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1. INTRODUÇÃO 

  

 O presente trabalho tem como objetivo geral realizar um estudo sobre poemas de 

Luiza Neto Jorge, focando o olhar sobre uma presença recorrente em seus textos: a casa. 

Percebemos nitidamente a metáfora destas casas como um corpo, e conforme não deixa 

de ser na poesia de Luiza, este corpo carrega em si uma fortíssima carga erótica. Será a 

partir desta característica que iniciaremos nossa análise fundamentada no conceito de 

profanação de Agamben, já que percebemos um movimento constante das casas e isto 

contribuirá para que sejam profanadas. 

 É importante ressaltar que não pretendemos fazer um estudo filosófico em 

profundidade da obra de Luiza, mas sim, lançar mão de um conceito agambeniano para 

analisar parte de sua obra. O interesse por buscar o conceito de profanação surgiu a 

partir dos versos de “As casas", ao notarmos estes seres como profanados, seres que 

pela primeira vez conseguem expressar-se de forma singular, pois Luiza dá voz a estas 

casas, as apresenta e permite que tenhamos personae como talvez antes não tenhamos 

na lírica portuguesa ao utilizá-las no sentido mais erótico possível. 

 Ao falar de casas, Luiza permite que estes seres sejam metáforas fortes para 

assim discutir questões pertinentes à sociedade. Associar suas imagens ao corpo 

feminino é o que ressaltamos em sua poesia, uma vez que o erotismo aqui representará a 

liberdade da criação poética e propiciará a transformação deste em objeto da arte. 

 O erotismo desempenha papel fundamental na poética de Luiza Neto Jorge, visto 

o grande número de trabalhos já realizados sobre o assunto, no entanto, não será esta 

nossa maior motivação. Interessa-nos analisar o papel do erotismo como agente 

profanador das casas e a maneira como irá modificá-las a partir disso. Enquanto corpo, a 

casa será usada pelo erotismo como uma maneira de revolução do que há muitos anos 
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foi oprimido por um sistema repressor e castrador da liberdade tanto erótica quanto 

poética, portanto, tratar sobre o erotismo em Luiza é também discutir sua importância 

num campo político, pois, o corpo censurado receberá uma voz de denúncia e 

constantemente questionadora de um mundo conservador. Assim, a questão erótica 

funcionará como uma potência criadora, algo dotado de uma força para a criação 

artística. 

 Por outro lado, falar de casas também implica numa busca da própria identidade 

portuguesa, visto que a dicotomia terra x mar configura a possibilidade da construção do 

destino português. Assim, as casas representam, como nos diz Jorge Fernandes da 

Silveira, a escrita da cultura portuguesa e, como buscaremos desenvolver nesta 

dissertação, a escrita do conhecimento do eu, do corpo e do mundo. 

 Com isso, organizaremos este trabalhando de modo que no segundo capítulo 

iremos explicar em que consiste a Profanação segundo Agamben, discutindo os 

significados dos termos pertinentes ao sagrado e ao profano. Na sequência, 

analisaremos a série de poemas em poemas “As casas”, por isso, será o capítulo 3 o 

mais longo desta dissertação, pois será aquele em que analisaremos Luiza mais de perto; 

o capítulo 4, “Posfácio às casas” e “A casa do mundo”, finaliza nossa abordagem do 

conjunto de textos que problematizam a importância destes seres associados à 

profanação. 

 Por fim, em capítulo à parte, desenvolveremos um breve diálogo com outras 

casas que discutem de semelhante forma a relação com a casa profanada. Para isso, 

elegemos os poemas “Quem poluiu, quem rasgou meus lençóis de linho?” de Camilo 

Pessanha, “Litania para uma casa” de Gastão Cruz e “Prefácio” de Herberto Helder 

dada a importância destes poetas para a poesia portuguesa. 
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 Portanto, procuramos construir um trabalho que discuta a figuração da casa na 

cultura portuguesa a partir dos poemas de Luiza  para que assim possamos refletir sobre 

sua poética associando o símbolo da casa como figura do cotidiano, mas também como 

um corpo em constante mudança e tentativa de capturar o mundo.  
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2. A PROFANAÇÃO POR GIORGIO AGAMBEN 

 

 Em Profanações (2007), Agamben continua suas reflexões sobre a sociedade de 

consumo, resgatando ideias e criando novos conceitos sobre o mundo capitalista. Nos 

dez ensaios que compõem o livro, notamos diálogos com Aristóteles, Platão, Walter 

Benjamin e Michel Foucault. É a partir desta congruência de leituras que Agamben 

constrói uma análise do mundo contemporâneo. 

 Sevino J. Assman na apresentação da obra diz que  

Profanações pode ser visto como um fio condutor na textura composta nos 
vários textos já publicados. De forma geral, poderíamos dizer que ele dedica 
toda sua análise filosófica, filológica, histórica, estética, a profanar o 
sagrado, ou melhor, a procurar devolver à comunidade humana aquilo que 
historicamente foi subtraído ao uso comum através da sacralização. 
 (ASSMAN, 2007, p.10) 
 

 Logo, profanar consiste no ato de separar do sagrado sem que, no entanto, possa 

se recuperar o estado inicial daquilo que retornou à esfera mundana. Há, entretanto, um 

novo uso. O que propõe Agamben é que “a tarefa política da geração que vem” seria 

uma espécie de “profanação do improfanável”, isto é, devemos nos separar da tirania 

capitalista, dos excessos do consumismo, assim comentados por Zigmunt Bauman. 

Vivemos hoje numa sociedade global de consumidores, e os padrões de 
comportamento de consumo só podem afetar todos os outros aspectos de 
nossa vida. (...) nós mesmos nos tornamos produtos nos mercados de 
consumo e de trabalho.” 
(BAUMAN, 2011, p. 65). 

 

 No mundo capitalista somos todos mercadorias e cada vez mais somos  

impulsionados ao consumo e à obrigação de exercermos frequentemente nosso papel, 

pois o mundo precisa girar e parece que sua movimentação está ligada diretamente à 

circulação de capital. A necessidade de profanar o improfanável seria justamente a 

inversão deste sistema mecânico, no qual todos estamos condicionados à produção de 

dinheiro. 
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 Agamben comenta sobre o ato de profanar: 

O que está realmente em questão é, na verdade, a possibilidade de uma ação 
humana que se situe fora de toda relação com o direito, ação que não ponha, 
que não execute ou que não transgrida simplesmente o direito. Trata-se do 
que os franciscanos tinham em mente quando, em sua luta contra a 
hierarquia eclesiástica, reivindicavam a possibilidade de um uso de coisas 
que nunca advém direito, que nunca advém propriedade. E talvez “política” 
seja o nome desta dimensão que se abre a partir de tal perspectiva, o nome 
do livre uso do mundo. Mas tal uso não é algo como uma condição natural 
originária que se trata de restaurar. Ela está mais perto de algo novo, algo 
que é resultado de um corpo-a-corpo com os dispositivos do poder que 
procuram subjetivar, no direito, as ações humanas.   
(AGAMBEN, 2007, p. 11) 

  

 Dessa forma, o que identificamos na obra de Agamben é uma necessidade de 

profanação do intocável, e a partir desta profanação conseguiríamos ter acesso a todas 

as coisas proibidas que antes não tínhamos direito. Consequentemente, isto significa que 

tudo poderia ser profanado, e por isso, perderíamos a noção de posse e individualidade, 

como, por exemplo, a “identidade” ou posse que determinado autor tenha sobre sua 

obra. 

 Primeiramente é preciso esclarecer o significado de tal palavra. Para os latinos, o 

Genius era uma espécie de anjo protetor que todo homem tinha no instante de seu 

nascimento. Há na língua italiana uma ligação entre genio [gênio] e generare [gerar], 

até mesmo a palavra “genial” mantém esta aproximação, pois a cama era genialis lectus, 

lugar próprio da geração. Assim, a cultura latina se desenvolveu prestando homenagens 

ao Genius, concedendo-lhe sacrifícios nos aniversários, pois este era um dia sagrado.  

 Acredita-se que cada homem e mulher possuía um deus próprio. Às mulheres 

lhes cabia Juno e aos homens, Genius, representantes da fecundidade que gera a vida. 

No entanto, cada pessoa antes mesmo do nascimento possui o ingenium, uma espécie de 

DNA com os atributos físicos e morais de cada um. Logo, o Genius seria uma 

“divinização da pessoa, o princípio que rege e exprime a sua existência inteira” (2007, 

p.15).  É por esta razão que o Genius é considerado o deus mais pessoal, mais íntimo do 
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homem. A expressão latina indulgere Genio explica a relação que se deve ter com seu 

Genius, uma relação de condescendência, ou até mesmo obediência, uma vez que nossa 

felicidade depende da sua. 

 Contudo, Agamben nos diz que “Genius é a nossa vida, enquanto não foi por nós 

originada, mas nos deu origem” (2007, p.16). A partir disso apresenta-se a 

complexidade existencial do que verdadeiramente significa o Genius pois, ao mesmo 

tempo que corresponde à parte mais íntima do ser humano, consegue ser ainda sim a 

mais impessoal. Isto nos faz crer que o Genius corresponderia a algo intrínseco a nós e 

também a alguma coisa extrínseca, representando a complexidade humana. A vida do 

homem é formada por duas partes, uma em que dependeria da sorte e da experiência 

pessoal e outra “não identificada e vivida.” No entanto, Agamben explica que esta parte 

externa não corresponde a algo que possa ser resgatado pela memória, pois não está 

associado ao nosso passado, mas sim, aquilo que vivencia o presente, e dele não 

podemos nos separar.  Logo, a comemoração do aniversário, por ser um dia de louvor 

ao Genius, não pode ser associado ao passado, cada celebração corresponde ao 

momento presente. Será, portanto, esta aproximação entre homem e Genius que “rompe 

com a pretensão do Eu de bastar-se a si mesmo” (2007, p.17). 

 Se pensarmos, porém, ser o Genius a espiritualidade, que consiste na crença de 

louvar e honrar o desconhecido– ainda que este carregue uma carga de realidade não 

reconhecida –,cometemos um equívoco, já que Genius significa um pouco além, ou 

seja, é ainda nosso lado impessoal e, segundo Agamben, isto é genial. Seria esta 

impessoalidade que carregamos dentro de nós a responsável pela potência dos 

movimentos básicos e essenciais à vida, como a contração dos músculos ou o mover dos 

olhos, por isso, se negássemos Genius e aceitássemos somente o Eu e a consciência, 

nada seria possível. Isto implica a tese de que todo ser humano é formado por dois polos 
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antitéticos que se aproximam e se repelem: o Eu e o Genius, mas que são necessários 

para a completude da essência humana. Consequentemente, este campo de tensões 

significa viver apostando em dois lados, ou melhor, ter que confiar no desconhecido e 

com ele ter intimidade. “Genius é a nossa vida, enquanto não nos pertence” (2007, 

p.17).  

 O sujeito, nessa perspectiva, corresponde a um conjugado de forças 

contrastantes, uma que busca o lado individual e outra o impessoal, e dessa maneira, 

podem movimentar-se em sentido de junção ou de separação; no entanto, jamais serão 

completamente emancipadas. Por conseguinte, não podemos segregar Genius. Agamben 

questiona então qual seria a melhor forma de realizar esta separação para que ambos os 

polos fossem identificados. A seguinte suposição é feita: se um indivíduo tivesse o 

desejo de escrever e sentisse em si uma potência impessoal que o leva à escrita, 

conseguiria desta maneira testemunhar o Genius?  

 A escrita é um processo pessoal em que nos tornamos autores e reconhecemos 

nossos nomes em uma determinada obra. Este caminho corresponde exatamente ao 

inverso do que seria o Genius, já que este nunca poderá ser reproduzido em forma de 

um Eu:  

Escrevemos para nos tornarmos impessoais, para nos tornarmos geniais, e, 
contudo, escrevendo, identificamo-nos como autores desta ou daquela obra, 
distanciamo-nos de Genius, que nunca pode ter a forma de um Eu, e menos 
ainda de um autor. Toda tentativa do Eu, do elemento pessoal, de se 
apropriar de Genius, de obrigá-lo a assinar seu nome, está necessariamente 
destinada a fracassar.  
(AGAMBEN, 2007, p. 18) 

 

 Por isso, podemos compreender a afirmação de que as forças antagônicas que 

compõem o sujeito jamais conseguirão se separar, pois estas partes se complementam e 

a força impessoal não pode ser apropriada. Logo, o encontro com o Genius pode ser 

caótico. Se a relação antitética entre o lado pessoal e o impessoal resulta no 
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desenvolvimento das potências individuais, porém, quando somos apresentados ao lado 

desconhecido podemos questionar até que medida somos capazes de domar toda sua 

potência, ou até que momento seremos domados por ele. 

 Em Giorgio Agamben: poesia, filosofia, crítica (2010), Alberto Pucheu nos 

explica que o Genius não se liga com nosso lado pessoal, e justamente por isso, 

confundimos com a potência que cada um possui para o ato de escrita: 

Genius não está ligado ao resultado da criação, à obra associada ao que em 
nós há de pessoal, ao que, em nós, nos identifica enquanto autores. 
Confundindo-se inteiramente com a potência impessoal da criação, com o 
ímpeto do escrever que atravessa quem escreve em seu gesto, que corta 
quem cria num entusiasmo, o deus latino é absolutamente irredutível ao 
individual. 
(PUCHEU, 2010, p.55) 

  

 Seria, portanto, uma posição ética, não o desprezo por seu Genius, mas sim a 

consciência de que todos somos menores em comparação a ele. Por isso, o grande 

escritor, assim como uma criança que sente prazer em se esconder, sente satisfação no 

não reconhecimento; seu sucesso é não ter seu lado pessoal reconhecido, pois talvez 

assim seja a potência impessoal, o Genius, responsável por seus versos, a importância 

máxima reside na própria poesia, na potência criadora. 

 Agamben diz que em determinado momento a relação com o Genius parece 

tornar-se mais conturbada, assim como na tragédia grega em que temos o gênio bom e o 

gênio mau, o primeiro responsável por nos encaminhar ao caminho das virtudes e este 

que nos leva ao mal. Porém, observa que talvez o que mude seja a nossa relação para 

com o Genius, que em dado momento é nosso companheiro e nos orienta quando em 

outro parece perseguir-nos traçando nosso fracasso. Observando bem, é interessante 

perceber a relação paradoxal que se desenvolve interminavelmente entre o Eu individual 

e Genius, pois em momento algum estamos liberados de seu domínio, contudo, ainda 

assim, não o conhecemos e mesmo não nos pertencendo somos responsáveis por ele. 
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 Na cultura irânica há a concepção de que todos nascemos com anjo chamado 

Daena, assim como na doutrina cristã temos o anjo da guarda; no entanto, a Daena é 

criada a nossa semelhança e através de nossos atos e pensamentos com o passar dos 

anos vai se modificando, até o dia que virá ao nosso encontro transformada em um belo 

anjo ou como um terrível demônio. Essa seria uma analogia mais clara com o que 

representa o Genius. 

 Assim, todos temos uma espécie de pacto com nosso Genius, pacto este que 

procura o momento de conseguirmos nos desvencilhar dele, e será a partir disso que se 

constitui o caráter humano, isto é, a maneira como conseguimos equilibrar o Genius, a 

parte que não nos pertence, sabendo como iremos livrar a criação artística de sua 

dominação. Por isso, diz Agamben que o estilo de um autor depende “daquilo que nele é 

isento de gênio” (2007, p.21).  

 No entanto, chegará o momento em que esta despedida será final e deveremos, 

consciente ou inconscientemente, dizer adeus a Genius e trilharmos nosso caminho 

humano, deixando para trás o impessoal e tornando-nos persona da vida, profanando o 

improfanável. 

