipograficamente marcada por uma 

escrita-corpo, na qual se evidencia o investimento na transitividade e na revitalização da 

poesia enquanto exercício de linguagem e trabalho de uma memória afetiva, verbal e 

imagética. Não é por acaso que as referências corpóreas geralmente sugerem a fisicalidade 
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das palavras e sua afetividade, assim como estabelecem uma ativa ligação entre o sujeito e o 

mundo: “eis o mundo/ dizem as mãos suave/ áspero incandescentes/ quando as toca um corpo/ 

e a sua sombra irradiante” (GUSMÃO, 1996a, p.15); “Elas [as mãos] mexem ainda nas 

imagens/ tocam-lhes ao de leve como se tocando a tua voz/ na garganta, e elas deslizam, 

cruzam-se/ imaginam-se umas dentro das outras, [...]” (Ibid., p.22); “[...] o turbilhão nos 

lugares de um corpo inventado/ na mesma língua, noutra voz: a música de uma árvore// que é 

o sol nascente na tua boca iluminada.” (GUSMÃO, 2001a, p.98). Através do corpo 

poemático, Gusmão recusa o isolamento e nos diz que a poesia “não é uma palavra cheia de 

silêncio em volta” (GUSMÃO, 2010, p.23); pelo contrário, ela almeja “a comunicação íntima, 

comunitária, verbal ou corporal” (ALVES, 2008, p.30), conforme reitera a ensaísta 

portuguesa Ana Luísa Alves: “Não permitir que ao mundo imponham a ausência/ de palavra; 

porque o mundo em nós e fora de nós/ é o que nos faz falar segundo o desejo.” (GUSMÃO, 

2007, p.75).  

Assim, o poeta costura afetivamente “o encontro inesperado do diverso” (LLANSOL, 

1994, p.93), por exemplo, como o de Carlos de Oliveira com Herberto Helder – “a reunião 

por um anel de fogo/ de dois que nada nem outrem ligariam” (GUSMÃO, 2007, p.73) –, e 

tece também um jogo pronominal amoroso, dialogante e emaranhado: “A voz, sabes, desliza 

de uma a outra boca, vês?/ [...] – põe à minha volta, a toda a volta, o teu labirinto/ – tu, cerca-

me com o teu labirinto, eu” (GUSMÃO, 1996a, p.36).  

Temos, portanto, uma partilha revitalizante e criadora, transformação de “amador na 

cousa amada” (CAMÕES, 1981, p.45), “uma poiesis do corpo a corpo amoroso” (GUSMÃO, 

2010, p.177). Aliás, partilha é um termo fundamental na escrita de Gusmão. Este termo, 

redimensionado por Rancière, adquire um sentido de “partilha do sensível”, ou melhor, de 

práticas estéticas que pressupõem ação, participação e distribuição do comum, pois intervêm 

nas “maneiras de fazer e nas suas relações com maneiras de ser e [nas] formas de 
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visibilidade” (RANCIÈRE, 2009, p.17). Por este motivo, o poeta movimenta leituras, 

conhecimento e experiências a partir da relação com outros de sua comunidade poética – 

Camões, Cesário Verde, Camilo Pessanha, Fernando Pessoa, Rimbaud, Ponge, Carlos de 

Oliveira, Herberto Helder, entre tantos nomes que participam dessa constelação lírica.  

Ida Alves comenta que “a atividade de leitura recolhe e dissemina, é uma partilha, um 

compromisso necessário à existência do escritor” (ALVES, 2011b, p.136). Por isso, Gusmão 

também escreve com “as palavras dos outros” (BAKHTIN, 1998, p.137), num sistema de 

citação, montagem e incorporação dinâmica
135

 da “língua de outros que falam 

tumultuosamente dentro de nós e esperam que lhes falemos deles” (GUSMÃO, 2010, p.13). 

Convém lembrar que a citação “une o ato de leitura ao de escrita” (COMPAGNON, 1996, 

p.31). Nessa relação, somos afetados pelo texto e ele é por nós mobilizado, na medida em que 

o desmontamos e o dispersamos (Ibid., p.13), abrindo-lhe possibilidades de diálogo. Tal 

movimento é feito por Manuel Gusmão no poema “Alguém lia o eco de um eco”, de 

Migrações do fogo (2004): 

 

É uma voz. segura e trémula a ouves / e 

rigorosa é; e diz em voz alta a litania. 

Não sabes bem se é do passado 

que vem; ou se do futuro chega 

despedindo-se. Sabes que não é presente 

a luz, a chama ou o luar que nela vibra. 

Recordas, porque inventas: Ela é o eco 

da invenção de um outro, quando diz 

 

o teu rosto inclinado pelo vento; 

a feroz brancura dos teus dentes. 

Sabes então que feroz é também essa voz 
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 A ensaísta norte-americana Marjorie Perloff  recorda-nos de que a apropriação de palavras e imagens de 

outros não é uma estratégia específica da poesia moderna e contemporânea. Afinal, essa apropriação verbo-

visual era comum em tempos clássicos, pois tal prática constituía um princípio de criação artística, o que levava 

o poeta a se basear em textos considerados modelares. Por volta dos séculos XVIII e XIX, consolidou-se a noção 

de genialidade, enquanto o “não imitado de outrem”, ou seja, “sinônimo de novidade, invenção, criatividade e 

independência da mente” (PERLOFF, 2013, p.55). Contudo, a autora enfatiza que a escrita modernista resgatou 

e redimensionou as formas clássicas de apropriação, de modo que a “inventio está cedendo espaço para a 

apropriação, a restrição elaborada, a composição visual e sonora e a dependência da intertextualidade” (Ibid., 

p.41). Para ela, cada vez mais a poesia se “apropria e renova o que lhe é dado no discurso que constitui o mundo 

social e cultural” (Id., p.41). 
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que de cor diz os versos. E tu escutas 

sem conto essa ferocidade que se quebra 

e de um para o outro verso estremece: 

o triunfo cruel das tuas pernas; 

colunas em repouso se anoitece; 

 

A voz não a ouves agora. Não está aqui. 

Mas há uma praia do tempo, uma noite branca 

fulgurando entre mundos: e o poema 

regressa à impossível presença. 

Lês em silêncio; os dedos tacteando 

o eco de um eco. Recordas segundo a invenção. 

E o poema traz consigo a voz que ele próprio 

escreveu: essa voz emprestada 

que um dia te inventou para o amor: 

 

a razão enquanto ardia, a única razão.
136

 

 (GUSMÃO, 2004, p.54-55) 
 

 

 

O título do poema – “Alguém lia o eco de um eco” – já nos propõe uma leitura 

baseada na repetição, ou seja, uma ressonância mnemônica e afetiva – “eco de um eco”, 

“Recordas, porque inventas”; “[...] essa voz/ que de cor diz os versos.”. Vale lembrar que 

etimologicamente a expressão “de cor”, oriunda da palavra latina cor, cordis [coração], 

significa “o coração entendido não só como a sede dos sentimentos, mas também como a sede 

da inteligência, do saber” (CUNHA, 2010, p.179), isto é, um saber de coração e de memória. 

Do mesmo modo, o verbo recordar, do latim recordare, designa um “fazer vir à memória”, 

“trazer de novo ao coração” (Ibid., p.550). Nesse sentido, fazer ecoar a palavra do outro é 

partilhar uma memória construída por um viés tanto sensível quanto cognitivo. A leitura do 

“eco de um eco” torna-se escuta imaginária da litania – referência ao poema de Eugénio de 

Andrade
137

, também poeta português –, visto que a voz não está presente, já não há “a luz, a 

chama ou o luar que nela vibra” (GUSMÃO, 2004, p.54). Há apenas o eco impreciso – “É 
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 Itálicos do autor. 
137

 O poema de Eugénio de Andrade, ao qual Manuel Gusmão se refere, intitula-se “Litania”. Nele, o poeta 

escreve: “O teu rosto inclinado pelo vento;/ a feroz brancura dos teus dentes;/ as mãos, de certo modo 

irresponsáveis./ e contudo sombrias, e contudo transparentes;// o triunfo cruel das tuas pernas,/ colunas em 

repouso se anoitece;/ o peito raso, claro, feito água;/ a boca sossegada onde apetece// navegar ou cantar, ou 

simplesmente ser/ a cor dum fruto, o peso de uma flor;/ as palavras mordendo a solidão,/ atravessadas de alegria 

e de terror;// são a grande razão, a única razão.” (ANDRADE, 1999, p.54). Após a leitura do poema, torna-se 

evidente a incorporação de versos de Eugénio de Andrade no texto de Gusmão.  
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uma voz.” –, diferenciado pelos caracteres em itálico – “o teu rosto inclinado pelo vento;/ a 

feroz brancura dos teus dentes.”; “o triunfo cruel das tuas pernas;/ colunas em repouso se 

anoitece;” (Id., p.54) –; em outras palavras, um corpo discrepante inserido na corporeidade 

poemática, mas assimilado com a força, o rigor e a ferocidade que o caracteriza – “rigorosa 

é”; “Sabes que então que feroz é também essa voz” (Ibid., p.54). De maneira semelhante, o 

agente da leitura e da escuta é também marcado pela indefinição – “Alguém lia [...]”. No 

poema, encontramos a presença de um “tu” tão teatralizado quanto o sujeito que é “invenção 

de um outro”. A voz, o sujeito/outro e o “tu” partilham o mesmo espaço ficcional. Através 

desse movimento, Gusmão demonstra como é incontornável a participação de outros na sua 

escrita poética. Afinal, como afirmou Bakhtin, há no texto “todos os seus outros: autor, 

intertexto, interlocutores reais e imaginários e o contexto comunicativo” (BAKHTIN, 1981, 

p.234). Por esse viés, valendo-se de uma expressão de Maria Gabriela Llansol, o poeta nos 

diz que “há um ressalto da frase”, e acrescenta: “sinal de que encontramos na noite das 

imagens um outro corpo que só adivinhávamos, ou nem isso.” (GUSMÃO, 2010, p.26). Esse 

ressalto nos dá a perceber uma ausência presentificada pela invenção, já que “o poema/ 

regressa à impossível presença” (GUSMÃO, 2004, p.55). Há apenas o “eco de um eco”, uma 

memória sonora. A mão que escreve e a voz que lê e fala no poema são outras – “A voz não a 

ouves agora.”; “Lês em silêncio; os dedos tacteando/ o eco de um eco.” (Id., p.55). A citação 

de “Litania” foi transformada e os sentidos matriciais, transfigurados. Diante dessa 

perspectiva, o ensaísta português Pedro Eiras analisa: 

 

O poema escreve, traz e empresta uma voz que inventa para um amor não 

anterior a ele. Como se nada antecedesse o poema, nenhuma referência, e 

tudo se lhe seguisse. Porque o poema (e é de “Litania” que falo, ou fala 

Manuel Gusmão) cria mundo: cria o amor e cria ecos que repercutem neste 

poema, o poema cria em suma este poema. De tal modo que já não se pode 

com segurança dizer quem escreve agora o último hemistíquio, em itálico, “a 

única razão”: Eugénio de Andrade ou Manuel Gusmão. Ou uma voz 

anónima. Ou um eco de nenhuma voz. Com segurança só se pode dizer que 

os poemas nos inventam. (EIRAS, 2007, p.52) 
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De certa forma, as vozes são revitalizadas na escrita de Gusmão. Elas se misturam e se 

atravessam, reinventando outro corpo verbal. Os ecos que repercutem nele inserem-se num 

tempo longe de linearidade, pois é indefinido, teatralizado, numa repetição diferida e 

desdobrada – “Não sabes bem se é do passado/ que vem; ou se do futuro que chega/ 

despedindo-se. Sabes que não é presente [...]” (GUSMÃO, 2004, p.54). Sendo assim, o autor 

move as palavras no espaço-tempo do texto poético, abre “uma praia do tempo”, “uma noite 

branca” (Id., p.55), em que várias durações se constelam e nos permitem experimentar “a 

heterogeneidade do que é simultâneo” (GUSMÃO, 2010, p.546). As vozes entrecruzadas no 

âmbito poemático nos dão a ideia de que “há uma memória da poesia e que a poesia é ela 

mesma uma escuta de si e um operador de historicidade. Essa historicidade combina 

diferentes formas e durações do tempo.” (Ibid., p.133). 

Consciente de que pertence a “matéria da memória” do lirismo português
138

, o poeta 

busca a “razão enquanto ardia” (GUSMÃO, 2004, p.55) – uma razão sensível – e a 

compreende como o motor impulsionador de uma razão inventiva, como “força que impele os 

sujeitos no tempo e na escrita”, um “penetrar na linguagem como corpos amantes” (ALVES, 

2011a, p.5). Se “a linguagem é uma pele” (BARTHES, 1984, p.64), conforme defende 

Barthes, as vozes e as imagens, que se interpenetram na lírica de Gusmão, afetam-se, 

friccionam-se na materialidade linguística do poema que se faz “contra o tempo e contra a 

carne” (HELDER, 2009, p.41). A voz camoniana, também presente na “caligrafia luminosa” 

(GUSMÃO, 2004, p.82), migrante e polifônica de Manuel Gusmão, faz coadunar a violência 
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 Integram também essa memória lírica as cantigas populares, conforme se pode ler em  A terceira mão (2007) 

– “„Bailai lá!‟ dissera eu,/ „E eu bailei i [...]‟” (GUSMÃO, 2007, p.19) – e o eco das cantigas medievais, 

sobretudo de D. Dinis – “Se eu não te morresse como estarás tu/ crescendo, meu tão querido amigo,/ e u é?” 

(GUSMÃO, 1990a, p.181); “[...] sim, meu amigo, perdidos ambos/ nas ondas daquele mar que de Vigo se 

cantava.” (GUSMÃO, 2001a, p.58); “[...] dessa alma incandescente/ que conheces como tu/ corpo velido da 

noite/ desta noite como o corpo/ velado da paixão sem/ nome durante cem dias [...]” (GUSMÃO, 1996a, p.86-

87). No entanto, Jorge Fernandes da Silveira, em Verso com verso, lembra-nos de que articular historicamente o 

passado não significa conhecê-lo tal como ele foi. Nesse sentido, Gusmão entende que, embora se cante o amor e 

a ausência com imagens da Idade Média, temos novas cenas, agora construídas no écran do poema, ou seja, 

apropriando-nos das palavras do crítico brasileiro, diríamos que são cenas na Idade Mídia (SILVEIRA, 2003, 

p.240).  
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de Herberto Helder, ao transformar e deformar o objeto amado através do “feroz sorriso, os 

dentes,/ mãos” (HELDER, 2009, p.41) com a força da mordida, dos dentes “duros/ ácidos 

[…]/ tacteando a pele/ tatuando signos/ sempre moventes” (OLIVEIRA, 2003, p.367) dos 

versos de Carlos de Oliveira, “numa espécie/ de fogo: amor é fogo/ que arde sem se ver;/ 

porque não é de facto fogo este frio aceso; da saliva à lava/ passa pela espuma.” (Id., p.367). 

Esta capacidade ígnea do texto camoniano de velar e desvelar, de mover paradoxos, de afetar 

corpos textuais históricos, de provocar uma dinâmica antropofágica no poema alheio é 

resgatada por Gusmão, dando ao poeta quinhentista um significativo espaço interlocutório. 

É nesse movimento de leituras, de conhecimento e de experiências, que Gusmão 

questiona: Canção, por que (não) morres
139

 (GUSMÃO, 2004, p.75). Tal questionamento 

recria e atualiza a finda da Canção IX, de Camões – “Assi vivo; e se alguém te preguntasse,/ 

canção, como não mouro,/ podes-lhe responder que porque mouro” (CAMÕES, 1981, p.71). 

Com estrofes assimétricas e longe da rigidez clássica, o poeta mantém os efeitos sonoros do 

texto camoniano, ressaltando as aliterações na força das constritivas nasais /m/ e /n/ e das 

oclusivas /p/, /b/, /d/ e /t/. Se Camões enfatiza os referidos fonemas em “Situou junto à parte/ 

Onde um braço de mar alto reparte” (Ibid., p.67); Gusmão renova-os, assegurando a 

musicalidade da composição poética – “[...] palavras em que te perderas serão/ cinzas sobre o 

mar e espuma suja” (GUSMÃO, 2004, p.76). Além disso, é interessante notar que as 

metamorfoses de um texto em outro são inicialmente perceptíveis no plano gramatical. Na 

escrita camoniana, tem-se uma canção amorosa, na qual as formas verbais aparecem na 

primeira pessoa. Trata-se de uma voz lírica a cantar a morte de amor – “assim vivo”, “porque 

mouro”, “a vida que me fica”, entre outros exemplos. Por outro lado, o poema de Manuel 

Gusmão é composto na segunda pessoa do singular, pois a Canção é chamada ao diálogo, 

trazendo em si morte e vida entrelaçadas – “Canção […]/ […] é a morte que em ti sobe até à 
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 Itálicos do autor. 
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fonte/ do sangue […]/ […] sobre o corpo  morto do amor/ amante e desamado?” (GUSMÃO, 

2004, p.76). Ela é a interlocutora do sujeito poético e figura-se num corpo humanizado que se 

prolonga na página, a fim de preservar o que ainda há de vitalidade.  Nos versos “[...] já sem 

outro assunto/ de momento, me despeço de todos vós – / Quem falou agora? – Que importa 

quem falou?” (Id., p.76), deparamo-nos com o único momento de materialização discursiva 

do sujeito no poema, em que se estabelece um jogo dramático de vozes, uma espécie de 

presença e de ausência, de despedidas e de encontros. Embora a canção seja escrita na 

negatividade, como se verifica nas expressões “sem voz”, “sem canto”, “sem assunto”, “se 

afasta”, “e abandonando vai”, entre outras, ela se mantém viva no tempo – “canção ainda 

agora”, “corres ainda pelo sangue/ de quem escuta”, “fulgor último/ que ao fundo, no 

horizonte/ da linguagem,/ da própria linguagem” (Ibid., p.77). Desse modo, Camões é 

também revitalizado com as “caligrafias extremas” da vida e da morte, com a certeza de que a 

poesia é “novidade perpétua” (BUESCU, 2008, p.91) e deslocamento da tradição e de muitas 

outras vozes. Além da canção, o poeta visita as oitavas camonianas e depara-se com outro 

questionamento – “Quem pode ser no mundo tão quieto/ que o não mova o próprio mundo 

nele”
140

 (GUSMÃO, 2004, p.78). Retornamos, então, ao co-mover de vozes, de afetos e de 

experiências, um co-mover que faz sujeito e objeto participarem da mesma carnalidade, de 

um mesmo corpo amoroso experimentado na leitura. 

Da mesma forma, Gusmão movimenta a ética do texto camoniano e o seu 

descontentamento diante da desvalorização da arte, de uma acentuada “vã cobiça” e “glória de 

mandar” e de um mundo em desconcerto. Assim, ele resgata a perplexidade do poeta 

quinhentista ao constatar a imobilidade do “humano pensamento”, do “peito congelado” que 

“lhe não revolva e espante o sentimento” (CAMÕES, 1981, p.85), observando, então, que há 

em Camões a consciência de que o mais alto valor – o canto com engenho e arte – e sua força 
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 Itálicos do autor. 
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transformadora é o que possibilita ao mundo nova ordem e nova valoração. Num tempo 

distópico como o nosso, diríamos que essa concepção se trata de uma utopia. Mas é por esse 

viés que Manuel Gusmão defende a palavra poética: “Porque é um fazer, a poesia é […] a 

invenção de possíveis verbais que supõem uma apropriação para que funcionem – ou a 

produção de gestos verbais que desenham figuras do humano é uma prática e uma ética: uma 

po-ética.” (GUSMÃO, 2010, p.146). Pensar a poesia como “gestos verbais”, o desenhar de 

“figuras do humano”, “uma prática e uma ética”, é pensar que o mundo se constrói fragmento 

a fragmento numa responsabilidade coletiva, numa partilha sensível e cognitiva.  

No século XVI, Camões apontava o incômodo de entoar seu canto “a gente surda e 

endurecida” (Lus., X, 145, 375), sofrendo da “doença do vazio na interlocução”, segundo 

afirma Jorge Fernandes da Silveira, em O Tejo é um rio controverso. Há fragmentos 

camonianos que sinalizam tal inquietação – “Por que quem não sabe arte, não na estima” 

(Lus., V, 97, 98); “Mas o pior de tudo é que a ventura/ Tão ásperos os fez e tão austeros/ Tão 

rudos e de engenho tão remisso/ Que a muitos lhe dá pouco ou nada disso.” (Lus., V, 97, 98); 

“No mais, Musa, no mais, que a Lira tenho/ Destemperada, e a voz enrouquecida,” (Lus., X, 

145, 375); “Canção, se te não crerem/ daquele claro gesto quando dizes” (CAMÕES, 1981, 

p.62); “Ninguém lhe fala; […]/ […] leva-lhe o vento a voz, que ao vento deita...” (Ibid., p.62), 

entre outros. O ensurdecimento e a ausência de recepção foram desconcertantes para o poeta 

cujo objetivo apresentava a mesma dimensão de sua epopeia – “Cantando espalharei por toda 

parte,/ Se a tanto me ajudar o engenho e arte.” (Lus., I, 2, 5). No entanto, o próprio poeta 

reconhece o falhanço inerente à linguagem, os erros que sinalizam sua condição humana – 

“Errei todo discurso de meus anos;/ dei causa a que a Fortuna castigasse/ as minhas mal 

fundadas esperanças.” (CAMÕES, 1981, p.44). Se as expectativas foram mal fundadas ou 

não, o que importa é que as grandes obras podem emergir dos naufrágios, sejam eles 

temporais, políticos ou mercadológicos. 
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 Inserido num outro contexto, o do século XXI, Manuel Gusmão invoca a lírica 

camoniana com suas reflexões e seus desconcertos, reconhece a significação dessa obra 

histórica e resiste à “surdez dos ecos” (GUSMÃO, 2004, p.84). A poesia de Camões encontra 

interlocução no lirismo de Gusmão, mas também num emaranhado discursivo, no qual tantos 

outros autores partilham suas vozes no mesmo espaço textual. Todos compõem a canção 

portuguesa, pelo viés do encantamento ou do desencanto. Partindo dessa premissa, o poeta se 

vale da “voz emprestada” para não calar, para não se render à “voz quebrada/ perdendo 

sílabas na fala/ desmoronando-se no desamor” (GUSMÃO, 2001a, p.45).  

Segundo Bakhtin, “toda enunciação é um diálogo, mesmo as produções escritas, num 

processo ininterrupto” (BAKHTIN, 1998, p.137). Seguindo um viés bakhtiniano, Gusmão 

entende que a poesia não pode ser relacionada com uma prática solitária, pois se constrói 

através de trocas, de diálogos, de confrontos, de reendereçamentos e de transformações. 

Consequentemente, o poeta-ensaísta defende a ideia de uma coralidade, algo distinto de um 

coro – expressão do uno e do harmônico –, uma vez que aponta para a “conjunção e o conflito 

de registos, de modos de fala diversos” (GUSMÃO, 2010, p.95). Observa-se, dessa forma, 

que a coralidade inclui a dissonância, os seus contrários
141

. Por isso, é um jogo de afetos e 

afecções. É um ato de co-moção da conversa humana, de teatralização de vozes. 

Nessa “câmara de ressonâncias”, Fernando Pessoa também encontra lugar, basta 

verificar algumas referências – “a chave como um comboio de criança” (GUSMÃO, 1996a, 

p.31); “o comboio de corda/ cruza o sítio da partida [...]” (GUSMÃO, 2013a, p.17); “Agora 

lês: serve este tempo o desassossego e/ é de ti que falo [...]” (GUSMÃO, 1990a, p.180). Não 

há, no trabalho literário de Gusmão, a cisão heteronímica, mas, de certa forma, ela também o 

impulsionou a pensar o ato de escrita como teatralização, uma vez que se trata de uma 
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 Essa concepção de coralidade como algo que inclui o debate, o atrito e o díspar, segundo Pedro Eiras, teria 

marcas do trágico moderno. O ensaísta, citando António Guerreiro, comenta: “„há um trágico moderno, cujo 

signo fundamental já não é tanto o herói mas o coro. Este sentimento trágico significa uma hiperconsciência que 

abre o horizonte do conflito e exprime-se como um „tremendum‟, um  espectáculo de ruínas, de deflagrações, de 

quedas e de perdas, de coisas últimas‟” (GUERREIRO apud EIRAS, 2008, p.80) 
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“solidão povoada de vozes” (GUSMÃO, 2010, p.111). No seu texto, encontramos 

metamorfoses verbo-pronominais que enfatizam o deslocamento e a encenação: “O tu, 

mudando-se, insubstituível, permanece outro. o que se transforma não cessa de ser escrito. Os 

leitores não coincidem, mas dessa diferença, tu podes insistente surgir. coisa exterior a mim: 

tu, e ele (eu) nasce, vivo.” (GUSMÃO, 1990a, p.65). Em outro fragmento poemático, Gusmão 

escreve: “Ela vinha./ tu falavas-lhe/ até que podias já tocar/ […] Tu a descobres e inventas/ 

[...] Eu descubro-te e invento-te/ e então eu oiço-a dizer-nos:// Eu sou a terceira coisa;” 

(GUSMÃO, 2007, p.51). Na mobilização de pessoas pronominais e verbais - “Ela”, “tu”, 

“Eu”, “falavas-lhe”, “oiço-a”, “dizer-nos” –, o poeta teatraliza subjetividades e propõe uma 

“terceira coisa”, imbricação entre o objeto tocado e o sujeito que toca o corpo da linguagem.  

Afetar é, além de sensibilizar e de comover, uma forma de “fingir”
142

, segundo 

Carmem Tindó Secco. Então, o poeta “fingidor” é, do mesmo modo, “aquele que comove 

com palavras e que abala o leitor, afetando-o com o „rumor da língua‟” (SECCO, 2014, p.17). 

À vista disso, a dor dita no poema é redimensionada, tornando-se matéria artística. Por outro 

lado, ao ler a “dor quase” de Sá-Carneiro e a “dor fingida” de Pessoa, Gusmão ressalta que o 

poeta-leitor ativa suas experiências de vida e reserva espaços para uma dor partilhada, co-

movida, que nos vem através da leitura. É no movimento de ler que se constrói um 

“corp‟a‟screver”, como sugere Llansol, um corpus a tocar o sentido materializado na página. 

