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RESUMO 
 
 
 
 

Esta dissertação está preocupada em discutir a noção de valor na poesia de 

Manuel de Freitas, atrelando-a à análise de aspectos de sua linguagem poética, tradição 

literária, realidade social e relação com a finitude humana. Em uma sociedade repleta de 

qualidades mercadológicas, em que a linguagem é intersectada por diferentes discursos 

(como os da publicidade, política e economia), Manuel de Freitas propõe poetas sem 

qualidades. Dessa maneira, o principal objetivo deste trabalho é pensar como a ideia de 

qualidade, apresentada na obra crítica de Freitas, manifesta-se ao longo de sua poética. O 

texto, através da abordagem de temas tais como corpo, linguagem, morte e espetáculo, 

tenciona recortar um zeitgeist poético e discutir o lugar e o valor da poesia hoje em um 

espaço cada vez mais reificado. 

 

Palavras-chave: Manuel de Freitas; poesia portuguesa contemporânea; valor.
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ABSTRACT 
 
 
 

 

This dissertation is concerned with discussing the notion of value in Manuel de 

Freitas’ poetry, relating it to aspects of its poetic language, literary tradition, social reality 

and human finiteness. In a society full of market qualities, where language is intersected 

by many different discourses (such as the ones from publicity, politics and economy) 

Manuel de Freitas proposes poets without qualities. Thus, the main purpose of this study 

is to think how the idea of quality, presented in Freitas’ critical work, is expressed along 

his poetics. The text, by addressing issues such as body, language, death, and spectacle, 

aims to draw a map of a poetic zeitgeist and discuss poetry’s role and value today in a 

space increasingly reificated.  

 

Keywords: Manuel de Freitas; contemporary portuguese poetry, value.
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- Musa hepática e desleal, 

não me abandones 

à sabedoria inerte dos manjericos, 

nesta praça de honesta loucura e de desprazer. 

Deixa que este nocturno sem Chopin 

nem bandonéon seja mais digno e meritório 

do que o arroto breve dos que intrigados me observam. 

Concede a este papel sujo de gordura e versos 

uma redenção para o impossível, 

para isto a que chamamos vida, 

mais por hábito do que por convicção.  

 

(FREITAS, 2001a, p. 67-68) 



 

 

dá 
com 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A poética de Manuel de Freitas, com seu caráter polêmico, instigou-me desde 

que me foi apresentada em minha iniciação científica1. Figura central de um conjunto de 

poetas que começam a publicar, sensivelmente, na década de 90, foi organizador da 

antologia poetas sem qualidades (2002), coletânea que reunia uma seleção de poemas 

de nove autores contemporâneos e instaurava um embate no panorama da poesia 

portuguesa à sua volta, a partir das controversas afirmações contidas no prefácio que 

assinou nessa obra. Defensor de uma relação de compromisso da lírica com o seu 

próprio tempo, Manuel de Freitas notabiliza-se por uma poética do cotidiano, cujo 

tratamento diferenciado de temas poéticos já tradicionais, tais como morte, amor, 

solidão e escrita, traduz uma opção do poeta por afastar-se de um lugar sacralizado da 

poesia. Porta-voz de uma linhagem de poetas, Freitas manifesta em sua lírica uma 

vontade expressa de comunicação com os leitores e elege como matéria do seu fazer 

poético o caráter circunstancial e prosaico das experiências contemporâneas, rejeitando 

um tratamento sublimante da palavra poética, o que lhe rende uma boa recepção entre o 

público leitor jovem de poesia, ainda que a crítica portuguesa de poesia muitas vezes 

não seja de mesma opinião quanto à validade e, ironicamente, qualidade de sua obra 

literária. 

Ciente do destaque da obra de Manuel de Freitas para a articulação de uma 

diferenciada dicção e recepção lírica em cena portuguesa, como também do pequeno 

número de estudos acerca de uma obra que já se estende por mais de uma década e por 



 

 

cerca de mais de vinte títulos, elegi a questão das experiências urbanas na poética de 

Manuel de Freitas como tema a ser abordado no meu Pré-projeto de ingresso ao 

Mestrado na Seleção de 2011, na Universidade Federal Fluminense. As leituras 

realizadas durante os cursos do Mestrado, somadas à elaboração de trabalhos de 

conclusão de curso, foram decisivas para que minha pesquisa tomasse um novo 

percurso. A questão escolhida para meu Pré-projeto, com a qual já havia começado a 

trabalhar durante meu período de iniciação científica, proporcionou-me contato com 

diversos pensadores da temática da paisagem, em especial com reflexões teórico-críticas 

provenientes de autores que trabalham com a questão do espaço urbano e suas 

consequências para a vida dos indivíduos. A partir da leitura de pensadores como 

Zygmunt Bauman, Paul Virilio, Guy Debord e Marshal Berman, fui pouco a pouco 

concentrando o foco de minha pesquisa em indagações concernentes à questão do 

capitalismo tardio e do mal-estar na contemporaneidade, enxergando a questão do 

urbano de forma integrada a essas indagações e, com isso, traçando novas leituras e 

caminhos para minha dissertação. 