 Compreendendo, portanto, a existência do Genius, é preciso que nos foquemos 

no próprio ato de profanar. Em “Elogio da Profanação”, entendemos que “em sentido 

próprio denomina-se àquilo que, de sagrado ou religioso que era, é devolvido ao uso e à 

propriedade dos homens.” (2007, p.65) A partir desta definição, depreendemos a 

profanação como um ato de retorno, isto é, a volta do que antes fora elevado como 

propriedade divina e agora é mundano. Há ainda a citação dos significados 

contraditórios que o ato de profanar pode exercer: tornar profano e, em outros casos, 

sacrificar. O mesmo ocorre com o adjetivo sacer, que pode significar “augusto, 

consagrado aos deuses” ou “maldito, excluído da comunidade”. A partir desta análise 
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filológica sobre a contradição existente nas palavras que pertencem à esfera sagrada e 

profana, podemos iniciar o percurso para o estudo da profanação. Primeiramente, 

Agamben diz que as coisas religiosas ou sagradas pertenciam exclusivamente aos 

deuses, consequentemente não poderiam circular por entre os homens como peças a 

serem trocadas ou vendidas. O sentido de profanar justifica-se no ato de violar este 

padrão que reserva tais coisas aos deuses celestiais (objetos sagrados) ou infernais 

(objetos religiosos). 

 Temos no mito de Prometeu, assim descrito por Silvina Lopes (2003a, p. 40-41), 

uma referência clara de profanação: 

No princípio era o fogo. Entre as lendas que se referem à técnica, a que é 
protagonizada por Epimeteu e Prometeu fala-nos daquilo que Lacan 
designou por prematuridade do homem e sua falha original. Segundo uma 
das versões do mito, quando Epimeteu distribuiu aos animais os presentes de 
Deus, coisas como garras, asas, peles deslumbrantes ou dentes ferozes, não 
fez bem a partilha e esqueceu-se do homem, deixou-o sem nada: nu, 
descalço e indefeso. Foi para suprir essa falta que Prometeu roubou o fogo e 
o deu aos homens, possibilitando-lhes desenvolver a técnica (...). 
 

  

 Prometeu, ao trazer o objeto sagrado dos deuses para o livre uso dos homens, 

viola a condição de sacralidade das peças celestiais. O retorno ao mundano possibilitou 

ao homem a técnica do fogo, logo, a profanação implica esta consequência: profanar é 

possuir a técnica. Luiza, ao criar casas profanadas, desenvolve sua técnica de linguagem 

e da criação poética, sua arquitetura libertadora. 

 O sentido de consagrar (sacrare) será justamente a elevação das coisas da esfera 

mundana para o divino, assim como ocorre no batismo: a criança nasce como pecadora 

por herdar o pecado original de seus pais e, com a consagração, volta a pertencer a Deus. 

A religião é responsável por subtrair coisas ou pessoas de seu uso comum e as isolar 

numa esfera separada. Agamben vai além e diz que não há religião sem separação, 

assim também como toda separação conserva em si um núcleo genuinamente religioso. 

O sacrifício será o dispositivo que realizará a transição de algo profano para o sagrado. 



 

14 
 

Primeiramente, devemos atentar para o que entende Agamben pelo termo dispositivo. 

Em O que é o contemporâneo? e outros ensaios, o filósofo italiano estabelece uma 

genealogia do termo dispositivo, primeiramente, na obra de Foucault e, posteriormente, 

num contexto histórico mais amplo. Citamos agora o resumo agambeniano do que 

Foucault entende como dispositivo: 

 
Um conjunto heterogêneo, linguístico e não-linguístico, que inclui 
virtualmente qualquer coisa no mesmo título: discursos, instituições, 
edifícios, leis, medidas de polícia, proposições filosóficas etc. O dispositivo 
tem sempre função uma função estratégica concreta e se inscreve sempre 
numa relação de poder. Como tal, resulta do cruzamento de relações de 
poder e de relações de saber.  
(AGAMBEN, 2009, p. 29) 

 
Portanto, o sacrifício e realiza como o dispositivo, um exercício de poder, 

responsável por realizar o retorno ao sagrado. Entende-se que o consagrado ritualmente 

pode ser restituído à esfera profana através do contato (contagione) no mesmo ritual de 

“sublimação”; basta um toque para que as carnes tornem-se, assim, profanas e possam 

ser comidas. 

O termo religio, segundo a etimologia, não deriva de religare (união), mas do 

seu exato oposto relegere, indicação do escrúpulo e atenção que deve ser mantida na 

relação com os deuses – ou seja, deve-se respeitar a separação existente entre o sagrado 

e o profano.  

 Outra maneira de se passar algo do sagrado ao profano é através do jogo (uso). 

Nesta passagem, Agamben recupera todo o “rito” envolvido na esfera do jogo 

relembrando as conotações religiosas existentes. Segundo Émile Benveniste, o jogo não 

só provém da esfera sagrada, mas também, de algum modo, representa a sua inversão. A  

potência do ato sagrado reside na conjunção do mito que narra a história com o resto 

que a reproduz e a põe em cena. Ou seja, o jogo, ao ser praticado pelo homem, por 

conter em si uma parte de sagrado, libera o humano dessa esfera, mas não totalmente. 
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Porém, na atualidade, os jogos perderam esta conotação, uma vez que as pessoas não 

mais sabem aplicar o mesmo sentido ao jogo do que se fazia em outros tempos. Com 

isso, os jogos teriam de recuperar sua vocação puramente profana. O que temos hoje é o 

que chama Agamben de secularização inconscientemente religiosa. 

A diferença entre secularização e profanação está no fato de que aquela remove 

de um lugar para outro, mantendo as forças intactas, enquanto esta restitui ao uso, 

promove uma neutralização do que foi profanado. Ambas as operações são políticas, 

sendo que a primeira significa um exercício de poder, remete a um modelo sagrado. A 

segunda elimina o poder existente ao restituir o que havia sido separado. 

A ambiguidade dos termos relacionados ao sagrado provocam grande interesse. 

O próprio termo profanar, do latim profanare, pode significar tornar profano e também 

sacrificar. Como já vimos com o adjetivo sacer, o vocabulário utilizado para tratar do 

sagrado precisa dar conta de compreender o “resíduo de profanidade” naquilo que foi 

consagrado e o que há de sagrado nos objetos profanados. Se pensarmos por um 

momento sobre a questão do “resíduo de profanidade”, encontraremos precedentes na 

religião católica, uma vez que todo ser humano ao nascer carrega em si o ato 

pecaminoso de Adão e Eva, e somente através do batismo conseguirá se absolver de 

pecado. Com isso, temos um exemplo de como as esferas do profano e do sagrado 

compartilham “experiências”, pois aquele que em seu nascimento pertencia à esfera do 

profano, através da consagração retorna ao sagrado, e em seu percurso na vida poderá 

retornar ao profano. Retomando a ambiguidade do termo sacer, sabemos que 

corresponde ao que foi entregue aos deuses, através do sacratio ou devotio, e dessa 

maneira pertencerá somente a eles. Todavia, a expressão homo sacer significa o 

indivíduo afastado de sua comunidade, e por isso, pode ser morto, mas não pertence aos 

deuses. Agamben nos explica que o homem sagrado, por já pertencer aos deuses, não 
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pode ser sacrificado, portanto, está excluído do rito do sacrifício e, ao viver no mundo 

profano, carrega em si o resquício de sacralidade, o que o distingue dos normais, porém 

não o priva de sofrer uma morte violenta, retornando assim aos deuses a que pertence. E, 

como convive no mundo profano, também leva em si um resto de profanidade que será 

introduzido na esfera sagrada com sua morte. Logo, notamos como a relação entre 

sagrado e profano pode corresponder a um único sistema dividido em duas partes, e 

somente desta maneira um objeto que tenha sido consagrado aos deuses pode retornar 

ao uso humano.  
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3. “AS CASAS” 

 

A leitura dos poemas de Luiza Neto Jorge consegue alcançar o propósito das 

grandes obras: causar-nos o estranhamento. Sua escrita possui uma despersonalização 

tão forte que não há maneira de não nos questionarmos diversas vezes sobre cada verso 

lido. Dizemos com isso que há uma combinação de diversos fatores metafóricos que 

transformam sua escrita em um processo de (des) construção da linguagem. Luís Miguel 

Nava, em “Acmé a ser Arte”, narra a dificuldade de conseguir “agarra, fixar esta escrita, 

ou dela dar uma visão continental, totalizadora.” (1989) a essa poesia. 

Cada texto poético nos obriga a desvencilharmo-nos das normas linguísticas e 

aceitarmos sua ruptura com as regras para que, somente assim, possamos ler com 

intensidade seus poemas: 

 
Acho-me é o meu domínio 
em perseguição automática 
todo o eixo da gramática tendo 
à disposição 
 
as móveis vertigens diárias 
os ecrans de cinema os eixos 
as pernas da máquina tuas pernas 
mais concretas 
as árvores postas em marcha 
noutra genealogia (noutra velocidade) 
vindo em ramo contínuo saído da sua raiz 
à raiz da minha ideia. 
(...) 
ou um encontro permanente sobre 
o terreno livre 
(JORGE, 2008, p.70-71) 
 

 

Em “O seu a seu tempo”, a poetisa nos ensina seu labor criativo, a maneira como 

lida com as palavras desafia as normas da língua, pois tem à sua disposição a 

possibilidade de montar uma gramática em certa medida pessoal. Qualquer combinação 

é possível, já que utiliza a linguagem como um “terreno livre”, um espaço em que não 
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há regras para a criação poética. Ao nomearmos a escrita de Luiza como um processo de 

desconstrução, nos vem à mente o conceito criado por Jacques Derrida, em que 

desconstruir significa: 

(...)a deposição decomposição de uma estrutura. Em sua definição derridiana, 
remete a um trabalho do pensamento inconsciente (‘isso se desconstrói’), e 
que consiste em desfazer, sem nunca destruir, um sistema de pensamento 
hegemônico e dominante. Desconstruir é de certo modo resistir à tirania do 
Um, do logos, da metafísica (ocidental) na própria língua em que é 
enunciada, com a ajuda do próprio material deslocado, movido com fins de 
reconstruções cambiantes.  
(DERRIDA & ROUDINESCO, 2004, p.9). 

 

É preciso deixar claro que a desconstrução, no sentido derridiano, não significa a 

destruição das estruturas, o que existe, na verdade, é um processo de questionamento, de 

reorganização do discurso que até então era adotado pela metafísica ocidental. As 

verdades absolutas que eram compreendidas de forma maquiavélica, isto é, a concepção 

de que é preciso que se escolha somente um polo (positivo ou negativo, bem ou mal), 

em Derrida é vista através da combinação ou simultaneidade.  Logo, associamos este 

pensamento com o exercício de criação de Luiza, pois, não o compreendemos como 

uma devastação da linguagem ou das normas linguísticas, e sim como uma prática de 

recriação de imagens e, portanto, de elaboração de um outro tipo de discurso.  

Em “O ciclópico acto: algumas notas de leitura”, José Ricardo Nunes diz acerca 

da poética de Luiza: 

A escrita se confirma como resultado de um corpo escrevente, sendo 
concebida como invenção inconsciente, processo esse em que cada poema 
consiste num simulacro de todos os textos, em si contendo todas as 
combinatórias possíveis (...). Na escrita de Luiza Neto Jorge tudo é obra do 
corpo e vai no sentido da produção de (des)continuidades: a distorção 
espacio-temporal, na qual o espaço surge temporalizado e o tempo 
espacializado por força de uma percepção de cariz sexuado em que o corpo 
– fragmentado e diluído – se apresenta como verdadeira máquina desejante; 
a procura do outro (...) e, finalmente, os processos estilísticos e retóricos 
utilizados – a fluidez sintática, a criação lexical ou a amálgama, a mancha 
gráfica, a multiplicação de linhas discursivas, a substantivação de formas 
verbais, a combinação de processos metonímicos e processos metafóricos. 
(NUNES, 2006, p. 59) 

 



 

19 
 

Entender a escrita de Neto Jorge como sendo uma obra do corpo, isto é, um 

corpo escrevente que irá ser responsável pelo seu processo de desconstrução e de 

criação de grande parte das imagens é o que irá guiar o caminho a ser trilhado nesta 

dissertação. 

Percebemos, portanto, que seu processo de criação resulta de uma escrita 

relacionada ao corpo, de uma busca livre para se reconhecer no outro como forma de 

construção da própria identidade poética. E, paradoxalmente, esta se realiza através de 

uma despersonalização, sendo redefinido o eu, o individual da poesia, e adotada uma 

espécie de valorização da liberdade criadora do Genius, concentrando, com isso, o foco 

na poesia, na potência da escrita e redimensionando assim a importância da 

subjetividade. 

Luiza trabalha de maneira delirante os sentidos, e sua escrita transforma as 

palavras em mundos de significados. A complexidade dessa obra reside em sua 

amplitude e expansão semântica, sem que haja qualquer esgotamento de sentidos, muito 

pelo contrário. Pode-se configurar a poesia de Luiza Neto Jorge como a poética do 

ritmo e do labor estético, como diz Gastão Cruz:  

 
Aponto antes para uma característica da sua linguagem, que desde o começo 
me impressionou: a carga expressiva de um estilo de enorme concentração 
verbal e metafórica, apoiada num domínio magistral do ritmo e numa espécie 
de espontâneo e evidente recurso à elipse. 
 (CRUZ, 2010, p.31).  
 

  

 Fica clara, ao início da leitura de qualquer poema de Luiza, a relação metafórica 

e esfíngica dessa poética com a palavra, constituindo uma espécie rara de luta 

coreografada. Comungamos com o que diz Jorge da Silveira em Portugal - maio de 

Poesia 61: “A poesia de Luiza Neto Jorge inscreve uma revolução nos instrumentos de 
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estilo e composição, ditando à sua maneira a moda que lhe é contemporânea: ler o 

escrito e escrever o lido.” (SILVEIRA, 1986, p.160).  

 Compreendendo, pois, seu processo de criação e o que significa a relação entre 

escrita e corpo em Luiza, interessa-nos adentrar por esta temática e analisarmos a série 

de poemas “As casas” e “Posfácio às casas”. Chamaremos a série de poema em poemas, 

pois “As casas” é formado por quatorze partes em que são “narradas” as estórias desses 

seres como corpos profanados. 

I 
 
As casas vieram de noite 
De manhã são casas 
À noite estendem os braços para o alto 
fumegam vão partir 
 
Fecham os olhos 
percorrem grandes distâncias 
como nuvens ou navios 
 
As casas fluem de noite 
sob a maré dos rios  
 
São altamente mais dóceis 
que as crianças 
Dentro do estuque se fecham 
pensativas 
 
Tentam falar bem claro 
no silêncio 
com sua voz de telhas inclinadas 
(JORGE, 2006. p.47) 

  

Percebemos em cada parte maneiras e agentes profanadores diferentes. Ao 

tematizar “casas”, o poema nos mostra a personificação desses seres como metáforas 

para o corpo: são personagens pulsantes em um contexto suspenso, neurótico, em que as 

casas não possuem liberdade, e têm de se movimentar silenciosamente; ainda assim, 

ousam se movimentar. Há, na escritura das casas, uma criação metafórica própria da 

escrita de Luiza, sua maneira de dizer o texto consiste não na comparação, mas na 

interseção, como nos diz Rita Taborda Duarte em “Cin(po)ética”, que propicia a 

existência de dois campos de interpretação: um real, correspondente ao texto, e o plano 
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do evocado, em que corresponde o que pode ser interpretado pelo leitor crítico pelas 

aproximações possíveis da leitura. 