É, desse modo, que construímos alteridade, outros de nós, à medida que nos transformamos 

“naquilo que [vamos] sendo (também pela leitura)” (GUSMÃO, 2011b, p.110).  A dor 

solitária converte-se em solidária nas palavras do poeta, como se pode ler nesse excerto, em 

que a voz de Walter Benjamin se entrelaça a do sujeito poético:  
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 Em A estranheza-em-comum, Silvina Rodrigues Lopes também sustenta a ideia do “fingir” relacionado com 

uma forma de afeto: “Fingir, como sinónimo de “fazer” poesia, é “fazer” encontros, e isso tem como condição o  

desencadear de movimentos de desencontro, de saída das trocas regulares em que cada um e cada coisa têm um 

lugar e uma função, não para lhe determinar outros, mas para, suspendendo-os, introduzir a distância da 

aproximação.” (LOPES, 2012, p.40). 
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 – Eu que irei também morrer 

saúdo-te. Eu que irei até 

aos grandes campos de pedra 

junto ao mar, ergo a minha chama 

também por ti. Hão de evaporar 

o teu espírito, mas outros virão 

receber a tua parte na fraca força 

messiânica, a força sem Messias. 

Eu que nada posso garantir 

prometo-te a promessa. 

(GUSMÃO, 2001a, p.112) 

 

 

 

De maneira semelhante, o poeta é afetado pela dor, pela “inquietação e [pela] ternura 

inábil daquele pai que viera louco da guerra civil” (Ibid., p.121), pela memória dos que 

viveram o terremoto, na cidade de Lisboa – “subi-lo ou meter-se-lhe por dentro? cobri-la ou 

dar-lhe ar mas sustentando-a? abraçados,// o tremor parou e esperaram. a noite estava de pé e 

imóvel.” (GUSMÃO, 1990a, p.29) –, pelo desassossego oriundo da fome nas casas 

alentejanas – “Na sala de aula, o Machadinho dirá/ a matéria do tempo e a circunstância de 

lugar/ em que uma sardinha foi indivisível por mais de uma fome.” (Ibid., p.138) –,  pelo 

silêncio imposto aos portugueses na ditadura salazarista – “Diz este silêncio a várias vozes. 

Diz/ o voo da manhã sobre „esta noite em que as bruxas dançam‟,/ no pinhal do rei.”
143

 

(GUSMÃO, 1996a, p.66). No âmbito das dores partilhadas, nota-se ainda a indignação diante 

da morte de um companheiro assassinado em 1950, integrante do PCP (Partido Comunista 

Português): “[...] a redução absoluta do seu corpo e alma/ a um corpo morto insuportável 

magríssimo/ [...] os dentes superiores visíveis porque se arrepanharam o lábio a pele/ e aberta 

ficou a boca: fonte exausta e estancada do humano uivo –/ os assassinos nem sequer lha 

fecharam.” (GUSMÃO, 2001a, p.123). Por um mesmo caminho, Gusmão atravessa a história 

e registra o nome de comunistas portugueses violentados “entre milhões e milhões de mortos 

[n]uma terra de mortos” (GUSMÃO, 1996a, p.64), construindo uma memória solidária com 
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 Nesse excerto, percebem-se ecos do poema “Xácara das bruxas dançando”, de Carlos de Oliveira: “Há bruxas 

que dançam/ quando a noite dança,/ são unhas de nojo,/ são bicos de tojo,/ no tambor da esperança.” 

(OLIVEIRA, 2003, p.38).  
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aqueles que experimentaram a “miserável violência” (Ibid., p.65): “José Gregório : Manuel 

Vieira Tomé; Chamava-se Alex./ – Chamo-me como Alfredo Dinis. – Chamem-lhe Ismael./ 

[...] Como te chamas? – Procuro um rosto indeciso e vacilante/ na noite que o comboio 

abisma „com os soldados bêbados cantando‟.” (Ibid., p.64). Entre a “dor fingida” e a dor 

testemunhada
144

, o poeta partilha o sensível, na medida em que encena a historicidade dos 

humanos e, de forma ética, “ocupa-se do que se vê e do que pode dizer sobre o que é visto, 

[...] das propriedades do espaço e dos possíveis do tempo.” (RANCIÈRE, 2009, p.17). Acerca 

disso, poetiza Gusmão: “Há uma forma de dizer ou ouvir/ as falas. – não há silêncio na minha 

cabeça a morrer, nem/ no mundo, nem nas estrelas que não há esta noite.” (GUSMÃO, 1996,a 

p.37). Não à toa, o autor transforma em matéria ficcionalizada e, de certa maneira, reflexiva 

uma fotografia de 1976, imagem que se encontra na obra Os dias levantados (2002). 
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 A respeito do gesto político e testemunhal de Manuel Gusmão na poesia, discorre Helena Buescu: “Uma outra 

possibilidade de ler a implicação política de tal gesto de literatura reside no entendimento da poesia, como 

vimos, enquanto lugar de testemunho. Não no sentido de uma verdade acessível através de uma revelação que 

nada poderia contrariar ou mesmo matizar, mas no sentido de uma compreensão histórica do gesto poético e da 

própria literatura, que passa quer pelo reconhecimento das posições ocupadas por aquele que vai falando quer 

pela constelação [...] de outras vozes e linguagens e tempos que no seu próprio tempo vão surgindo como rede. 

Esta poesia nasce desse sentido de presenciamento do acontecido que é ele mesmo político na medida em que 

não é dissociável da presença do humano no mundo” [Itálicos da autora] (BUESCU, 2008, p.82-83). 
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[Fig. 18: Fotografia: “Comparativa agrícola da estrela vermelha” (1976) – 

Acervo do Arquivo Municipal de Lisboa] 
 

 

A fotografia nos apresenta uma camponesa alentejana a escrever “Comparativa 

agrícola da estrela vermelha” nas paredes de uma instituição. Tal local era uma cooperativa, 

resultante das lutas pela reforma agrária, sobretudo entre os anos de 1975 a 1985, e 

localizava-se na Quinta de Corona, em Pocinho – Santiago do Cacém. Na imagem, o que 

chama a atenção é o fato de que, ao invés da trabalhadora rural registrar “cooperativa”, ela 

redige “comparativa”. De certo modo, o “erro ortográfico” dá a ver o desejo, não só dela, mas 

dos trabalhadores do Alentejo, de estar em condições igualitárias com aqueles que detêm o 

poder latifundiário. Com base nessa observação, Gusmão elabora uma cena que nos faz 

pensar no ato de ler e escrever:  
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LATIFUNDIÀRIO 

O que dizem não se escreve. 

 

(Uma jovem mulher empoleirada numa escada, pintou uma estrela na 

parede branca e velha, e está a escrever “Comparativa Agrícola/ da/ 

Estrela Ver [...]”) 

 

Olhem aquela a ver se se escreve... 

Tem logo um erro de ortografia. 

 

O SEGUNDO TRABALHADOR 

Não sabes ler. 

Essa escrita nunca 

vocês a apagarão. Aquele erro 

é a violência sobre a jovem mulher, 

mas é a língua da alegria que ela escreve. 

(GUSMÃO, 2002a, p.62) 

 
 

 

Não há dúvidas de que o texto é tipograficamente configurado como uma obra teatral, 

basta verificar a organização dos diálogos, a indicação dos personagens e a presença da 

rubrica a interferir na escrita e a descrever a imagem fotográfica. No entanto, além da 

estrutura textual, é válido destacar a indiferença na fala do latifundiário – “O que dizem não 

se escreve”. Nesse discurso, assinala-se a concepção histórica de que os trabalhadores rurais, 

especialmente no início do processo de reforma agrária, atuavam de modo irresponsável e 

sem credibilidade, instigados por sindicatos e por membros do PCP. Manuel Gusmão, por sua 

vez, sinaliza o tom depreciativo daquele que expressa a voz do poder, daquele que persegue o 

“erro ortográfico” sem se responsabilizar eticamente por ele: “Olhem aquela a ver se 

escreve.../ Tem logo um erro de ortografia.” (Id., p.62). Por outro lado, na voz do segundo 

trabalhador, tem-se a consciência política do descaso, uma vez que ele vê no erro “a violência 

contra a jovem mulher” e contra todos os que ela representa. O referido erro revela a imagem 

de uma sociedade rural pouco escolarizada e até mesmo analfabeta, indica o escasso 

investimento na educação dos trabalhadores e demonstra vidas desapossadas dos direitos mais 

elementares. Ele sustenta a divisão entre os mais e menos favorecidos e mantém “a arraia 

miúda”, para lembrar a expressão de Fernão Lopes. Além disso, o segundo trabalhador nos 
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aponta outra dimensão da escrita e da leitura, dimensão esta que ultrapassa a mera 

decodificação de signos linguísticos impressos numa página. Trata-se, portanto, do 

conhecimento da “língua da alegria”, de um registro inapagável da e na vida, de outra 

possibilidade de partilha que não se restringe à letra, mas se expande por um saber que vem 

do “chão da terra” e, consequentemente, do “chão da história” (Id., p.62). 

Como se pode ver, na poética de Gusmão, escrever os afetos é uma forma de aprender 

a partilhar discursos, imagens e valores. Por esse motivo, sua constelação de tempos 

desdobra-se também numa constelação textual, o que lhe possibilita enredar palavras e 

passagens de fragmentos compostos por outras mãos. Nesse exercício verbal, como já 

enfatizamos, o poeta insere a presença textual de Carlos de Oliveira com versos de Cantata – 

“recriar o mundo pedra a pedra” (GUSMÃO, 2007, p.12) – ou com trechos de Finisterra – 

“Floresta de Pedra e púrpura” (GUSMÃO, 2007, p.72) –; as expressões de Herberto Helder – 

“dedos negros”, “o poeta „nos recessos mais baixos‟”, “Era depois da morte”
145

 (Ibid., p.72) 

–; de Luiza Neto Jorge – “as capitais do corpo” (Id., p.72) –; de Fiama – “„Os amigos que 

morrem: Luiza, Carlos de Oliveira‟” (Ibid., p.17) e “a memória viva enterrada” (Id., p.17) –; 

de Emily Bontë – eu sou Heathcliff” (GUSMÃO, 2001a, p.51) –; de Charles Baudelaire – 

“Mon enfant, ma soeur” (Ibid., p.67) –; de Arthur Rimbaud – “un Être de Beauté” (Ibid., 

p.96) –; de Frederico García Lorca – “No duerme nadie por el mundo. Nadie. Nadie.” (Ibid., 

p.121) – e de muitas vozes que trocam ritmos, ecos, rimas e grafias.  

Esses autores, de algum modo, regressam no espaço co-movido da linguagem. 

Convocar essas vozes e transpô-las para o nosso tempo não é, para Gusmão, um “gesto de 

exibição culturalista”, porém um ato vital de inseri-las na sua poética de afetos, numa 

conversa de “tempos constelados”. Desse modo, Gusmão estabelece interlocuções e partilha o 
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 O excerto “Era depois da morte.” pertence ao poema “Canção despovoada”, de Herberto Helder: “Num tempo 

sentado em seda, uma mulher imersa/ cantava o paraíso. Era depois da morte./ Num tempo: salsa, avencas/ 

dormindo. [...]” (HELDER, 2009, p.245). No poema “Vat 69”, assim como Gusmão, Ruy Belo resgata o verso 

de Herberto Helder: “Era depois da morte herberto helder/ Ia fazer três anos que morrêramos/ três anos dia a dia 

descontados no relógio/ da torre que de sombra nos cobriu a infância: [...]” (BELO, 2000, p.217). 



185 

 

conhecimento “de experiência feito” no processo de leitura e escrita de uma tradição,  

oferecendo à palavra poética, criativa e reflexiva, uma potencialidade vivificadora, à medida 

que ela encoraja e implica “uma dinâmica, uma atividade, um esforço de transformação do 

mundo num claro investimento na vida” (LINS, 1993, p. 163). 
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4.1. Razão apaixonada 

 

 

 
 

Sempre a Razão vencida foi de Amor; 

mas, porque assi o pedia o coração, 

quis Amor ser vencido da Razão. 

Ora que caso pode haver maior! 

 

(Camões, 1973, p.145) 

 

 

Nos versos do soneto camoniano, mencionados em epígrafe, razão e amor partilham 

uma relação, concomitantemente, de afeto e de fricções. Ambos assumem a condição de 

sujeito e de objeto, seja na atividade ou na passividade gramatical, assemelhando-se à 

condição metamórfica de amador e coisa amada – “a Razão vencida foi de Amor”; “Amor ser 

vencido da Razão” (Id., p.145). Nota-se que o verbo vencer é expressivo no soneto, mas 

temos a consciência de que não há vencedores nem vencidos, pois cognição e sensibilidade 

atravessaram séculos numa significativa dualidade. 

Pensar e sentir são faculdades complementares no ser humano. Embora muitas 

correntes epistemológicas tentassem separá-las, de algum modo, elas se mostraram 

intrincadas. Nesse sentido, a poesia, enquanto tarefa humana, tem consciência dessa 

integração. Ela experimenta a materialidade verbal nos seus aspectos cognoscíveis e está 

atenta às estruturas formais, aos processos fonéticos e morfossintáticos, a um trabalho na e da 

linguagem. Por outro lado, também se deixa afetar, friccionar, criando uma dinâmica 

relacional em que o corpo linguístico, histórico e humanizado co-move leituras, sentidos, 

experiências e saberes. Trata-se, então, de um pensamento que se corporifica em sons e 

palavras e, por isso, movimenta sensações e expressões, ou seja, uma “„razão que não perde 

pelo caminho o sensível‟”, uma “„razão que ressoa‟” (Gusmão, 2010, p.60) também através da 

capacidade de sentir.  
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Não à toa, dois nomes incontornáveis da lírica portuguesa mobilizaram 

constantemente essa “razão apaixonada” (Gusmão, 2010, p.60) que é a poesia. Luís de 

Camões, no século XVI, já nos alertava: “E sabei que, segundo o amor tiverdes,/ Tereis o 

entendimento de meus versos.” (Camões, 1973, p.117). É interessante observar que os 

substantivos “amor” e “entendimento” coadunam-se no fragmento citado. Para o poeta, a 

compreensão dos versos, assim como o engenho do poema, só é possível por meio da 

experiência sensível do amor. Desse modo, o leitor precisa se afetar pelo ato de ler para 

mover os sentidos, “as nuvens comovidas” dos textos (Oliveira, 2003, p.366), conforme já 

poetizou Carlos de Oliveira. Fernando Pessoa, no século XX, numa de suas várias faces, 

escreveu: “O que em mim sente „stá pensando.” (Pessoa, 2012, p.30) ou ainda “Temos, todos 

que vivemos,/ Uma vida que é vivida/ E outra vida que é pensada,/ E a única vida que temos/ 

É essa dividida/ Entre a verdadeira e a errada.” (Ibid., p.65). O que nos chama a atenção nos 

referidos versos é a consciência de que o objeto do sentir é também o do pensar. As sensações 

processam também um modo de reflexão acerca do sujeito e do mundo, uma possibilidade 

discursiva de conhecimento de si e do outro.  Cabe, então, à poesia construir um espaço 

transicional
146

, um “entre” na relação pensamento e vivência, realidade e ficção, sensibilidade 

e cognição. 

Essa conjunção de categorias díspares não é um traço específico da cultura lusa. De 

acordo com a crítica brasileira Maria Esther Maciel, no Romantismo alemão, poetas como 

Novalis e Schlegel propunham um diálogo entre “o exame crítico e a criação poética”, 

compreendendo a poesia como uma “beleza lógica”, desencadeadora de “reflexão estética” 

(Maciel, 1994, p.77). A autora comenta que o entrecruzamento do sentir e do pensar, 

inicialmente ensaiado por autores da poesia clássica, abriu caminho “para que, a partir dos 
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 Empregamos aqui a expressão espace transitionnel do crítico francês Michel Collot ao relacionar paisagem e 

sujeito. (Collot, 2011, p.79). 
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últimos anos do século XVIII, a razão crítica se transformasse numa prática apaixonada.” 

(Ibid., p.78). A respeito disso, a ensaísta discorre:  

 

Em Dante, por exemplo, coexistiram o criador, o teórico da linguagem e o 

pensador político. Camões exerceu com maestria a metalinguagem em 

muitos dos seus poemas, e Horácio foi, além de poeta, um eminente teórico 

da poesia clássica. Não podemos nos esquecer também de autores que 

antecederam imediatamente o advento do romantismo alemão, como Schiller 

e Goethe. Neste último encontramos o modelo mais completo de poeta-

pensador que, afeito ao entrecruzamento de diferentes campos do 

conhecimento, compôs uma obra enciclopédica, onde a práxis poética 

convive com uma ampla reflexão sobre temas universais. Ele pode ser 

inclusive considerado – a despeito de suas particularidades – precursor de 

um ramo que, dentro da tradição ocidental de poetas-críticos, define a 

postura interdisciplinar de muitos escritores desta segunda metade do século 

XX, como por exemplo, Octavio Paz. Só que, à diferença deste e dos 

demais, Dante e os outros antecessores ainda estavam comprometidos com 

todo um sistema metafísico clássico e/ou cristão, sustentado na busca da 

verdade e da totalidade, representadas por Deus ou pela Razão. (MACIEL, 

1994, p.78) 

 

 

Criatividade poética e “lucidez crítica” (Ibid., p.77) estiveram no cerne do pensamento 

dos românticos alemães
147

 envolvidos com a Revista Athenaeum. A aposta na autorreflexão 

desencadeou uma proximidade mais perceptível entre poesia e filosofia, poesia e prosa, 

inspiração e crítica, literatura e sociedade, rigor intelectual e espontaneidade. Não à toa, 

Schiller defendia que o poeta, considerado sentimental, é aquele que reflete acerca da 

impressão que os objetos lhe causam e, através desse processo reflexivo, a comoção é 

suscitada. Para ele, “o coração sozinho é, porém, um guia por demais inseguro, e o 

sentimentalismo mais terno torna-se apenas uma presa tanto mais fácil da exaltação [...], se 

um entendimento claro não o conduz” (SCHILLER, 1991, p.25). Então, de algum modo, o 

diálogo entre “exame crítico” e “criação poética” possibilitou que “a consciência da poesia 

[passasse] a ser também poesia” (MACIEL, 1994, p.77).   

                                                             
147

 Maria Esther Maciel comenta que, em outros países do Ocidente, também se pode destacar nomes de poetas 

que desenvolveram interessante trabalho de reflexão a partir do fazer poético, como, por exemplo, Wordsworth e 

Coleridge, na Inglaterra, e Edgar Allan Poe, nos Estados Unidos, entre outros (MACIEL, 1994, p.78). 
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Esses exercícios de reflexão no texto poético ou a partir dele foram relevantes para que 

a consciência crítica da própria linguagem pusesse em questão o modo de pensar o mundo. 

Vale lembrar que, por esse viés, a linguagem assumiu condição problematizadora, já que 

muitos poetas apostaram no poema-crítico e incorporaram ao texto ensaístico os recursos 

literários, criando, de certa maneira, uma prática discursiva híbrida e ambígua, o que Eliot 

denominou “crítica-criativa”, “crítica de oficina” (ELIOT, 1975, p.73).  

Seguindo essa tradição lírica, Manuel Gusmão se vale de mãos poético-ensaísticas 

que, com “seus movimentos exploratórios”, surgem “no choque entre as outras” (Gusmão, 

2007, p.69), criam hipóteses, aproximam e distanciam elementos que parecem contraditórios. 

Temos, portanto, um autor que evita “as prisões do dualismo” (GUSMÃO, 2010, p.10), 

porque vê no atrito uma forma de flexibilidade, de diálogo possível entre polos antagônicos, 

um exercício do pensar que aceita o incerto, a construção, o inacabamento através da 

interrogação e da instabilidade que os textos nos propõem. 

É por meio dessa perspectiva que Gusmão compreende a poesia como “razão 

apaixonada”, “uma forma de pensamento e de conhecimento” que está “imersa, afectada ou 

apaixonada pelo fazer em que existe” (GUSMÃO, 2010, p.60). Para ele, o texto poético é 

constituído por “razões adversas” que fazem vibrar na matéria verbal tanto o trabalho 

discursivo quanto o agenciamento sensível. Tais razões configuram-se como a chama e o 

cristal, articulando-se “contra todas as evidências”, contra uma visão dicotômica que, cada 

vez mais, solicita relativização. Acerca disso, comenta o poeta-ensaísta:  

 

Esta relação entre o valor fundamental do lógico como qualidade do logos 

enquanto linguagem e o seu valor como pensamento ou razão encontra-se 

numa figuração da linguagem (da razão) poética: a da razão que não perde 

pelo caminho o sensível, o discurso poético como sí-lab-logismo [...], 

palavra que Ponge forja (“Sy-lab-logisme”) pelo cruzamento de syllabe e 

Syllogisme. O logismo, movimento do discurso-razão é um operar da razão 

(silogismo) que trabalha, exibe, faz valer as sílabas da linguagem, metonímia 

da sua materialidade, da resistência “linguística” à “pureza” do pensamento-

razão. Admirável é que, na escansão (composição exibida) da palavra 
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forjada, o centro seja a sílaba que contém a sílaba diferente de “syllabe”, – 

que assim indique a sua presença dura, a sua resistência e incompleta 

redutibilidade, a sua fragilidade, a sua qualidade lábil (“labile”), que lhe vem 

de ser (do) corpo, dos lábios (lapra). A sílaba enquanto elemento silabável, 

articulável, da organização própria da linguagem, é parte do corpo, é 

elemento do sensível, que a razão poética não só não pode perder pelo 

caminho, mas a partir do qual a razão poética precisamente se 

funda.
148

(GUSMÃO, 1987, p.692). 

 

 

Como se vê, Manuel Gusmão, leitor de Ponge, investe no desdobramento figural do 

lexema sí-lab-logismo, e, com isso, reitera a ideia de que a palavra é matéria a ser explorada 

nos seus estratos fônicos, morfológicos e semânticos. Assim, ele nos mostra que, na 

linguagem-poesia, o corpo verbal tem um poder cognoscitivo – “silogismo”, “logismo” –, já 

que conhece seus próprios mecanismos e consegue articulá-los, rechaçando quaisquer formas 

de aprisionamento discursivo. Esse mesmo corpo é pulsionado por suas possibilidades de 

sentidos, por “sua qualidade lábil” (Ibid., p.692), por uma e-moção que afeta e sugere 

reciprocidade entre interior e exterior, entre sujeito e mundo. Nesse sentido, a razão poética é 

aquela “em que os recursos [concertados e desconcertados] de uma língua são jogados 

intensamente” (Ibid., p.694). Ela “não se deduz”, “não provém do céu dos conceitos, do „céu 

demasiado sereno das significações‟ (Id., p.694), mas se faz através do sensível presente na 

“„matéria‟ significante”. Dessa forma, a referida razão traz em si a contrariedade e a 

ressonância [raison, réson]. Ela “custa o mais alto preço” (Ibid., p.695), pois não abre mão da 

sensibilidade e do trabalho cognitivo com a poesia. Ela seria uma “razão ardente” que põe em 

funcionamento diferentes articulações, fazendo vibrar “a resistência do mundo e a da 

linguagem”, “o trabalho e o não trabalho, a procura e a espera, a violência e a entrega” (Id., 

p.695). 

De modo próximo às proposições de Gusmão, o poeta brasileiro Paulo Leminski 

considera a poesia “paixão da linguagem”, pois acredita que nela se desenvolve um 

                                                             
148 Itálicos do autor. 
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pensamento de outra ordem, algo alimentado por uma experiência criativa e afetiva, que não é 

mensurável por uma lógica cartesiana e “não pode ser canalizado por programas, por roteiros” 

(LEMINSKI, 1987, p.283). Leminski e Gusmão percebem, cada um a sua maneira, que a 

escrita poética move um “pensamento criador” (Ibid., p.283) capaz de driblar o “código de 

escravidões” que nos obriga a dizer com linearidade (LEMINSKI, 1987, p.283). Não à toa, 

Gusmão afirma que a poesia é uma “razão impura”, pois é afetada pelo seu fazer, tornando-se 

um híbrido de forma e força, de trabalho e pulsão, de contenção e excesso, de cálculo e acaso, 

de cristal e chama. Deparamo-nos, então, com uma razão desterritorializada pelas declinações 

e desvios verbais, um “instável sistema de ecos” (GUSMÃO, 2010, p.10), de ritmos e de 

sentidos, transformação da sintaxe que se interrompe e se movimenta nesse discurso 

constantemente em trânsito.  

Mas, se há um poder cognoscitivo na palavra poética, que pensamento ela constrói? O 

que ela deseja conhecer? Segundo o crítico e poeta, a poesia ativa o conhecimento da 

linguagem, do mundo e dos “humanos que historicamente somos” (GUSMÃO, 1991, p.131).  

O trabalho poético, dessa forma, olha para si, para seu processo constitutivo e, ao mesmo 

tempo, abre-se ao mundo e aos sujeitos que nele se inserem. Apropriando-nos das palavras do 

brasileiro Afonso Henriques Neto, temos uma espécie de “intrincado, torto lirismo” 

(HENRIQUES NETO, 2001, p.58) a mesclar variados e flutuantes fios que indicam um 

lirismo crítico bastante peculiar. 

Para Gusmão, a poesia é uma “criação metalógica” – o prefixo meta, nesse contexto, 

expressa um para além da lógica, seja ela entendida enquanto “razão” ou “linguagem” –, pois 

não se trata de “um puro pensamento” ou de um “simples exercício do discurso” (GUSMÃO, 

2010, p.38). Ela abre possibilidades discursivas, movimenta a autorreflexividade de seu fazer 

e, ao mesmo tempo, transforma sua matéria verbal, seu “material lógico” (Ibid., p.39), 

produzindo “figurações sobre as suas próprias operações de linguagem” (Id., p.39). A 
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composição poética também nos dá a conhecer “o mundo de mundos em que vivemos 

historicamente” (Ibid., p.43). Segundo o autor, o texto poemático não cessa de buscar o 

mundo “a que chamamos o real” (Ibid., p.46), de inventar versões lacunares e instáveis dele e 

de construir plurissignificativas maneiras de habitá-lo e de comovê-lo. Do mesmo modo, ele 

sublinha que a poesia nos conhece e, através da leitura, possibilita-nos criar outras formas de 

vida, encenar subjetividades e imaginar alguém diferente daquilo que somos.  