Já na elaboração de meu projeto de qualificação, pude identificar a recorrência 

de certos tópicos na obra de Manuel de Freitas que parecem funcionar como marcos a 

que o poeta recorre para instaurar em sua poesia uma espécie de zeitgeist, em que o eu 

lírico, diante das adversidades de uma sociedade reificada, atesta, com escárnio, a 

pobreza de um tempo superfaturado por qualidades mercadológicas – atestado esse 

também frequentemente verificado em uma parcela significativa das poéticas 

portuguesas do século XXI. Tais tópicos, que intitularam provisoriamente meu projeto 

                                                                                                                                                                   

1  De 2009 a 2010, realizei minha iniciação científica na Universidade Federal Fluminense, sob orientação 
 



 

 

de qualificação – corpo, mercado e finitude – foram posteriormente englobados em 

minha dissertação, de maneira a serem integrados em três grandes eixos que constituem 

os capítulos de meu estudo. Esses três grandes eixos, que considero serem fundamentais 

na poética de Manuel de Freitas para compreender sua relação com a linguagem, a 

sociedade e a tradição literária, nasceram de meu desconforto diante de algumas leituras 

críticas sobre a poesia sem qualidades de Manuel de Freitas.  

A fim de evitar uma leitura em que a ausência de qualidades propostas por 

Freitas é entendida como um clamor à depreciação da palavra poética, senti a 

necessidade de abordar mais profundamente a linguagem poética de Manuel de Freitas e 

sua intrínseca relação com a morte. A partir dessa reflexão, percebi o quanto os modos 

da linguagem e de figuração da morte são pilares no poeta para estabelecer uma 

discussão sobre a noção de valor em poesia. O título de minha dissertação – “Jogos de 

perder”: Linguagem, valor e morte na poesia de Manuel de Freitas – intenciona dar ao 

leitor a dimensão dessa relação entre linguagem e morte, na qual está constantemente 

em jogo o valor da vida e da palavra. De igual maneira, há nos capítulos que se seguem 

o intento de demonstrar como em cada eixo esse jogo é refeito em relação a questões 

que são criticamente utilizadas para constituir juízos valorativos sobre uma obra poética: 

as qualidades da linguagem poética, sua relação com a realidade e sua tradição literária.  

Assim, na primeira seção do primeiro capítulo, intento desconstruir a oposição 

entre autor artífice e autor possesso como critério avaliativo para a obra de Manuel de 

Freitas através da análise do poema “Carpe Diem”, do livro Beau Séjour, de 2003.  

Nessa análise, aponto para o trabalho formal de cunho tradicional presente no poema 

                                                                                                                                                                   

da Profa. Dra. Ida Maria Santos Ferreira Alves. 



 

 

como também para uma certa dicção diferenciada, que se distancia das formas de ser da 

usual linguagem poética. Na segunda seção desse capítulo, a fim de aprofundar a 

reflexão a respeito dessa dicção diferenciada, recorro a Palestra sobre lírica e 

sociedade, de Theodor W. Adorno. Nesse momento, avalio como através da relação da 

poesia com a sociedade surge na obra de Manuel de Freitas um modo peculiar de estar 

na linguagem e no mundo, o qual constitui sim uma experiência poética formal da 

linguagem.  Já na última parte do primeiro capítulo, finalizo com uma discussão acerca 

do excesso e a radicalidade freitiana, demonstrando suas intrínsecas ligações com a 

morte – fenômeno essencial para o estabelecimento de critérios valorativos numa visão 

benjaminiana. 

Trabalhadas as questões da linguagem e da morte mais detidamente, volto a 

discutir no segundo capítulo a sociedade em que se dá a poesia de Manuel de Freitas. 

Através da leitura de Isilda ou a Nudez dos códigos de barras, 2001, mas não 

exclusivamente de poemas desse livro, analiso a conexão entre a sociedade de mercado 

– e suas relações público-privadas – com as maneiras de fazer e partilhar da poesia. 

Nessa parte, os pensamentos de Guy Debord a respeito da Sociedade do espetáculo, 

como de autores preocupados com a configuração e habitação da cidade contemporânea, 

são essenciais para nortear a minha leitura a respeito da discussão, em poesia, que 

Freitas realiza dessas realidades. Ao final do capítulo, a questão do fim, associada a uma 

visão apocalíptica, parte do conceito de linguagem espetacular, desenvolvido por 

Debord, para chegar a uma reflexão sobre a influência desse imaginário sobre o meio 

social, assim como para a elaboração de uma proposta de poesia por Manuel de Freitas. 

Já o último capítulo, que surge em resposta à denúncia de uma ausência de 

tradição poética na obra de Manuel de Freitas, como nos demais poetas sem qualidades, 



 

 

relembra principalmente as leituras críticas de Pedro Eiras, a fim de atentar para o 

caráter deliberativo e profano, em sentido agambeniano, da tradição dos sem qualidades. 