Para este tipo de poesia particularmente resistente à leitura crítica, a 
metáfora apresenta-se muitas vezes como uma boa solução, a única saída 
conveniente, um modo aceitável, reconhecível, de dizer o texto, sugerindo-o 
como um outro algo que lhe serve não como termo de comparação, mas de 
intersecção. E aí, para o leitor crítico existem dois planos: o plano do real 
que corresponde ao texto, que também é a relação estabelecida com ele, e o 
plano do evocado (não o que o texto evoca, mas aquilo que o crítico 
consegue evocar como sendo o texto, através de um jogo de aproximações e 
similitudes).  
(DUARTE, 2006, p. 73) 

 

Em “Escrever a casa portuguesa”, Jorge Fernandes da Silveira nos diz que a casa 

é “entendida agora como uma construção discursiva que pensa o modo português de 

fixar-se na terra natal.” (Silveira, 1999, p. 14), isto é, a casa representa, em literatura 

portuguesa, o desejo de valorizar o outro lado da dicotomia mar x terra que durante 

séculos sondou o imaginário português buscando por fim estabelecer-se em um espaço 

físico. Para realizarmos esta análise, nos aliaremos com o estudo da fenomenologia do 

espaço de Gaston Bachelard (1974). Em seu livro A Poética do Espaço, Bachelard 

intenciona mostrar a poesia que há em qualquer espaço significativo das casas, desde os 

pequenos, como gavetas, cofres, estantes, a grandes espaços utilizados pelo homem. 

Assim, estabelece a ideia dos valores de intimidade do espaço, pois acredita que, antes 

de tudo, casa significa proteção, ela é “nosso canto do mundo”. (1974, p.201) 

A poeticidade presente em todos estes objetos se justifica pela essência intimista 

que carregam em si, uma vez que todos os espaços possuem uma relação afetiva e 

psicológica com o homem. Com isso, podemos perceber que a casa representa a ligação 

entre a imaginação, os sonhos dos homens e seus pensamentos, constituindo uma 

espécie de baú de rememoração no qual podemos encontrar elementos distintos que 

trabalhem diretamente com o inconsciente humano, projetando todas as lembranças ou 

devaneios existentes: “Pelos poemas, talvez mais do que pelas lembranças, tocamos o 
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fundo poético do espaço da casa [...]: a casa abriga o devaneio, a casa protege o 

sonhador, a casa nos permite sonhar em paz” (1974, p. 359). Da relação entre a figura 

da casa com a poesia é possível construir o espaço poético a que se refere Bachelard, 

pois a escrita poética possibilita o contato direto com o inconsciente e com o que de 

mais profundo há em cada homem. Através da poesia há a rememoração e também, o 

discurso da própria alma, isto é, o discurso poético nos permite sonhar e fantasiar sobre 

todas as lembranças presentes na casa. 

No entanto, estas lembranças do cotidiano não são recuperadas pela sociedade 

consumista do século XXI que valoriza somente o que pode ser comprado em 

detrimento de coisas que não possuem um valor monetário, mas sim sentimental. 

Segundo Bachelard, tais questões devem ser revistas a fim de que atentemos e 

valorizemos o sensível, ou seja, aquilo que representa uma conexão com nosso lado 

sentimental, psicológico e metafísico. Se considerarmos sobre a importância da figura 

da casa nos tempos atuais, perceberemos se tratar, muitas vezes, de uma aquisição 

somente material, responsável por simbolizar o valor pelo qual foi adquirida 

demonstrando assim status e poder de quem a possui; a relação cotidiana que se 

desenvolverá neste espaço pouco importa para a sociedade capitalista que somente 

deseja o consumo.  

Através da filosofia poética de Bachelard, percebemos a possibilidade de se criar 

uma relação íntima e significativa com os espaços que nos rodeiam, significando assim 

um ambiente de acolhimento e proteção já que podemos depreender a casa como a 

figura de proteção e segurança de um mundo composto por um mar de solidão. 

Sobre “As casas”, interessa-nos compreender a questão do cotidiano e como 

estes seres são profanados, depreendendo diferentes aspectos envolvidos na profanação. 

Na primeira parte do poema, “as casas” são objetos viajantes que se deslocam em busca 
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do espaço ideal para cada momento. Estão cercadas de um ambiente que tenta dominá-

las, e, se entendemos o sentido de casa como metáfora para corpo, podemos 

compreender esta tentativa de domínio tanto como censura política quanto sexual. Nos 

versos “As casas vieram de noite/ de manhã são casas” (JORGE, 2000, p.98), 

compreendemos a figuração dos objetos como símbolo de migração, como se 

estivessem caminhando sempre sem um destino fixo. Além do mais, este translado 

ocorre à noite, o que evidencia um caráter soturno a esta viagem, sobretudo porque pela 

manhã elas passam a ser casas, como se à noite usassem um disfarce. E, percebemos 

que será à noite o momento próprio para esta contínua migração. Por outro lado, há um 

aspecto erótico nessa localização noturna, pois a noite é o espaço convencionado do 

encontro amoroso. De todo modo, há a construção de um ambiente antitético no poema: 

“As casas vieram de noite/ De manhã são casas” (grifo nosso) que correspondem ao 

plano metafórico e dicotômico da existência destes seres. Durante a manhã, o que há é o 

plano real, as casas representam moradias, enquanto, a noite representa o momento da 

fuga, assim, os corpos podem movimentar-se e partir. A comparação feita, direta e 

indiretamente, entre as casas e transportes, como navios ou possivelmente trens 

“estendem os braços para o alto, fumegam vão partir” corroboram para a ideia de seres 

em movimento. 

 Consequentemente, por estarem em um ritmo de constante mudança, 

compreendemos que são seres inabitados, pois não estão fixas no mesmo espaço por 

muito tempo; são casas, mas não moradias, sendo assim, falta-lhes preenchimento. Sua 

partida é silenciosa, pois “as casas fluem de noite”. Este movimento nos lembra o 

famoso fragmento de Heráclito: “Para os que entram nos mesmos rios, correm outras e 

novas águas(apud Maffei, 2007)”. Trata-se de uma poesia de movimento, que a cada 

leitura nos permite adentrar novas águas e nunca as mesmas. O silêncio na partida 
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talvez se dê pela necessidade que as casas têm de manter uma vida discreta, percorrendo 

distâncias como nuvens que se movem e somente com bastante atenção permitem que 

se note seu movimento. 

 Notemos, a partir dos outros versos, uma qualificação destes seres como 

pacientes, mais dóceis do que uma criança, introspectivos e pensantes. Possivelmente 

isto se deva à necessidade de refletir antes de se pronunciar, já que a fala não é livre e 

deve ser silenciosa: “No silêncio/ Com sua voz de telhas inclinadas” (2008, p.47); a 

inclinação das telhas nos mostra uma espécie de sussurro que não se pode deixar escutar 

por todos. Por isso, as casas vivem à espreita, percorrendo espaços sem se fixar no 

tempo e murmurando suas vozes para que somente entre elas possam se escutar, o que 

configura uma circunstância de “secularização inconscientemente religiosa”. A 

secularização consiste na manutenção do poder, enquanto que a profanação o neutraliza. 

Mesmo a imagem da inclinação das telhas já aponta um para baixo, movimento 

recorrente neste poema, que lemos como uma convocação à mundanidade. Estar 

inclinada representa um movimento de queda, semelhante ao que ocorre durante a 

profanação. Luiza é autora de um poema muito importante, “O poema ensina a cair”. 

 
O poema ensina a cair 
sobre os vários solos 
desde perder o chão repentino sob os pés 
como se perde os sentidos numa 
queda de amor, ao encontro 
do cabo onde a terra abate e 
a fecunda ausência excede 
 
até à queda vinda 
da lenta volúpia de cair, 
quando a face atinge o solo 
numa curva delgada subtil 
uma vénia a ninguém de especial 
ou especialmente a nós uma homenagem 
póstuma. 
(JORGE, 2008, p. 64) 
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 Neste poema, interessa-nos o movimento em direção ao solo. Há uma 

interessante frequência, em Luiza, de imagens com tendência à queda, também já vista 

com as “telhas inclinadas”. Nossa leitura parte do princípio de que este “declínio” 

representa uma vocação para o mundano, ou seja, uma escolha da ordem do Genius, ou 

um direcionamento à humanização, pois consiste na descida de uma posição elevada – 

associada à esfera divina, sublime – rumo à esfera humana.  

 Portanto, o poema ensina a cair e assim ensina um gesto de humanização. A 

poesia educa e possibilita a oportunidade de sofrermos qualquer tipo de queda, desde 

aquela do desapontamento e fracasso na vida até à queda da volúpia, a queda erótica em 

que o corpo se vê transformado pelo prazer. Luiza, por sua vez, humaniza sua poesia, a 

torna presente e mundana. Jorge Fernandes da Silveira nos diz sobre o poema: 

É uma lição de abismo onde se fundem erotismo e mordacidade; o que a 
poesia de Luiza Neto Jorge tem de mais vulgarmente extraordinário, aliás. 
Como se fosse uma homenagem às imagens de amor lírico ou épico em 
literatura, em fórmulas edificantes, sem comiseração, todavia, vertiginosas, 
intimistas, subjetivas, numa palavra, herméticas, que vão do fall in love até o 
dar de cara no chão, indo de encontro ao mourir d’amour ou ao encontro da 
morte, o poema ensina os modos de cair em si, fora de si. Sem fratura. 
(SILVEIRA, 2006, p. 38-39) 

  

 A lição que nos ensina é a de apreendermos a vida, tornar a queda algo ordinário, 

próprio da vocação humana. O que há, aliás, é o movimento em direção ao solo como 

um retorno ao conhecido e familiar, isto é, ao profano. A queda, portanto, resulta no ato 

de cair em tentação no sentido mais carnal possível, pois o homem que é tentado tem 

sua carne – seu corpo – posto em desafio, no limite da entrega. O poema, então, nos 

ensina a praticar a profanação, cedendo ao amor, à paixão, à morte. 

 Luiza é mestre em dar à poesia a capacidade de educar. Ela o faz ao criar 

dimensões vitais dentro da vida. Sua didática impõe uma alteração dos sentidos e das 

concepções do real. Há a inversão dos desejos, uma nova direção do caminho, o corpo 
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segue uma trilha diferente da traçada pela alma que planeja alcançar os céus, ele busca o 

mundo, uma vida ardente e simplesmente humana. 

 Através desta parte I, o que podemos perceber é que o espaço desenvolvido no 

poema é um espaço de tênue inquietação, pois esses seres não podem fixar-se e 

construir moradia, há algo no ambiente que as obriga a seguir um eterno caminho de 

errâncias. Neste sentido, este primeiro espaço não se configura totalmente da mesma 

forma como nos é dita por Bachelard como a casa representando o local de proteção, 

uma vez que há uma esfera de movimento e de inquietação. Pode nos lembrar um 

ambiente de guerrilha ou censura onde devemos nos manter sempre em migração e 

fugindo de algo que queira capturar – nos. 

 Ainda assim, podemos notar uma significação positiva para estas casas ao 

lermos “São altamente mais dóceis que as crianças.” (grifo nosso) A palavra dóceis dá 

uma caracterização sensível a esses seres, como se possuíssem uma personalidade 

ingênua e meiga. A comparação feita com as crianças contribui para construir a imagem 

de uma casa receptiva mesmo que não guardem ou protejam ninguém sob seu teto. 

  
II 
Prometeu ser virgem toda a vida 
Desceu persianas sobre os olhos 
alimentou-se de aranhas 
humidades 
raios de sol oblíquos 
Quando lhe tocam      quereria fugir 
se abriam uma porta 
escondia o sexo 
 
Ruiu num espasmo de verão 
molhada por um sol masculino 
(JORGE, 2006. p. 47- 48) 

  

 Na segunda parte do poema, temos uma carga erótica que liga as casas ao ser 

masculino que a intercepta. O poema inicia-se falando sobre a castidade e a promessa de 

mantê-la até o fim da vida, e nisto se constrói o jogo do flerte. A partir da recepção das 
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casas às tentativas do sol, pode-se perceber a passividade destes seres ao serem 

profanadas. A casa, a figura feminina, comporta-se de maneira distante e esquivando-se 

das interações que sofre, contenta-se em se alimentar de aranhas e raios de sol oblíquos; 

não corresponde da mesma maneira sexual ao ser masculino, pois não deseja ser 

profanada e espera manter-se intacta. A tentativa de evitar a penetração do sol, de certo 

modo, corresponde a uma tentativa de respeito e obediência da manutenção da castidade, 

crença advinda da religião católica. Antônio Flávio Pierucci, em seu livro A magia, 

discute a semelhança entre repressão e religiosidade no Ocidente: 

Os principais responsáveis por essa postura de rejeição moralizante da 
magia foram os profetas de Israel, portadores de um tipo inédito de profecia 
na história das religiões – a profecia ética. Radicalmente monoteístas e, por 
isso, visceralmente antiidólatras e veementemente moralistas, eles não se 
cansavam de condenar a magia presente no próprio seio do próprio “povo 
eleito”, exigindo das autoridades sua repressão em nome da aliança com 
Javé. 
(PIERUCCI, 2001, p. 93) 
 

 Em capítulo intitulado “Ocidente: religião contra a magia”, Pierucci comenta a 

guerra estabelecida, desde muitos séculos antes de Cristo, entre a religião e a magia. 

Com isso, mostra como, no Ocidente, aquela realiza uma operação de repressão às 

atividades não condizentes para o povo de Javé. Isto é, há muitos anos, a religião vem 

realizando a manutenção da Instituição opressora que não busca nada além de 

obediência, pois crê que somente com a disciplina cega à doutrina cristã serão 

respeitados os mandamentos de Deus. Nos versos “Prometeu ser virgem a vida toda” 

(2008, p. 47), temos a encenação da mulher virgem por obediência à tradição judaico-

cristã. Obedecer à sua religião é manter-se intacta, não aceitar, portanto, a profanação. 

 Por fim, quando se dá a profanação do espaço-casa, este ser intacto, espécie de 

casa velha, abandonada, torna-se habitado, recebendo internamente a luz do sol.  

 Luiza constrói brilhantemente a ideia da castidade ao criar um jogo metafórico 

entre a imagem da mulher virginal e a casa que nunca acolheu sequer a luz do sol em 

seu interior, jogando dessa maneira com a personificação erótica de um ser inanimado. 
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A tensão entre virgindade e profanação também ocorre em "Balada apócrifa”, poema de 

1993. 

 
Olhai os lírios do campo 
meninas de saia rodada 
íris de teias de aranha 
desvendam o mar nas searas 
 
olhai os lírios do campo 
em copos de limonada 
 
Os soldados em manobras 
enterram a sombra caiada 
(Bebei os lírios de água 
com grandes bicos de aves) 
 
Sofreram sempre derrota 
deixaram mãos enforcadas 
em lençóis com clarins 
grades de pernas doada 
 
Olhai os lírios do campo 
meninas virgens por dentro 
 
Os soldados em manobras 
têm noite por espingarda 
Colhei os lírios do corpo 
meninas de saia travada. 
 
(JORGE, (1993), poesia 1960-1989. Lisboa: Assírio e Alvim, p. 46.) 

 

 Ainda que não faça parte da série de poemas tratados nesta dissertação, este 

poema dialoga perfeitamente com a questão sexual como um agente profanador, pois as 

“meninas de saia travada” protegem os lírios da alma em detrimento dos lírios do corpo. 