Valendo-se da força sensível-cognitiva da palavra poética, Gusmão enfatiza a 

articulação da “escrita trabalhadamente cerebral” com a “construção da intensidade 

sentimental” (MAGALHÃES, 1999, p. 215), conforme é sublinhado neste poema de Dois 

sóis, a rosa – a arquitectura do mundo (1990):  

 

a rosa trabalha como a i- 

maginação rigorosa. O mundo inventa essa pedra imaginante que se põe a 

abrir no cérebro as suas pétalas. Afectada pela paixão, imagina uma alegria 

que acompanha a ideia de uma causa exterior que acrescenta o poder de agir 

do corpo. (GUSMÃO, 1990a, p. 101). 

 

 

Como podemos notar, o texto ressalta as imagens mentais e reflete sobre a formação 

destas num âmbito metapoético. Há um jogo incessante entre o sensível e o inteligível. O 

poema, como “rosa”, “trabalha”, “inventa” e “imagina”. Isso significa que ele é capaz de 

mover e aproximar elementos díspares: a imaginação com o rigor – “pedra imaginante” –, o 

cerebral com a paixão, a alegria a acompanhar a ideia. Temos, de certa forma, possibilidades 

de afeto – “o poder de agir do corpo” – a mobilizar racionalmente a sensibilidade e a se tornar 

suscetível a ela. 

A escrita cuidadosa é um exercício contínuo do poeta no seu trabalho inquieto com a 

linguagem que se constrói letra a letra, imagem a imagem, com “ímpetos emotivos, 

mediatizados pela cerebralização” (MAGALHÃES, 1999, p.217). A primeira seção da obra 
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Mapas/ o assombro a sombra (1996), intitulada “As mãos, a tersa rima”, remete-nos para a 

medida instituída por Dante – a terza rima
149

; porém, numa leitura mais atenta, nota-se a 

relação tensa entre a forma e o informe, já que boa parte do texto é composta por tercetos que 

apresentam métrica instável e não rimam. Essa estratégia estrutural faz-se visível nesse 

conjunto poemático: 

 

a meia altura da parede do labirinto desmoronava-se 

e ascende uma mesa de papel recortado acesa e intensa 

as tuas mãos seguravam sobre ela uma moldura negra e vazia 

 

escorria-te sangue da boca e o chão cantava 

a mão mental experimentava o rugoso campo da parede 

e desfazia um desenho instável 

 

o pez cola na pedra 

o que faz um nome pintado 

a pintura de um nome 

(GUSMÃO, 1996a, p.27) 

 

 

O poema demonstra atenção ao caráter estrutural dos versos e à composição linguística 

ao produzir um jogo imagético, no qual há sugestão de rasuras na proposta de estabilidade 

formal, como se percebe em “parede do labirinto desmoronava-se”, “uma mesa de papel 

recortado”, “moldura negra e vazia”, “desfazia um desenho instável” (Id., 27).  Além disso, as 

imagens elaboradas em outros poemas do mesmo conjunto “As mãos, a tersa rima” ressaltam 

a fragilidade do labor textual, sinalizando que a arquitetura da palavra poética almeja o 

equilíbrio, mas não escapa de experimentar o inacabado, a dança oscilante da matéria verbal 

na página em branco. Expressões como “figuras voláteis” (Ibid., p.33), “paisagem que ondula 
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 Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, um longo poema narrativo com marcada simetria, cuja técnica 

ficou conhecida como a terza rima. Esta, por sua vez, era constituída por tercetos com versos decassílabos, 

rimando nas formas ABA, BCB, CDC, DED, EFE e assim por diante. Desse modo, a matemática que rege a obra 

de Dante é baseada no número três. Essa tríade é uma imagem que Manuel Gusmão transporta para sua poesia 

com frequência.  
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dentro de uma moldura fixa” (Ibid., p.25), “aéreas construções de nuvens” (Ibid., p.31), 

“aparições vacilantes” (Ibid., p.33) reiteram o aspecto cambiante dessa escritura.  

Na obra do referido poeta, encontra-se a consciência de que o mundo e a escrita 

caminham concomitantemente na imprecisão, na incompletude, ambos em persistente 

metamorfose, o que leva Manuel Gusmão a se lançar numa “poética de exploração” (ALVES, 

2008, p.27), transformando sua grafia num corpo migrante a percorrer as páginas, as vozes e a 

visualidade que se dá a perceber nos poemas. 

Nessa experiência afetiva, o poeta germina e desenvolve linguagens, instaura 

realidades e produz novas significações para o contexto em que se insere. Porém, como já 

pontuamos, esse trabalho não é solitário, ele resulta da experiência de alterização, no qual “o 

poema é escrito por todos”, sem a diferença “entre escrever para o outro ou ser como o outro” 

(EIRAS, 2008, p.77). Portanto, as mãos que compõem o poema são várias e díspares. Sobre 

isso, reitera o poeta em A terceira mão:  

 

A terceira é a que dá por não concluída a série 

Das outras duas, começada; 

A terceira ensina a contar e diz: 2 não chega; 2 é 

a paragem no fantasma 1; 

2 resume o que por não ter conto 

não pode ser resumido; 2 só na metade da coisa, a vitória 

instável, na batalha indecidida. Ficar pelo 2 exclui 

o 3º. A terceira é a mão do leitor que vê 2 em 1, 1 sob 2, 

e abre a contagem, a série só aparentemente fechada: 

1, 2, 3=1, 2, n; i.e.: 1, 2, 3, 4, 5......... 

a aritmética infantil e enlouquecida, alucinada, 

dança e vê coisas. 

(GUSMÃO, 2007, p.70) 

 

 Como se observa, a aritmética de Manuel Gusmão não prioriza o um, mas o três 

enquanto perfeição e inacabamento. Daí a obsessão por imagens em que a triangulação 

aparece: “as três irmãs”, “a terceira mão”, “terceira manhã”, “terceiro jubilante”, “terceira 

margem”, “terceira coisa”, “terceiro excluído”, “terceira pessoa”, “terceiro homem”, “terceiro 
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incluído”, entre outras. Nessa contagem que se propõe a uma abertura, deparamo-nos com um 

processo dialético em constante rasura e deslocamento a movimentar essa cadeia infinita de 

ideias, vozes e imagens. No seu discurso crítico, espaço em que poesia (a razão apaixonada) 

constrói uma razão dialógica com o ensaio, o autor, partindo da ideia de “amor ímpar” no 

texto de Maria Gabriela Llansol, explica: 

 

 

O terceiro não é aqui, segundo julgo, nem o representante da síntese 

hegeliana, nem o princípio do terceiro excluído, porque mudamos de 

“lógica” ao passar para os fluxos do Eros. O terceiro pode ser antes “o novo 

corpo amoroso” do poema “Being beauteous” de Rimbaud, o corpo que os 

outros dois fazem ao fazerem o amor. [...] Mas o terceiro pode trocar de 

pessoa e, designadamente, de pessoa gramatical; ele é o terceiro apenas 

porque vem quebrar a solidão perfeita do par ou, na outra lógica, o 

mecanismo repetitivo das oposições binárias. O terceiro é também apenas 

aquele que veio; depois cada um pode ser, por um tempo, o terceiro. Assim, 

por exemplo, na relação de escrita-leitura, o terceiro é o texto, objecto-

sujeito; ou o leitor lendo; ou o autor nas modalidades de sua ausência. E na 

lógica outra[...], o terceiro é o júbilo que canta na poiesis amorosa [...]; ou a 

tentativa de desapossamento [...]; ou a figura da difícil reciprocidade [...]. 

Ou..., ou...
150

 (GUSMÃO, 2011b, p.227-228) 

 

 

Trata-se, portanto, de compreender o terceiro enquanto não-síntese e articulação de 

outra lógica – da imprecisão e da inconclusividade: “O terceiro pode ser [...]”; “O terceiro é 

também [...]”. No texto, ele é significativamente expresso pela conjunção “Ou..., ou...”, o que 

nos leva a ver possibilidades, diferentes combinações, a série ilimitada que recusa a “paragem 

no fantasma 1” e o 2 a resumir o que “não pode ser resumido” (GUSMÃO, 2007, p.70) – “ou 

leitor lendo; ou o autor nas modalidades de sua ausência. [...] ou a tentativa de 

desapossamento” (GUSMÃO, 2011b, p.228). O três é a forma ímpar que abre o par para 

mundo e amplia as hipóteses. Embora aparentemente feche o conflito, mobiliza-o e propicia o 

desencadeamento de outros. Por isso, trabalha no jogo entre “confronto e 

complementaridade” (MARTELO, 1998, p.91), não se baseando na repetição do mesmo, mas 
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 Negritos do autor. 
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num movimento que solicita o heterogêneo e o diferido.  

Essa perspectiva da tríade é, de maneira similar, trabalhada no poema “Piano das 

Águas”, de Migrações de fogo (2004). Nele, Gusmão resgata de sua memória imagética as 

cenas do filme The lady from Shanghai
151

 [A dama de Shangai]
152

, de Orson Welles. Aliás, o 

cineasta norte-americano foi tão dinâmico quanto o poeta em estudo, desempenhou várias 

funções. Foi diretor, ator, roteirista, atuou em transmissões radiofônicas, trabalhou 

diretamente na montagem de alguns filmes, entre outras atividades. Welles, enquanto sujeito 

apaixonado pela arte e principalmente pelo cinema, estava no caminho “entre o praticante 

apaixonado e o homem de saber” (BAECQUE, 2010, p.20), sabedoria ligada à sua capacidade 

de olhar pelo viés do insólito e do improvável. Considerado um “mestre da ilusão” e um 

“labirinto sem centro” (COSTA, 2004, p.7), marcou-se também pelo inacabamento de vários 

projetos fílmicos ou, como afirma Adalberto Müller ao dialogar com os críticos espanhóis 

Carlos Heredero e Ana Iriarte, realizou um apaixonante trabalho em progresso, “em sua 

permanente luta contra moinhos de vento da indústria e do dinheiro” (MÜLLER, 2013, 

p.118). Em The lady from Shanghai, Welles nos apresenta um filme complexo, assinalado 
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 O filme, baseado na novela de Sherwood King – If I Die Before I Wake –, apresenta-nos uma história narrada 

e protagonizada por Michael O‟Hara, um marinheiro irlandês que, após salvar a bela Elsa Bannister – a femme 

fatale –, quando esta é agredida por malfeitores, envolve-se com ela num caso conturbado e obscuro. Elsa e seu 

marido Arthur Bannister, um advogado rico e claudicante, seguem viagem para São Francisco a bordo de um 

iate. Por esse motivo, Bannister contrata O‟Hara para trabalhar no barco no decorrer do cruzeiro. Durante o 

trajeto, junta-se ao casal George Grisby, sócio de Arthur, que descobre o envolvimento clandestino entre Elsa e 

O‟Hara. Então, Grisby oferece cinco mil dólares ao protagonista para simular seu assassinato, a fim de receber 

uma indenização da companhia de seguros. Michael aceita a proposta, uma vez que desejava fugir com Elsa, e 

assina um documento, no qual assume a culpa pela falsa morte de Grisby. No entanto, o sócio de Bannister é 

encontrado morto e o protagonista é acusado de homicídio. No enredo com muitas intrigas, o filme chega ao 

clímax numa cena de tiroteio na sala de espelhos de um parque de diversões, em que Michael, Elsa e Arthur têm 

um ajuste de contas, mas sem saber se disparam no adversário ou no próprio reflexo.  
152

 A dama de Shangai foi considerada por muitos críticos uma obra do cinema noir. Essa categoria 

cinematográfica derivou-se de filmes policiais americanos e do “romance negro” (romance de suspense, também 

policial) dos anos de 1930, cujo trabalho visual assemelhava-se aos filmes de terror dessa mesma época. 

Posteriormente, esse estilo de ficção foi editado pela Gallimard, em 1945, numa coleção conhecida como “Série 

Noir”. Tal epíteto deve-se ao caráter sombrio e asfixiante das imagens, à violência, à visão desencantada e ao 

enredo geralmente desconexo, complexo e fragmentado. Jacques Aumont e Michel Marie, acerca do film noir, 

comentam: “No filme negro, a investigação é menos interessante pelas capacidades de dedução de que o 

investigador dá provas do que pela maneira como ele mergulha no mistério, correndo o risco de sofrer más 

consequências. Este género foi muito comentado, tanto pelos seus aspectos sociológicos (detectives privados 

viris, mas sentimentais, mulheres perigosas e sedutoras, conluio dos meios da política e do crime, etc.) como 

pelos seus aspectos narratológicos (arte de baralhar as pistas e por vezes, simplesmente, a compreensão [...])”. 

(AUMONT e MARIE, 2008, p.179). 
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pela batalha contra a ilusão que emaranha os personagens numa tessitura de intrigas. Segundo 

Deleuze, há um passado conturbado que é percebido através das personalidades 

independentes, cindidas, alienadas, desequilibradas, “fósseis estranhamente ativos, 

radioativos, inexplicáveis no presente em que surgem, por isso ainda mais nocivos e 

autônomos” (DELEUZE, 1994, p.138). 
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[Figura 19: Fotogramas do filme The lady from Shanghai (1948)] 
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As cenas selecionadas exibem personagens numa sala de espelhos, na qual as imagens 

se projetam deformadas e partidas. Nesse mundo especular, simulacro, escombros e ruínas 

nos conduzem a subjetividades que deambulam entre o verdadeiro e o falso, numa labiríntica 

alteridade que não se resolve, já que a luta é contra os outros de si. O tiroteio atinge alvos 

imprecisos, pois não se identifica o objeto a ser mirado – a imagem ou o corpo antagonista. 

Nos três fotogramas iniciais, Welles joga com a reflexividade e o multiperspectivismo das 

imagens. Num primeiro momento, temos a montagem entrecortada das personagens a 

misturar planos e pontos de vista. Elsa é focalizada em primeiríssimo plano (o big close-up), 

ao passo que seu marido, em plano médio, atravessa o écran. O efeito é a desproporção 

imagética que ressalta a presença dominadora da femme fatale em contraposição à impotência 

de Bannister. Além disso, a inserção de campo e de contracampo no mesmo plano provoca 

estranhamento e, de certa forma, sugere a relação conturbada do casal. Em seguida, vemos 

novamente o recurso da montagem que explora a profundidade ilusória da cena e multiplica 

especularmente a imagem dos personagens, tornando-os observadores de outra ordem, isto é, 

numa posição autoscópica assistem à própria condição labiríntica.  

No fotograma que alude ao tiroteio, a cena é tripartida. Welles nos mostra os atores em 

plano médio, mas em discrepância quanto às dimensões e ao posicionamento. A figura 

feminina centralizada e de maior proporção é também o ponto perfurado do espelho. Em 

outras palavras, aquela que, na visão das personagens masculinas, fora a manipuladora, a 

desencadeadora de obscuridade e a responsável por uma “história tenebrosa”, convertera-se 

em imagem a ser destruída. Mais uma vez, o cineasta elabora uma série de campo e 

contracampo no mesmo fotograma, dando-nos a ver corpos desnorteados, perturbados, a se 

atingirem mutuamente em meio a espectros arruinados. Vidros brutalmente estilhaçados e 

imagens dissolvidas são expostos no penúltimo plano. Nele, percebemos a “difícil 

reciprocidade” (GUSMÃO, 2011b, p.228), a proximidade distanciada de sujeitos que 
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asseguram a indiferença entre viver e morrer. Aliás, numa das cenas finais, Bannister diz à sua 

esposa: “Matar você e me matar, não há diferença”. Resta apenas a imagem de O‟Hara em 

primeiríssimo plano, que, entre estilhaços, se afasta dos “cadáveres dos seres que o 

contaminaram” (COSTA, 2004, p.29). Para Deleuze, The lady from Shanghai é um filme 

muito intenso, “cada plano mostra um golpe, um contra-golpe, um golpe recebido, um golpe 

desferido” (DELEUZE, 1994, p.170). De certa forma, o que filósofo também destaca é a 

figura do três a entrelaçar a vida do protagonista:  

 

São três personagens em desequilíbrio, como três lençóis de passado que 

vêm submergir o herói, sem que este possa evocar o que quer que seja desses 

lençóis, nem mesmo decidir entre eles: Grisby, o homem que surge como um 

diabinho de corda (e nesse lençol o herói se verá perseguido por assassinato, 

quando lhe propunham o que parecia ser a simulação de um assassinato); o 

advogado Bannister, com sua bengala sua paralisia, sua monstruosa 

claudicação, que vai querer fazer com que seja condenado, depois de lhe 

propor uma defesa segura; e ainda a mulher, a rainha demente do bairro 

chinês, por quem ele está loucamente apaixonado, enquanto ela se serve de 

seu amor, do fundo de um indecifrável passado saído do Oriente. O herói se 

torna ainda mais louco na medida em que nada pode reconhecer desses 

passados, que se encarnam em personalidades alienadas, projeções talvez da 

sua que se tornaram independentes. (Ibid., p.138-139) 
 

 

 

 

A tríade, traço obsessivo da escrita de Gusmão, é recorrente no filme de Welles, já que, 

como apontou Deleuze, é o número de personagens alucinantes que se projetam na vida de 

O‟Hara e de passados entrecruzados que ele não conhece nem reconhece. Trata-se de um 

personagem construído entre a razão e a paixão, entre a consciência e o delírio. Por isso, 

consciente da loucura, ele nos fala em uma das cenas: “Acreditava estar exposto ao delírio, 

depois a razão me voltou, foi então que me achei louco”. Esse personagem é, para o poeta 

português, a figura do terceiro, do inconclusivo, do impreciso. É “o homem desabitado”, “o 

pálido espectro do amante” que “se repete e se abisma em cada espelho”
153

 (GUSMÃO, 

2004, p.21). Sendo assim, o autor não demonstra interesse pela trama da infidelidade 
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 Itálicos do autor. 
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desenvolvida no filme, o que ele resgata para o discurso poético é a cena de tiros na sala de 

espelhos e a imagem do terceiro, o único sobrevivente – “[...] o espelho de um espelho/ que 

multiplica as imagens tantas/ que se acendem, se interrompem e sobrepõem.” (Ibid., p.25). Na 

primeira estrofe de “O piano das águas”, lemos: 

 

Outra migração: uma imagem escreve no deserto 

na noite desertada da tua cabeça, um outro filme: uma e 

outra vez os espelhos estoirando estilhaçam e 

desmoronam as imagens congeladas desses três. 

O terceiro, o sobrevivente, procura uma saída 

que dê para a vida. Virá ao longo da marginal 

sabendo sem olhar da longa ausência do mar. E 

no entanto, é como se tudo pudesse ainda ser possível...
154

 

(GUSMÃO, 2004, p.20) 

 
 

 

A estrutura labiríntica dos personagens de The lady from Shanghai instigou Manuel 

Gusmão a propor outro labirinto, ao mesmo tempo, espaciotemporal e imagético. Dessa 

forma, percebe-se que planos e sequências fílmicas migram para a composição poemática, 

sendo reelaborados na medida em que sugerem “outra migração”, “outro filme” e outros 

sentidos. São imagens intrincadas e reconstituídas no cinema mnemônico da “noite desertada 

de tua cabeça”. Segundo explica o poeta, o migrante não é apenas o que transita por diferentes 

espaços, mas também se trata “de um leitor, de ouvinte ou de espectador que migrasse entre 

livros, músicas, pinturas ou filmes e que ao fazê-lo criasse assim outros livros, músicas, etc.; 

criasse outros mundos com bocados daqueles que transitoriamente vai habitando.” 

(GUSMÃO apud MESQUITA, 2007, p.157).  

Nessa contínua errância verbo-visual, a última cena da mencionada obra 

cinematográfica é a impulsionadora da escrita no écran textual – “uma imagem escreve no 

deserto”. Ademais, a referência ao número três, valorizada por Welles, do mesmo modo, é 

percebida no poema, como se pode notar, por exemplo, em “as imagens congeladas desses 
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 Itálicos do autor. 
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três”, o “terceiro”, ou no emprego de três verbos cujo campo semântico é o do estilhaçamento 

– “estoirando”, “estilhaçam” e “desmoronam” –, na tríade adjetivação – “Ou de todo inútil 

fosse a elegante a sábia a perfeita” (GUSMÃO, 2004, p.20) –, e na enumeração também 

triádica – “Ou a dos vestidos/ que tu pões entre ti o espelho e o homem” (Id., p.20). Através 

da combinação aliterante das oclusivas /p/, /t/ e /d/ com a fricativa /s/ e da assonância do /i/, 

/e/ e /o/, o poeta nos oferece uma visualidade sonora dos espelhos partidos da “floresta de 

vidro” (Id., p.20), de cuja destruição o terceiro escapa, uma vez que abre a contagem e não se 

cristaliza no um nem no dois. Ele expressa o desdobramento imagético dos outros e quebra as 

formas de fixação – “as imagens congeladas”. Esse terceiro é o que abre possibilidades, 

ainda que aparentemente improváveis – “é como se tudo pudesse ainda ser possível” –, o que 

recompõe restos de vários mundos e “procura uma saída/ que dê para a vida” (Ibid., p.20).  

O três, enquanto per-feição e inacabamento, não nos leva a compreender a “razão 

apaixonada” como uma síntese ou uma resolução para as dicotomias historicamente 

construídas. Ao contrário, põe em tensão constante a inquietante relação entre razão e 

sensibilidade na escrita poética. Nesse sentido, a “razão que ressoa pelo sensível” é o terceiro 

termo de uma construção aberta e ininterrupta, de um fazer que se co-move a cada articulação 

possível.  

Se o pensar na poesia é, ao mesmo tempo, uma forma de se afetar e de deixar que uma 

perturbação se produza (CAUQUELIN, 2007, p.104), o corpo poético participante, móvel, 

cognitivo e sensível, estruturado por Gusmão, inquieta-se na tarefa de assinalar sua voz, ou 

melhor, sua coralidade em tempos antilíricos, distópicos, marcados pelo esfacelamento 

afetivo. Assim, o lirismo do poeta, através da articulação de linguagens, imagens, 

antropogênese literária e compromisso ético, integra e desconcerta poiesis e téchné, 

capacidade sensitiva e intelectiva. Sua escrita enquanto um imenso palimpsesto permite-nos 
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encontrar nos textos poéticos um pensamento co-movido, uma “razão dialógica” a partilhar o 

sensível e a “escutar o rumor do mundo e as palavras dos outros” (GUSMÃO, 2011b, p.381). 
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4.2. As mãos co-movidas do leitor 

 

 

 
 

Ou a movente mão em movimento, em movimentos 

exploratórios? A mão que se aventura em território 

adormecido? A mão que sonha o sentido... 

 

(GUSMÃO, 2007, p.54) 

 

 

Eisenstein, ao visitar as reflexões do crítico norte-americano John Lowes, comenta que 

cada palavra é permeada, assim como cada imagem é transformada, “pela intensidade da 

imaginação de um ato criativo instigante” (EISENSTEIN, 2002b, p.13). Para ele, a 

capacidade imaginativa nos permite misturar e combinar elementos verbo-visuais 

possivelmente desconexos e estabelecer diferentes conexões em nosso pensamento. O 

cineasta acredita que somos co-movidos por nossas montagens imaginárias, já que tendemos 

a aproximar elementos autônomos que, muitas vezes, emergem inesperadamente, além de 

relacioná-los e daí engendrar uma “terceira coisa”, um novo sentido (Ibid., p.17). Frente a 

isso, ele destaca a condição dinâmica da obra de arte, na qual o espectador tem um papel 

fundamental que não se refere à recepção passiva “do resultado consumado de um 

determinado processo de criação”, mas ao seu caráter participativo ao “organizar as imagens 

no sentimento e na mente” (Ibid., p.21). Eisenstein, dessa forma, o insere no princípio 

dinâmico e vital da visualidade, retirando-o da “lógica embrutecedora” da mera e acrítica 

transmissão (RANCIÈRE, 2010, p.23), ou seja, aquela que limita a visão do espectador ao 

que o realizador lhe dá a ver e reduz seus sentimentos à energia que o cineasta lhe comunica 

(Id., p.23).  

De acordo com Rancière, a emancipação daquele que assiste a um espetáculo se inicia 
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quando se compreende que o olhar é também uma forma de ação capaz de confirmar ou 

transformar aquilo que é visualizado. Nesse sentido, o espectador é também ativo, pois 

observa, seleciona, analisa, compara, interpreta, compõe seu próprio filme, “seu próprio 

poema, como, a seu modo, fazem os actores ou os dramaturgos, os realizadores, os bailarinos 

ou os performers” (RANCIÈRE, 2010, p.23). Embora apaixonados pela obra, são reflexivos 

e, por isso, capazes de, ao mesmo tempo, assegurar certo distanciamento e evocar um desejo 

de proximidade (BAECQUE, 2010, p.21), segundo afirma o crítico Antoine de Baecque.  

Quando se menciona o ato de leitura, o movimento não é diferente. Com as “maviolas 

esferográficas” instauradas no “tecido ininterrupto” da memória, articulam-se montagens 

imprevisíveis e audaciosas (HELDER, 2006, p.141) que entrecruzam espaços, tempos, ideias, 

repertórios textuais e imagéticos: “Das raízes do seu sonho guarda –/ memória que tacteia os 

ares/ – gravidade que a ergue intensa,/ explodindo sempre, nos céus sobrepostos/ de um 

século/ instantâneo.” (GUSMÃO, 1990a, p.96). Através de metáforas, metonímias, elipses, 

símiles, entre outros recursos, os poetas abrem um leque de possibilidades significativas. Os 

leitores, de certa maneira, procuram os fios, escavam as camadas, a fim de construir e 

reinventar em sua mente os sentidos e as imagens que, muitas vezes, aparecem de forma 

descontínua e inusitada. Por esse viés, movem o olhar e ativamente compõem “seu próprio 

poema com os elementos do poema que tem à sua frente” (RANCIÈRE, 2010, p.22), 

desmantelando as fronteiras entre os que veem e os que agem, entre os que sentem e os que 

pensam, entre o leitor e o autor.  

Aliás, ler já pressupõe movimento. Nessa ação, temos os olhos a deambular pelas 

palavras, as mãos a co-mover os sentidos, o corpo a se envolver com o texto, o cérebro a 

realizar as prováveis ligações. Etimologicamente, a leitura também nos dá a ver uma 

mobilização, visto que, segundo ressalta Eduardo Prado Coelho, “aquele que lê é aquele que 

escolhe, que vai colher na árvore dos textos os frutos escolhidos: ler é eleger, escolher as 
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palavras que emergem do fio do discurso, dar-lhes o brilho e a cor que lhes convêm, e por isso 

todo o leitor é um eleitor [...]” (COELHO, 2001, p.78). Ler é, portanto, uma prática política e 

emancipatória, pois, através dela, temos a capacidade de “colher com os olhos”, de selecionar 

entre várias opções aquela que nos convém. Porém, não se trata de uma escolha qualquer. É 

uma busca pelos melhores frutos. Busca que organiza letras, palavras, textos, a fim de atribuir 

significados aos sujeitos e ao mundo que os cercam. Quando se elege conscientemente, 

pratica-se uma leitura dinâmica de seu contexto e procuram-se caminhos para reconstruí-lo. 

Por isso, todos devem ter garantido seu direito de eleger, seu direito de ler.  

Se, em primeira instância, a leitura se relaciona com a intelectualidade, ou seja, o 

intelectual é o “inter-lĕgĕre”, o que compreende suas escolhas, o que sabe distinguir bem as 

possibilidades; num outro viés, ela é atividade sensível. Não à toa, Barthes a associa a um ato 

prazeroso, a “uma prática confortável” “que contenta, enche, dá euforia” (BARTHES, 1987, 

p.21). Ela produz um encontro com o texto, estabelece uma relação de intimidade com o que 

é lido e integra a corporeidade verbal ao corpo leitor: “Curtas e lábeis as mãos do corpo põem 

o ilimitado em frases” (GUSMÃO, 1996a, p.33). O crítico francês ainda reforça a ideia de 

que “as palavras têm sabor”, lembrando-nos de que os termos “saber” e “sabor” possuem, em 

latim, a mesma etimologia
155

. Assim, ter um paladar apurado significava saber selecionar os 

sabores, cultivar o bom gosto. Por conseguinte, Barthes defende que “[n]a ordem do saber, 

para que as coisas se tornem o que são, o que foram, é, necessário esse ingrediente, o sal das 

palavras” (BARTHES, 1978, p.20). A leitura, então, propicia aos que leem “esse gosto das 

palavras que faz o saber profundo, fecundo” (Ibid., p.21).  

Como já ressaltamos, a escrita de Manuel Gusmão mobiliza uma “razão apaixonada” – 

a poesia –, transformando o texto num espaço corpóreo da “paixão do inteligível” (COELHO, 
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 Etimologicamente, o verbo saber vem do latim sǎpĕre e significa tanto “ter sabor; agradar ao paladar; 

perceber pelo sentido do gosto” quanto “ter inteligência, ciência, conhecimento, informação; conhecer, 

compreender” (CUNHA, 2010, p.573). De modo similar, o substantivo sabor , oriundo de sǎpŏris, deriva do 

verbo sǎpĕre e quer dizer “gosto, sabor característico de uma coisa” (Ibid., p.574). 
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2001, p.79). Ela une, concomitantemente, saber e sabor. Partindo dessa imbricação, a leitura, 

na obra do referido poeta, leva-nos a pensar em três instâncias: um ato de co-moção, uma 

construção epistemológica e uma tessitura errática de habitação. São modos de selecionar o 

que se lê e vê com consciência, empenho e sensibilidade, o que torna o leitor o dileto do 

poeta, ou seja, o escolhido afetivamente a partilhar a experiência estética e a ser o copartícipe 

do gesto escritural. Desse modo, leitor e autor reúnem corpos verbais e redigem o diálogo na 

“legenda de um encontro, de uma imagem, de uma fotografia, o fotograma dilecto, a 

fotografia delida, a fotografia lida e relida na gramática da sua luz, no drama da sua memória, 

na elegância de um olhar silencioso, na repetição impossível do nome que a nomeia.” 

(COELHO, 2001, p.80). 

Não há dúvidas de que as mãos de ambos co-movem os textos e nos propõem uma 

“fisiologia da leitura” (GUSMÃO, 2010, p.117), uma vez que, ao adentrarem a organicidade e 

a dinâmica vital do trabalho poético, são motivadas por uma perturbação, um assombro e, 

então, movimentam-se, reconfiguram-se, transformam-se na medida em que leem e escrevem 

cada letra e cada imagem. Nessa cumplicidade e nesse “vagaroso amor”, o poema se dá a ver 

na “radioscopia incerta” dos sentidos (OLIVEIRA, 2003, p.199), num ritmo cardíaco de 

palpitações oscilantes. Lido/escrito pelas mãos co-movidas, “habita agora/ a fluidez do 

sangue:/ cada imagem de fora,/ presa ao fotograma que já foi,/ de glóbulo em glóbulo se 

destrói” (Id., p.199) e se reconstrói.  

Na poesia de Gusmão, o leitor cinéfilo e bibliófilo, que opera “uma renovação da 

sensibilidade e da atividade crítica” (BAECQUE, 2010, p.29), aprende a olhar com a 

“paciência de uma desmedida lentidão” (COELHO, 2001, p.82). Suas instâncias perceptivas 

são convidadas à desautomatização para que, assim, se visualize atentamente o processo 

verbo-visual e o inventário de mundos que a leitura lhe oferece: “[...] outros capítulos dessa 

história e dessa escrita hão-de vir, lentos e vertiginosos, implacáveis e exaltantes.” 
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(GUSMÃO, 1990a, p.35); “[...] depositando-se em movimento lento no leito dessas frases.” 

(Ibid., p.36); “Em plena biblioteca, ouvindo os cavalos numa lenta invasão, o leitor redobra 

de atenção; [...]” (Ibid., p.37); “Respiram apenas, lenta a mente/ e é contudo uma doce ilusão 

pensar a um mesmo ritmo.” (Ibid., p.27). Não é por acaso que, em Ensaio sobre a cegueira, 

Saramago, através da voz de um personagem, aconselha-nos: “[...] acolha-se ao dito antigo, 

tinham razão os que diziam que a paciência é boa para a vista [...]” (SARAMAGO, 1995, 

p.283). Nessa esteira, o poeta teoriza a composição imagética e, de certo modo, o próprio ato 

de leitura, instigando seu leitor a ler de-vagar, a desenvolver “o esforço paciente” (GUSMÃO, 

1990a, p.33) e a desestabilizar seu olhar adaptado à indiscernibilidade visual contemporânea, 

ainda que para isso o deixe afetado pela cegueira. Essa afecção torna-se imprescindível para o 

encontro íntimo com o texto, pois o excesso de luz parece um empecilho para a mobilização 

dos sentidos: “Demasiada é a luz e por momentos tu és um clarão que cega.” (GUSMÃO, 

2004, p.22). Dessa maneira, a obscuridade
156

, inicialmente impactante, gera uma relação de 

cumplicidade entre as mãos que tateiam as camadas do texto, ainda que numa tentativa de 

“ocupação hesitante e cautelosa do espaço literário” (COELHO, 2001, p.80): “O leitor está 

cego: a luz cai sobre o olhar: as coisas vão nascendo minuciosas despertas e límpidas, [...]” 

(GUSMÃO, 1990a, p.33); “a luz cai... contra o olhar...: como o dia se fazia abria-se o mundo: 

tu.” (Id., p.33); “Fechas os olhos cegos e a dupla negação traz a teus pés/ um mar que é a 

negra onda: a porta fechada: a parede cega.// Depois dizes, dispões as mãos – esta última 

ilusão/ de que a vida responde – sobre os joelhos.” (GUSMÃO, 2004, p.14). Na busca de uma 

sabedoria proveniente dos olhos fechados, da percepção de uma “respiração nocturna” das 

palavras (HELDER, 2006, p.109), autor e leitor experimentam a “razão sensível” e a 
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 A respeito da obscuridade, Gusmão comenta que é a região de onde nasce os poemas e, por conseguinte, é a 

desencadeadora do movimento crítico na leitura: “Essa região é feita da mesma matéria obscura a que os antigos 

chamaram as Musas, que os românticos a inspiração ou a imaginação, que para Rimbaud era o mecanismo da 

alucinação, que os surrealistas julgaram reconhecer no in-consciente e que é uma região do corpo e das suas 

almas, onde os gestos e os impulsos verbais se encontram entrelaçados com imagens do mundo e dos humanos 

nele, agitados por uma energia violenta que estremece no acaso e na certeza, com que caminhamos com as mãos 

em frente para tactear obstáculos e os ouvidos atentos aos ressaltos.” (GUSMÃO, 2011b, p.179) 
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sinestésica força da composição escritural:  

 

O olhar ouve o que alguém escreve, silencioso e malevolente, 

disciplinadamente edificando essa ciência errática agora sua. O leitor abre e 

fecha como uma janela, não cessa de se abrir na respiração dessa luz 

emprestada, cresce como a árvore fronteira ao quarto, no jardim nocturno, 

 

estende os ramos através da alma do escritor, esse sangue opaco que não 

seca, essa promessa inadiável que não se cumpre. E é uma chama. O leitor 

vacila, e então os actores atropelam-se nessa cabeça cansada e erguida com 

orgulho, desfazendo-se na luz que é demasiada para o dia. 

 

Longe, 

Pede perdão, comovidamente, sôfrego e perdido, 

sobre o teu corpo como um rio fechado. 

(GUSMÃO, 1990a, p.36) 

 
 

 

Numa partilha co-movida, o ato de escrita apresenta-se indissociável do movimento de 

leitura, conforme poetizou o jovem português Daniel Faria: “Sabes, leitor, que estamos ambos 

na mesma página// [...] A magnólia estende contra a minha escrita a tua sombra/ E eu toco na 

sombra da magnólia como se pegasse na tua mão” (FARIA, 2009, p.327).   Partindo desse 

princípio, poeta e leitor são “personagens da linguagem” (ALVES, 2000, p.289), já que se 

tornam outros, encenam subjetividades no espaço-tempo da construção poemática. Não à toa, 

Charles Baudelaire, no célebre poema “Au lecteur”, já havia nos apontado a cúmplice 

teatralização que se desenvolve no âmbito textual: “C‟est l‟Ennui! – l‟œil charge d‟un pleur 

involontaire,/ Il rêve d‟échafauds en fumant son houka./ Tu connais, lecteur, ce mostre 

délicat,/ – Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère!”
157

 (BAUDELAIRE, 2006, 

p.112). Percebe-se, portanto, um fingimento fraternalmente assumido através da imagem do 

hipócrita, ou seja, do hypocrites, que, na Grécia Antiga, remetia àquele que atuava no teatro 

(o ator) (CUNHA, 2010, p.339). Numa ótica pessoana, diríamos que são personae a 

desempenharem seus papéis no âmbito ficcional da cena poética. Ida Alves reitera essa ideia 

                                                             
157

 “É o Tédio! – O olhar esquivo à mínima emoção,/ Com patíbulos sonha, ao cachimbo agarrado./ Tu conheces, 

leitor, o monstro delicado/ – Hipócrita leitor, meu igual, meu irmão!” (Tradução de Ivan Junqueira, 2006, p.113). 
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ao explicar que “a escrita é uma cena teatral e o poema um lugar de observação, onde se 

exercita a visão interior capaz de reconhecer os mundos que constituem a existência” 

(ALVES, 2000, p.200). 

Frente ao teatro de alterizações, o leitor impulsiona suas “mãos sem gente” (HELDER, 

2006, p.52), inserindo-as subjetivamente no corpo textual histórico que é o poema. Por esse 

motivo, na visão barthesiana, ele é “aquela personagem que está no palco (mesmo 

clandestinamente) [...]; sua escuta é dupla (e, portanto, virtualmente múltipla).” (BARTHES, 

2004, p.41). Ele “produz, amontoa linguagens, deixa-se infinita e incansavelmente atravessar 

por elas: ele é essa travessia.” (Id., p.41). Nesse sentido, na poética de Gusmão, o leitor 

participa ativa e criticamente na reinvenção dos procedimentos textuais – “O leitor, fechado 

nos parênteses, lê o capítulo em branco, a respiração da cidade submarina de onde os rios se 

precipitam e se cruzam desviados aqui” (GUSMÃO, 1990a, p.38); “as mãos do leitor 

procuram abrir a sua própria história dividida vindo.” (Id., p.38); “O leitor é um vocativo que 

está sempre fora de lugar, e assim os disparos dividem-no em figuras precárias que 

imediatamente confundem os seus contornos num caleidoscópio errado [...]” (Ibid., p.44). 

Consoante a isso, nota-se, no trabalho do poeta, a existência de uma concepção de 

leitura relacionada com uma construção epistemológica. Para Gusmão, o ato de ler 

desencadeia um processo de conhecimento, não só de códigos linguísticos como também do 

grande livro que é o mundo. De certo modo, trata-se de ação solidária, de uma cumplicidade, 

de uma forma de partilha sensível-cognitiva, de uma conversa humana, ou como nos diz o 

ensaísta Jorge Fernandes da Silveira, uma espécie de “verso com verso”, imagem com 

imagem, “uma maneira de conversação e/ou de conversão entre sujeitos e objetos de 

cultura”
158

 (SILVEIRA, 2003, p.11). E cultura, além de nos remeter aos comportamentos e às 

formas de manifestações artísticas e técnicas da humanidade, leva-nos a pensar em cultivo. 
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 Itálicos do autor. 
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Ora, por essa perspectiva, através da interação com o poeta e o texto, o leitor transforma sabor 

em saber, cultiva o gosto e suas habilidades intelectivas. Então, ler é também trabalho 

cultural, constituição de novos repertórios e desenvolvimento de um olhar cuidadoso para a 

materialidade laborada. Em “As posições do leitor”, seção do livro Dois sóis, a rosa – a 

arquitectura do mundo (1990), Gusmão nos apresenta um leitor desejoso do saber, “ávido da 

letra seguinte, ansioso por conhecer” (COELHO, 2001, p.86) as camadas do palimpsesto 

poético: “O leitor aprende o que não sabe e sabe essa luz que inicia o seu nascimento desde o 

fogo antigo até o negro definitivo destas letras.” (GUSMÃO, 1990a, p.36); “Então o leitor [...] 

subitamente não cessa de aprender, de buscar o nome de um sofrimento que divide em si a luz 

das águas do céu, [...]” (Ibid., p.45); “Aceitemos mesmo que este saber se partilha e que o 

leitor avance.” (Ibid., p.49). 

Segundo Ruy Belo, a poesia pode ser um meio de conhecer a si mesmo e aos outros. 

Com base nesse ponto de vista, ele defende a importância de uma educação poética, já que a 

escrita poemática é “uma forma de visão que ensina a ver” (BELO, 2002, p.290). Embora 

compreenda que leitores e poetas terão constante necessidade de aperfeiçoamento, de 

mudanças e de abordagens mais complexas e diversas, Ruy Belo acredita que é importante 

“aprender a fruir do poema e da beleza que nele se contém” (Ibid., p.104) e, possivelmente, a 

partir dele, desenvolver o diálogo com outros âmbitos culturais. De maneira próxima, Gusmão 

expõe que ler é “um modo de compreensão” (GUSMÃO, 2010, p.92) e implica a 

aprendizagem de códigos e de procedimentos que não são exatamente linguísticos, o exercício 

de uma “imaginação rigorosa” (Ibid., p.11) e a partilha de uma tradição, de um patrimônio 

historicamente construído (Ibid., p.92).  

O conhecimento, que a poesia nos proporciona, conduz o leitor a um possível 

confronto e, talvez, resistência, porque a aprendizagem é também uma experiência da queda: 

“O poema ensina a cair/ sobre vários sobre vários solos/ [...] como se perde os sentidos numa 
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queda de amor” (JORGE, 2008, p.64). Certamente, por tal motivo, Barthes assegure que o 

texto de fruição nos põe em estado de perda, de desconforto e nos desestabiliza, “faz vacilar 

as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus 

valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem.” (BARTHES, 

1987, p.21). No entanto, na ótica de Gusmão, a crise, a resistência e a insistência são, de 

alguma forma, propriedades inerentes ao texto vivo, já que ele não se deixa esgotar por um 

único gesto leitor; ao contrário, apela continuamente para novas leituras: “[...] vais de 

qualquer modo escrevendo sobre as frases que lês o medo e o ódio, a escolha.” (GUSMÃO, 

1990a, p.35). Cada poema solicita àquele que lê a reconstrução ou a reinvenção de sentidos. 

Ao eleger os caminhos para adentrar o espaço textual, “o leitor joga com o vazio, com a casa 

vazia que incentiva o jogo” (COELHO, 2001, p.91): “o leitor afasta-se um pouco e sabe que 

há algo que sempre lhe falta saber.” (GUSMÃO, 1990a, p.50).  

Através do jogo de presença e ausência, preenchimento e vazio, afetos e fricções, o 

leitor, paulatinamente, insere-se no corpo verbo-visual do poema e, com o autor, põe-se a 

escrever, a rasurar, a reconstruir os traços tipográficos, a mobilizá-los e a transformá-los. Ele 

aprende a olhar para dentro do texto, pois participa da mesma fisicidade que o constitui: “[...] 

sublinhando, escrevendo em itálico, abrindo parênteses, sempre abrindo a ameaça com a 

veemente entrega à fascinação que magoa e exalta, à alegria e à desatada miséria.” (Ibid., 

p.35); “[...] afasta e aproxima as fronteiras, folheia-as e dobra-as umas sobre as outras, e assim 

as frases e o país rolam, alteram-se as suas várias camadas, [...]” (Ibid., p.38); “Saltando de 

risco em risco, a sua alma diz o texto, variando as entonações, sempre falhada a voz.” (Ibid., 

p.44); “O leitor escrevendo sabe que alguma coisa o risca como ele risca as frases por cima 

das quais escreve, [...]” (Ibid., p.51). 

A mobilização pelas páginas desencadeia a construção de uma tessitura errática de 

habitação. O leitor “parte para longes terras” (Ibid., p.40), desloca-se pelo traçado da escrita, 
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num labirinto de vozes, imagens e tempos, tentando ocupar o espaço sensível e intelectivo do 

poema. Nessa busca de habitação, o leitor não se fixa, ele assume uma subjetividade viajante 

que percorre diversos territórios, palavras, composições imagéticas e novos modos de olhar. 

Na já referida seção “Posições do leitor”, Gusmão conduz a figura leitora a diferentes 

paisagens textuais – a de Clarice Lispector, de Guimarães Rosa, de Virginia Woolf, de 

Malcom Lowry, de Carlos de Oliveira, de Goethe, de Thomas Mann, de Robert Musil, de 

Júlio Verne, entre outras –, a paisagens fílmicas – como as de Hitchcock e as de Dreyer –, a 

lugares discrepantes – Los Angeles, Turquel, palácio de Maximiliano, Portela do Francês, 

Monte Rushmore, Espanha, México, Ítaca, entre outros –, a uma variada geografia – “praias 

velhíssimas”, “terra firme-movediça”, “as colinas”, “a ilha fatal”, “intermináveis ravinas 

azuis”, “uma cadeia de montanhas”, entre tantas –, além de oscilar por tempos distintos.  

O leitor é também espectador ativo. Aliás, suas mãos ajudam a elaborar os poemas-

filmes e, além disso, sua mente torna-se um dispositivo de projeção, como assinala Fernando 

Guerreiro, ele é também um “leitor-película”, “uma superfície vibrante” que produz suas 

imagens (GUERREIRO, 2008, p.104): “Figura luminosa no meio da noite, o leitor irradia 

pela sala a aventura do livro. Incandesce.” (GUSMÃO, 1990a, p.36); “Pela janela vê a noite 

posta sobre a mesa. [...] As ondas brilham escuras no cérebro nocturnamente iluminado” 

(Ibid., p.48); “[...] olhando pela janela do comboio que ele no sonho vê como se fosse um 

filme e não a vida [...]” (Ibid., p.41).  O poeta nos dá a ver um leitor que “sai de si” 

(COLLOT, 1997, p.26), projeta-se em seu exterior e adquire o distanciamento necessário para 

assumir, ao mesmo tempo, a condição de espetáculo e de espectador. Ademais, cada imagem 

visualizada na lentidão da leitura parece compor fotogramas de uma montagem inusitada: 

“Em plena biblioteca, os livros cantam, os cavalos invadem, o jardim estremece, as laranjas 

movem na alegria o frio de janeiro, e a morte vibra alacre pelas figuras do leitor debruçadas 

pelos múltiplos lagos dos dias e das noites, [...]” (GUSMÃO, 1990a, p.37). No referido 
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excerto, os verbos, cujo campo semântico é o do movimento – “cantam”, “invadem”, 

“estremece”, “movem”, “vibra” – e a estrutura paratática entrecortada sugerem uma 

estruturação semelhante a de sequências fílmicas montadas. Os personagens desse poema-

filme são antropomorfizados e ativados pelas “mãos imaginantes” do leitor. Por meio da 

angulação que se desloca do close-up – “os livros”, “os cavalos”, “as laranjas”, “a morte” – ao 

plano geral – “o jardim”, “múltiplos lagos dos dias e das noites” –, elaboramos mentalmente 

um filme que se “grava no cérebro e na pele” do texto.  

Como se pode observar, as relações entre poesia e outras manifestações artísticas, 

sobretudo a dinamicidade cinematográfica, são acionadas no ato de leitura. Por esse motivo, 

Gusmão solicita um leitor-espectador participativo que se mova e se co-mova com o corpo 

verbo-visual do poema. 

 

O leitor voa letra a letra, do tempo para o tempo. “Voa outro”, citando 

falsamente aquilo que lê: [...]  

[...] – percebe o leitor que tudo se mistura e é de vários lados que fala, que 

soam os disparos. Porque sempre móvel o hipotético ponto de coincidência. 

E contudo é como se o ruído do motor, a velocidade da deslocação do corpo 

em movimento, a velocidade da luz e a metamorfose descontínua do 

território sobrevoado, se tornassem de uma nitidez evidente,  

Como a do número finito das gotas de um rio que em flashes  

sobrepostos se  

despenhasse  

(GUSMÃO, 1990a, p.39) 

 

 

Esse leitor-espectador, aceso e movido “pela chama de cada sílaba” que lê 

(GUSMÃO, 2001a, p.39), é convocado pelo poeta a adentrar a sala escura de seu cinema 

mental, em que as imagens se constroem através de planos variados, pontos de vista, 

montagens, raccords, movimentos e iluminações. A poesia fílmica de Manuel Gusmão torna-

se um importante dispositivo do imaginário a possibilitar o diálogo entre as artes poéticas e 

cinematográficas e, além disso, faz-se um veículo de integração do humano com a incessante 
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migração da linguagem. Desse modo, com seu cinepoiesis, o poeta nos propõe a árdua tarefa 

de transformação do “mundo em nós e fora de nós” (GUSMÃO, 2007, p.2). 
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____________________________________________________________  CONCLUSÃO 

 

 

 

  

                           

Não foi para morrer que nós nascemos, 

não foi só para a morte que dos tempos 

chega até nós esse murmúrio cavo, 

inconsolado, uivante, estertorado, 

desde que anfíbios viemos a uma praia 

e quadrúmanos nos erguemos. Não. 

Não foi para morrermos que falámos, 

que descobrimos a ternura e o fogo, 

e a pintura, a escrita, a doce música. 

Não foi para morrer que nós sonhámos 

ser imortais, ter alma, reviver, 

ou que sonhámos deuses que por nós 

fossem mais imortais que sonharíamos. 

 

(SENA, 1988, p.135) 
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5. CONCLUSÃO 
 

 

 
 

E contudo ouves ainda o ciclo perpétuo: 

             a destruição e o nascimento da linguagem. 

 

Concentras toda a tua esperança/ e contra essa alta 

parede 

cega, contra a máquina do silêncio, contra as marcas 

do sangue 

fuzilado, tentas cantar, regressas 

 

ao canto; [...] 

 

(GUSMÃO, 2004, p.82) 

 

A poesia, especialmente na contemporaneidade, tem sido marcada por múltiplas 

dicções que demonstram a coexistência de vertentes literárias e de fecunda diversidade de 

projetos estéticos. Há presença considerável de diálogos, permitindo a articulação do trabalho 

poético com outras formas de expressões artísticas – entre elas a cinematográfica –, o que 

revitaliza o registro particular de cada poeta ao perceber as potencialidades criativas dessas 

interlocuções.   

Nesse percurso, poesia e cinema, embora mantenham suas peculiaridades, cada vez 

mais estabelecem relações entre si. Não à toa, muitos cineastas explicitaram a importância da 

presença de elementos poéticos na obra cinematográfica e vários poetas demonstraram a 

relevância de se aprender a olhar através das estratégias fílmicas. Uns e outros sinalizaram a 

necessidade de humanizar a visão maquínica da câmera e, ao mesmo tempo, de aprimorar os 

olhos humanos através das possibilidades oferecidas pelos aparatos ópticos.  

Manuel Gusmão, poeta que nos impulsionou a desenvolver esta tese, demonstra-se um 

grande cinéfilo, no sentido daquele que constrói um “diálogo de intimidade” (BAECQUE, 

2010, p.19) e sabe manter uma relação de proximidade e afastamento com os filmes a que 
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assiste. Sendo assim, o cinema é, para o poeta, um modo de reinventar o olhar e de 

desestabilizar a visão já condicionada aos excessos e à indiscernibilidade visual. Não é por 

acaso que, em seus poemas, haja referências a filmes que, raramente, apresentam força no 

circuito mercadológico hollywoodiano. Trata-se, então, de um repertório fílmico que não 

reitera os aspectos banalizantes da indústria imagética. De uma forma ou de outra, a presença 

da sétima arte na obra do autor é perceptível tanto no plano temático e vocabular quanto no 

plano compositivo dos poemas.  

Partindo da constatação de que essa arte do tempo e do movimento demonstra sua 

força no referido trabalho, propusemos, através deste estudo, a análise dos processos de 

construção imagética na obra poética de Gusmão, investigando, sobretudo, a elaboração 

lexical que explora um vocabulário fílmico, a busca de aproximação de estratégias transpostas 

de uma arte para outra e o entendimento da imagem e de sua constituição no cruzamento de 

linguagens diferenciadas.  

Motivados por essas questões, elegemos o verbo comover como base estruturadora da 

tese, devido à sua recorrência, principalmente semântica, seja nos livros de poesia, seja nos 

ensaísticos. Por esse viés, o comover desdobrou-se em COM-O-VER, COMO-VER e CO-

MOVER e, a partir daí, pensamos a obra de Gusmão enquanto “uma escrita em movimento”, 

“um cinema de palavras” e “uma poética de afetos”. Nessas três vertentes, encontramos um 

contínuo deslocamento das instâncias verbo-imagéticas e do olhar que se desautomatiza por 

meio da leitura e das relações espaciotemporais, numa aposta incessante na partilha sensível-

cognitiva.  

O COM-O-VER possibilitou-nos movimentar outros verbos como o dizer e o fazer. 