Metaforicamente, manter a alma virginal é não ser profanada, respeitar a tradição 

judaico-cristã de que o corpo é o templo da alma e deve ser mantido puro, isto é, devem 

servir de sacrifício a Deus, não podendo ser tocado pelo homem. A tensão que há no 

poema origina-se da presença dos soldados que parecem rondar as meninas tentando 

colher seus lírios: "Os soldados em manobras/ têm noite por espingarda/ Colhei os lírios 

do corpo/ meninas de saia travada." (JORGE, 2001 p.46). Com isso, percebemos no 

ambiente uma mistura de tensão sexual e violência, pois os soldados com suas armas 

rondam aguardando o momento de agirem, o que nos remete ao cenário de guerra, no 
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caso a guerra colonial. Luis Maffei, em artigo intitulado “O estatismo disciplinado das 

armas de fogo”, dedicado a ler As aves de Gastão Cruz, vê as ações dos soldados em 

manobra como um movimento de autoafirmação, uma maneira de, através das armas de 

fogo, autoafirmarem sua masculinidade; no entanto, não são homens capazes de tratar 

de forma honrada as saias travadas: 

Em Luiza, a “manobra” de sublimação fálica ataca um masculino incapaz de 
lidar com “meninas de saia travada”, mas capaz de destravar uma 
“espingarda” e exibi-la como torpe autoafirmação. Michel Foucault vê no 
“corpo disciplinado” “a base de um gesto eficiente (...); a disciplina define” 
as “relações que o corpo deve manter com o objeto que manipula”. 
 (MAFFEI, 2012, p. 60) 
 

 Nos dois últimos versos de "As casas II”, o flerte erótico resulta no gozo, ainda 

que a figura feminina tenha permanecido passiva, uma vez que não é ela a responsável 

por sua satisfação, não é ela a agente e sim o sol: “Ruiu num espasmo de verão/molhada 

por um sol masculino”. (grifo nosso) A partir deste verso constrói-se o exemplo de 

profanação dito por Agamben, e seu agente será o sexo, o responsável por desvirtuar a 

casa, símbolo do imaculado ou sagrado; assim, ela, a casa, retorna ao ambiente 

mundano. Este retorno fica ainda mais evidente pela expressão “molhada”, uma vez que 

significa a vulnerabilidade do sexo ao atingir seu ápice: nesta condição a mulher recebe 

a presença do masculino e estar molhada representa seu prazer. Temos nesses casos o 

erotismo como fator de crítica social que condena a sociedade conservadora; o sexo é 

revolução, é responsável por transformar o que antes era intocado. Tal ambiente nos 

recupera à memória a figura do Deus edênico opressor que pune aqueles que 

transgridem suas regras. 

 A mesma imagem do Deus opressor que pune àqueles que não seguem seus 

mandamentos pode ser encontrada no romance Caim (2010): 

Quem desobedeceu às minhas ordens, quem foi pelo fruto da minha árvore, 
perguntou deus, dirigindo diretamente a adão um olhar coruscante (...). 
Responde, tornou a voz colérica do senhor, ao mesmo tempo em que brandia 
ameaçadoramente o ceptro. Fazendo das tripas coração, consciente do feio 
que era pôr as culpas em outrem, adão disse, A mulher que tu me deste para 
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viver comigo é que me deu do fruto dessa árvore e eu comi. Revolveu-se o 
senhor contra a mulher e perguntou, Que fizeste tu, desgraçada, e ela 
respondeu, A serpente enganou-me e eu comi (...). Foi o que eu sonhei, 
senhor, que não querias que comêssemos do fruto porque abriríamos os 
olhos e ficaríamos a conhecer o mal e o bem como tu os conheces, senhor 
(...) 
(SARAMAGO, 2010. p.16-17) 

  

 Pelo excerto acima nos deparamos com a figura do Deus do Antigo Testamento, 

responsável por castigar seus filhos quando estes não lhe obedeciam, se tornando assim 

o deus castrador. Como se pode notar, o motivo da ira divina ter sido despertada está no 

fato de Adão e Eva terem comido do fruto proibido, o que aqui representa 

metaforicamente terem consumado o ato sexual. Portanto, através do sexo tornar-se-ão 

conhecedores de todas as verdades do mundo. Dito isso, é importante que atentemos à 

questão da repressão sexual ser usada como algo que irá frear o conhecimento, isto é, 

proibir o sexo é não permitir que haja conhecimento.  

 A punição para a desobediência será a expulsão de Adão e Eva do paraíso: 

Muito bem, disse o senhor, já que assim o quiseram, assim o vão ter, a partir 
de agora acabou-se-lhes a boa vida, tu, eva, não só sofrerás todos os 
incómodos da gravidez, incluindo os enjoos, como parirás com dores, e não 
obstante sentirás atracção pelo teu homem, e ele mandará em ti (...) por isso 
te expulso a ti e a tua mulher deste jardim do éden... 
(SARAMAGO, 2010. p. 18) 

  

 Visto que o sexo funcionará, no poema, como um dispositivo revolucionário que 

libertará a mulher da “castração social”, ao serem expulsos do Éden, Eva parece ser a 

que mais pagará e sofrerá por ter influenciado Adão a cometer o pecado. Na sociedade 

conservadora, a mulher não pode ser liberta e atingir o conhecimento, ou seja, não pode 

alcançar o prazer através do sexo; por isso, “quando lhe tocam/ quereria fugir” (Jorge, 

2008.p.47-48). A mulher, neste sistema, deve fugir e proteger-se de ser profanada pelo 

conhecimento. 

 Ainda na parte II do poema, a comparação realizada por Luiza nesta parte do 

poema reforça a ideia metafórica de casa – corpo. De maneira mais clara conseguimos 
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notar a personificação erótica dessas casas. É brilhante a imagem do espaço que antes 

não era habitado, em que seu interior só havia aranhas e humidade, ou seja, corresponde 

realmente à casa desabitada que posteriormente receberá a luz do sol e, assim, tornar-se-

á verdadeiramente uma casa – mulher. 

 
III 
(O incêndio rompeu nos alicerces 
logo lhe roendo o ventre) 
 
A casa fala o que os olhos lhe permitem 
- Sim à meia-noite 
quando o vento corria nas cortinas 
saíam dos cinemas 
 
(O incêndio rodeou-lhe a cintura 
pu-bli-ca-men-te) 
e a casa fala e canta: 
- De tarde há moscas nos vidros mortos 
acima do nível do mar 
 
(Sobre as horas crepitam 
os ponteiros o incêndio 
tem prata nos dedos) 
 
e a casa fala dos espelhos: 
- Os espelhos sempre tiveram 
portas viradas do avesso 
janelas desvirtuadas 
 
(O fogo agita agora as antenas 
Esqueceu o ímpio corpo 
dos homens  
Sente-se bem: em sua casa) 
 
A casa espera Ela espera Não fala já 
Acesa       espera 
  a morte 
(JORGE, 2008. p. 48-49) 

 

 Até então, o poema, composto por XIV partes (somado ao “Posfácio às casas”), 

apresentava as casas sem que escutássemos sua “voz de telha inclinada“ (2008, p. 47), 

já que a voz ouvida era a do sujeito lírico; em função disso, não havia a percepção direta 

das ações sofridas pela casa. Dessa forma, é necessário pensarmos sobre a importância 

recém-adquirida desta voz, esta nova subjetividade do eu lírico. A partir da parte III essa 

voz recém-descoberta se intercala com os comentários de um sujeito poético sempre em 
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parênteses, e “fala o que os olhos lhe permitem”, ou seja, dizem aquilo que podem ver; 

neste caso, cria-se uma relação estreita entre ver e falar, estando esta em uma posição de 

dependência: só pode ser dito aquilo que se vê. É interessante notar que será através de 

um ambiente de destruição, no caso o incêndio, que a casa terá voz pela primeira vez, e 

não para pedir socorro, mas para narrar “o cotidiano” passado, como se assim 

mantivesse vivo ainda tudo o que ali existiu, perpetuando sua história: “e a casa fala e 

canta:/ – De tarde há moscas nos vidros mortos/ acima do nível do mar”, “e a casa fala 

dos espelhos:/ – Os espelhos sempre tiveram/ portas viradas do avesso/ janelas 

desvirtuadas.” (2008, p. 48).   

 O fogo representa um papel plurissignificativo: assim como destrói a casa, 

também é símbolo de purificação. Desde a Grécia Antiga, o costume era se queimar os 

corpos, pois a cremação fazia parte do ritual dos mortos, era a preparação para que as 

almas descessem até o reino de Hades. De outra maneira, no fogo há a simbologia do 

amor ardente camoniano que arde sem ser visto. Inicialmente, ele irá queimar o ventre e 

a cintura, partes significativas da anatomia feminina, reforçando a ideia do amor carnal 

que consome todo o corpo. Além de a profanação pelo fogo acontecer clara e “pu-bli-

ca-men-te” (2008, p. 48), isto é, ao queimar a casa, tomando-a pela cintura o faz 

desavergonhadamente, para que todos vejam. Ao conseguir dominar a casa, o fogo a 

purifica, pois “esqueceu o ímpio corpo dos homens” (2008, p. 48).  

 Há, em todo o poema, uma relação entre as ações do fogo e o tempo em que 

estes fatos acontecem. Não podemos tomar como uma noção de um tempo real, ainda 

que tenha sido dito que ocorram à meia-noite, portanto, entendemos que, como se fosse 

uma espécie de batalha, o fogo consegue vencer também o tempo, assim como faz com 

a casa “Sobre as horas crepitam/ os ponteiros o incêndio/ tem prata nos dedos” (2008, p. 

48). 
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 Também em outro poema de Luiza nos ajuda na reflexão sobre a casa como 

metáfora para o corpo feminino: 

 

A PORTA APORTA 
 
a porta roda ao invés da lua 
a porta roda bússola enterrada ao invés dos olhos 
a porta geme é um cão nocturno 
a porta geme extinta na trela da noite 
a porta areia 
a porta caruncho pária de mar 
a porta maré que vem e que vai que bate e que fecha 
a porta com máscara de morte 
a porta sem sorte 
a porta joelho na alma das portas 
a porta mulher da casa de passe 
a porta manchou a manhã com o grito de porta 
a porta enforcada no mastro da casa 
a porta por asa 
a porta roda 
a porta sexo a vida toda 
a porta tosca da madrugada pregos são estrelas mortas 
a porta pregada 
a porta leilão 
a porta batente a porta aranha por coração 
a porta tu 
a porta eu 
a porta ninguém na terra pequena 
a porta roda 
a porta geme 
a porta facho 
a porta leme 
(JORGE, 2008. p. 25) 

 

 Em “A porta aporta”, interessa-nos as ações praticadas pela porta-corpo: “a porta 

geme”, “a porta sexo a vida toda” sendo que a porta é “mulher da casa de passe”. (2008, 

p.25) Isso nos mostra que a porta sempre representativa de um outro encontra-se 

constantemente em movimento, pois “roda ao invés da lua”, “maré que vem e que vai 

que bate e que fecha” (2008, p.25). Luiza trabalha essas ações de maneira ambivalente, 

uma vez que a porta, assim como as casas, apresenta duplo significado: através de suas 

ações de porta irá representar o corpo feminino que, durante o ato sexual pratica a ação 

de gemer – assim como uma porta que faz barulho ao ser aberta – e de ir e vir. Evelyn 

Fernandes em “Abriu-se uma roda no mês de maio” diz sobre a imagem da porta:  
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A porta giratória é a imagem da “máquina oscilar”, título provisório do que 
veio a compor Os Sítios Sitiados, livro de 1973. O movimento giratório da 
porta roda sugere velocidade, intensidade, “a porta sexo a vida toda”(p.44”, 
a porta que se abre com as pernas (se abrem nos passos) (...) A porta 
também evoca uma ideia de intenso vaivém: “a porta maré que vem e que 
vai que bate e que fecha”. Como local de passagem, chegada e saída, torna-
se o símbolo da circulação, a porta parto, nascimento e morte, rito de 
iniciação: Venho de dentro, abriu-se a porta” (...) Convite à travessia, a porta 
tem um valor dinâmico. Abrir uma porta e atravessá-la é mudar de nível, de 
meio, de vida.” 
(FERNANDES, 2011, p. 57) 
 

 A porta é a entrada do corpo, o caminho do sexo, e é de extrema importância 

para o ato sexual que esteja constantemente em movimento; ir e vir representa, pois, 

excitação e sexualidade potencializada. Além de tudo, significa ainda um rito de 

travessia, pois será através de penetração do espaço da porta ou de sua passagem que se 

encontra o caminho para a nova vida ou um novo mundo. 

 
IV 
Podiam brincar aos domingos 
Avançar um pouco pelo passeio 
nunca atravessar-a-rua 
 
jogar reflexos de janela a janela 
(ou diamantes) 
bater sem força as portas 
escorregar pelo corrimão 
o corpo inteiro 
beijar as patas dos aracnídeos 
e gatos 
(JORGE, 2008. p. 49) 

  

 Na parte IV, percebemos a imagem de casa como moradia. Diferentemente do 

que se dá no restante do poema, não haverá a personificação de casa em outro ser, mas 

se construirá a ligação entre ela com os que ali residem. E destes, podemos imaginar 

que sejam crianças pelos sinais encontrados no poema: “Podiam brincar aos domingos”,  

“nunca atravessar-a-rua”, “bater sem força as portas”, “escorregar pelo corrimão, o 

corpo inteiro”. São estes comportamentos infantis que conferem à casa uma esfera 

familiar e receptiva. Jean-François Lyotard afirma: 

Desprovida da palavra, incapaz da paragem certa, hesitante quanto aos 
objectos do seu interesse, inapta no cálculo dos seus benefícios, insensível à 
razão comum, a criança é eminentemente humana, pois a sua aflição anuncia 
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e promete os possíveis. O seu atraso inicial sobre a humanidade, que a torna 
refém da comunidade adulta, é igualmente o que manifesta a esta última a 
falta de humanidade de que sofre e o que a chama a tornar-se mais humana. 
(LYOTARD, 1997, p. 11) 
 

 A criança, pois, representa o sensível, desconhece o real do mundo adulto, por 

isso, é possível a fantasia “beijar as patas dos aracnídeos” e “jogar reflexos de janela a 

janela/ (ou diamantes)” (2008, p. 49). É o seu desconhecimento do mundo, o fato de ser 

desprovida da palavra que a torna essencialmente humana, já que sua “ignorância” é 

justamente o que lhe oferece possibilidades, e, na visão do pensador francês, inumana, 

pois situada antes da linguagem.  

 A receptividade será uma ligação entre as partes IV e V, pois ambas são 

definidas pelas pessoas e seres que as habitam. 

 
V 
Louca como era a da esquina 
Recebia gente a qualquer hora 
 
Caía em pedaços e 
Vejam lá convidava as rameiras 
Os ratos os ninhos de cegonha 
Apitos de comboio bêbados pianos 
Como toda as vozes de animais selvagens 
(JORGE, 2008. p.49) 
  

 A partir do verso "Louca como era a da esquina", parte V, entendemos "louca" 

tanto como casa quanto mulher, uma vez que a definição de qual seja o objeto do 

poema não é clara, a fim de que possamos realizar ambas as leituras. A fala do eu lírico 

denuncia um tom irônico, pois de forma velada parece criticar e censurar as atitudes da 

louca por “receber gente a qualquer hora.” Seu tom parece reproduzir comentários 

daqueles que possam estar condenando suas atitudes. Na verdade, a loucura representa 

aqui uma espécie de desvio e liberdade que os sãos não possuem. É o que chamamos, 

portanto, de profanação. 

 Algo similar acontece na parte XI, na qual os noticiários falam sobre uma 

mulher chamada de “A sem vergonha”. 
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XI 
Desta falaram os jornais diários 
A sem vergonha 
Despe-se a desoras para o amante 
mostra sentinas esconderijos camas negras 
 
Tem logo pela manhã roupa 
de baixo nas varandas 
(JORGE, 2008. p.51) 

 

 Não há um tom claro de oralidade, mas percebemos pela fala em terceira pessoa 

que se estabelece uma conversa sobre o comportamento desta que nem mesmo é 

nomeada. A figura feminina é repreendida quando foge ao padrão pré-estabelecido, pois 

as mulheres devem portar-se como damas e não ter amantes, nem agir 

escandalosamente mostrando as roupas de baixo nas varandas; este tipo de 

comportamento liberal choca a sociedade controladora que crê no corpo como templo 

da alma e que, por isso, deve ser mantido sacro. 

 Tanto na parte V quanto na XI percebemos estas casas como seres que fogem de 

um padrão de comportamento estabelecido pela sociedade, tanto que são taxadas de 

“Louca” e “A sem vergonha”: tais epítetos conferem a elas imagem de marginalização. 