Estes, por sua vez, impulsionam o dinamismo dos poemas e permitem ao poeta mobilizar a 

materialidade verbo-visual, ou seja, a “matéria-emoção” (COLLOT, 1997, p.79) que nos dá a 

construir uma forma política de habitar o sensível. Dessa maneira, percorremos a visualidade 
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que se exprime no corpo verbal da obra de Gusmão e problematizamos o conceito de écfrase, 

historicamente relacionado com a ideia de descrição, de enargeia (evidência) e de clareza, 

isto é, com o modo de presentificação visual através do discurso. No entanto, verificamos 

que, na complexa conceituação da imagem, a ausência é inerente à sua constituição – é uma 

presença da ausência e uma “ausência presente”. A escrita do autor de Migrações do fogo, 

nesse sentido, pensa o diálogo interartes a partir de uma ilusão de presença, de um jogo de ver 

e desver o objeto artístico verbalizado no poema. Daí, não haver uma preocupação com a 

evidência descritiva, mas um interesse de transmutar e de se apropriar desse objeto, 

transformando-o em nova obra. 

O COMO-VER deu-nos a perceber um poeta que teoriza sua composição imagética, 

isto é, aprende a olhar e a movimentar seus ângulos de visão com base na mobilização da 

materialidade poética. Buscando aproximações entre poesia e cinema, ele faz uso de sua 

caneta-câmera e constrói sua cinematografia ao explorar, através de processos fílmicos, a 

potencialidade visual da composição poemática. Gusmão vale-se de seu repertório imagético 

e mental para reinventá-lo e recriá-lo no écran aberto na página, dando forma a seu 

cinepoiesis. Por esse caminho, investe no clinâmen poético, o que lhe permite estruturar o 

cinema de palavras por meio de “átomos linguísticos” que se fragmentam e se recompõem, 

em desvios e declinações, em slow motion, plongée e close-up, num movimento de frenagem 

e lentidão, num “encontro irrepetível” (GUSMÃO, 2010, p.437) de uma intermitência 

temporal.  

Por fim, o CO-MOVER ajudou-nos a compreender o texto poético do escritor como 

um espaço de “experimentação verbal dos afectos” (GUSMÃO, 2010, p.424), um topos 

dialógico que faz ressoar, entre afetos e fricções, sua memória afetiva, verbal e imagética. 

Nesse sentido, a poesia é percebida como “razão impura”, porque se demonstra “razão 

apaixonada”, afetada por sua materialidade (Gusmão, 2010, p.60). Ela, então, se 
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desterritorializa ao entrecruzar seu poder sensível e cognoscitivo. Trata-se, portanto, de outra 

lógica que aceita o terceiro termo, não enquanto síntese, mas como inacabamento, imprecisão 

e abertura de possibilidades. Diante disso, o leitor com suas mãos co-movidas torna-se 

protagonista das cenas de escrita e de leitura – “O leitor põe-se a escrever” (GUSMÃO, 

1990a, p.49). O ato de ler, entendido como prática política e emancipatória, desenvolve, por 

entre tessitura errática de habitações também oscilantes, uma “partilha do sensível” 

(RANCIÈRE, 2009, p.17) e uma aprendizagem do mundo fora e dentro do texto, 

conhecimento construído na leitura de-vagar, na “implacável paciência” (GUSMÃO, 1990a, 

p.108) daquele que monta seu cinema verbal.  

Com essa perspectiva, evidenciamos o caráter político e ético da poesia de Manuel 

Gusmão, mas sem se restringir a uma opção político-partidária, ou como expõe Rosa Maria 

Martelo, “sem subscrever a possibilidade de haver uma estética marxista”, “„mesmo que haja 

hipóteses marxistas em estética‟” (MARTELO, 2012a, p.142). É, dessa forma, que, ainda 

segundo a autora, o poeta diz sim “a mais alta alegria” (GUSMÃO, 2001a, p.16), não à 

barbárie e ao esquecimento; sim à “enorme paixão da esperança” (GUSMÃO, 1990a, p.130), 

“à promessa sem garantias, e não à injustiça e à opressão” (MARTELO, 2012a, p.142). 

Neste trabalho, procuramos sinalizar algumas de suas lutas. Uma delas a de falar 

contra o tempo, “contra o contemporâneo”, no sentido de se recusar a reproduzir as leis 

mercadológicas e a espetacularização da visão. Um exemplo disso está na sua concepção de 

leitura e escrita que pressupõe selecionar, eleger, co-mover, conhecer com a morosidade da 

“implacável paciência” (GUSMÃO, 1990a, p.108). Cada livro seu é um projeto lento, no qual 

se organiza uma pluralidade de formas e de registros. Basta averiguar a distância temporal de 

uma publicação em relação com as outras, como se pode notar em Dois sóis a rosa – a 

arquitectura do mundo (1990), Mapas/ o assombro a sombra (1996), Migrações do fogo 

(2004) e as demais –, o que demonstra trabalho atento e co-movido com a linguagem.  
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Ademais, o de-vagar lhe permite não se cristalizar na superficialidade do que é 

visualizado e lido e, assim, adentrar as peculiaridades de sua “matéria-emoção”. É dessa 

forma que o poeta nos dá a perceber sua ética do olhar, sua maneira de desautomatizar os 

sentidos e sua crítica à velocidade e à indústria visual de nosso tempo. Investir na lentidão e 

na frenagem parece uma proposta utópica, principalmente numa sociedade em que 

prevalecem a impaciência, o imediatismo, a urgência, a rapidez e as leis do consumo 

desenfreado. Contudo, Gusmão segue na contramão, num “lento prazer de escrever” 

(HELDER, 2009, p.167), de ler e de visualizar o mundo, mas com a avidez de partilhar 

saberes, sentidos, pontos de vista e, assim, abrir uma possibilidade de configuração e 

reconfiguração do humano. Desse modo, sua outra luta é contra o silêncio que impede as 

formas de canto e de desencanto. Por esse motivo, movimenta as palavras alheias, emprega a 

“voz emprestada” (GUSMÃO, 2001a, p.45) e não se deixa calar: “Da língua em pedaços/ 

partida e repartida. Boca a boca –/ terapia amante: a troca dos ritmos./ Com elas, as mãos 

ferozes, dá-me// dá-me a tua voz para minha fala.” (GUSMÃO, 2001a, p.46). 

Gusmão nos mostra que “a poesia tem muitas moradas” (GUSMÃO, 2010, p.14) e, 

por conseguinte, está aberta a diálogos e encontros, a uma partilha solidária de tessituras 

verbo-visuais. No entanto, ela também nos conduz a “certezas sem garantias”, a “hipótese[s] 

arriscada[s] de um outro possível” (Id., p.14), já que, do mesmo modo, se instaura no “atrito, 

desvio, confronto” (LOPES, 2003, p.14). Por entre afetos e fricções, através de mãos que se 

mobilizam como a consciência-câmera, o poeta dinamiza seu trabalho e experimenta a 

visualidade na relação entre sujeito, mundo e linguagem. Dessa forma, palavra e imagem 

articulam-se como um outro no “imenso poema inacabado” de Manuel Gusmão, tecendo fios 

intertextuais e reescrevendo o lirismo no vasto écran da literatura portuguesa contemporânea. 

 

 



222 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

 

 
6.1. Fontes primárias 

 

 

 

6.1.1. De Manuel Gusmão 

 

 

 

6.1.1.1.  Poesia 

 

 

GUSMÃO, Manuel. Dois sóis, a rosa – a arquitectura do mundo. Lisboa: Editorial Caminho, 

1990a. 

 

______. Mapas/ o assombro a sombra. Lisboa: Editorial Caminho, 1996a. 

______. Teatros do tempo. Lisboa: Editorial Caminho, 2001a. 

______. Os dias levantados (libreto para a ópera homônima de António Pinho Vargas). 

Lisboa: Editorial Caminho, 2002a. 
 

______. Migrações do fogo. Lisboa: Editorial Caminho, 2004. 

______. A terceira mão. Lisboa: Editorial Caminho, 2007. 

______ e MELO, Jorge Silva. Da República e das gentes. Lisboa: Bicho do Mato, 2011a. 

______. Pequeno tratado das figuras. Lisboa: Assírio & Alvim, 2013a. 

______. Contra todas as evidências – Poemas reunidos I. Lisboa: Edições Avante!, 2013b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 

6.1.1.2.  Crítica literária 

 

GUSMÃO, Manuel. Maria Velho da Costa: Maina Mendes. Letras ɛ Artes. IX, 275, p. 40-45, 

abr. 1970. 

 

______. Para uma leitura da impossibilidade na obra de Fernando Pessoa (a partir de 

poemas dramáticos). Lisboa, 1970. Dissertação de licenciatura, policopiada – Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), Lisboa, 1970. 

 

______. Nuno Bragança: A noite e o riso. Letras ɛ Artes. Lisboa: FLUL, IX, 275, p.40-45, 

abr. 1970.  

 

______. A (Nova) Crítica em Questão. Diário de Lisboa. Lisboa, 23 set. 1971. Suplemento 

Literário, p.4-7. 

 

______. Relatório de releitura de A noite e o riso (prefácio). In: BRAGANÇA, Nuno. A Noite 

e o Riso. 2.ed. Lisboa: Moraes Editores, 1978, p.7-38. 

 

______. A cena da História em Jacques le Fataliste et son maître (Notas para um roteiro). In: 

BRILHANTE, Maria João e JORGE, Luiza Neto (org.). O Fatalista de Diderot. Lisboa: 

Moraes Editores, 1978, p. 35-42. 

 

______. Prefácio a Esmirna Cidade Azul. In: ALMEIDA, Fernando António. Esmirna Cidade 

Azul. Lisboa: Editores Anos 80, 1980. 

 
______. A Poesia de Carlos de Oliveira. Coleção Textos Literários. Lisboa: Seara Nova, 

1981. 

 

______. Sur la scène littéraire dans “Jacques le Fataliste”/ (Dialogues, redites et hypothèses). 

Ariane. Lisboa: FLUL, n.1, p.87-104, 1982. 

 

______. Apresentação. In: SANTOS, José Carlos Ary dos. VII Sonetos. Lisboa: Ed. Avante!, 

1982. 

 

______. À maneira de posfácio. In: CORTEZ, Artur. A Morte no Tejo. Lisboa: A Regra do 

Jogo, 1982, p.91-94. 

 

______. Sur la scène littéraire et scène de l‟histoire dans “Jacques le Fataliste”. Ariane. 

Lisboa: FLUL, n. 2, p.93-129, 1983. 

 

______. Le Surréalisme. Lectures/ Écritures au Portugal. Quelques Notes.  L’Enseignement et 

l’expansion de la Littérature Française au Portugal. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 

1984; p.193-205. 

 

______. O Ano da Morte de Ricardo Reis de José Saramago. Diário de Lisboa. Lisboa, 1984. 

Suplemento Cultural, p.5-7. 



225 

 

______. O discurso sobre as artes plásticas como revelador de poética. Éluard e Ponge: 

“Donner à voir/ L‟Atelier contemporain”. In: SEIXO, Maria Alzira (org.). Poéticas do Séc. 

XX. Lisboa: Livros Horizonte, 1984, p.108-119. 

 

______. O Poema Impossível: O “Fausto” de Pessoa. Lisboa: Editorial Caminho, 1986. 

 

______. A Poesia de Alberto Caeiro. Lisboa: Comunicação, 1986.  

 

______. “Casas Pardas” – a arte da polifonia e o rigor da paixão: uma poética da individuação 

histórica (prefácio). In: COSTA, Maria Velho da. Casas Pardas. Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, 1986, p.9-57. 

 

______. “Cortes”: a paixão de um tempo de desgosto (prefácio). In: FARIA, Almeida. Cortes. 

3.ed. Lisboa: Ed. Caminho, 1986, p.7-15. 

 

______. “Uma Abelha na chuva”: uma cosmologia trágica (Introdução à leitura do romance, 

bio-bibliografia, nota sobre o conjunto da obra do Autor, cronologia comparativa e antologia 

crítica). In: OLIVEIRA, Carlos de. Uma Abelha na chuva. Lisboa: Círculo de Leitores, 1987, 

VII-LXXVII. 

 

______. A poética de Francis Ponge: gestos e figurações da poesia numa cena histórica. 

Lisboa, 1987. 901 f. Tese de Doutoramento em Letras (Literatura Francesa) – Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1987.  

 

______. Textualização, polifonia e historicidade. Vértice. Coimbra: S.E.V.,  n.6, série II, p.47-

51, Lisboa, set. 1988.  

  

______. Fernando Pessoa e a poesia portuguesa contemporânea. Vértice. Coimbra: S.E.V,  n. 

8, série II, p.5-9, nov.1988. 
 

______. Entrevista com José Saramago. Vértice. Coimbra: S.E.V., n.14, série II, p.85-99, 

maio 1989. 

 

______. A Arte da Poesia em Gastão Cruz (prefácio). In: CRUZ, Gastão. Órgão de Luzes. 

Poesia Reunida. Lisboa: IN/ CM, 1990b; p.7-21. 

 

______. Poemas de Ricardo Reis (estudos). Lisboa: Comunicação, 1991. 

 

______. Da poesia como razão apaixonada 1. In: GRAFF, Marc-Ange (org.). Poesia da 

Ciência. Ciência da poesia. Lisboa: Escher, 1991, p.197-216. 

 

______. Da poesia como razão apaixonada 2. In: MONTEIRO, Ofélia Paiva (org.). Poesia da 

ciência. Ciência da poesia. Lisboa: Escher, 1992, p.131-141. 

 

______. Em memória de Carlos de Oliveira: Trabalho poético – paisagem e povoamento. 

Vértice. Coimbra: S.E.V, n.53, série II p.65-70, mar.-abr.1993. 

 

______. Rimbaud au Portugal. Arquivos do Centro Cultural Português. Vol. XXXII. Lisboa, 

Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p.235-255. 

 



226 

 

______. Da poesia como razão apaixonada. 3. In: BASÍLIO, Kelly e ______. Poesia & 

ciência. Lisboa: Cosmos - G.U.E.L.F. - Groupe Universitaire d‟Études de Littérature 

Française, 1994, p.235-248. 

 

______. A veemência contida da dor (sobre Dores de Maria Velho da Costa). Jornal de 

Letras, Artes e Ideias. Lisboa, 15 mar. 1995, XV, 637, p. 24-25.  

 

______. Literatura e conhecimento. Românica. Lisboa: FLUL, n.4, p.151-167, 1995. 

 

______. “La Dispute”: experiência e jogo. “A Disputa”/ Marivaux. Lisboa: Teatro Nacional 

D. Maria II, 1995, p.15-17. 

 

______. Nuno Bragança [e a sua] autobiografia em três romances. Jornal de Letras, Artes e 

Ideias. Lisboa, 25 out. 1995, XV, 653, p. 4-5. 

 

______. Em Memória de Carlos de Oliveira. Tabacaria. Lisboa: Casa Fernando Pessoa –  

Contexto Editora, n.0, p. 36-37, 1996b. 

 

______. A arte narrativa de Maria Judite de Carvalho. Jornal de Letras, Artes e Ideias. 

Lisboa, 22 maio 1996c, XV, 668, p.18. 

 

______. Luiza Neto Jorge: o som e a fúria do sentido. Tabacaria. Lisboa: Casa Fernando 

Pessoa, n.2, p.48-55, 1996d. 

 

______. Transformações da poesia portuguesa no princípio dos anos 60. 8 de Cascais (8 a 13 

de julho de 1996). Cascais: Câmara Municipal de Cascais, vol. 4, p.189-198, jul. 1997. 

 

______. On some recent poetry [Apresentação e antologia]. New Portuguese Writers (1985-

1997). Lisboa, Portugal – Frankfurt: S.A e IPLB, 1997, p.19-41. 
 

______. Silvina Rodrigues Lopes: A legitimação em literatura. Dedalus. Lisboa: Associação 

Portuguesa de Literatura Comparada, n.6, p.336-340, 1997. 

 

______. Linguagem e história segundo José Saramago. Via Mundial. Lisboa, n.10, p.12-15, 

nov. 1998. 

 

______. O sentido histórico da ficção segundo José Saramago. Vértice. Coimbra: S.E.V.,  

n.87, p.7- 22, nov.- dez. 1998.  

 

______. La singularité de Saramago, prix Nobel. L’Année littéraire de 1997/1998 – Revue 

internationale des critiques littéraires, nº 46. Paris: Association Internationale des critiques 

littéraires, n.46, p.17, 1999.  

 

______. Notes for a cartography of XXeth Century Portuguese Poetry. In: TAMEN, Miguel 

and BUESCU, Helena Carvalhão (ed.). A Revisionary History of Portuguese Literature. 

Hyspanic Issues. Vol. 18. New York: Garland Publishing Company, 1999, p.153-175. 

 

______. “A poesia está na rua” – a literatura portuguesa e o 25 de abril. O Militante. Lisboa, 

n. 242, p.39-41, set.-out. 1999. 

 



227 

 

______. Quando quem dedica um conto, também dedica a vida [nota de leitura dos Contos 

Vermelhos de Soeiro Pereira Gomes, e cronologia]. Caderno Vermelho. Lisboa, n.6, p.58-59, 

inv.-prim. 1999. 

 

______. Anonimato ou alterização? Semear – Revista da Cátedra Padre António Vieira de 

Estudos Portugueses – PUC-Rio. Rio de Janeiro: NAU, n.4, p.263-279, 2000. 

 

______. Da Literatura enquanto construção histórica. In: BUESCU, H., DUARTE, J.F. e 

GUSMÃO, Manuel. A Floresta Encantada. Lisboa: Dom Quixote e Centro de Estudos 

Comparatistas, 2001b, p.181-224. 

 

______ e COELHO, Eduardo Prado. O leitor escreve para que seja possível. Lisboa: Assírio 

& Alvim, 2001c. 

 

______. Rimbaud: alteridade, singularização e construção antropológica. Cadernos de 

Literatura Comparada – Contextos de modernidade. Porto: Cadernos de Literatura 

Comparada, n.5, p.91-124, 2002b. 

 

______. A invenção do corpo amoroso em Luiza Neto Jorge. Inimigo Rumor. Rio de Janeiro, 

n.13, p.163-175, 2002c. 

 

______. O texto da filosofia e a experiência literária. Scripta. Belo Horizonte, v.6, n.12, 

p.235-257, 1º sem. 2003a. 

 

______. O Fausto – um teatro em ruínas. Românica. Lisboa: FLUP, n.12, p.67-86, 2003b. 

 

______. A história e o projecto humano (Que quer dizer o texto quando diz “o que o texto 

tece advirá ao homem como destino”). Ariane. Lisboa: FLUL, n.18-20, p.119-138, 2005. 

 
______. Uma poética e uma estética mínimas: fragmentos para um pequeno tratado teológico-

político. Vértice. Coimbra: S.E.V., n.131, p.14-37, nov.-dez., 2006. 

 

______. Sobre como se fez. Relâmpago. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, n.23, p.106, 

out. 2008. 

 

______. Finisterra. O Trabalho do Fim: reCitar a Origem. Coimbra: Angelus Novus, 2009. 

 

______. Tatuagem & palimpsesto: da poesia em alguns poetas e poemas. Lisboa: Assírio & 

Alvim, 2010. 

 

______. Uma razão dialógica: ensaios sobre literatura, a sua experiência do humano e a sua 

teoria. Lisboa: Editorial Avante!, 2011b. 

 

______. “„A forma informe‟, de Rosa Maria Martelo”. In: A Phala. Lisboa: março de 2011. 

Disponível em: http://phala.wordpress.com/2011/03/07/%C2%ABa-forma-informe%C2%BB-

leitura-de-manuel-gusmao/. Acesso em: 20 abr. 2011c.  

 

 

http://phala.wordpress.com/2011/03/07/%C2%ABa-forma-informe%C2%BB-leitura-de-manuel-gusmao/
http://phala.wordpress.com/2011/03/07/%C2%ABa-forma-informe%C2%BB-leitura-de-manuel-gusmao/


228 

 

 

6.1.2. De outros autores 

 

 

 

ALEGRE, Manuel. O canto e as armas. Sintra: Publicações Europa-América, 1979. 

 

ANDRADE, Eugénio. Poemas de Eugénio de Andrade. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999.  

 

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. Obra poética I. 4. ed. Lisboa: Caminho, 

1998. 

 

BAUDELAIRE, Charles. As Flores do Mal. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 2006.  

 

______. Sobre a modernidade. 6.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

 

______. Pequenos poemas em prosa. São Paulo: Hedra, 2007. 

 

BELO, Ruy. Todos os poemas. Lisboa: Assírio & Alvim, 2000. 

 

BRANDÃO, Fiama Hasse Pais. Poesia reunida. Lisboa: Assírio & Alvim, 2006. 

 

CAMÕES, Luís Vaz de. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1973. 

 

______. Os Lusíadas. Porto: Porto Editora, 1978. 

 

______. Líricas. 10. ed. Lisboa: Sá da Costa, 1981. 
 

CARO, Tito Lucrécio. A natureza das coisas. Lisboa: Typ. de Jorge Ferreira de Mattos, 1891. 

 

COSTA, Maria Velho da e COELHO, Teresa Dias. Dores. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 

1994. 

 

ECHEVARRÍA, Fernando. A Base e o Timbre. Lisboa: Liv. Moraes Editora, 1974.  

______. Epifanias. Porto: Edições Afrontamento, 2006. 

 

FARIA, Daniel. Poesia. Vila Nova de Famalicão: Edições Quasi, 2009. 

FREITAS, Manuel de. Uma espécie de crime: apresentação do rosto de Herberto Helder. 

Lisboa: & Etc., 2001. 

HELDER, Herberto. Cinemas. In: Relâmpago. Lisboa, n. 3, p.7-8, out. 1998. 

______. Photomaton & Vox. 3.ed. Lisboa: Assírio & Alvim, 2006. 

______. Ofício cantante – poesia completa. Lisboa: Assírio & Alvim, 2009. 



229 

 

______. Os passos em volta. 2.ed. Rio de Janeiro: Azougue Editoria, 2010. 

HENRIQUES NETO, Afonso. Ser infinitas palavras (poemas escolhidos & versos inéditos). 

Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2001. 

______ (org. e trad.). Fogo alto: Catulo, Villon, Blake, Rimbaud, Huidobro, Lorca, Ginsberg. 

Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2008. 

HÖLDERLIN, Friedrich. Reflexões. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 

JORGE, Luiza Neto. Poesia. Lisboa: Assírio & Alvim, 1993. 

______. 19 Recantos e Outros Poemas. Org. Jorge Fernandes da Silveira e Maurício Matos. 

Rio de Janeiro, 7 Letras, 2008. 

JÚDICE, Nuno. A matéria do poema. Lisboa: Dom Quixote, 2008. 

 

LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: 

Rolim, 1994. 

 

LOPES, Adília. Dobra – poesia reunida (1983-2007). Lisboa: Assírio & Alvim, 2009. 

 

MAGALHÃES, Joaquim Manuel. Consequência do lugar. Lisboa: Relógio d‟Água, 2001. 

MALLARMÉ, Stéphane. Poésies et autres textes. Paris: Libraire Générale Française,  

2005. 

 

MIRANDA, Sá de. Sá de Miranda – Poesias. Lisboa: Gráfica Lisbonense, 1939. 

 

NOBRE, António. Só – seguido de Despedidas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. 

 

OLIVEIRA, Carlos de. Finisterra – paisagem e povoamento. Lisboa: Sá da Costa, 1978. 

 

______. Casa na duna. 8.ed. Lisboa: Sá da Costa Editores, 1983. 

 

______. Trabalho poético. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003. 

 

______. O aprendiz de Feiticeiro. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004. 

 

PACHECO, Fernando Assis. Cuidar dos vivos. Coimbra: Vértice, 1963. 

 

PEREIRA, David Teles. Pequena elegia da memória. Relâmpago. Lisboa: Fundação Luís 

Miguel Nava, n.27, ano XIV, out. 2010. 

 

PESSANHA, Camilo. Clepsidra e outros poemas. Sintra: Publicações Europa-América, 1999. 

 

PESSOA, Fernando. Poemas de Álvaro de Campos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

 

______. Livro do Desassossego. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 



230 

 

 

______. Antologia poética. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012. 

 

PONGE, Francis. Le parti pris des choses. Paris: Gallimard, 2008. 

 

QUENTAL, Antero. Antologia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. 

 

RIMBAUD, Arthur. Poésies. Une saison en enfer. Illuminations. Paris: Gallimard, 1999. 

 

SÁ-CARNEIRO, Mário de. Todos os poemas. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1976. 

 

SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 

SENA, Jorge de. Poesia I. Lisboa: Edições 70, 1988. 

 

______. Poesia II. Lisboa: Edições 70, 1988. 

 

______. Poesia III. Lisboa: Edições 70, 1989. 

 

______. Amor e outros verbetes. Lisboa: Edições 70, 1992. 

 

VALÉRY, Paul. Variété. Paris, Gallimard, 2002.  

 

VERDE, Cesário. Poemas reunidos. São Paulo: Ateliê Editorial, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 

 

 

 

6.2. Fontes secundárias 

 

 

6.2.1. Sobre Manuel Gusmão 

 

 

AGUIAR, João Valente. “As ruínas crescem na terra quente do futuro”: Manuel Gusmão e o 

tempo histórico. Crítica e Sociedade – Revista de Cultura Política. Uberlândia, v. 1, n. 2, 

julho/ dezembro de 2011.  

ALVES, Ana Luísa. Poesia e Pensamento em „As mãos, a tersa rima‟ (Mapas o Assombro a 

Sombra). Textos e Pretextos. Lisboa, n.10, p.24-33, out./ inv. 2008. 

 

BUESCU, Helena C. Recomeçar a invenção. Poesia e testemunho em Manuel Gusmão. In: 

____ e BASÍLIO, Kelly Benoudis. Poesia e Arte. A Arte da Poesia. Lisboa: Editorial 

Caminho, 2008. 

 

______ e BASÍLIO, Kelly Benoudis. Poesia e Arte. A Arte da Poesia. Lisboa: Editorial 

Caminho, 2008. 

 

CORTEZ, António. Literatura: o diálogo da razão [crítica a “Uma razão dialógica. Ensaios 

sobre literatura, a sua experiência do humano e a sua teoria”, de Manuel Gusmão]. Colóquio 

Letras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.180, p.169-178, maio 2012. 

 

EIRAS, Pedro. A Litania reescrita. Triceversa – Revista do Centro Ítalo-Luso-Brasileiro de 

Estudos Linguísticos e Culturais. Assis: UNESP, v.1, n.1, p.43-52, mai.-out. 2007. 