Elas serão, portanto, assinaladas por agirem de maneira distinta do que é esperado.  Em 

“Louca como era a da esquina/ recebia gente a qualquer hora” (2008, p. 49), temos a 

perspectiva da loucura como sendo uma característica prejudicial para a sociedade; a 

loucura pode corresponder à subversão de valores e à desvalorização da ordem. O louco, 

por supostamente estar ausente da esfera racional humana, caracteriza-se como um risco 

para a sociedade, pois não irá seguir seus padrões, podendo, por exemplo, “receber 

gente a qualquer hora”, e tornar o ambiente social em espécie de zona animalesca: 

“convidava as rameiras/ Os ratos os ninhos de cegonha (...) como todas as vozes de 

animais selvagens” (2008, p. 49) 
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 Para estabelecermos uma pequena análise sobre a função social da loucura, 

convocaremos brevemente Foucault (2010) que, em História da loucura, nos diz: 

A natureza da loucura é ao mesmo tempo sua útil sabedoria; sua razão de ser 
consiste em aproximar-se tão perto da razão, ser-lhe tão consubstancial que 
formarão ambas, um texto indissolúvel, onde só se pode decifrar a finalidade 
da natureza: é preciso a loucura do amor para conservar a espécie; são 
precisos os delírios da ambição para a boa ordem dos corpos políticos; é 
preciso a avidez insensata para criar riquezas. Desse modo, todas essas 
desordens egoístas penetram na grande sabedoria de uma ordem que 
ultrapassa os indivíduos.  
(FOUCAULT, 2010. p. 179) 
 
 

 A partir deste breve contato, concordaremos com as palavras do filósofo que 

explica ser a loucura uma característica necessária para lidarmos de maneira mais 

criativa com a vida. De certa forma, a loucura representa também a liberdade da razão, 

ainda que para Foucault ambas se complementem. No entanto, o que pretendemos 

esclarecer é ser o louco o único dotado da falta de preocupação em parecer são, e com 

isso, consegue alcançar a liberdade: talvez seja ele o único dotado da verdadeira razão, e 

capaz, pela loucura, de gestos revolucionários, em grande sentido profanadores. 

 
 
VI 
Às onze 
vieram bater-lhe à porta 
 
bateram 
uma duas três quatro vezes 
 
Como não há resposta 
os muros ajeitam a sombra 
nos degraus 
  devagar 
  vão subindo 
  o último 
  devagar 
lance de escada 

        (JORGE, 2008. p. 50) 

 
VII 
aflorou 
Um avião                de leve 
a testa de porcelana tosca 
Depois quis              fugir 
 ergueu-se 
 
A casa                      agarrou-o  
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(JORGE, 2008, p. 50) 
 

 Nas partes VI e VII intensifica-se a linguagem metafórica de Luiza. As imagens 

apresentadas são plurissignificativas, possibilitam diversas combinações de significados. 

Em VI, a representação da casa assemelha-se a moradia, no momento em que alguém 

bate à sua porta. O fato de não haver resposta pode significar que esta casa não seja 

habitada e, por isso, as sombras invadem seu interior, o que lhe confere uma 

característica de abandono e de mistério, pois a casa está tomada pela escuridão: “Os 

muros ajeitam a sombra/ nos degraus/ devagar/ vão subindo/ o último/ devagar/ lance de 

escadas”. (JORGE, 2008. p. 50) Ao receber a escuridão que lentamente vai subindo a 

escada, constrói-se também a imagem de uma casa que se recolhe, e, deliberadamente, 

escolhe a introspecção, ao contrário da figura de casa de Bachelard – a casa protetora, 

responsável por estabelecer uma ligação entre o homem, seus devaneios e sua 

rememoração. Nesta passagem, o que há é exemplo de uma casa não moradia, um 

espaço incapaz de receber quem bate em sua porta, diferentemente do que ocorre na 

parte IV do poema, em que as casas são receptivas e deixam se levar por um movimento 

que as mantém vivas ao serem, de certa forma, mexidas, pois “podiam brincar aos 

domingos (...) bater sem força as portas/ escorregar pelo corrimão” (2008, p. 49). Aqui, 

na parte VI, ocorre o oposto: as casas são soturnas, agem como pessoas tímidas se 

escondendo da presença de outros por não quererem compartilhar seu interior e, talvez, 

por não quererem ser profanadas. A figura da casa como um ser solitário que não pode 

ou não deseja ser tocado reforça a ideia da profanação como um movimento de 

deslocamento daquilo antes impenetrável, resguardado aos deuses, até o uso humano. 

No contexto, a casa que antes não era habitada através da profanação recebe sua 

verdadeira vida, sua real função. 
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 Ao compararmos a representação das casas nas duas partes, VI e VII, notamos a 

contrariedade entre um ser que se mostra sombrio, solitário e vazio, uma vez que não 

deseja receber àqueles que lhe procuram, e outro por apresentar uma postura mais ativa, 

como temos em VII. Nesse momento, a escrita de Luiza se mostra metaforicamente 

obscura, talvez possamos compreender as palavras em suspensão como uma referência 

ao clima de fuga instaurado no poema, como se elas estivessem incomodadas e se 

deslocassem dos versos a que pertencem e assim, reorganizaríamos: “Um avião aflorou 

de leve", "A casa ergueu-se agarrou-o" (grifo nosso). Dessa forma, poderíamos 

entender a casa, nesta parte, como sendo um tipo de clausura.  

    

VIII 
<< Sei o que é a rua – diz a casa 
O que é não ter onde ficar 
De noite >> 
(JORGE, 2008. p. 50) 
 
 
XII 
que não que não quereria paredes 
que não quereria postigos frestas 
 claraboias 
 
que entrasse ou saísse o mar as marés 
dos evadidos 
que era só casa 
uma    solidão   aberta 
não quaisquer quatro paredes infinitas 
(JORGE, 2008. p. 52) 

 

 A ideia de casa como um ser que vive a solidão continua pelas partes VIII e XII. 

O importante é notarmos de que maneira será vivida essa questão de um ser isolado, ao 

dizer que conhece a rua. O poema nos cria uma associação direta entre essa casa e um 

morador de rua qualquer que não possui um espaço que o acolha. Sendo assim, ao tratar 

da solidão, o que na verdade temos é a personificação da casa como um homem 

abandonado. Todavia, esta personificação representará a figura da casa que não é 

habitada e, por isso, sente-se abandonada, pois não consegue cumprir seu verdadeiro 
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papel. A ironia encontrada no poema está justamente no fato de esta casa não cumprir 

seu propósito – abrigar pessoas, protegê-las da insegurança das ruas – e assim não ser 

capaz de tampouco se proteger. 

 Falar sobre solidão, nestes versos, significa, muitas vezes, não ser capaz de 

realizar seu verdadeiro papel do espaço de proteção, como já vimos em Bachelard. No 

entanto, essa ideia de seres solitários é recorrente em várias partes do poema. “Dentro 

do estuque se fecham” (2008, p. 47), “Foi a única/ a acompanhar o morto” (2008, p. 

51),” Que era só casa/ uma solidão aberta” (2008. p. 52). A partir dessas passagens, 

compreendemos que estar sozinho pode representar, muitas vezes, o desejo de não 

pertencer àquele ambiente e não querer representar um padrão da sociedade. 

 Temos na parte XII a negação do desejo de ser algo além de uma casa, de não 

querer corresponder a um espaço residencial, isto é, representar simplesmente o “objeto” 

casa. Isto, na verdade, nos diz que há nestes versos uma manifestação do valor de estar 

só, pois abraçar a solidão significa não contribuir, ou melhor, não viver em comunidade. 

A razão para se excluir do convívio e preferir a solidão talvez seja a repulsa por seguir 

um determinado padrão da sociedade. Notamos a repugnância em “não quaisquer quatro 

paredes infinitas” (2008, p. 52). 

 As casas, muitas vezes, representam seres passivos, como já dissemos 

anteriormente, dóceis e frágeis, que sofrem a profanação; por outro lado, em 

determinados momentos, parecem adquirir forças para agir contra qualquer movimento 

que busque subjugá-las ou torná-las somente uma peça na estrutura da vida. O que 

temos na parte XII é justamente esta necessidade de ação, porém, dessa vez, sua 

maneira de resistir é não querer pertencer a algo ou não se deixar tornar padronizada. 

Sua existência consiste em abraçar a solidão, aceitá-la como um meio de poder exercer 

dessa forma sua liberdade de ser uma verdadeira casa. 
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X 
Foi a única 
a acompanhar o morto 
retida             querendo ir 
 
e ainda hoje clama 
(ouvem?) 
<<aqui viveu um homem 
ano a ano 
 
Aqui morreu sozinho>> 
(JORGE, 2008. p. 51) 

  

 A leitura da parte X do poema acaba por reforçar a ideia de solidão apresentada 

anteriormente em VIII e XII. Antes de qualquer análise, é preciso que nos foquemos nas 

palavras “única”, “morto” e “sozinho”. Tudo o que será dito se desenvolverá a partir 

destas palavras, e através delas conseguiremos depreender imagens que configuram o 

sentido do isolamento. Primeiramente, atentaremos para a questão da morte e sua 

relevância quanto à solidão; basicamente, ao pensarmos no assunto, a ideia principal 

que nos chega à mente é que a morte representa o encontro com o nada, o fim da vida, 

fim esse a que chegaremos sozinhos: assim como nascemos sós, também deixaremos 

este mundo da mesma forma. A morte, concebida como sendo o fim de tudo, nos tira 

deste mundo para nos lançar à verdadeira solidão; pensemos no exato momento em que 

nos “encontramos” com a morte: ainda que estejamos rodeados de amigos e parentes, 

nunca haverá a possibilidade de a encararmos acompanhados. Nos versos “Foi a única/ 

a acompanhar o morto” (2008, p. 51), temos o exemplo de uma vida solitária. O morto, 

neste caso, não teve ninguém que o acompanhasse e zelasse por seu corpo, somente a 

casa que o observou por anos, ela foi sua única companhia. Ainda assim, pela 

configuração que percebemos em todo o poema, o fato de a casa o ter acompanhado não 

significa que houve qualquer participação voluntária. Sua presença velando os anos 

solitários do morto corresponde a uma espécie de obrigação que toda casa parece 

cumprir: “retida           querendo ir” (2008, p.51). 
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 Se podemos dizer que o homem teve uma vida solitária até seu último momento, 

e esteve sempre assistido pela casa e somente por ela, consequentemente, a casa 

também possui esse papel de um ser abandonado, o que parece ser um traço forte nesta 

série de poemas, uma vez que estes seres exercem sua presença de forma silenciosa. No 

sentido de não comungarem com as ideias e comportamentos impostos pela sociedade, 

acabam por ser exclusos. 

 Assim, a casa parece buscar um sentido, ou melhor, a continuação dessa 

memória ao dizer “e ainda hoje clama/(ouvem?)/<<aqui viveu um homem/ano a ano” 

(2008, p.51), pois assim também sua história continuará a ser contada e a relação entre 

homem x casa, homem x espaço, segundo a ótica de Bachelard, será mantida. Além do 

mais, através da poesia será preservada a memória do morto, o que afirma o poder do 

discurso, mais especificamente do poético, de manutenção da história de vida do 

indivíduo. O responsável por continuar chamando e recontando suas lembranças é a 

poesia, logo, sua importância está ainda no fato de não permitir que toda a existência 

seja perdida com a morte; a poesia resguarda o aspecto subjetivo da vida, não possui a 

obrigatoriedade e rigidez do documento oficial e histórico, sua força, resiste, todavia, 

em propagar o sensível. 

XIII 
Nunca de madeiras tão rijas fosse feita 
Sob o meu tecto espancam grávidas 
nas câmaras soluçam toda a noite 
 
maldita sou       e me lamento 
Os fantasmas circulam       as caveiras 
olham-me    sentinelas escarram para o chão 
o meu chão é de cimento armado 
 
Invoco ao deitar-me um terramoto 
um golpe de vento salvador 
 
Em ódio adormeço     em ódio acordo 
a alma desfaz-se hora-após-hora 
o muro estremece até os ossos 
estreito estreitíssimo alarmado 
se afasta      o corredor 
 
Quem me lavará antes da morte? 
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Quem perfumará meu corpo morto? 
A mim casa quem me chorará? 
(JORGE, 2008, p. 52-53) 

  

 A imagem de casa como metáfora de corpo é significativamente forte na poesia 

de Luiza, uma vez que representa a presença do feminino que nega a repressão sexual e 

mantém, metaforicamente, um elo entre as casas e o ambiente que as envolve. 

 Na parte XIII notamos um ambiente de forte repressão, em que a casa se 

relaciona com este espaço destruidor de maneira violenta. Através desta relação, será 

transformada num local hostil, maculada pela violência. Separando apenas alguns 

vocábulos que constituem o poema temos “rijas, espancam, maldita, ódio, morte, 

morto”, e todos contribuem para a criação de um espaço conturbado. 

 A violação corrompe tanto as “grávidas” que são espancadas quanto o ambiente 

em que a ação acontece. Notemos que a própria casa lamenta os acontecimentos como 

se fosse cúmplice por abrigar a violência: “maldita sou e me lamento”, pois “sob o meu 

tecto espancam grávidas” (2008, p. 52). As casas são seres passíveis mais dóceis do que 

uma criança e não estão imunes a ataques. Anteriormente, o responsável pela 

profanação, o sexo, agia quase que suavemente, à espreita de poder adentrar a casa 

tímida; de forma contrária, a violência abruptamente toma para si o poder de agir sobre 

todo o ambiente, trazendo consigo uma esfera de ódio. Assim como se dá em “Balada 

apócrifa”, os soldados rondam à espera, como se fossem espectros sugando energia e 

violando todo o espaço. Nesta parte notamos a tensão do regime ditatorial, em que a 

violência é chave, e o resultado é a esfera de silêncio forçado em que a casa deve se 

manter, aceitando ser a moradia do caos. 

 Notemos que, mesmo servindo como uma estrutura de certa forma acolhedora de 

atos violentos, a casa não se submete a eles, já que nos mostra sua censura e fúria contra 

aqueles que a tornam maldita: “Invoco ao deitar-me um terramoto/ um golpe de vento 
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salvador”. (2008. p. 52). Assim, tenta lutar contra a violência desejando que este cenário 

mude, invocando contra estes homens de ódio. A casa, de forma clara e direta, mais 

uma vez, quer ser ouvida, contando em primeira pessoa sua experiência, apontando suas 

dores e denunciando um sistema cruel. Ao se dizer “maldita”, quer mostrar sua negação 

e pesar por, de certa forma, compactuar com todas essas ações e, por isso, sua culpa nos 

mostra que acredita dever cumprir a função de um espaço protetor, pois deveria ser 

capaz de proibir e acabar com a tortura e o espancamento das grávidas; por não 

conseguir, sente-se vulnerável, incapaz e mais uma vez “maldita”. 

 Nesta parte XIII, a escrita pulsante e vigorosa de Luiza constrói ambiente que é 

fortemente crítico ao regime ditatorial. A figuração do ódio que o rege aparece através 

da situação caótica, absurda, em que mesmo uma casa não está livre de ser usada e 

absorvida pelos crimes da ditadura. A mensagem é clara ao usar caveiras e fantasmas, 

elementos metafóricos da morte, que rondam e aos poucos eliminam vidas naquele 

ambiente. Os sentinelas que escarram no chão representam o desprezo, o desrespeito 

pela vida. 

 Por fim, nos três últimos versos a casa lamenta por não haver quem tenha 

cuidados com ela: quem realizará os rituais de preparação do corpo morto? Se sentinelas 

a menosprezam ao escarrarem no chão, quem restará para lhe prestar uma última 

homenagem? O “corpo morto” nos permite pensar na ligação feita entre casa e corpo tão 

presente na poesia de Luiza, de tal modo que a própria casa assim o diz. Aqui temos a 

visão da casa como o corpo feminino que é torturado, como as grávidas o foram, um 

corpo que foi desrespeitado e mutilado durante a ditadura e nem mesmo após a sua 

morte encontra o momento de profanação, pois seu corpo é limpo e perfumado, e, dessa 

forma, um antigo ritual cristão de purificação dos corpos para que entrem no paraíso 

impede algo que não seja lamentavelmente limpo. 



 

45 
 

 

XIV 
Romperás a máscara 
tuaaammáscara 
ó casa dúctil de cal viva  
 tuaaammáscara 
mais dura que esta unha 
mais temível 
 que esta unha sobre o dedo 
 
Perante os tijolos iguais todos 
miolos eles todos iguais totais 
 dirão 
<<o rosto da casa seu rosto reposto 
v e r d a d e i r oe m  s a n g u e>> 
(JORGE, 2008, p. 53) 

 

 A parte XIV encerra a série de poemas com uma mensagem profética sobre 

todas as casas. Há uma voz que se refere a elas lançando-lhes o desejo de mudança, uma 

revolução sensível e subjetiva, que fará com que as máscaras sejam rompidas, ou seja, o 

que antes estava escondido, propositalmente ou não, deverá surgir para que se possa 

agir livremente, sem repressões.  

 A voz proclama, como num grito, “Romperás a máscara/ tuaaammáscara/ ó casa 

dúctil de cal viva” (2008, p. 53). Nestes versos lemos a profecia, o desejo, a necessidade 

de mudar a imagem dessa casa complacente que era violentada – “sob o meu tecto 

espancam grávidas” (2008. p. 52) – , que foi abandonada – “Sei o que é a rua – diz a 

casa” (2008, p. 50) –, e assim fazer com que encarne posições mais ativas, como em: 

“As casas vieram de noite” (2008, p. 47),  “Louca como era a da esquina/ recebia gente 

a qualquer hora” (2008, p. 49), “que não que não queria paredes/ que não queria 

postigos frestas/ claraboias” (2008, p. 52). Todas estas passagens apresentam uma 

figura de casa como ser operante, forte e capaz de realizar sua próprias ações, ainda que 

em certos momentos a ação externa seja mais forte e de muitas formas tente dominá-la, 

como vimos nas partes XIII através da repressão violenta do regime ditatorial, e em V 

quando seu comportamento é julgado e criticado pela sociedade conservadora. 
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 Na verdade, a chave de compreensão deste último poema é encará-lo como 

sendo uma espécie de manifesto destes seres – não podemos nos esquecer da 

significância que têm estas casas na poesia de Luiza. Portanto, ao dizer que “Romperás 

tuaaammáscara” (2008, p. 53), a máscara que se rompe é a máscara do corpo, aquela 

que cobre as vergonhas, os recatos; cai a máscara e o corpo ficará livre, isto é, sem 

qualquer tipo de amarras impostas pela sociedade. 

 Confrontar a repressão sexual é uma marca bem característica da poesia de 

Luiza Neto Jorge, pois o erotismo representa o impessoal presente em cada um de nós. 

Assim como possuímos um Genius que nos capacita e rege nossa existência, o erotismo 

também é essa potência criadora, responsável por criar a arte do corpo. Privar esta 

criação ou querer moldá-la como sendo algo pessoal e padronizado representaria a 

castração artística. Um corpo que não libera seu erotismo é um corpo aprisionado. 

 Bataille, em O erotismo (1987), concebe a prática sexual de duas formas: uma 

que está associada à reprodução e outra relacionada à atividade erótica. 

 
Do erotismo é possível dizer que ele é a aprovação da vida até na morte. 
Para falar a verdade, isto não é uma definição, mas eu penso que esta 
fórmula dá o sentido do erotismo melhor que uma outra. Se se tratasse de 
definição precisa, seria necessário partir certamente da atividade sexual de 
reprodução da qual o erotismo é uma forma particular. A atividade sexual de 
reprodução é comum aos animais sexuados e aos homens, mas, 
aparentemente, só os homens fizeram de sua atividade sexual uma atividade 
erótica, e o que diferencia o erotismo da atividade sexual simples é uma 
procura psicológica independente do fim natural encontrado na reprodução e 
na preocupação das crianças. Abandonando essa definição elementar, 
voltarei imediatamente à fórmula que propus inicialmente, segundo a qual o 
erotismo é a aprovação da vida até na morte. Com efeito, se bem que a 
atividade erótica seja inicialmente uma exuberância da vida, o objeto dessa 
procura psicológica, independente, como eu o disse, da preocupação de 
reprodução da vida, não é estranho à morte. 
(BATAILLE, 1987, p. 10) 
 
 

 Associar a prática sexual somente ao ato de procriar é reduzi-la a uma ação 

animalesca e nada mais. O erotismo corresponde à vida humana e deve ser encarado 

como uma capacidade psicológica de reconhecimento dos corpos, o próprio e o do outro. 
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A renúncia dessa potência, de certa forma, nos colocaria no nível de somente seres 

sexuados. O ato sexual realizado de forma rudimentar não é um ato erótico; segundo 

Bataille, para que haja erotismo é necessária a consciência do desequilíbrio do ser, algo 

que não ocorre na relação sexual dos animais, pois eles não possuem a noção deste 

desequilíbrio. 

 Portanto, o que encontramos na poesia de Luiza é o desejo da transgressão 

sexual, ou necessidade de profanação desses corpos que continuam com um caráter 

conservador e privados do erotismo. 
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4. “POSFÁCIO ÀS CASAS” e “A CASA DO MUNDO” 

 
Posfácio às casas 
 
A rua  
ameaça 
derra- 
mar-se 
verter o  
declive no  
sentido in- 
verso 
matar- 
-se 
 
Escolham  
para sair 
a hora 
delgada 
da 
loucura 
a hora 
fora 
da lei 
dei- 
tem fora 
a casa 
inútil morada 
de quem 
mora 
(JORGE, 2008, p. 54) 

 

 “Posfácio às casas”, como o próprio nome diz, corresponde a uma declaração 

feita após a série de poemas. Nele temos a desestruturação da rua e da casa, já que com 

os primeiros versos percebemos imagens paradoxais e, à primeira vista, sem lógica: “A 

rua ameaça derramar-se” (2008, p.54), uma inclinação neste instante que segue com 

“verter o declive” (grifo nosso). Já dissemos anteriormente que as casas são seres em 

constante movimento – “As casas vieram de noite” (2008, p. 47) – e verifica-se, em 

alguns momentos, uma tendência à queda que nos remete a que é profanado, já que 

rebaixar, de certa forma, é deslocar da esfera sagrada à mundana, logo, configurando 

um movimento para baixo. Há ainda mais significados desta ideia no decorrer do poema; 

quando analisamos o propósito geral destes versos captamos em o desejo de “deitar fora” 

a velha concepção de casa e aceitar a nova casa profanada que em cada parte da série de 
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poemas buscou encontrar sua “voz de telhas inclinadas”, e deixar-se realizar por si só. 

Portanto, vemos a necessidade de que se permita cair em tentação, ou seja, este 

movimento sempre para baixo é o mais humano e desejante. 

 Retornando à leitura dos versos, ao ameaçar derramar-se e verter o declive, a rua 

também ameaça matar-se, como se a morte fosse uma continuidade destes sentidos, 

significando também uma espécie de inclinação. Lembramos o que nos disse Bataille 

acerca do erotismo: “é a aprovação da vida até na morte” (1987, p. 10). Nesse caso, a 

morte representaria o fim da manutenção de um corpo morto, sem arte, logo, sem 

erotismo.  

 Além de assistirmos ao desmoronamento da casa neste poema, percebemos 

também em sua estrutura uma organização de versos que parecem partir-se e aos poucos 

vão caindo até alcançar seu fim, representando, desta forma, o declínio de peça por peça, 

tijolo por tijolo da casa. Na segunda estrofe, um sujeito lírico nos direciona sua voz e se 

refere a um momento exato para que tudo seja abandonado, e interessa-nos, 

especificamente, a noção de tempo que será usada: “a hora delgada da loucura/ a hora 

fora da lei” (2008, p. 54). Quando seria a hora certa de sair? Que momento podemos 

encarar como sendo o fora da lei? Possivelmente, podemos entender este tempo como 

um cronos irreal, ou melhor, atemporal, ucrônico, ainda que, se pensarmos na 

adjetivação “fora da lei” como algo criminal e proibido, ao associarmos tais caracteres 

ao tempo, o resultado desta relação será a noite, o momento mais misterioso e “fora da 

lei possível”, o tempo do encontro amoroso e das ações ilícitas. Então, a hora para a 

partida se concilia com o exato momento da chegada, havendo assim uma espécie de 

ciclo, pois “As casas vieram de noite” (2008, p. 47). É chegado o momento de partir e, 

também, o de livrar-se da “casa inútil morada de quem mora” (2008, p. 54): a casa inútil 
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é o espaço puro, sagrado e somente usado como sacrifício e, logo, o corpo que não 

declina e não se movimenta, um corpo sem erotismo e vazio de criação artística. 

 
A Casa do Mundo 
 
Aquilo que às vezes parece  
um sinal no rosto  
é a casa do mundo  
é um armário poderoso  
com tecidos sanguíneos guardados  
e a sua tribo de portas sensíveis.  
 
Cheira a teias eróticas. Arca delirante  
arca sobre o cheiro a mar de amar.  
 
Mar fresco. Muros romanos. Toda a música.  
O corredor lembra uma corda suspensa entre  
Os Pirinéus, as janelas entre faces gregas.  
Janelas que cheiram ao ar de fora  
à núpcia do ar com a casa ardente.  
 
Luzindo cheguei à porta.  
Interrompo os objetos de família, atiro-lhes 
a porta.  
Acendo os interruptores, acendo a interrupção, 
as novas paisagens têm cabeça, a luz  
é uma pintura clara, mais claramente lembro: 
uma porta, um armário, aquela casa.  
 
Um espelho verde de face oval  
é que parece uma lata de conservas dilatada 
com um tubarão a revirar-se no estômago  
no fígado, nos rins, nos tecidos sanguíneos.  
 
É a casa do mundo:  
desaparece em seguida. 
(JORGE, 2008, p. 65) 
 

 

 O último poema selecionado é “A casa do mundo” justamente por sua relação e 

importância para o desenvolvimento do tema desta dissertação, visto que a casa do 

mundo carrega em si a essência de todas as casas criadas por Luiza. 

 Com uma linguagem apocalíptica, hermética, muitas vezes, e especialmente 

erótica, este poema parece reunir em si um modelo verdadeiramente artístico de uma 

casa imaginária a ser real. Já no princípio se configura a ideia de uma casa única, como 

se fosse um tipo geral de casa que, assim, representaria todas as outras. Em sua primeira 
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característica, é dito que se “parece com um sinal no rosto” (2008, p. 65) e, a partir 

deste ponto, pensamos nas possibilidades de sentido para esta imagem: um sinal é algo 

exclusivo relacionado à identidade de um indivíduo, aquilo que muitas vezes o 

diferencia dos demais, mas não podemos deixar que o sinal é algo mítico, ou profético. 

Em literatura portuguesa, não há maneira de não associá-lo ao termo assinalado: 

 
As armas e os barões assinalados 
Que da Ocidental praia Lusitana, 
Por mares nunca dantes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados 
Mais do que prometia a força humana 
E entre gente remota edificaram 
Novo Reino, que tanto sublimaram; 
(Lus, I, 1) 

  

 A questão do assinalado reforça a ideia da casa como um ser único e 

reconhecido, o fato de sua imagem ser associada a um sinal no rosto revela a 

importância de sua identidade e valor – não podemos esquecer que o sinal também 

identifica Ulisses ao retornar, e esse reconhecimento é feito por sua criada, Euricléia. 

No canto XXIII de Odisseia, são muitos os sinais presentes para que assim o rei de Ítaca 

pudesse ser identificado. Um deles é feito através de uma cicatriz presente em seus pés, 

o que o destacava dentre os outros homens e assim, somado ao reconhecimento pela 

memória – ao relembrar detalhes sobre a cama que pertencia ao casal – Ulisses recupera 

o seu posto, o que indica, portanto, ser o sinal uma característica indicativa e simbólica, 

além de física, presente em homens e coisas estimadas. Assim como os barões 

assinalados, escolhidos por Deus, ou por um destino de caráter épico, trágico e 

marcados para a realização de grandes feitos, inclusive erótico-amorosos, como se lê no 

Canto IX d’Os Lusíadas, a Casa do Mundo, uma espécie de arquicasa, possui imensa 

dignidade, pois é valorosa em seu ser, é alta e altiva em suas características. 



 

52 
 

 “É um armário poderoso” (2008, p. 65): tal definição é capaz de dimensionar o 

sentido sobre a casa ser valorosa, já que mostra a potência deste ser. A denominação de 

um armário poderoso sugere um espaço de proteção e recolhimento; por outro lado, um 

armário é algo que guarda em si diversos elementos e, principalmente, memórias. Há, 

além disto, uma relação estreita entre as partes do corpo físico da casa e partes do corpo 

humano em “com tecidos sanguíneos guardados/ e a sua tribo de portas sensíveis” (2008, 

p. 65), iniciando, pois, o jogo erótico de, ao se tocar na casa, tocar-se um corpo. 

Primeiramente, notemos a adjetivação dada à porta: são portas sensíveis, assim como 

também é sensível o órgão feminino e também ele representa a abertura do corpo 

feminino durante o ato sexual. O ambiente erótico é reforçado pelas imagens de teias 

eróticas, o que configura uma extrema sensualidade, que exala o aroma do sexo num 

misto de cheiro de mar e das teias. 

 Assim, utilizando-se de muitas imagens sensoriais, Luiza cria a casa ardente e a 

transforma na grande casa. Por suas características eróticas serem tão sobressalentes, 

podemos ler esta mensagem depreendendo que a casa representa um corpo vivo que 

exala a sexualidade e dessa forma se relaciona com o restante do mundo. 

 Em certo momento, a presença de um sujeito lírico fica mais clara e será ele o 

responsável por percorrer o interior da casa nos mostrando sua estrutura: “Luzindo 

cheguei à porta/ Interrompo os objetos de família, atiro-lhes/ a porta”. (2008, p.65). O 

verbo “luzindo” indica a necessidade de luz para que se chegue até a casa, assim como, 

ao adentrá-la, o sujeito diz acender as luzes. Logo, a casa estava em trevas e somente 

quando há alguém em seu interior há luz. Quem nos conduz, obviamente, pela grande 

casa erótica do mundo é Luiza, que, luzindo, nos apresenta seu interior, o transforma, 

modifica e assim, cria um novo mundo, um em que surgem interrupções e lembranças. 

Assim é a casa do mundo, construída por lembranças e paisagens mnemônicas. A partir 
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deste percurso de descobrimento, é como se tudo criasse vida, as paisagens tornam-se 

claras e luminosas, como numa pintura: “as novas paisagens têm cabeça, a luz /é uma 

pintura clara, mais claramente lembro: /uma porta, um armário, aquela casa.” (2008, p. 

65). Assim como numa pintura surrealista, a descrição da casa corresponde a figuras 

irreais e quase fantásticas, uma vez que as lembranças são acionadas pelo sujeito para 

poder ter novamente viva a memória daquela casa. Por fim, num fluxo violento de 

imagens, “Um espelho verde de face oval/ é que parece uma lata de conservas dilatada/ 

com um tubarão a revirar-se no estômago/ no fígado,/ nos rins,/ nos tecidos sanguíneos.” 

(2008, p. 65). Como em um sonho, a casa do mundo desaparece. 
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5. OUTRAS CASAS 

 

 Neste capítulo pretendemos realizar um breve diálogo com outros poemas que 

tenham a figura da casa como foco principal. Não nos aprofundaremos nas análises dos 

três poemas escolhidos, uma vez que nosso objeto principal são as casas de Luiza Neto 

Jorge, mas trazemos à luz estes outros textos para enriquecer nosso estudo e a fim de 

traçarmos um paralelo com “As casas”. 