 

______. Retrato de Manuel Gusmão enquanto poeta na polis. Textos e Pretextos. Lisboa, 

n.10, p.24-33, out./ inv. 2008. 

 
GALHOZ, Maria Aliete. Recensão crítica a “Dois sóis, a rosa. A arquitectura do mundo”, de 

Manuel Gusmão. Colóquio Letras. Recensões críticas. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, n. 129/130, p.249-250, jul.1993. 

 

GASTÃO, Ana Marques. Entrevista a Manuel Gusmão. In: ____. O falar dos poetas – 

entrevistas. Lisboa: Edições Afrontamento, 2011. 

 

GUERREIRO, Fernando. Cinepoiesis: o cinema astral de Manuel Gusmão. In: ____ e 

BASÍLIO, Kelly Benoudis. Poesia e Arte. A Arte da Poesia. Lisboa: Editorial Caminho, 

2008. 

 



232 

 

LIMA, Marleide Anchieta de. Entrevista a Manuel Gusmão. Abril – Revista do Núcleo de 

Estudos de Literatura Portuguesa e Africana. Niterói: NEPA/UFF, v.3, n.4, p.147-154, abr. 

2010. 

 

______.A teia que as mãos inventam: poesia e visualidade em Manuel Gusmão. In: ALVES, 

Ida e MAFFEI, Luís (org.). Poetas que interessam mais: leituras da poesia portuguesa pós-

Pessoa. Rio de Janeiro: Azougue, 2011, p.363-379. 

 

______. Escrever o mar: grafias cronotópicas em Afonso Henriques e Manuel Gusmão. 

Convergência Lusíada. Rio de Janeiro: Real Gabinete Português de Leitura, v.26, p.111-119, 

2012. 

 

______. O teclado acende o écran: a poesia cinematográfica de Manuel Gusmão. Abril – 

Revista do Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana. Niterói: NEPA/UFF, v.5, 

n.9, p.187-204, nov. 2012. 

 

______. Uma razão (co)movida: o lirismo crítico de Manuel Gusmão. In: ALVES, Ida; 

PEDROSA, Celia e JÚDICE, Nuno (org.). A crítica de poesia hoje – Brasil e Portugal. Rio 

de Janeiro: 7Letras, 2014, p.161-176. 

 

LOURENÇO, António Apolinário. Recensão crítica a “Tatuagem & Palimpsesto. Da poesia 

em alguns poetas e poemas”/ Manuel Gusmão. Colóquio Letras. Recensões críticas. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, n.180, p.250-254, maio 2012. 

 

MAGALHÃES, Joaquim Manuel. Manuel Gusmão. In: ____. Rima Pobre. Lisboa: Editorial 

Presença, 1999. 

 

MARTELO, Rosa Maria. “Os poetas futuros com máquinas de filmar nas mãos”: relações 

entre poesia e cinema em Herberto Helder e Manuel Gusmão. Revista di studi portoghesi e 
brasiliani, Roma, Instituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, ano VII, p.50-61, 2005. 

 

______. Imagens de imagens na poesia de Manuel Gusmão. In: ____ e BASÍLIO, Kelly 

Benoudis. Poesia e Arte. A Arte da Poesia. Lisboa: Editorial Caminho, 2008. 

 

______. Salas escuras. Cadernos de Literatura Comparada. Porto: FLUP, n. 21, p.183-199, 

dez. 2009.  

 

______. Recensão crítica a “Finisterra. O trabalho do fim: recitar a origem/ Manuel Gusmão”. 

Colóquio Letras. Recensões críticas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.175, p.225-

229, set. 2010. 

 

______. “Tatuagem & Palimpsesto”, de Manuel Gusmão. A Phala. Lisboa, mar. 2011. 

Disponível em: http://phala.wordpress.com/2011/03/09/%C2%ABtatuagem-

palimpsesto%C2%BB-de-manuel-gusmao-leitura-de-rosa-maria-martelo/. Acesso em: 20 abr. 

2011. 

 

______. Manuel Gusmão – Brevíssimo retrato em forma de alfabeto. Telhados de Vidro. 

Lisboa: Averno, n.16, p.139-151, abr. 2012a. 

 

http://phala.wordpress.com/2011/03/09/%C2%ABtatuagem-palimpsesto%C2%BB-de-manuel-gusmao-leitura-de-rosa-maria-martelo/
http://phala.wordpress.com/2011/03/09/%C2%ABtatuagem-palimpsesto%C2%BB-de-manuel-gusmao-leitura-de-rosa-maria-martelo/


233 

 

MARTINHO, Fernando J. B. Recensão crítica a “A terceira mão”/ Manuel Gusmão.  

Colóquio Letras. Recensões críticas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 12-13, jul. 

2008. 

 

MESQUITA, Rosa Maria B. da C. Leite de. O Cinema do Tempo em Migrações do Fogo, de 

Manuel Gusmão. Porto, 2007, 161f. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, Porto, 2007.  

 

OLIVEIRA, Silvana Maria P. de e SILVA, Rogério Barbosa da. Entrevista a Manuel 

Gusmão. Scripta. Belo Horizonte, v.6, n.12, p.294-306, 1º sem. 2003. 

 

______. Tensões do tempo na poesia de Manuel Gusmão. Revista do Centro de Estudos 

Portugueses. Belo Horizonte, v.27, n.38, p.85-89, jul.-dez. 2007. 

 

PAULOURO, Ricardo. Entrevista a Manuel Gusmão: o inventor de imagens. Textos e 

Pretextos. Lisboa, n.10, p.110-127, out./ inv. 2008. 

 

QUEIRÓS, Luís Miguel. Entrevista a Manuel Gusmão: “Temos todos um cinema metido na 

cabeça”. O Público. Lisboa: 27 jun. 2008.  

 

SILVEIRA, Jorge Fernandes da. Cenas de amor na Idade Mídia. In: ____. Verso com verso. 

Coimbra: Angelus Novus, 2003, p.17-29. 

 

______. Alta Noite em Alta Fraga, Joaquim Manuel Magalhães e Teatros do Tempo, Manuel 

Gusmão. In: ____. Verso com verso. Coimbra: Angelus Novus, 2003, p.31-33. 

 

WILTSHIRE, Maria Lúcia. Manuel Gusmão: “alguém chama pelo teu nome”. Colóquio 

Letras. Ensaio. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.177, p.117-125, maio 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

 

 

6.3. Fontes teórico-críticas 

 

 

 

6.3.1. Sobre cinema 

 

 

AUMONT, Jacques. A imagem. 8.ed. São Paulo: Papirus, 1993.  

______. O olho interminável [cinema e pintura]. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 

______ e MARIE, Michel. Dicionário teórico e crítico do cinema. Lisboa: Texto e Grafia, 

2008. 

AVELLAR, José Carlos. Imagem e ação, imagem e som, imaginação. São Paulo: Paz e Terra, 

1982. 

AZERÊDO, Genilda. Recursos poéticos em Amor à flor da pele. In: HAMBURGER, Esther 

et al. Estudos de cinema – Socine. São Paulo: Annablume; Fapesp; Socine, 2008, p.283-290. 

BAECQUE, Antoine de. Cinefilia: invenção de um olhar, história de uma cultura 1944-1968. 

São Paulo: Cosac Naify, 2010. 

BAZIN, André. Orson Welles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.  

BRISELANCE, Marie-France e MORIN, Jean-Claude. Gramática do cinema. Lisboa: Texto 

e Grafia, 2011. 

BOURGEOIS, Nathalie et al. L’Atalante – un film de Jean Vigo. Paris, Cinémathèque 

Française, 2000. 

 

CHATEAU, Dominique. La subjectivité au cinema: représentations filmiques du subjectif. 

Paris: PUR, 2011. 

 

CORDEIRO, Edmundo. Actos de cinema: crónica de um espectador. Coimbra: Angelus 

Novus, 2004. 

 

COSTA, João Bérnard da. As folhas da Cinemateca – Orson Welles. Lisboa: Cinemateca 

Portuguesa/ Museu do Cinema, 2004. 

 

______. Kenji Mizoguchi. Lisboa: Cinemateca Portuguesa/ Museu do Cinema, 2005. 

 

______. Nicholas Ray. Lisboa: Cinemateca Portuguesa/ Museu do Cinema, 2007. 

 

______. João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa/ Museu do Cinema, 2010. 

 

DARDENNE, Luc. Au dos de nos images: 1991-2005. Paris: Éditions du Seuil, 2005. 



235 

 

DELEUZE, Gilles. A imagem-movimento: Cinema I. Lisboa: Assírio & Alvim, 1983. 

 

______. A imagem-tempo: Cinema II. Lisboa: Assírio & Alvim, 1994. 

EISENSTEIN, Sergei. O sentido do filme. Rio de Janeiro: Zahar, 2002a. 

 

______. A forma do filme. Rio de Janeiro: Zahar, 2002b. 

 

FELLINI, Federico. Fazer um filme. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 

FELINTO, Erick. A imagem espectral: comunicação, cinema, fantasmagoria tecnológica. São 

Paulo: Ateliê Editorial, 2008. 

GARDIES, René. Compreender o cinema e as imagens. Lisboa: Texto & Grafia, 2007. 

GRILO, João Mário. O livro das imagens. Coimbra: Minerva Coimbra, 2007a. 

 

______. As lições do cinema: manual de filmologia. Lisboa: Edições Colibri, 2007b. 

JULLIER, Laurent e MARIE, Michel. Lendo as imagens do cinema. São Paulo: Editora 

SENAC, 2009. 

MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas & pós-cinemas. São Paulo: Papirus, 1997. 

MACIEL, Maria Esther. A memória das coisas: ensaios de literatura, cinema e artes plásticas. 

Rio de Janeiro: Lamparina, 2004. 

MANCHEL, Frank. O cinema e como é feito. Porto: Edições Despertar, 1968.  

MANNONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema. São Paulo: 

Editora SENAC, 2003. 

 

MARNER, Terence. A realização cinematográfica. Lisboa: Edições 70, 2006. 

METZ, Christian. Essais sur la signification au cinéma. Paris: Klincksieck, 2013. 

MÜLLER, Adalberto. A semiologia selvagem de Pasolini. Desvios. Belo Horizonte, v.3, n.1, 

jan.-dez., 2006. 

______.  Além da literatura, aquém do cinema? Considerações sobre a intermidialidade. In: 

Rubens Machado Jr; Rosana de Lima Soares; Luciana Corrêa de Araújo. (Org.). Estudos de 

cinema. São Paulo: Annablume, 2007, p.77-85. 

 

______. Linhas imaginárias: poesia, mídia, cinema. Porto Alegre: Sulina, 2012. 

 

______. O Don Quixote de Orson Welles: história e reconstrução. REBECA – Revista 

Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. Brasília: SOCINE, n.4, p.111-138, jul.-dez. 

2013. 

 

OLIVEIRA, Luís Miguel. Nouvelle vague. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 1999. 

 



236 

 

PASOLINI, Pier Paolo. Écrits sur le cinema. Cahiers du Cinéma. Lyon: Presses 

Universitaires de Lyon, 1986. 

 

PRÉDAL, René. Le cinéma d’auteur, une vielle lune? Paris: Cerf, 2001. 

 

RAMOS, Fernão Pessoa. A imagem-câmera. São Paulo: Papirus, 2012. 

SITI, W. e ZABAGLI, F. Pasolini per il cinema. Milão: Mondadori, 1965. 

STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. 4. ed. São Paulo: Papirus, 2003.  

 

______. BAKHTIN – da teoria literária à cultura de massa. São Paulo: Ática, 1992. 

TARÍN, Francisco Javier Gómez. Grietas en el espacio-tiempo: Wong Kar-wai. Madri: 

Ediciones Akal, 2008. 

 

TARKOVSKI, Andrei. Esculpir o tempo. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

XAVIER, Ismail. A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Graal, 1991. 

 

6.3.2. Sobre poesia 

 

 

ALVES, Ida. Carlos de Oliveira e Nuno Júdice: poetas, personagens da linguagem. Rio de 

Janeiro, 2000, 341 f. Tese de Doutorado (Literatura Portuguesa) – Faculdade de Letras, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2000. 

______. Imagens de cidades na poesia de Nuno Júdice. In: 6º Congresso da AIL – Associação 

Internacional de Lusitanistas, 2001, Rio de Janeiro: Anais do 6º Congresso da AIL, 2001.   

______. A linguagem da poesia: metáfora e conhecimento. Terra Roxa e Outras Terras – 

Revista de Estudos Literários. Paraná: Universidade Estadual de Londrina, v.2, p.3-16, 2002. 

______. Diálogos e confrontos na poesia portuguesa pós-60. Gragoatá. Niterói: UFF, n.12, 

p.179-196, 2002. 

______. Diálogos e silêncios na poesia portuguesa: décadas de 60 e 90. Revista Letras. 

Paraná: UFPR, v.59, n.59, p.83-92, 2003. 

______. Poesia e visualidade: paisagens na escrita de Nuno Júdice. Revista Camoniana. São 

Paulo: EdUSC, v.17, p.407-422, 2005. 

______. A poesia não é como pintura ou a ordem das visibilidades. Cadernos de Literatura 

Comparada – Poesia e outras artes do Modernismo à contemporaneidade. Porto: Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto, n.17, p.111-127, dez. 2007.   



237 

 

______. Encontros e desencontros críticos com a modernidade na poesia portuguesa 

contemporânea. Texto Poético. São Paulo: GT Teoria do Texto Poético – ANPOLL, v.4, p.12-

18, 2007. 

______. Conflitos de opiniões na poesia portuguesa: o esterco lírico e o grito do anjo. In: 

ALVES, Ida e PEDROSA, Celia (Org.). Subjetividades em devir – estudos de poesia moderna 

e contemporânea. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, p. 118-132. 

______ (org.). Um corpo inenarrável e outras vozes – estudos de poesia portuguesa moderna 

e contemporânea. Niterói: EduFF, 2010. 

______ e MIGUEL, Marcia Manir (Org.). Literatura e paisagem – perspectivas e diálogos. 

Niterói: EdUFF, 2010. 

______. A veemência do visível: diálogos entre Sophia, Sena e Eugénio de Andrade. In: 

BUESCU, Helena; CERDEIRA, Teresa (Org.). Literatura Portuguesa e a construção do 

passado e do futuro. Lisboa: Casa de Cambra – Portugal: Caleidoscópio, 2011, p.341-351.  

______. O Aprendiz de Feiticeiro: a máquina nos meus olhos. Pessoa – Revista de Ideias. 

Lisboa: Casa Fernando Pessoa, p.134-146, set. 2011. 

______. Photomaton & Vox: a paisagem é um ponto de vista. In: JACOTO, Lilian; MAFFEI, 

Luis (Org.). Soldado aos laços das constelações – Herberto Helder. São Paulo: Lumme, 2011, 

p.13-23.  

______ e MAFFEI, Luis. Poetas que interessam mais. Rio de Janeiro: Azougue, 2011. 

______; NEGREIROS, Carmem; LEMOS, Masé (org.). Literatura e paisagem em debate. 

Rio de Janeiro: Edições Makunaima, 2012. 

AMARAL, Fernando Pinto do. Mosaico fluido – Modernidade e pós-modernidade na poesia 

portuguesa mais recente. Lisboa: Assírio & Alvim, 1991. 

______. Imagens em movimento. Relâmpago. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, n.23, 

p.106, out. 2008. 

 

BELO, Ruy. Na senda da poesia. Lisboa: Assírio & Alvim, 2002. 

BERARDINELLI, Alfonso. Da prosa à poesia. São Paulo: Cosac & Naify, 2007. 

BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Cultrix, 1983. 

______. Fenomenologia do olhar. In: NOVAES, Adauto (org.). O olhar. São Paulo: Cia. das 

Letras, 1989. 

BOSI, Viviana. Artes plásticas e poesia nos anos 70. Revista Via Atlântica. São Paulo: Centro 

de Estudos Portugueses da USP, 2009. 

CAMPOS, Augusto de. Introdução: Alguns Rimbauds. In: ____. Rimbaud livre. São Paulo: 

Perspectiva, 2002, p.11-21. 



238 

 

CARA, Salete de Almeida. A poesia lírica. São Paulo: Ática, 1985. 

 

CARDOSO, Abílio Hernandez. Cinema e poesia, ou o coração da memória. Revista de 

História das Ideias. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, v. 32, p.40-

48, 2011.  

 

COMBE, Dominique. Poésie et récit, une rhétorique des genres. Paris: José Corti, 1989. 

 

______. La referencia desdoblada: el sujeto lírico entre la ficción y la autobiografia. In: 

ASEGUINOLOZA, Fernando (org.). Teorias sobre la lírica. Madri: Arco Libros, 1999. 

 

CONRADO, Maria Fernanda. Ekphrasis e Bildgedicht – Processos ekphrásticos nas 

metamorfoses de Jorge de Sena. Lisboa, 1996, 163 f. Dissertação de Mestrado – Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1996. 

CRUZ, Gastão. A vida da poesia – textos críticos reunidos. Lisboa: Assírio & Alvim, 2008. 

EIRAS, Pedro. Um certo pudor tardio – ensaio sobre os “poetas sem qualidades”. Porto: 

Afrontamento; FLUP, 2011.  

FREITAS, Manuel de.  Poetas Sem Qualidades. Lisboa: Averno, 2002.  

 

______. Pedacinhos de ossos. Lisboa: Averno, 2012. 

 

FRIAS, Joana Matos. Peeping Tongue: Ut photographia poesis ou o verso da evidência. 

Cadernos de Literatura Comparada – Poesia e outras artes do Modernismo à 

contemporaneidade. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, n.17, p.213-240, 

dez. 2007.   

 

FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lírica moderna: da metade do século XIX a meados do 

século XX. São Paulo: Duas Cidades, 1978. 

 

GLEIZE, Jean-Marie. Poésie et figuration. Paris: Éditions du Seuil, 1983. 

 

GUEDES, Maria Estela. Herberto Helder, poeta obscuro. Lisboa: Moraes, 1979. 

HAMBURGER, Michel. A verdade da poesia: tensões na poesia modernista desde 

Baudelaire. São Paulo: Cosac & Naify, 2008. 

HORÁCIO. Arte poética (Epistula ad Pisones). In: ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. 

A poética clássica. 7. ed. São Paulo: Cultrix, 1997. 

JÚDICE, Nuno. O processo poético: estudos de teoria e crítica literárias. Lisboa: Imprensa 
Nacional: Casa da Moeda, 1992. 

______. As máscaras do poema. Lisboa: Arion Publicações, 1998. 

 

______. A viagem das palavras (estudos sobre poesia). Lisboa: Edições Colibri, 2005. 

 

_____. ABC da Crítica. Lisboa: D. Quixote, 2010. 



239 

 

 

LEMINSKI, Paulo. Poesia: a paixão da linguagem. NOVAES, Adauto (org.). Os sentidos da 

paixão. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

 

MACIEL, Maria Esther. Poéticas da lucidez: notas sobre os poetas-críticos da modernidade. 

Revista de Estudos de Literatura. Belo Horizonte, v.2, p.75-96, out. 1994. 

______. Travessias de gênero na poesia contemporânea. In: PEDROSA, Celia e CAMARGO, 

Maria Lucia de Barros (org.). Poéticas do olhar e outras leituras de poesia. Rio de Janeiro: 

7Letras, 2006. 

MAFFEI, Luis. Os poetas sem qualidades: em busca da contemporaneidade possível. Revista 

de Letras. São Paulo, n.45, v.1, p.151-171, 2005. 

 

______. A impura máquina de música de Manuel de Freitas – uma resenha a Jukebox 2.  

ABRIL – Revista do Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana. Niterói: 

NEPA/UFF, v. 2, n. 2., p.156-160, abr. 2009. 

MAGALHÃES, Joaquim Manuel. Os dois crepúsculos: sobre poesia portuguesa actual e 

outras crónicas. Lisboa: A Regra do Jogo, 1981. 

______. Um Pouco da Morte. Lisboa: Presença, 1989. 

______. Rima pobre. Lisboa: Presença, 1999. 

 

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

Letras, 1998. 

______. Em parte incerta – Estudos de poesia portuguesa contemporânea. Porto: Campo das 

Letras, 2004.  

______. Vidro do mesmo vidro – Tensões e deslocamentos na poesia portuguesa depois de 

1961. Porto: Campo das Letras, 2007a. 

______. AMARAL, Ana Luísa; et al. Paisagens do eu: identidades em devir. Cadernos de 

Literatura Comparada - 16. Porto: Edições Afrontamento, jun. 2007b. 

______. Poesia, imagem e cinema: qualquer poema é um filme? Cadernos de Literatura 
Comparada. Porto: Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa da FLUP, v.17, p.195-

212, 2008a. 

______. Quando a poesia vai ao cinema. Relâmpago. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, 

n.23, p.185-201, 2008b. 

______. Salas escuras. Cadernos de Literatura Comparada. Porto: Instituto de Literatura 

Comparada Margarida Losa da FLUP, n.21, p.183-200, 2009. 

______; FRIAS, Joana Matos; QUEIRÓS, Luís Miguel (org.). Poemas com cinema 

(antologia). Lisboa: Assírio & Alvim, 2010. 



240 

 

______. A forma informe – Leituras de poesia. Lisboa: Assírio & Alvim, 2010. 

______. O cinema da poesia. Lisboa: Documenta, 2012b. 

______. Deambulações na poesia: alguns percursos modernos e contemporâneos. In: Anais do 

XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de Literatura 

Portuguesa (ABRAPLIP). São Luís: ABRAPLIP, p.1010-1025, 2012c. 

MARTIN, Jose Luis Garcia. La poesia figurativa. Sevilla: Renacimiento, 1992. 

MERQUIOR, José Guilherme. Razão do poema: ensaios de críticas de estética. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 1996. 

 

MIGUELOTE, Carla da Silva. Sobrevivências, coincidências e clinâmens: desvios a partir de 

Lucrécio e Luís Miguel Nava. Niterói, 2011, 195 f. Tese de Doutorado – Instituto de Letras, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011. 

MOISÉS, Carlos Felipe. Poesia & utopia: sobre a função social da poesia e do poeta. São 

Paulo: Escrituras, 2007. 

PAZ, Octavio. O arco e a lira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. 

 

______. Os filhos do barro – Do romantismo à vanguarda. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1984. 

 

______. A outra voz. São Paulo: Siciliano, 1993. 

 

______. A dupla chama: amor e erotismo. São Paulo: Siciliano, 1993. 

______. Signos em rotação. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 1996. 

PEDROSA, Celia. Poéticas do olhar na contemporaneidade. Literatura e sociedade – Revista 

do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada – USP. São Paulo: USP, n.1, 

p.82-103, 1996. 

______ e CAMARGO, Maria Lúcia de Barros. Poesia e contemporaneidade: leituras do 

presente. Chapecó: Argos, 2001. 

______. Poesia, cânone, valor: figurações da pedra em Carlos Drummond de Andrade e 

Armando Freitas Filho. Gragoatá. Niterói, UFF, v. 12, p.83-100, 2002. 

______. Por uma poética do olhar: releitura de Lyotard. In: ____ e CAMARGO, Maria Lucia 

de Barros. Poéticas do olhar e outras leituras de poesia. Rio de Janeiro: 7Letras, 2006. 

______. Adília e Baudelaire: leituras do fim. ALEA – Estudos Neolatinos. Rio de Janeiro: 

7Letras/ Programa de Pós-Graduação e Letras Neolatinas – UFRJ, vol. 9, n.1, , p.118-130, 

jan.-jun. 2007. 



241 

 

______. Escritas híbridas na poesia brasileira dos anos 70 e 80. In: GARRAMUÑO, Florencia 

et al. Experiência, cuerpo y subjetividades: literatura brasileña contemporânea. Rosario: 

Beatriz Viterbo Editora, 2007. 

______. Poesia contemporânea: crise, mediania e transitividade (uma poética do comum). In: 

____ e ALVES, Ida. Subjetividades em devir. Estudos de poesia moderna e contemporânea. 

Rio de Janeiro: 7Letras, 2008. 

______ e LEONE, Luciana di. “Notas sobre „As escolhas afetivas‟: o problema do afeto na 

construção de algumas antologias virtuais de poesia contemporânea”. Ipotesi. Juiz de Fora: 

UFJF, v.12, p 60-70, 2008. 

______. Ensaios sobre poesia e contemporaneidade. Niterói: EdUFF, 2011. 

PERLOFF, Marjorie. O gênio não original: poesia por outros meios no novo século. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2013. 

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Pensar é estar doente dos olhos. In: NOVAES, Adauto (org.). O 

olhar. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. 

PESSOA, Fernando. Páginas sobre literatura e estética. 2.ed. Sintra: Publicações Europa-

América, 1994. 

 

______. Sensacionismo e outros ismos. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2009. 

PIMENTA, Alberto. O Silêncio dos Poetas. Lisboa: Edições Cotovia, 2003. 

PINSON, Jean-Claude. Para que serve a poesia hoje? Porto: Deriva, 2011. 

POUND, Ezra. ABC da literatura. São Paulo: Cultrix, 1970.  

RABATÉ, Dominique. Figures du sujet lyrique. 2 ed. Paris: PUF, 1996. 

ROSA, António Ramos. Poesia, liberdade livre. Aveiro: Ulmeiro Universidade, 1986. 

______. Incisões oblíquas. Lisboa: Caminho, 1987. 

SECCO, Carmen Lucia Tindó. Afeto & poesia – ensaios e entrevistas: Angola e Moçambique, 

2014. 

SILVEIRA, Jorge Fernandes da. Portugal Maio de 61. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 1986. 

______. Cesário duas ou três coisas. Prefácio a Cesário Verde – Todos os poemas. Rio de 
Janeiro: Sette Letras, 1995.  

 

______. Verso com verso. Coimbra: Angelus Novus, 2003. 

 

______. O Tejo é um rio controverso: António José Saraiva contra Luís Vaz de Camões. Rio 

de Janeiro: 7Letras, 2008. 

 



242 

 

______ e MAFFEI, Luis (org.). Poesia 61 hoje. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2011. 

SISCAR, Marcos. “Responda, cadáver”: o discurso da crise na poesia moderna. ALEA – 

Estudos Neolatinos. Rio de Janeiro: 7Letras/ Programa de Pós-Graduação e Letras Neolatinas 

– UFRJ, vol. 9, n. 1, p.178-189. Jan.-jun. 2007. 

______. Poesia e crise: ensaios sobre a “crise da poesia” como topos da modernidade. 

Campinas: Editora da UNICAMP, 2010. 