 Os textos foram eleitos pela sua importância na literatura portuguesa, e também 

por terem em comum a possibilidade de os lermos à luz da questão da profanação 

agambeniana. E será por esta razão que desenvolveremos nosso diálogo, levando 

sempre em consideração a forma como o ato de profanar irá modificar essas casas. 

Adotaremos para análise os poemas “[Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de 

linho?]” de Camilo Pessanha, “Litania para uma casa”, de Gastão Cruz, e “Prefácio”, de 

Herberto Helder. 

 O poema de Pessanha é um dos textos fundamentais de uma estética moderna na 

poesia portuguesa do século XX. Pode ser feita uma ligação entre o soneto e a parte 

XIII do poema de Luiza “As casas”: 

 
Quem poluiu, quem rasgou meus lençóis de linho? 
Onde esperei morrer - meus tão castos lençóis? 
Do meu jardim exíguo os altos girassóis 
Quem foi que os arrancou e lançou ao caminho? 
 
Quem quebrou (que furor cruel e simiesco!) 
A mesa de eu cear - tábua tosca de pinho? 
E me espalhou a lenha? E me entornou o vinho? 
- Da minha vinha o vinho acidulado e fresco... 
 
Ó minha pobre mãe!... Nem te ergas mais da cova. 
Olha a noite, olha o vento. Em ruína a casa nova... 
Dos meus ossos o lume a extinguir-se breve. 
 
Não venhas mais ao lar. Não vagabundes mais, 
Alma da minha mãe... Não andes mais à neve, 
De noite a mendigar às portas dos casais. 
(PESSANHA, 2009, p. 79) 
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 Comparando o poema acima com a parte XIII de “As casas”, notamos o fato de 

os dois conterem a ideia de um espaço defasado, onde a presença do desconhecido é 

algo perturbador no sentido de desconstruir a ordem do ambiente. 

 No verso “Quem poluiu, quem rasgou meus lençóis de linho [?]”, o eu lírico 

indaga quem poderia ter desorganizado seu espaço, invadido sua casa e a deixado em 

estado de ruínas. Mais uma vez, agora neste poema de Pessanha, o estrangeiro funciona 

como agente profanador, responsável por desconstruir a ordem inicial do ambiente. 

Entendemos profanação neste caso não com o mesmo sentido agambeniano, pois para 

este o gesto, como já dissemos, consiste em retornar algo que antes fora elevado à esfera 

dos deuses à esfera mundana. A profanação que há nos versos de Camilo consiste no 

mesmo sentido que há em maculação, ou seja, uma ação que desvirtua a ordem. Devido 

a essa mácula, é retirado da casa seu aspecto mais valioso de resguardar e proteger 

aqueles que a habitam. Nos próprios versos do poema encontramos a prova da 

impossibilidade de se viver em um ambiente profanado, o desespero do eu lírico aparece 

quando ele se dá conta de ter seu espaço devastado, a casa em que esperava morrer foi 

desvirtuada. 

 Notemos a escolha de termos que remetem ao campo semântico de pureza: 

“castos lençóis”, “vinho acidulado e fresco”, “casa nova”, “alma”, “neve”. Todos 

corroboram para a criação de imagem antitéticas, em que o que antes era puro, fresco e 

novo, hoje se encontra em destroços. A figura da casa significa, ainda que indiretamente, 

a ideia de um caminho em que todas as esperanças foram despedaçadas, assim como os 

girassóis arrancados do jardim e jogados ao chão. 

 O que nos importa na comparação entre a parte XIII do poema de Luiza e o de 

Pessanha é a questão dos ambientes que foram maculados de forma violenta e 

desrespeitosa. Em “As casas”, a violência é constante e obriga aqueles que lá residem a 
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conviverem em um ambiente de tortura e guerra, enquanto que em “Quem poluiu, quem 

rasgou meus lençóis de linho [?]”, a profanação ocorre como um ato único que destrói 

tudo que havia na casa uma única vez, impossibilitando que continue a haver vida, ou 

melhor, a casa deixa de ser um lar por conta disso. Não que nos versos de Luiza 

continue sendo, mas há lá uma construção diferente, a casa passa a ser um ambiente de 

tormento, um cativeiro para si própria, e a profanação poderá ter efeito libertador.  

 Por haver anteriormente a apresentação da casa antiga como um verdadeiro lar, 

como se fosse um templo sagrado para quem lá residia, a profanação que sofre este 

espaço interrompe qualquer possibilidade de vida cotidiana; a esfera foi contaminada, 

por isso, diz o eu lírico desconsolado “Quem poluiu, quem rasgou meus lençóis de 

linho/ Onde esperei morrer - meus tão castos lençóis?” (2009, p. 79), pois, sabe que seus 

lençóis não são mais os mesmos, sua casa foi violentada e a vida que havia ali não mais 

poderá existir. 

 A destruição do lar provoca no eu lírico desespero e lamentação, e a mesma 

reação também é vista em “As Casas”: “maldita sou e me lamento (...) Quem me lavará 

antes da morte?/ Quem perfumará meu corpo morto?/ A mim casa quem me chorará?” 

(2008, p. 52-53). Logo, seu lamento mostra a consciência de que aquele ambiente fora 

arruinado, assim como foi sua vida; não há qualquer esperança e, por conta disso, nem 

mesmo a alma de sua mãe poderá visitar o eu lírico de Pessanha, não há mais dignidade 

na casa, os vestígios deixados contrastam com o lar uma vez existente e aquilo que uma 

vez foi maculado jamais poderá recuperar a esfera de sacralidade anterior. 

 Conformidade e lamentação são partes essenciais em “Litania para uma casa”, 

poema de Gastão Cruz, companheiro de Luiza em Poesia 61, escrito, não obstante, bem 

depois da morte da poetisa, em que o sujeito lírico reconhece e aceita a morte da casa 

como sendo a partida de um amigo: 
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Litania para uma casa 
 
Uma casa morreu 
quem pode usá-la agora? 
Alguma coisa nossa 
ficou nela e nós fora 
 
De madrugada, cega, 
perdeu-se junto à costa 
não quero vê-la mesmo  
que vê-la ainda possa 
 
Existe mas morreu 
ancorou numa rocha 
o vento que a fechou 
fechou-nos a nós fora 
 
Não quero vê-la nem 
que vê-la ainda possa 
dentro dela ficou 
alguma coisa nossa 
(CRUZ, 2002, p. 77) 

 

 A litania se desenvolve em um tom próprio de melancolia, como deve ser este 

tipo de reza, comum na tradição católica em que versos são repetidos um número de 

vezes pedindo ajuda e lançando louvores a algum santo. A casa do poema é digna da 

ladainha por estar morta, então este rito servirá como um hino de despedida. A melodia 

é marcada pelos sons abafados de vogais baixas “o” e “u”: “morreu”, “nossa”, “perdeu”, 

“possa”, “costa”, “ancorou”, “fechou”. 

 A morte da casa significa a perda das lembranças, das coisas possíveis que 

tenham ocorrido entre aqueles que a habitavam. Antes mesmo de pensarmos sobre as 

memórias que foram perdidas, é preciso que uma pergunta seja lançada: por que morre 

uma casa? Depois disso, “quem pode usá-la agora?” (2002, p. 77): não haverá mais o 

mesmo efeito, a mesma existência de vida, pois, com a morte, a casa perde sua 

verdadeira essência. “Existe mas morreu” (2002, p. 77),  isto é, o espaço físico pode ser 

mantido, porém, não mais no sentido sentimental e subjetivo. 

 O uso de uma casa chega ao seu fim quando aqueles que viviam em seu interior 

desvirtuam seu propósito desconstruindo a figura da casa como o espaço do recanto, da 
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fuga do mundo. Em Bachelard, vemos a importância deste ser como o lugar de 

realizarmos os devaneios, de aprendermos ali a vivência do mundo. Logo, se não 

seguimos, ou melhor, se não a utilizamos com este fim e a profanamos, no sentido 

pejorativo e não-agambeniano, perdemos de fato sua essência, de acordo com o 

pensador francês:  

A casa, na vida do homem, afasta contingências, multiplica seus conselhos 
de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o 
homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. Ela é 
corpo e alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser "atirado ao 
mundo", como o professam os metafísicos apressados, o homem é colocado 
no berço da casa. E sempre, em nossos devaneios, a casa é um grande berço. 
Uma metafísica concreta não pode deixar de lado esse fato, esse simples fato, 
na medida em que esse fato é um valor, um grande valor ao qual voltamos 
em nossos devaneios. O ser é imediatamente um valor. A vida começa bem; 
começa fechada, protegida, agasalhada no seio da casa. 
(BACHELARD, 1974, p. 359) 

 

 Este grande valor anunciado por Bachelard corresponde à figura da casa como 

espaço onde o homem inicialmente desenvolve sua poesia. Por isso, devaneios e 

memórias vivem de forma tão presente na casa e, mesmo com sua morte, a ligação com 

o homem continuará viva: “Alguma coisa nossa/ ficou nela e nós fora” (2002, p. 77). Se 

a casa conserva ainda em seu interior alguma coisa que foi nossa, de certa maneira, nós 

também morremos e estamos aqui fora a olhar para o passado. Essa ideia do “nós”, de 

uma ligação sentimental ou familiar, perdeu-se, e a casa corresponde a este tempo 

passado que, logicamente, com a morte jamais será recuperado. Portanto, se o “nós” é 

representado no poema pela casa, e esta morte significaria a morte do que fomos ou 

tivemos, logo, olhar para o passado de maneira reflexiva é encarar esta perda e, por isso, 

diz o sujeito: “Não quero vê-la nem/ que vê-la ainda possa” (2002, p. 77). 

 Em Luiza, a ligação entre homem, morte e casa também se faz presente na parte 

X de “As casas”: “Aqui viveu um homem/ ano a ano/ Aqui morreu sozinho” (2008, p. 

51). A litania, neste poema, no entanto, é proclamada pela casa que acompanhou o 

homem durante toda sua vida de solidão, sendo a responsável por realizar a manutenção 
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de suas lembranças após sua morte, através da poesia, ao continuar contando a sua 

estória: 

 
Prefácio 
 
Falemos de casas, do sagaz exercício de um poder 
tão firme e silencioso como só houve 
no tempo mais antigo. 
Estes são os arquitectos, aqueles que vão morrer, 
sorrindo com ironia e doçura no fundo 
de um alto segredo que os restitui à lama. 
De doces mãos irreprimíveis. 
– Sobre os meses, sonhando nas últimas chuvas, 
as casas encontram seu inocente jeito de durar contra 
a boca subtil rodeada em cima pela treva das palavras. 
 
Digamos que descobrimos amoras, a corrente oculta 
do gosto, o entusiasmo do mundo. 
Descobrimos corpos de gente que se protege e sorve, e o silêncio 
admirável das fontes – 
pensamentos nas pedras de alguma coisa celeste 
como fogo exemplar. 
Digamos que dormimos nas casas, e vemos as musas 
um pouco inclinadas para nós como estreitas e erguidas flores 
tenebrosas, e temos memória 
e absorvente melancolia 
e atenção às portas sobre a extinção dos dias altos. 
 
Estas são as casas. E se vamos morrer nós mesmos, 
espantamo-nos um pouco, e muito, com tais arquitectos 
que não viram as torrentes infindáveis 
das rosas, ou as águas permanentes, 
ou um sinal de eternidade espalhado nos corações 
rápidos 
– Que fizeram estes arquitectos destas casas, eles que vagabundearam 
pelos muitos sentidos dos meses, 
dizendo: aqui fica uma casa, aqui outra, aqui outra, 
para que se faça uma ordem, uma duração, 
uma beleza contra a força divina? 
 
Alguém trouxera cavalos, descendo os caminhos da montanha. 
Alguém viera do mar. 
Alguém chegara ao estrangeiro, coberto de pó. 
Alguém lera livros, poemas, profecias, mandamentos, 
inspirações. 
– Estas casas serão destruídas. 
Como um girassol, elaborado para a bebedeira, insistente 
no seu casamento solar, assim 
se esgotará cada casa, esbulhada de um fogo, 
vergando a demorada cabeça para os rios misteriosos 
da terra 
onde os próprios arquitectos se desfazem com suas mãos 
múltiplas, as caras ardendo nas velozes 
iluminações. 
 
Falemos de casas. É verão, outono, 
nome profuso entre as paisagens inclinadas. 
Traziam o sal, os construtores 
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da alma, comportavam em si 
restituidores deslumbramentos em presença da suspensão 
de animais e estrelas, 
imaginavam bem a pureza com homens e mulheres 
ao lado uns dos outros, sorrindo enigmaticamente, 
tocando uns nos outros – 
comovidos, difíceis, dadivosos, 
ardendo devagar. 
 
Só um instante em cada primavera se encontravam 
com o junquilho original, 
arrefeciam o resto do ano, eram breves os mestres 
da inspiração. 
– E as casas levantavam-se 
sobre as águas ao comprido do céu. 
Mas casas, arquitectos, encantadas trocas de carne 
doce e obsessiva – tudo isso 
está longe da canção que era preciso escrever. 
 
Falemos de casas, da morte. Casas são rosas 
para cheirar muito cedo, ou à noite, quando a esperança 
nos abandona para sempre. 
Casas são rios diuturnos, nocturnos rios 
celestes que fulguram lentamente 
até uma baía fria – que talvez não exista, 
como uma secreta atividade. 
 
Falemos de casas como quem fala da sua alma, 
entre um incêndio, 
junto ao modelo das searas, 
na aprendizagem da paciência de vê-las erguer 
e morrer com um pouco, um pouco 
de beleza. 
(HELDER, 1990, p.12) 
 
 

 A partir de “Prefácio”, percebemos a construção de um ambiente de guerrilha: 

“Falemos de casas, do sagaz exercício de um poder/ tão firme e silencioso como só 

houve/ no tempo mais antigo” (1990, p.12). Com estes primeiros versos é estabelecida a 

relação entre casas e o poder, o qual remete a uma ação branda, quase pura, que as casas 

realizam de forma justa e silenciosa, um poder diferente do que há nos tempos atuais, 

mais primitivo e rudimentar. Vemos ainda, como há no poema de Luiza, a figuração da 

casa como um ser inocente: “Sobre os meses, sonhando nas últimas chuvas/ as casas 

encontram seu inocente jeito de durar contra/ a boca subtil rodeada em cima pela treva 

das palavras.” (1990, p.12). Ida Alves, em artigo intitulado “De casa falemos”, no livro 
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Escrever a casa portuguesa, estabelece uma comparação entre a imagem e importância 

das casas na poesia de Herberto e Luiza. 

 
Como Herberto Helder, Luiza Neto Jorge elabora uma poesia-casa para 
reconstruir uma vida possível, rompendo limites e proibições, 
desconsiderando provocativamente o bom-senso e a tradição, olhando a terra 
onde se fixa essa casa com olhar mais inquieto, buscando as perguntas, 
porque as respostas há muito são conhecidas. 
(ALVES, 1999. p. 487) 
 

 Há na poesia de ambos um desejo de construção de uma peculiar casa 

portuguesa e, a partir disso, será construída uma possibilidade de reescrita identitária. 

Em Luiza existe a condição da casa-corpo e em sua poesia se realiza a constante busca 

por possuir esse corpo, conseguir transgredi-lo. A casa representaria “o lugar preso à 

terra, de costas para o mar” (ALVES, 1999, P. 486), portanto, é preciso habitar esta casa, 

conhecê-la, inventar para Portugal um espaço físico digno de ser casa. 

 Somos convidados a falar sobre casas, nos aproximarmos, conhecê-las e ao 

chegarmos perto conseguiremos ver que “são rosas/ para cheirar muito cedo, ou à noite, 

quando a esperança/nos abandona para sempre.” (1990, p.12). Estamos soltos em um 

mundo de guerras, aprisionados por ditaduras e nossos sonhos vivem vigiados, 

limitados pelos vários sistemas vigentes. A maneira de nos livrarmos de tudo isso é a 

invenção de casas poéticas, e elas poderão representar nossa liberdade e possibilidade 

de sonhar: esse é o lugar onde podemos arquitetar dignidade e criação poética: 

“Digamos que dormimos nas casas, e vemos as musas/ um pouco inclinadas para nós 

como estreitas e erguidas flores/tenebrosas” (1990, p.12). O poder ditatorial é trocado 

por um mais primitivo, essencialmente poético, e as casas figuram como seres dotados 

de poesia, por isso, são firmes e lutam sutilmente contra o regime feroz e violento: 

 
Os poetas, “construtores da alma”, são os arquitetos responsáveis pela 
elevação dessas casas textuais que agasalham os significados e vencem o 
tempo através do poético. Cria-se a ligação essencial entre objeto/poema – 
criador e usuário/ poeta – leitor. Assim, o poema é uma casa plenamente 
habitada pelo poeta e invadida pela realidade exterior dolorosa e opressora. 
(ALVES, 1999, p. 483) 
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 “Prefácio” trata exatamente desse imenso poder de construir da poesia, a casa 

como um poema que criará a ligação entre texto e leitor, tentando, assim, atravessar o 

tempo para que a opressão não seja a única realidade. Ainda que as casas sejam 

destruídas, como também serão os arquitetos, suas presenças continuarão pela 

vivacidade da poesia, esse é o seu poder de prolongar a vida, a memória e vencer 

qualquer tempo. Por isso, que os arquitetos “vão morrer,/sorrindo com ironia e doçura 

no fundo/de um alto segredo que os restitui à lama.” (1990, p.12) já que transformaram 

a casa, habitaram-na, exerceram o seu papel de construtores de um mundo mais livre e 

humano, mais poético, em suma. Enquanto nós precisamos falar sobre casas ainda, 

buscar profundamente seu sentido, como nos diz Herberto “Falemos de casas como 

quem fala da sua alma” (1990, p.12), devemos persistir num movimento interior, buscar 

revelar o desconhecido dessa casa, para que assim aprendamos a construir um novo 

mundo dentro do mundo que há: 

  

Chegou a hora de fugir para dentro de casa, de nos barricarmos dentro dela, 
construir com constância o país habitável de todos, sem esperar de um 
eterno lá-fora ou lá-longe a solução que como no apólogo célebre está 
enterrada no nosso exíguo quintal. 
(LOURENÇO, 2010, p.51) 
  
 
Essa poesia dominada pelo movimento de reconstrução pretende contar 
outra viagem e, se revelou a ruína, a falência, a impossibilidade, sabe 
também que só a partir dessa negação pode ser contada uma nova história. 
Assim, a poesia portuguesa contemporânea constrói através da linguagem, 
indissoluvelmente ligada à História, revista e questionada, a casa estável de 
uma identidade, ocupando finalmente a terra, sem desejo de mar. 
(ALVES, 1999, p. 489) 

 

 Falar sobre casas consiste na ideia de reconhecimento, reconstrução e revolução 

da identidade da pátria. Ao mesmo tempo, é necessário desconstruir a realidade 

dolorosa, perceber as mazelas do povo português e criar uma nova História. Como nos 
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diz Eduardo Lourenço, é preciso voltar para casa no sentido mais metafórico possível, e, 

tendo conosco o poema de Herberto Helder, compreendemos a construção da casa como 

a criação poética e, a partir dela, a verdadeira história, identidade, memória, cultura será 

restaurada e preservada, numa muito criativa e libertadora prática de profanação. 
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6. CONCLUSÃO 

Casa branca em frente ao mar enorme, 
Com o teu jardim de areia e flores marinhas 
E o teu silêncio intacto em que dorme 
O milagre das coisas que eram minhas. 
 
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN 

  

 Estudar a poesia de Luiza Neto Jorge consiste num misto de grande 

estranhamento e profusa confusão. Seus versos insistem em esquivar-se de uma leitura 

mais fácil, despretensiosa, abrindo-se, unicamente, a partir de um olho bastante atento e 

cuidadoso. Sua escrita prima pela desconstrução da linguagem, pelo jogo de 

possibilidades dado pela língua portuguesa: 

 
Poucos poetas terão explorado tão eficazmente quanto Luiza Neto Jorge o 
facto de a irredutibilidade do discurso poético constituir uma forma de 
resistência à ordem que se inscreve na língua comum. Recorrendo a um 
termo de Barthes, diria que a escrita de Luiza Neto Jorge se pretendeu 
sempre uma forma de despoder, e que foi como exercício de despoder que se 
tornou um lugar de invenção, de experimentação de fruição da língua. Por 
isso, se os seus livros estão escritos numa língua segunda onde a língua 
portuguesa é usada como matéria de uma experiência de limites, não 
devemos menosprezar a capacidade de subversão da ordem instalada 
decorrente dessa condição. A poesia de Luiza Neto Jorge sempre procurou 
inscrever, não na fala, mas na própria língua que subordina a nova 
gramática, a voz da insurreição, sendo, em todos os momentos, dinamitadora 
das evidências e do senso comum. Sendo, na expressão da Poeta<< um traço 
de alarme>>. 
(MARTELO, 2010, p. 116-117) 
  
 

 Assim como diz Rosa Martelo, a escrita de Luiza é um exercício de despoder, de 

invenção e revolução da língua. Parece-nos que muitas vezes, em seus poemas, nos 

encontramos numa luta de tentativas com as palavras, de buscar ousá-las ao máximo 

possível. A transgressão dos sentidos, dos valores, todas antes passam pela revolução da 

língua. O exercício de distorcer, deturpar e transformar as imagens é sua forma de criar 

e experimentar a arte poética, sua maneira de “inscrever, não na fala, mas na própria 

língua” (2010, p. 116-117). 
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 O trabalho com as palavras resulta da liberdade própria da experimentação, o 

desejo simples que reside no ato de inventar transforma a escrita de Luiza Neto Jorge, 

sendo sua insubmissão quanto a orientar-se pelas regras e não ser domada por elas o que 

eleva esta poesia a um nível poucas vezes visto. Como já nos disse a poetisa ter “todo o 

eixo da gramática tendo/ à disposição” (2008, p. 70), concordamos que seu brilho surge 

do labor estético e da livre coreografia com as palavras. 

 José Ricardo Nunes (2000) caracteriza a poesia de Luiza como a escrita de um 

corpo escrevente, devido ao espaço que a criação erótica possui. Como vemos em 

“Poema”, o erotismo se justifica no momento de criação como uma potência de 

escrever, a poesia é “um duelo agudíssimo” (2008, p. 32). A voz ecoa através deste falo 

que percorre todo o corpo e para na garganta, numa simulação do ato sexual: Luiza nos 

aponta sua caneta, a origem de seu poder de escrita. Nesta poesia que provoca e 

contesta, somos a todo instante perturbados pela arte, no sentido de sermos estimulados 

à reflexão – será da poesia a voz do homem num mundo de violência e repressão: 

 
I 
Esclarecendo que o poema  
é um duelo agudíssimo 
quero eu dizer um dedo 
agudíssimo claro 
apontando ao coração do homem 
 
falo com uma agulha de sangue 
a coser-me todo o corpo 
à garganta  
 
e a esta terra imóvel 
onde já a minha sombra 
é um traço de alarme 
 
II 
Piso do poema 
chão de areia 
 
Digo na maneira 
mais crua e mais 
intensa 
 
de medir o poema 
pela medida inteira 
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o poema em milímetro 
de madeira 
 
ou apodrece o poema 
ou se ateia 
 
ou cinco seis astros 
se percorre 
antes de o deserto 
mate a fome. 
(JORGE, 2008, p. 32-33) 
 
  

 O erotismo, visto o grau com que se destaca nos versos da poetisa, é algo dotado 

de Genius, consiste na potência de criação, por isso, será ele o responsável por conduzir, 

muitas vezes, a poética de Luiza. A poesia é trabalhada de forma que o corpo 

desenvolva sua própria voz e consiga dominar cada verso. Com isso, queremos apontar 

para o comportamento erótico e transgressor que é adotado. Há a nítida noção de dar a 

este corpo feminino sua independência, além de buscar transformar esta ação num ato 

de impessoalidade, ou seja, aceitar o erotismo como um movimento de invenção do 

verdadeiro corpo que se caracteriza por não ser unicamente um objeto de procriação, 

mas um manipulado pela arte, um corpo perfeitamente artístico, criado e criativo. Na 

análise realizada nesta dissertação, pudemos perceber o desejo de dar uma nova vida ao 

corpo, de poder usá-lo não mais como máquina, mas sim como um espaço de 

reconhecimento individual, onde o homem através do ato sexual redescobrirá seu prazer 

e terá nele sua independência, conseguirá finalmente ter seu corpo livre. Se houver 

algum maquinismo do corpo, será de uma máquina erótica, ou lírica, como está no 

titulo de um famoso livro de Herberto Helder. 

 Pensando na questão erótica, ao falarmos sobre casas associamos a lírica 

transgressora de Luiza à figura que as casas adotarão em sua poesia – o corpo 

insurrecto, o corpo em constante movimento de revolução, e, portanto, uma figura que 

buscará, através de um erotismo “provocadoramente transbordante” (ALVES, 1999, p. 
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486), reinventar-se dentro da cultura portuguesa, tão atenta à casa e, historicamente, tão 

problemática em relação ao corpo, especialmente o feminino. 

 A partir deste questionamento, visamos desenvolver uma análise do 

comportamento destas casas como seres em constante desejo por mudança, no sentido 

de encontrar seu verdadeiro significado desvirtuando a essência de um espaço sagrado, 

isto é, desmistificando a figura do corpo como um templo de pureza que deve assim ser 

mantido para a obediência aos deuses. Isto se configura como um desejo de ter seu 

corpo profanado, isto é, recuperá-lo para seu domínio, retornar o que antes era sublime 

para a liberdade erótica. 

 Sendo assim, a força responsável por recuperar o que havia se perdido será a 

profanação. A partir da leitura de “As casas” notamos que o ato de profanar restituirá a 

estes seres uma nova força, devolverá sua voz e, com isso, preservar-se-á a poesia, isto 

porque com a arte é possível a manutenção (e a recriação) da memória, a preservação do 

que é e foi vivido por estas casas. A profanação permite que se lhes confira uma 

liberdade não possibilitada pela sacralização. 

 A profanação, portanto, confere a técnica ao homem ao restituir-lhe algo que lhe 

pertencia, e torna-o disso possuidor, de novo ou pela primeira vez. Luiza possui a 

técnica da escrita, a potência de trabalhar o corpo e transformá-lo num objeto do 

erotismo, transformá-lo em arte. Nesse sentido, sua escrita não busca somente a fixação 

da casa como uma figura de erotismo explosivo, mas, principalmente, retomar a 

liberdade perdida numa época de violenta repressão comportamental e sexual. 

Alilderson Cardoso de Jesus explica a relação entre corpo-erotismo e visão política na 

poesia de Luiza: 

 
Enquanto o “templo” religioso está mais próximo da prisão, do cerceamento, 
“a Casa do mundo” de Luiza Neto Jorge, sem portas, sem janelas, é uma 
massa envolvente. Enquanto o templo-corpo é a casa de Deus para os 
cristãos, o corpo-casa de Luiza Neto Jorge pertence ao mundo ou quer 
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agarrá-lo. Todavia, este pertencer ao mundo não é assimilá-lo como fatigada 
fórmula pronta, mas, sobretudo, gritá-lo com todo o corpo à garganta (...). 
Ocorre que falar “com uma agulha de sangue a coser-me todo o corpo à 
garganta”, numa época não só de repressão salazarista, mas também de uma 
igualmente brutal repressão dos costumes, em que a censura política se alia à 
censura aos desejos mais elementares, é falar de um “lugar” que vai além do 
erótico que soergue o pensamento crítico. (JESUS, 2010, p. 59) 

  

 Em artigo intitulado “Um corpo explosivo é a casa do mundo: o sexo Luiza Neto 

Jorge” (2010, p. 57), Alilderson de Jesus conduz a uma leitura do poema “A casa do 

Mundo” e explora para isso a importância do erotismo em sua poética e considera que 

falar sobre sexo em Luiza é também uma questão política – durante o regime 

salazarista, em uma época tão conservadora e violenta, tratar sobre a liberdade sexual é 

uma manifestação contra o sistema repressor. Não se trata, obviamente, de uma poesia 

panfletária criada somente para tal fim, no entanto, se estabelece o desejo por avançar 

sobre as censuras e promover o pensamento crítico. Concordamos plenamente com esta 

análise, visto que nos poemas estudados percebemos que o erotismo funciona, como já 

dissemos, como uma potência de escrita, mas não se esgota em si só, será um modo 

inclusive de discutir a repressão sofrida pelo corpo. 

 As casas, por sua vez, representam a busca pelo conhecimento da identidade 

portuguesa ao negarem a repressão e, ainda assim, continuarem a se movimentar 

questionando a censura do corpo e do lugar. Há, nesta poesia, a tentativa de fixar um 

novo espaço, além de físico, identitário, ou melhor, o espaço do reconhecimento do 

próprio povo. Na perseverança de continuar a se movimentar apesar das constantes 

opressões da sociedade, a casa realiza sua trajetória silenciosamente, no sentido de 

percorrer seu caminho sem se deixar aprisionar, utiliza sua sabedoria para assim 

conseguir contornar o poder conservador. Por isso “As casas vieram de noite” (2008, p. 

47); escolhendo o momento oportuno e tendo como aliada a noite, elas irão percorrer 

longas distâncias, ou seja, se movimentarão por todo seu caminho. A poesia é a voz 
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destes seres, o poder de transformá-los e assim realizar sua sábia revolução, às vezes 

doce, às vezes veemente. Sábia porque desarticulam e escapam da esfera ditatorial do 

regime, prazerosa, pois este o seu prêmio: o direito ao gozo da liberdade. 

 Ao fim da leitura da obra tomamos consciência do seu poder de criação e 

reinvenção da linguagem, do corpo e da poesia. Pretendemos desenvolver uma 

dissertação capaz de justificar o respeito e apreço despertados pelos versos de Luiza. 
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    RESUMO 

 

 Esta Dissertação tem por objetivo estudar poemas de Luiza Neto Jorge que 

discutam a importância das casas em sua poética. Para tal, abordamos a série de poemas 

“As casas”, “Posfácio às casas” e “A casa do mundo” visando discutir a relação entre 

estes seres e a profanação, nos termos do filósofo italiano Giorgio Agamben. 

 A fim de analisarmos a presença de outras casas na literatura portuguesa, 

estabelecemos um breve diálogo com textos selecionados de poetas, como Camilo 

Pessanha, “Quem poluiu, quem rasgou meus lençóis de linho?”, Gastão Cruz, “Litania 

para uma casa” e Herberto Helder, “Prefácio”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Casas, Luiza Neto Jorge, profanação, Agamben, poesia 

portuguesa. 
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    ABSTRACT 

 

 The main purpose of this Thesis is to study Luiza Neto Jorge’s poems which 

discuss the house’s importance on hers poetics. For this, we approach the series of 

poems “As casas”, “Posfácio às casas” and “A casa do mundo” trying to discuss the 

relation between these poems and the profanation, in the terms of the Italian philosopher, 

Giorgio Agamben. 

 In order to analyse the presence of other houses on the Portuguese literature, we 

establish a short dialogue with texts selected from other poets, like Camilo Pessanha, 

“Quem poluiu, quem rasgou meus lençóis de linho?” Gastão Cruz, “Litania para uma 

casa” and Herberto Helder, “Prefácio”. 

 

Key words: Houses, Luiza Neto Jorge, profanation, Agamben, portuguese poetry. 

 

  

 

 

 

 

 