______. Da soberba da poesia: distinção, elitismo, democracia. São Paulo: Lumme Editor, 

2012.  

SCHILLER, Friedrich. Poesia ingênua e sentimental. São Paulo: Iluminuras, 1991. 

 

STAIGER, Emil. Estilo lírico: a recordação. In: ____. Conceitos fundamentais de poética. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1974. 

 

STALLONI, Yves. A poesia e o gênero lírico. In: ____. Os gêneros literários. Rio de Janeiro: 

DIFEFIL, 2001. 

 

 

6.3.3. Sobre outros temas 

 

 

ADORNO, Theodor. “Lírica e sociedade”. In: Os Pensadores: Benjamin, Habermas, 

Horkheimer, Adorno. São Paulo: Abril, 1974. 

 

______. O ensaio como forma. In: ____. Notas de Literatura I. São Paulo: Ed. 34 e Duas 

Cidades, 2003. 

 

AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Lisboa: Cotovia, 2006. 

 
______. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Santa Catarina: Argos, 2009. 

 

______. Ideia da prosa. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 

 

AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel. Teoria da literatura. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 

1976. 

 

______. Teoria e metodologias literárias. Lisboa: Universidade Menta, 1990. 

 

ANTELO, Raúl. La arealidad setentista. In: GARRAMUÑO, Florencia; AGUILAR, Gonçalo 

e DI LEONE, Luciana (org.). Experiencia, cuerpo y subjetividades: literatura brasileña 

contemporânea. Rosário: Beatriz Viterbo Editora, 2007. 

 

AQUIEM, Michèle. Dictionnaire de rhétorique et de poétique. Paris: Le livre de Poche, 1996. 

ARISTÓTELES. Metafísica. Lisboa: Imprensa Nacional, 1996. 



243 

 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual – uma psicologia da visão criadora. São Paulo: 

EdUSP, 1989. 

 

AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antologia da supermodernidade. 6.ed. São 

Paulo: Papirus, 1994. 

 

BACHELARD, Gastón. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense-

Universitária 1981. 

 

______. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

 

______. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. São Paulo: Hucitec, 1998. 

 

BALAKIAN, Anna. O Simbolismo. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

BARRENTO, João. A espiral vertiginosa: ensaios sobre a cultura contemporânea. Lisboa: 

Edições Cotovia, 2001. 

______. O arco da palavra: ensaios. São Paulo: Escrituras, 2006. 

BARRETO, Joana; CERMAN, Gilles Soubigou e TOUTAIN-QUITTELIER, Valentine 

(org.). Visible et lisible: confrontations et articulations du texte et de l‟image. Paris: Nouveau 

Monde, 2006. 

BARTHES, Roland. O grau zero da escritura. São Paulo: Cultrix, 1974. 

______. Aula. São Paulo: Cultrix, 1978. 

______. Fragmentos de um discurso amoroso. 4.ed. Rio de Janeiro: F. Alves, 1984. 

 

______. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 1987. 

 

______. O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

______. Crítica e verdade. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

 

BASÍLIO, Kelly et al. Concerto das artes. Porto: Companhia das Letras, 2007. 

 

BAUDRILLARD, Jean. Porquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu? Paris: L‟Herne, 2008. 

 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 

______. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2004. 

______. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 

______. Tempos líquidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. 



244 

 

BELTING, Hans. Pour une anthropologie des images. Paris: Gallimard, 2001. 

 

______. A verdadeira imagem. Porto: Dafne Editora, 2011. 

 

BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

 

______. Charles Baudelaire – Um lírico no auge do Capitalismo. 1.ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1989. 

 

______. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: ____. Os Pensadores. São 

Paulo: Nova Cultural, 1996. 

______. Magia e técnica. Arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. São 

Paulo: Brasiliense, 2012. 

BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral I-II. 2.ed. São Paulo: Pontes/Unicamp, 

199l. 

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar – A aventura da modernidade. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. 

BLOOM, Harold. A angústia da influência. 2.ed. Lisboa: Edições Cotovia, 1991. 

BRITO, Ronaldo. Experiência crítica. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. 

CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia das Letras, 

2011.  

CARDOSO, Sérgio. O olhar dos viajantes. In: NOVAES, Adauto (org.). O olhar. São Paulo: 

Cia. das Letras, 1989. 

 

CASSIN, Barbara. L‟effet sophistique. Paris: Gallimard, 1995. 

 

CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

______. A invenção da paisagem. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  

CHAUÍ, Marilena. Janela da alma, espelho do mundo. In: NOVAES, Adauto (org.). O olhar. 

São Paulo: Cia. das Letras, 1989. 

 

CHKLOVSKI, V. A arte como procedimento. In: EIKHENBAUM, CHKLOVSKI et al. 

Teoria da literatura – formalistas russos. Porto Alegre: Globo, 1971.  

 

CLAVAL, Paul. A paisagem dos geógrafos. In: CORRÊA, Roberto Lobato e ROSENDAHL, 

Zeny (org.). Paisagens, textos e identidade. 2.ed. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2004. 

 

CLÜVER, Claus. Estudos interartes. Conceitos, termos, objetivos. Literatura e Sociedade 2. 

Revista de Teoria Literária e Literatura Comparada. São Paulo: Edusp, v.2, p.37-55, 1997.  



245 

 

COELHO, Eduardo Prado. A palavra sobre a palavra. Porto: Portucalense Editora, 1972. 

______. A noite do mundo. Lisboa: Instituto Nacional/ Casa da Moeda, 1988. 

______. Se o leitor escreve tu escreves. In: ____ e GUSMÃO, Manuel. O leitor escreve para 

que seja possível. Lisboa: Assírio & Alvim, 2001. 

 

COIMBRA, Prudência Maria F. A. Jorge Vieira – ofício: escultor. Porto, 1999, 160 f. 

Dissertação de Mestrado – História da Arte em Portugal, Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto, Porto, 1999. 

COLLOT, Michel. “La notion de paysage dans la critique thématique”. In: ____ (org.). Les 

enjeux du paysage. Bruxelles: Oyzia Ousia, 1997. 

______. Paysage et poésie du romantisme à nos jours. Paris: José Corti, 2005. 

 

______ e BERGÉ, Aline. Paysage & Modernité(s). Paris: OUSIA, 2007. 

 

______. Le corps cosmos. Paris: Éditions de la Lettre Vollée, 2008. 

 

______.  La Pensée-paysage. Paris: Arles, Actes Sud / Versailles, ENSP, 2011. 

 

______. Pour une géographie littéraire. Paris: Éditions Corti, 2014. 

 

COMPAGNON, Antoine. O Trabalho da Citação. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.  

CORBIN, Alain. O Território do Vazio – A praia e o Imaginário Ocidental. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989.  

COSTA, Fernanda Gil e FURÃO, Igor (org.). Estética das emoções. Vila Nova de Famalicão: 

Húmus, 2011. 

 

CRARY, Jonathan. Técnicas do olhar: visão e modernidade no século XIX. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2012. 

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 4.ed. Rio de 

Janeiro: Lexikon, 2010. 

DEBRAY, Régis. Vie et mort de l'image. Paris: Gallimard, 2008. 

DEGUY, Michel. Reabertura após obras. São Paulo: Editora da UNICAMP, 2010. 

DELEUZE, Gilles. Francis Bacon – A lógica da sensação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1981. 

 

______. A dobra: Leibniz e o barroco. 3.ed. São Paulo: Papirus, 1991. 

 

______. Espinosa: filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002. 

 

______. Crítica e clínica. 2.ed. São Paulo: Editora 34, 2011. 

 

DERRIDA, Jacques. Che cos’ è la poesia? Coimbra: Ângelus Novus, 1992. 



246 

 

 

DESCARTES, R. Discurso del método. La dióptrica. Los meteoros. La geometria. Barcelona: 

Círculo dos Lectores, 1996. 

 

DICTINNAIRES LE ROBERT. Paris: Société de Dictionnaires Le Robert, 2007. 

 

DIDI-HUBERMAN, George. Devant l’image. Paris: Éditions de Minuit, 1990. 

______. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 1998. 

______. Devant le temps. Paris: Éditions de Minuit, 2000. 

______. Imagens apesar de tudo. Lisboa, KKYM, 2012. 

______. A imagem sobrevivente. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 

EAGLETON, Terry e BEAUMONT, Matthew. A tarefa do crítico. São Paulo: UNESP, 2010. 

 

______. Marxismo e crítica literária. São Paulo: Editora da UNESP, 2011. 

ELIOT, T.S. Selected prose. Londan: Faber & Faber, 1975. 

______. Tradição e talento individual. In: ____. Ensaios. São Paulo: ART Editora, 1989. 

FAVARETTO, Celso. Impasses da Arte Contemporânea. In: AJZENBERG, E. (org.). 

Comunicações e Artes em Tempo de Mudança – Brasil, 1966-1991. São Paulo: ECA-USP/ 

SESC, 1992. 

FILHO, Oziris Borges. Espaço e literatura: introdução à topoanálise. São Paulo: Ribeirão 

Gráfica e Editora, 2007. 

 

FLUSSER, VILÉM. A filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da 

fotografia. São Paulo: Annablume, 2011. 

FOSTER, Hall. Y qué pasó com la posmodernidad?. In: ____. El retorno de lo real. Madri: 

AKAL, 2001. 

 

FRANCASTEL, Pierre. Art e technique. Paris, Gallimard, 1956. 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar escrever esquecer. 2.ed. São Paulo: Editora 34, 2009. 

 

GENETTE, Gérard. Figuras. São Paulo: Perspectiva, 1966. 

 

GERNSHEIM, Helmut e Alison. The History of Photography. 2.ed. Londres: Thames and 

Hudson, 1969. 

 

GERVEREAU, Laurent. Voir, comprendre, analyser les images. 4.ed. Paris: La Découverte, 

2004. 

GIL, Fernando. Tratado da evidência. Lisboa: Imprensa Nacional, 1996. 



247 

 

GIL, José. Fernando Pessoa ou a metafísica das sensações. Lisboa: Relógio d‟Água, s/ data. 

______. A imagem-nua e as pequenas percepções – estética e metafenomenologia. 2.ed. 

Lisboa: Relógio D‟Água, 2005 

______. Cansaço, tédio, desassossego. Lisboa: Relógio D‟Água, 2013. 

 

GLEIZER, Marcos André. Espinosa & a afetividade humana. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 

 

GOLIOT-LETÉ, Anne; JOLY, Martine et al. Dicionário de imagem. Lisboa: Edições 70, 

2011. 

GONÇALVES, Aguinaldo José. Laokoon revisitado. São Paulo: EDUSP, 1994. 

 

GOODMAN, Nelson. Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de los símbolos. 

Barcelona: Seix Barral, 1995.  

 

GOMES, Álvaro Cardoso. O Simbolismo. São Paulo: Ática, 1994. 

 

______. A estética surrealista. São Paulo: Atlas S.A., 1995. 

 

GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1982. 

 

GUERREIRO, Fernando. Italian Shoes. Lisboa: Edições Vendaval, 2005. 

 

______. Teoria do fantasma. Lisboa: Mariposa Azual, 2011. 

 

GUMBRECHT, Hans Ulrich. A modernização dos sentidos. São Paulo: Editora 34, 1998. 

 

GUATTARI, Félix. “Subjetividade e história”. In: ____. Micropolítica: cartografia do desejo. 

4.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1996. 

 

GULLAR, Ferreira. Etapas da Arte Contemporânea. São Paulo: Nobel, 1985. 

 

HÁMON, Philippe. Imageries: littérature et image au XIX  siècle. Paris: José Corti, 2001.  

 

HANSEN, João Adolfo. Categorias epiditícas da ekphrasis. Revista USP. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, n.71, p.85-105, set./nov. 2006. 

 

HARVEY, David. A condição pós-moderna. 7.ed. São Paulo: Loyola, 1996. 

 

HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte. Vol. 1 e 2. São Paulo: Mestre Jou, 

1972. 

HEFFERNAN, James. Museum of Words. Chicago: The University of Chicago Press, 1993. 

HOUAISS, Antonio. Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. 

 

JAKOBSON, Roman. “Linguística e poética”. In: ____. Linguística e comunicação. 6.ed. São 

Paulo: Cultrix, 1990. 



248 

 

 

JAY, Martin. Campos de fuerza: entre la historia intelectual y la crítica cultural. Buenos 

Aires/ México/ Barcelona: Paidós, 2003. 

 

JOLY, Martine. L’image et les signes. 2.ed. Paris: Armand Colin, 2011. 

KELLNER, Douglas. A cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política entre o 

moderno e o pós-moderno. São Paulo: EDUSC, 2001. 

KLINGER, Diana. Artur Barrio e Hélio Oiticica: políticas del cuerpo. In: GARRAMUÑO, 

Florencia; AGUILAR, Gonçalo e DI LEONE, Luciana (org.). Experiencia, cuerpo y 

subjetividades: literatura brasileña contemporânea. Rosário: Beatriz Viterbo Editora, 2007. 

KRIEGER, MURRAY. Imagem e palavra, espaço e tempo: a exaltação – e a exasperação – da 

ekphrasis enquanto assunto. [Trad. de Ângela Fernandes]. In: BASÍLIO, Kelly et al. Concerto 

das artes. Porto: Companhia das Letras, 2007. 

 

LAPOUJADE, David. Potências do tempo. São Paulo: n-1 Edições, 2013. 

 

LES, Juan A. Hernández. Cinema e literatura: a metáfora visual. Porto: Campo das Letras, 

2003. 

 

LESSING, G.E. Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia. São Paulo: 

Iluminuras, 1998. 

LIMA, Luiz Costa. Mímesis e modernidade: formas das sombras. Rio de Janeiro: Graal, 1980. 

_____. “Abstração e visualidade”. Revista AFWFA, Rio de Janeiro, n.2, 1992. 

 

_____. Lira e antilira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 

LINS, Ronaldo Lima. Nossa amiga feroz: breve história da felicidade na expressão 

contemporânea. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. 

 

LOPES, Silvina Rodrigues. Literatura, defesa do atrito. Lisboa: Vendaval, 2003. 

 

______. Poesia: uma decisão. Aletria – Revista de Estudos de Literatura. Belo Horizonte: 

Faculdade de Letras da UFMG, v.10/11, p.72-80, 2004.  

 

______. A estranheza-em-comum. São Paulo: Lumme Editor, 2012. 

 

LOURENÇO, Eduardo. A nau de Ícaro seguido de imagem e miragem da lusofonia Lisboa: 

Gradiva, 1999. 

 

LYOTARD, Jean-François. Discours, figure. Paris: Klincksieck, 1985. 

 

______. O inumano: considerações sobre o tempo. Lisboa: Editorial Estampa, 1997.  

MAN, Paul de. O ponto de vista da cegueira – Ensaios sobre a Retórica da Crítica 

Contemporânea. 2.ed. Lisboa: Edições Cotovia, 1999. 



249 

 

MARTINS, Fernando Cabral. O trabalho das imagens. Lisboa: Aríon Publicações, 2000. 

MARTINS, Nilce Sant‟Anna. Introdução à estilística: a expressividade na língua portuguesa. 

2. ed. São Paulo: T. A. Queiroz, 1997. 

MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2011. 

MAULPOIX, Jean-Michel. Du lyrisme. Paris: José Corti, 2000. 

 

MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. São Paulo: Grifo Edições, 1969. 

 

______. Fenomenologia da percepção. Rio de Janeiro: Freitas Bastos S.A., 1971. 

 

______. A prosa do mundo. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

 

MESCHONNIC, Henri. Modernité, modernité. Paris: Gallimard, 1988. 

 

MITCHELL, W.J.T. The language of images. Chicago: The University of Chicago Press, 

1980. 

______. Iconology: image, text, ideology. Chicago: The University of Chicago Press, 1986. 

______. Teoría de la imagen. Madrid: Akal, 2009. 

NADEAU, Maurice. História do Surrealismo. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

 

NANCY, Jean-Luc. Au fond des images. Paris: Galilée, 2003. 

 

______ e LACOUE-LABARTHE, Philippe. A exigência fragmentária. Terceira Margem, 

Revista do Programa em Ciência da Literatura. Rio de Janeiro: 7Letras, n.10, ano IX, p.1-17, 

2007. 

 

NOVAES, Adauto (org.). O olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

PADILHA, Laura Cavalcante e SILVA, Renata Flavia da (org.). De guerras e violências: 

palavra, corpo, imagem. Niterói: Editora da UFF, 2011. 

PAQUET, Marcel. Magritte: o pensamento tornado visível. Germany: Benedict Taschen 

Verlag, 2000.  

PARENTE, André (org.). Imagem máquina: a era das tecnologias virtuais. São Paulo: Editora 

34, 1993. 

PEDROSA, Mario. Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 

1981. 

PEREIRA, Miguel Baptista. Modernidade e tempo – para uma leitura do discurso moderno. 

Coimbra: Maiêutica, 1989. 



250 

 

PORTUGAL, Daniel B. e ROCHA, Rose de Melo. Como caçar e ser caçado por imagens: 

entrevista com M.J.T. Mitchell. E-compós – Revista da Associação Nacional dos Programas 

de Pós-graduação em Comunicação. Brasília: Associação Nacional dos Programas de Pós-

graduação em Comunicação, v.12, n.1, jan./abr., 2009.  

PRAZ, Mario. Literatura e artes visuais. São Paulo: EdUSP, 1982.  

 

RAMAZANI, Jahan. The hybrid muse – postcolonial poetry in english. Chicago: University 

of Chicago Press, 2001. 

 

RANCIÈRE, Jacques. Políticas da escrita. São Paulo: Editora 34, 1995. 

______. A partilha do sensível – estética e política. 2.ed. São Paulo: Editora 34, 2009. 

 

______. O espectador emancipado. Lisboa: Orfeu Negro, 2010. 

 

______. O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 

 

______. Os intervalos do cinema. Lisboa: Orfeu Negro, 2012. 

 

REVEL, Jean-François. L’oeil et la connaissance – écrits sur l‟art. Paris: Plon, 1998. 

 

REVISTA RELÂMPAGO. Lisboa: Fundação Luis Miguel Nava, n.23 [Poesia e artes visuais], 

out.2008. 

RICOUER, Paul. O si-mesmo como um outro. São Paulo: Papirus, 1991. 

 

______. Tempo e narrativa. Vol.1. Campinas, São Paulo: Papirus, 1994. 

 

______. A metáfora viva. São Paulo: Edições Loyola, 2000. 

 

RODIN, Auguste. Faire avec ses mains ce que l’ont voit. Paris: Mille et Une Nuits, 2011. 

RODRIGUEZ, Antonio. Le pacte lyrique: configuration discursive et interaction affective. 

Belgique: Pierre Madarga Editeur, 2003. 

 

ROPARS-WUILLEUMIER, M. C. De la littérature au cinéma. Paris: Armand Colin, 1970. 

ROSA, Harmut. Accélération: une critique sociale du temps. Paris: La Découverte, 2010. 

ROSENDAHL, Zeny e CORRÊA, Roberto Lobato (org.). Manifestações da cultura no 

espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999. 

 

______. Matrizes da geografia cultural. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 

 

______. Paisagens, textos e identidades. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2004. 

 

SERRES, Michel. O nascimento da física no texto de Lucrécio: correntes e turbulências. São 

Paulo: Editora da UNESP, 2003. 

 



251 

 

SEVERIANO, Maria de Fátima Vieira. A juventude em tempos acelerados: reflexões sobre 

consumo, indústria cultural e tecnologias informacionais. Política & Trabalho – Revista de 

Ciências Sociais. Paraíba: Universidade Federal da Paraíba, v.1, n.38, p.271-286, abr. 2013. 

 

SILVA, Vitor Manuel de Aguiar e. Teoria e metodologias literárias. Lisboa: Universidade 

Menta, 1990. 

 

SOUSA, Sérgio Paulo Guimarães de. Literatura & cinema: ensaios, entrevistas, bibliografia. 

Coimbra: Angelus Novus, 2003. 

SPINOZA, B. Ética. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 

 

STERCKX, Pierre (org.). Les plus beaux textes de l’histoire de l’art. Paris: Beaux Arts, 2009. 

SÜSSEKIND, Flora. Cinematógrafo das letras: literatura, técnica e modernização no Brasil. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

______. Papéis colados. Rio de Janeiro: UFRJ, 1993. 

______. Literatura e vida literária: polêmicas, diários e retratos. 2 ed.. Minas Gerais: Editora 

UFMG, 2004. 

TOSSATO, Claudemir Roque. A função do olho humano na óptica do final do século XVI. 

Scientiae Studia  - Revista Latino-americana de Filosofia e História da Ciência. São Paulo:  

USP, v.3, n.3, p.415-441, 2005. 

VIRÍLIO, Paul. A máquina de visão. Rio de Janeiro: José Olympio Editor, 2002. 

VIRNO, Paolo. El fenómeno Del dejá vu y el fin de la historia. In: ____. El recuerdo del 

presente. Ensayo sobre el tiempo histórico. Buenos Aires: Paidós, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 

 

 

6.4. Filmografia 

 

 

BUÑUEL, Luís e DALI, Salvador. Un Chien Andalou. [Filme – vídeo]. Produção e direção 

de Luís Buñuel e Salvador Dali. França: ISKRA – S.L., 1929. DVD/ NTSC, 15min. preto e 

branco. Francês. 

DARDENNE, Jean-Pierre e DARDENNE, Luc. Rosetta. [Filme – vídeo]. Produção e direção 

de Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne. Bélgica/ França: USA Films, 1999. DVD/ NTSC, 

95 min. color. son. Legendado: Esp. 

GIL, Margarida. Carlos de Oliveira – Sobre o lado esquerdo. [Filme – video]. Direção de 

Margarida Gil, produção de Manuel João Águas, argumento de Manuel Gusmão. Portugal: 

Midas Filmes, 2007. DVD/ NTSC, 50 min. color. son. Port.  

IVENS, Joris. Une histoire du vent. [Filme – vídeo]. Direção de Joris Ivens, produção de Joris 

Ivens e Marceline Loridan-Ivens. Holanda/ França: Capi Films, 1988. DVD/NTSC, 80 min. 

color. son. Francês.   

KUROSAWA, Akira. Rapsódia em agosto. [Filme – vídeo]. Produção e direção Akira 

Kurosawa. Japão/ EUA: Spectrama, 1991. DVD/NTSC, 97 min. color. son. Legendado: Port. 

MELO, Jorge Silva. António, um rapaz de Lisboa. [Filme – vídeo]. Direção e realização de 

Jorge Silva Melo, produção de Josá Mazeda. Portugal: Rosa Filmes, 1999. DVD/NTSC, 116 
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vídeo]. Produção e direção de João César Monteiro. Portugal: Magragoa Filmes, 1965. VHS, 
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RAY, Nicholas. Jornada Tétrica [Wind Across the Everglades]. [Filme – vídeo]. Produção e 

direção de Nicholas Ray. EUA: USA Films, 1958. DVD/ NTSC. 93 min. color. son. 

Legendado: Port. 

STRAUB, Jean-Marie e HUILLET, Danièle. Crónica de Anna Magdalena Bach. [Filme – 

vídeo]. Produção e direção de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet. Itália/ Alemanha: Franz 
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Tarr. Hungria/ Alemanha/ Suíça/ EUA: T.T. Filmmûhely, 2011. DVD/ NTSC. 146 min. preto 
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branco. son. Legendado: Port. 
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7. ANEXO 

 

 

 
7.1. Entrevista com Manuel Gusmão

159
 

 

 

 

Marleide Anchieta: O que o move a escrever e em que condições escreve? 

 

 

Manuel Gusmão: Quando ainda era estudante na faculdade, eu era movido pelas discussões 

que tinha com meus colegas. A partir do segundo ano, encontrei-me com dois colegas – 

ficamos amigos – que eram também poetas e publicaram, aliás, antes de mim. São o Joaquim 

Manuel Magalhães e João Miguel Fernandes Jorge. Muitas vezes os poemas tinham relação 

com o que líamos e com o diálogo que nós mantínhamos sobre livros que estávamos a ler; 

outros eram mais nitidamente a nossa procura já de um caminho próprio. Depois continuei a 

escrever e publicava esparsamente em revistas, mas só editei o primeiro livro já muito tarde, 

em 1990. Esse foi uma luta para sair, e é talvez isso que me levou a ter a fama de crítico que 

passa a poeta. De fato, esses meus amigos, o João Miguel, por exemplo, publicou o primeiro 

livro em 1972, e o Joaquim Manuel Magalhães, em 1974. E eu, quando chegou o 25 de abril, 

tinha um livro praticamente feito e organizado para a edição. Simplesmente pareceu-me uma 

coisa desinteressante publicá-lo naquele momento, porque era um momento em Portugal 

bastante intenso para algumas pessoas como eu e o livro que tinha para publicar não me 

parecia ter a força necessária. Fui guardando, estudando e trabalhando, entregando-me ao 

mesmo tempo a uma intensa militância política. Por isso só em 1990 é que publiquei. 

 

                                                             
159

 Agradeço a Carla Miguelote pelo auxílio durante a gravação e a edição do vídeo com a entrevista; à 

professora Ida Alves, pelo incentivo, pela colaboração e leitura atenta do referido trabalho; e, ao poeta Manuel 

Gusmão, pela atenção e generosidade com que nos transmitiu seus conhecimentos, além de ler e revisar o texto, 

possibilitando a concretização desse projeto. 
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MA: Poderia falar sobre a relação da sua poesia com as outras artes (o cinema, o teatro, a 

dança, a música e a pintura)? 

 

MG: Uma das mais fortes será talvez o cinema, sobretudo em Teatros do tempo e Migrações 

do fogo. Eu sempre fui fascinado por cinema, ainda estudante, havia filmes que me 

fascinaram e foram ficando comigo até vá-se lá saber quando. O que é que o cinema tem de 

fascinante? É uma arte narrativa. É uma arte narrativa que vive da luz e das sombras, da 

imagem e que sugere muito mais, por vezes, do que conta. É uma arte narrativa relativamente 

independente de um olhar subjetivo fundante, de uma figuração específica do narrador. Há 

filmes, por exemplo, O esplendor dos Ambersons, traduzido em Portugal, por O Quarto 

Mandamento, do Orson Welles, em que a voz do próprio Orson Welles conta em off a história 

que as imagens contam, mas isso é raro. É uma arte narrativa, que é uma coisa que a poesia 

também foi em seus inícios, na Grécia antiga, nos poemas homéricos e não só. Interessa-me 

bastante a função narrativa da linguagem poética. Hoje, não podemos conceber a narrativa na 

poesia da mesma maneira que ela foi entendida no passado, porque a própria narrativa 

literária em prosa e a narrativa cinematográfica desenvolveram e agilizaram imenso os seus 

procedimentos. Essa dimensão narrativa tem a ver com o tempo e com a escansão do tempo, 

com os fluxos de imagens e a possibilidade de neles isolar uma. Nós podemos ficar, guardar 

conosco uma imagem cinematográfica para sempre. Durante anos e anos, essa imagem, em 

determinadas circunstâncias, reaparece. Ou seja, o fato de essa imagem ser uma pura 

projeção, jogar com as luzes e as sombras numa sala às escuras, tem um caráter alucinatório, 

mesmo que seja a imagem mais simples e mais comezinha do cotidiano. Em minha poesia, 

essa capacidade das palavras suscitarem imagens é uma coisa que me interessa em particular. 

Basicamente, em relação ao cinema, é isso: por um lado, a técnica alucinatória da imagem e, 

por outro lado, o tempo e a narração. O que me interessa nas outras artes é, no fundo, em 
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geral, ampliar aquilo que a poesia pode fazer com as palavras apenas, ou seja, levar a poesia a 

representar não apenas coisas que eu vejo na pintura ou nas imagens cinematográficas, mas a 

fazer como essas artes fazem, portanto, tentar que a poesia faça o que o cinema faz, ou o que a 

dança faz, ou a pintura, etc. E, por outro lado, marcar a posição do espectador em relação a 

essas artes. Há um poema em Mapas, em que eu faço uma descrição (mas isso é raro em mim) 

de uma pintura de Magritte chamada Plaisir/ Pleasure. É uma pintura de 1928, em que uma 

menina está a comer um pássaro e tem sangue na boca, sangue que lhe cai nos punhos do 

vestido. A partir daí eu imagino um espectador que está a ver aquela imagem e de repente há 

um raccord, como se fosse um raccord. Como se alguém estivesse vendo e descrevendo 

aquele quadro e dissesse: “Este quadro é para ti”, oferecendo a outra pessoa uma reprodução 

do quadro e aquela tentativa de descrição dele. De fato, nunca se trata de apenas descrever 

uma imagem cinematográfica ou pictórica ou da dança, mas de tentar fazer do modo como 

elas são feitas, por um lado; e, por outro lado, integrar isso numa narrativa que é minha, ou 

seja, eu começo a contar uma história e, de repente, meto nessa história um elemento da 

imagem do cinema ou da dança, etc. Com essas imagens, eu construo uma narrativa ou um 

poema que não está nelas, mas que se utiliza delas. Nesse sentido, eu não faço exatamente 

aquilo que chamamos écfrase, mas utilizo a inserção dessas imagens para contar outras 

histórias, reinventar uma história em que aquilo entre também como se fosse eu que o tivesse 

feito. Há muitos poemas meus onde se veem referências a essas artes várias, mas há também 

referências a outros discursos não só literários, mas a outros discursos que podemos chamar 

de material autobiográfico, por exemplo. Há poemas que vêm de cartas que me escreveram, 

outras que eu escrevi, ou de conversas em que eu participei. Há ali frases que são de outros, 

que são ditas por outros e que eu importo para minha poesia como uma maneira ainda de estar 

com eles ou de saudá-los, de dizer “adeus” ou de despedir-me, etc. Por outro lado, a 

importância dessas várias artes tem a ver com meu interesse com a arte em geral e com a ideia 
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de que as artes servem, entre outras coisas, para trabalhar os nossos sentidos, a nossa 

compreensão e apreciação do mundo que se faz através dos cinco sentidos físicos – o olhar, o 

olfato, o gosto, o ouvido, o tato – e dos outros. As artes modificam as maneiras dos sentidos 

funcionarem e, para além disso, modificam os sentidos espirituais, digamos assim, a noção 

disto e daquilo, do amor, da vida, etc. Nesse sentido, as artes são uma espécie de construtor do 

humano. Nós somos construções antropológicas em muito moldadas pelas artes e por aquilo 

que nós usamos delas e com elas fazemos. 

 

 

MA: Em Migrações do fogo, observam-se referências a obras cinematográficas e pictóricas. 

O que o motivou a selecionar determinadas cenas ou pinturas? 

 

MG: Eu roubo o que me interessa para um determinado poema, para o tema ou o clima verbal 

de um determinado poema... E essas imagens, tenho-as na memória. Posso ter imagens que 

ainda não utilizei, mas quando num poema vou buscar certas imagens, essas são as que batem 

certo com o que estou a fazer naquele momento. Por exemplo, há um filme do Wong Kar-

Wai, que é o Disponível para amar [no Brasil, Amor à flor da pele], que me vinha pela 

lentidão com que nesse filme se filma o andar, assim como pelo fato de o homem e a mulher 

se cruzarem sem se encontrarem. Ela vai para um lado e ele vai para o outro. Depois, misturei 

com imagens desse filme, imagens de um outro, agora japonês, em que há um casal que se 

reencontra depois de anos e anos de terem se conhecido. Não me lembro do nome... é a 

história de um homem e de uma mulher que se reencontram muito tempo depois de se terem 

encontrado uma primeira vez. Neste reencontro, a certa altura está cada um no seu quarto de 

hotel, numa cidade toda construída em altura, torres e mais torres. Num determinado 

momento, tudo desaparece numa teia de sobreimpressões e de luzes: a iluminação interior dos 

quartos prolonga-se nos inúmeros focos exteriores de luz; e a certa altura a presença da 
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mulher, de pé no meio do quarto, percebe-se apenas pela presença de uma sombra mais negra 

e mais opaca. Há um outro também que é o Yi-Yi. Em Yi-Yi, há uma criança que anda todo 

filme a fazer fotografias. Ele fotografa as personagens de costas, fotografa a nuca, e só 

percebemos isso no fim quando vemos as fotografias que ele vai dando às pessoas 

fotografadas. E é um dom, uma dádiva que ela lhes dá, porque isso é justamente o que as 

pessoas não podem habitualmente ver de si próprias. Só um terceiro as pode olhar e ver pelas 

costas. Isso na minha cabeça fez raccord com uma afirmação de Mikhail Bakhtin, em que ele 

diz que quem quer compreender um texto tem de o tomar, na sua alteridade, como a coisa de 

um outro. A compreensão ativa (e não há outra) estabelece-se num processo em que 

experimentamos a exotopia, no tempo, na cultura e na língua. E isso se vê muito 

simplesmente na fotografia, em que para fazermos um plano a toda a nossa volta, é preciso 

sempre um outro, o lugar e o olhar de um outro que vai manejando uma máquina e vai 

filmando. 

 

MA: Assim como a dança, em que o outro compartilha espaços... 

 

MG: O que me fascina na dança é que todo nosso corpo está ali em jogo, e não só o nosso, 

mas o corpo de outros e, ao mesmo tempo a relação que estabelecemos com a terra sobre a 

qual dançamos e o espaço que nos cobre e ultrapassa. De certa forma, as posições e os 

movimentos do nosso corpo estabelecem uma ligação móvel com a terra e os astros. Interessa-

me muito a possibilidade de pensar as artes como “técnicas do corpo” (Marcel Mauss). De 

certa forma, toda arte tem a ver com uma parte ou uma parcela ou uma agência do nosso 

corpo. A pintura tem a ver com o olhar, a mão e a lateralidade e a profundidade de campo, a 

escultura tem a ver com o corpo do escultor, o corpo a corpo com a massa que ele está a 

moldar, com as mãos, etc. 
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MA: Em sua poesia, as imagens da pedra, do mar, do fogo, da rosa e dos mapas aparecem 

como cronótopos, ou seja, sugerem a espacialização do tempo e, concomitantemente, a 

temporalização do espaço. Poderia nos falar sobre essa relação espaço, tempo e história 

presente em sua obra? 

 

MG: A relação com essas palavras tem a ver em parte com o fascínio pelos elementos da 

matéria, água, fogo, ar, terra, etc. O tema da rosa é um caso particular. O que eu tentei em 

Dois sóis, a rosa foi chamar “rosa” a “coisas” muito diferentes. Porque a rosa tem sido um 

símbolo da efemeridade da vida e da beleza: é alguma coisa que morre vinte quatro horas 

após o seu nascimento. Mas o fato de não ter deixado de ser motivo para a poesia do ocidente 

ao longo dos séculos dá-lhe um outro tipo de duração. Por outro lado, a rosa é quase como 

uma cebola, tem camadas, ou pétalas e dentro dela está um oco, um pequeno vazio. Agora, o 

que isso tem a ver com o espaço e com o tempo? Uma das minhas paixões para além da 

poesia e das artes é a história. A história, não enquanto escrita dela, mas como fazer da 

história e, por isso, a questão do tempo é, para mim, uma questão fulcral. Nós temos vários 

modelos de entendimento do tempo. Por exemplo, o rio e o passar das estações dão-nos 

imagens diferentes do tempo. O rio parece sempre irreversivelmente ir numa certa direção, tal 

como a flecha que se atira e que voa em direção a um alvo. O rio e a flecha dão-nos um tempo 

irreversível, contínuo. O tempo que fatalmente vai dar à morte (ou ao alvo, no caso da seta). É 

sempre um sítio que nós sabemos que é a morte, ou o mar onde deságua o rio, etc. Mas, por 

outro lado, o passar das estações, ou uma árvore daquelas que perdem as folhas no inverno ou 

no outono e renascem na primavera dão-nos uma imagem perceptiva do tempo cíclico. O 

tempo cíclico foi sempre utilizado pelas sociedades humanas como uma maneira de 

esconjurar ou de conter o medo da morte, porque o ciclo promete não apenas a passagem dos 
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tempos, mas também a esperança, a promessa de um renascimento constante. Por outro lado, 

há ainda uma figura do tempo que é a do instante em que se corta ou dá um nó na linha do 

tempo e isso pode introduzir uma outra temporalidade. Portanto, nós temos uma diversa 

concepção do tempo a partir de diferentes experiências sensíveis. Isso me interessa. Por outro 

lado, a temporalidade histórica acrescenta mais outras figuras a estas. A temporalidade 

histórica, para mim, é muito pensada na base de Walter Benjamin, como algo que implica o 

corte do tempo uniforme, contínuo, homogêneo, e esse corte é a possibilidade de um tempo 

messiânico, embora sem Messias. O que se diz para o messianismo vale também para o 

materialismo histórico? O que é a revolução? A paragem do tempo e o fato de ficar no limiar 

do tempo, como se o tempo recomeçasse. O tempo vai (re)começar outra vez. Ora, nessas 

minhas ideias, a temporalização do espaço é fato fundamental para responder à espacialização 

do tempo, porque a espacialização do tempo, digamos, espalma e reduz a espessura temporal 

e a distribui por um espaço. As cidades contemporâneas, por exemplo, uma cidade que tem 

um certo passado dá muito exemplo disso. Nós vamos a um espaço, a uma rua e temos 

edifícios que vêm de períodos diferentes e que se dispõem num mesmo plano espacial. Em 

Lisboa, podemos ver isso, podemos ver o tempo espacializado. Por exemplo, pensar em certo 

tipo de construções arquitetônicas. Podemos ver um edifício todo em vidro ou em metal, mas 

que tem bocadinhos de parede antiga, que pode ser medieval, incrustados ainda. Ora, o que 

isso significa? Temos aí uma espécie de objetos que marcam diferentes tempos e, quando eu 

vejo o tempo espacializado na rua, posso em qualquer momento isolar um edifício e dizer: 

“Este edifício foi construído em 1940 e este edifício, ao lado, foi em 2000”. O que é que os 

diferencia? O tempo pode introduzir-se no espaço e mostrar que o espaço está disposto 

segundo um tempo. São figurações que restaram do tempo passado. Por exemplo, há ruas de 

Lisboa de onde desapareceram os prédios que eu conheci quando era jovem. Eu sei que estava 

lá outra coisa e dessa coisa não ficou nada, mas, se eu for trabalhar com documentos sobre 
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aquela rua, encontrarei a prova disso, de que ali estava um edifício que lá já não está. Tudo 

isso é tempo. Portanto, o tempo, para mim, é, também e ainda, a promessa de sua interrupção, 

enquanto história já contada, e de começo de uma outra história ou de um outro tempo. 

 

MA: No livro A terceira mão, o senhor fala das mãos que escrevem, inscrevem e reescrevem, 

mobilizando tempos e espaços. De certa forma, o livro parece destacar as mãos de Carlos de 

Oliveira, Herberto Helder, Fiama e outras. Como esses poetas tão diferentes entre si se 

harmonizam (se encontram) em sua escrita? 

 

MG: A ideia da terceira mão é a ideia de que no fundamental minha mão, ou maneira, é uma 

terceira mão, que não é nem a de Carlos de Oliveira, nem a de Herberto Helder (basicamente 

são esses dois que me fascinam). São os dois polos, os dois ímãs mais fortes. Essa é uma ideia 

que eu já expus uma vez oralmente numa conferência. São poetas muitíssimo diferentes. O 

Carlos de Oliveira vem do neo-realismo e o Herberto vem do surrealismo, mas é um 

surrealismo muito particular, muito sui generis. São dois poetas que formam duas polaridades 

entre as quais se distribui o resto da poesia portuguesa. Eu tendo a pensar que os dois ocupam 

lugares opostos, mas, como uma força magnética, atraem-se um ao outro. Carlos de Oliveira, 

na obra final, naquele livro magnífico, um dos mais belos livros de poemetos da poesia 

portuguesa, que é Pastoral, seu último livro de poemas, consegue aquele estado de contenção, 

de elipse, de construção gráfica das imagens, de despedida e de agonia perante a fatalidade da 

morte. É tão forte que só é comparável com o êxtase enérgico, com a exuberância discursiva 

de Herberto Helder. De fato, neste meu livro A terceira mão, há poemas que exploram 

motivos do Carlos de Oliveira, mas para fazer algo de diferente. Há aqui um poema que fala 

de alguém que passa por um posto de gasolina e isso é uma situação que eu vou buscar a um 

poema do Carlos de Oliveira que se chama “Posto de gasolina” (de Sobre o lado esquerdo), 
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em que o moço empregado do posto se interroga: “Quem sou eu, no entanto, que balança 

tenho para pesar sem erro a minha vida e os sonhos de quem passa?”. Ora, o que eu faço com 

isso é uma variação a que acrescento uma dimensão ou um tom de conversa ou de relato e um 

ethos emocional que o poema de Carlos de Oliveira não tem. Do mesmo modo, este poema 

em prosa, “Dunas”, que se desdobra em quatro, parte de um poema, com o mesmo título de 

Sobre o lado esquerdo, de Carlos de Oliveira. Aqui, começo por alterar a referência da 

palavra que passa a ser o aspecto de dunas que têm, por exemplo, as circunvoluções cerebrais; 

depois transponho essa palavra para um outro tipo de discurso, conto uma história inventada, 

uma ficção que tem de qualquer modo a ver com uma intervenção cirúrgica a que fui 

submetido. Logo, a coisa pode ser lida nessa clave ou com essa chave, e o poema liga, então, 

um gesto de poética e um gesto autobiográfico; ou então o leitor ignora esse lado 

autobiográfico e procura apenas o confronto poético e retórico entre os dois poemas. Quanto 

ao Herberto Helder, não me atrevo a fazer sequer coisas parecidas com o uso do pastiche. Um 

poema em que eu fico mais próximo dele é um em que utilizo, pondo entre aspas ou em 

itálico, versos dele, mas também de outros como a Luiza [Neto Jorge] ou o [Mário] Cesariny: 

é um poema meu, mas apenas na medida em que como que sobro dos outros. Neste poema, 

“música da mão esquerda”, é uma expressão do Herberto; “deslocando na arquictetura do 

silêncio, os blocos e as linhas do som/ o gesto de uma antropologia augural”, isto é um 

comentário sobre um poema do Herberto; “os dedos negros” já é verso do Herberto; “ouvem o 

grito dos mortos de um lado ao outro/ do mundo” é de um poema em que o Herberto, por sua 

vez, utiliza material verbal do Húmus do Raul Brandão. “Florestas de Pedra e púrpura” é de 

Carlos de Oliveira; “escrevem o poeta „nos recessos mais baixos‟”, Herberto; “nos cornos que 

ele traz à cintura com a elegância selvagem/ e inata do leopardo”, estas são imagens do 

Herberto; “caligrafia sumptuosa – punti luminosi”, Herberto, que está a citar Ezra Pound; 

“energicamente as capitais do corpo”, “as capitais do corpo” é Luiza. “Era depois da morte, 
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“Redivivo””, Herberto e Ruy Belo, citando-o. Quanto à Fiama, dedico-lhe um poema na 1ª 

sequência do livro que responde a um poema dela dedicado a Carlos de Oliveira e a Luiza 

Neto Jorge, com base numa coincidência nas nossas histórias de vida. 

 

MA: Em A terceira mão, o senhor visita obras de Carlos de Oliveira. Há, inclusive, uma 

citação a “Soneto”, poema presente no livro Cantata. Pensando nos versos que cita, pergunto 

como pode o poema “recriar o mundo pedra a pedra”? 

 

MG: Carlos de Oliveira usa essa expressão “pedra a pedra” e num outro poema diz “chama a 

chama”. O Herberto Helder junta as duas expressões “pedra a pedra, chama a chama”, num 

outro poema. Isso é muito curioso, dois poetas que são completamente diferentes e passam 

pelas mesmas imagens. “Pedra a pedra” é uma metáfora, “pedra a pedra” ou “chama a chama” 

significa palavra a palavra e, nesse sentido “recria” como quem suscita ou convoca o mundo a 

ser. Mas o que eu sugiro que se veja neste poema é também uma importação de um dos poetas 

de que mais gosto, de Rimbaud. Eu uso o Carlos de Oliveira para ler em “levantar a torre do 

meu canto/ e recriar o mundo pedra a pedra/ uma espécie de eco tão próximo, tão estranho/ e 

tão íntimo, o eco só que fosse daquela Canção da mais alta torre”. Ora, “Chanson de la plus 

haute tour” é o título de um poema de Rimbaud, cuja 1ª estrofe é assim: “Oisive jeunesse/ À 

tout asservie,/ Par délicatesse/ J‟ai perdu ma vie./ Ah! Que le temps vienne/ Où les coeurs 

s‟éprennent”. Portanto, construir o mundo pedra a pedra é a ideia de que as palavras que vão 

se construindo e construindo o poema, têm o poder de suscitar nos outros e em nós, como 

vemos em outros poetas, imagens do mundo. Portanto, é como se nós estivéssemos a construir 

o mundo quando lemos a poesia ou um romance, quando ouvimos música, etc. Mundo 

material a alterar o mundo tal como o conhecíamos. Fazemos nossos próprios sentidos. Há 

coisas do mundo para as quais minha percepção está intimamente ligada a palavras. Por 
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exemplo, a aurora. A aurora eu nunca dissociei ou serei capaz de dissociar de certos poemas 

de Rimbaud. Como não sou capaz de dissociar certos versos de Rimbaud de imagens de filme 

de Nicholas Ray, creio que se chama Wind Across the Everglades, em que há uns pássaros, 

uma espécie de flamingos cor de rosa que estão nos arbustos num campo. Nós não os vemos, 

só vemos galhos de formas confusas, verde escuro. De repente, eles levantam voo em 

conjunto, quase num só movimento, em uníssono. Isso é, para mim, a imagem visual que 

corresponde ao verso do bateau ivre, de Rimbaud : “L‟Aube exaltée ainsi qu‟un peuple de 

colombes”. Portanto, construir o mundo é isso. Nós temos uma palavra e essa palavra 

podemos dar-lhe um efeito de suscitação augural sobre o mundo. Em última instância, isto 

vem da ideia de que o poeta foi no passado (já não é, não pode ser, ou é-o de outra maneira) 

uma espécie de mago: “Faça-se água” e a rocha começa a deitar água. 

 

MA: Em Portugal, sua poesia demonstra boa recepção por parte da crítica literária. Os 

prêmios que recebeu confirmam isso. Há algum aspecto mencionado pela crítica que o senhor 

não reconheça em sua obra? E, inversamente, há algo que julgue relevante e que a crítica 

ainda não tenha apontado? 

 

MG: Por um lado, eu penso que alguns críticos, que têm lido mais a sério minha obra, têm 

visto coisas pertinentes, embora por vezes custa-me entender algumas coisas que dizem. Por 

exemplo, não estou muito de acordo com alguém que, aliás, respeito muito e que diz que a 

minha poesia é, sobretudo, intelectualizada, é fortemente intelectual, racional. Eu penso que 

isso tem a ver com o fato de haver determinados posicionamentos filosóficos, históricos ou 

políticos, que transparecem. Há versos meus que são quase suposições de natureza teórica, 

mas que são para obter um efeito, e um efeito que é da ordem do emocional, do afetivo e não 

do puramente intelectual. Por outro lado, eu também afirmo que a poesia pensa, não é só a 
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filosofia que pensa. E no que o pensamento da poesia se diferencia do pensamento da 

filosofia? A poesia está amarrada à linguagem comum, à língua que todos falamos e, portanto, 

ela se faz do jogo com essa linguagem, ela é o prazer com essa materialidade sonora e gráfica 

que é a da língua. Há uma cantiga de amigo famosíssima, de D. Dinis, em que o refrão diz: 

“Ai, Deus e u é?” Ora, isto para mim é lindíssimo e é puramente oral, auditivo – “Ai, Deus e u 

é?”. “Ai, flores, ai, flores do verde pino/ se sabedes novas do meu amigo?/ Ai, Deus e u é?”. 

A poesia aceita isso, aceita ficar presa, jogar e gozar com a materialidade gráfica e sonora da 

língua. Aceita, no fundo, a prisão na linguagem. Enquanto a filosofia tenta sublimar isso, 

superar e afastar-se disso. Há uma longa história da filosofia, desde Platão, a dizer que os 

poetas são gente efeminada, gente que gosta demasiado da retórica, e a criticar a ficção 

porque é mentirosa. Há um texto de John Locke, em que ele diz que o que é necessário é a 

linguagem como uma espécie de canalização que levasse a água diretamente ao espírito dos 

leitores, mantendo-a pura, ou seja, não pondo em causa a univocidade do sentido das palavras, 

abolindo completamente as imagens e as metáforas. Ele não se dá conta de que a proposta da 

linguagem como uma canalização é já metáfora. Kant e outros filósofos estão cheios de 

metáforas fundacionais que se ignoram. A poesia, por seu turno, prefere entregar-se a essa 

proliferação do sentido. A poesia pensa, mas apaixonadamente imersa na linguagem. Na 

minha poesia, há um pensamento que se exprime poeticamente, penso eu, e não apenas 

intelectualmente. Nesse sentido, eu poderia dizer que a poesia é uma razão, mas uma razão de 

outro tipo. Perder o contato com a poesia é um risco de perder não apenas algo dos afetos e 

das emoções, mas de perder uma outra maneira de pensar. Depois, eu diria que a poesia é uma 

espécie de razão apaixonada, razão ardente. O próprio Apollinaire tem um verso em que o diz: 

“raison ardente”, razão ardente. E há um poeta sobre o qual fiz minha tese de doutoramento, 

um poeta francês, Francis Ponge, que, jogando com as letras e com as palavras, diz que a 

poesia é un réson e depois explica: “une raison qui résonne”, uma razão que ressoa. É isso que 
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me interessa. Depois há valorizações excessivas do fato de a minha poesia citar outros livros, 

outros autores, outros trechos da poesia, da filosofia... Minha poesia não pretende ser uma 

poesia culturalista; essas citações não são para eu exibir cultura; fazem parte da coralidade 

que eu gostaria de introduzir no que parece ser uma fala individual, de tal modo que essa 

pluralidade de vozes tece a intimidade do meu ser. 

 

MA: O que o senhor pensa a respeito da recente poesia que circula no mercado editorial 

português? 

 

MG: Há poetas interessantes nessas últimas décadas, mas ultimamente o que tem dominado a 

atenção é um conjunto de poetas que tem uma poética muito afirmativa, dizendo que não pode 

haver mais metáforas e imagens em poesia. A poesia tem que ser a linguagem mais chã 

possível. Há um ou outro que não é mau, porque um poeta com talento aguenta qualquer tipo 

de poética, mesmo que equivocada. Agora, em muitos casos, aquela poesia não consegue me 

convencer. E eu não tenho a ideia de que no meu tempo é que era bom. Mas eu penso que há 

um equívoco em relação a alguns desses poetas. Eles acham que aquilo é que está no ar do 

tempo, que é aquilo que o tempo espera dos poetas conscientes. Ora, eu acho que não. Eu 

acho que, se eu não gosto dos tempos que estamos a viver na contemporaneidade, tenho de 

arranjar maneira de falar contra o tempo, contra o contemporâneo. Eu falo agora contra o 

agora, espero ser intempestivo e não um acomodado. Estou fora do tempo e julgo este tempo, 

dizendo que isso tudo é lixo. Eu posso fazer isso. Agora, vou repetir a ideia de que este tempo 

é um tempo medíocre, em que o espetáculo e o mercado dominam tudo, mas imitar isso, aí é 

que eu não vejo qual o interesse. Isto não esconde que haja condições para haver outros 

poetas. Por exemplo, nos anos 80 e 90, apareceram em livro poetas que têm uma força 

inegável, que é a força que a poesia pode ter. Por exemplo, Fátima Maldonado, Luís Miguel 
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Nava ou o Fernando Guerreiro, que é um poeta obscuro, hermético, difícil, mas 

interessantíssimo. Depois, há o Daniel Faria, que já morreu, morreu muito novo, muito bom, 

um poeta com uma capacidade de imaginação verbal muito forte. Ora, um dos poetas que eu, 

apesar de tudo, respeito e parece-me o mais interessante desses mais recentes, é um poeta 

onde, nos últimos livros que li dele, acontece uma coisa interessante. Ele publica quase todos 

os anos um livro (às vezes dois, são como plaquetes, são livros muito curtos com muito 

poucos poemas e colados a uma experiência do real). Portanto, dá a sensação de que está 

criando uma espécie de diário, que ele faz em pequenos ciclos, como, por exemplo, “Eu fui à 

Noruega”, então faz uma série de poemas sobre a Noruega. Ele vai a uma taberna e recorda-se 

de outras aonde ia e faz um poema sobre tabernas. E, em quase todos eles, os últimos versos 

têm a ver com a morte. É Manuel de Freitas. 