Para explicitar a rigorosa atenção com que Freitas trabalha a tradição poética, detenho-

me sobre três poetas cânones: Cesário Verde e Álvaro de Campos, na primeira seção do 

capítulo, e Luis Vaz de Camões, na segunda. De modo que minha escolha por estudar a 

ressonância de poetas consagrados da poesia portuguesa nos versos freitianos intenciona 

discutir um uso desviado da tradição, que, no lugar do poeta monumento, propõe um 

texto e uma leitura (EIRAS, 2011, p. 18). 

Interessada em entender melhor a poesia de Manuel de Freitas em sua 

complexidade, esta dissertação procura, a partir da polêmica discussão a respeito dos 

poetas sem qualidades, pensar em como essa proposta manifesta-se ao longo da poética 

referida, configurando-se em uma linguagem como também se relacionando com demais 

linhas de força do poeta. Assim, através da abordagem de temas recorrentes na poética 

de Freitas, tais como corpo, morte e espetáculo, o texto tenciona recortar um zeitgeist 

poético e discutir o lugar e o valor da poesia enquanto “um discurso entre discursos” 

(EIRAS, op. cit., p. 187), o qual, ainda que diverso do “discurso do turismo, da cultura, 

da mercadoria inconsciente de si própria” (idem), não pode se conservar puro de 

influências externas de um tempo mercantil. Ciente de que, em poesia, entre programa e 

sua aplicação existe sempre um desfalque, importa-me também discutir a ambivalência, 

a polimorfia presente nos versos freitianos, a qual escapa a maniqueísmos e irradia 

inesperados valores. 

 

 

 



 

 

2. DA POBREZA AVORRECIDA EM QUE A POESIA SE ENCONTRA: 

SOBRE LINGUAGEM E MORTE 

 

2.1 As não-qualidades de Manuel de Freitas: uma leitura de “Carpe Diem” 

 

Portugal, 2002. Uma antologia de nove jovens autores contemporâneos instaura 

um embate no panorama da poesia portuguesa mais recente. Poetas sem qualidades, que 

é apresentada aos leitores pelo prefácio de Manuel de Freitas, O tempo dos puetas, 

propõe com ironia e certa agressividade – que tanto fazem lembrar alguns manifestos 

modernistas, já tão afastados de nosso presente – a articulação de uma diferenciada 

dicção lírica2 em contexto português. 

“A um tempo sem qualidades, como aquele em que vivemos, seria no mínimo 

legítimo exigir poetas sem qualidades” (FREITAS, 2002a, p. 9) – anuncia Freitas na 

sentença de abertura do prefácio. Preocupado em defender um compromisso da lírica 

com a sociedade, Manuel de Freitas admite a poesia enquanto uma realidade histórica 

(ibidem: 14), a qual demanda dos poetas uma responsabilidade estética com o seu 

tempo. Contra ao que chama de culturalismo autossuficiente (ibidem, p. 13), do qual 

acusa o renomado poeta Nuno Júdice, Freitas propõe uma poesia que manifesta “força – 

ou admirável fraqueza – onde outros apenas conseguem ter forma ou uma estrutura 

anémica” (idem). 

                                                        

2 A respeito da discussão sobre a novidade da poesia sem qualidades, ver primeira seção do terceiro 
capítulo. 
 



 

 

O tempo dos puetas, em declarado combate a um fazer poético que exibe um 

“ostensivo manejo” de ‘qualidades’ (FREITAS, op. cit., p. 14), ergue-se em oposição a 

uma prática lírica que tem sua principal matriz no que se convencionou chamar de 

geração de 61. Contra o poeta ourives de barro que “quase torna palpável o esforço” 

(ibidem, p. 13) com que elabora o artifício, “pensando certamente num público alargável 

ao seu génio” (idem), Manuel de Freitas prefere uma poesia em que a articulação do 

poema enquanto “experiência emocional do mundo” (MARTELO, 2003, p. 46) 

prevaleça sobre um determinado modo de labor formal que busca uma manifesta 

expressão depurada e não discursiva. Ao recuperar os nomes de António José Forte e 

Joaquim Manuel Magalhães e propor uma nova recepção de poetas já consagrados pela 

crítica, como é o caso de Herberto Helder, o poeta escolhe uma tradição outra, na qual 

ancora práticas poéticas que parecem propor um novo regime de valor para a poesia – 

mas voltaremos a falar tão diretamente sobre isso adiante. 

Como já esperado, a reação de parte da crítica a esse programa poético não 

tardou por vir à tona. A estreita aproximação de sua poesia com a prosa e o discurso 

banal do cotidiano, rendeu a Manuel de Freitas, como aos poetas sem qualidades, 

enquanto um possível grupo, a insinuação de que esses estivessem a realizar uma lírica 

pobre, cuja linguagem poética careceria de um maior investimento imagético assim 

como sintático. A busca pela ausência de qualidades defendida no prefácio O tempo dos 

puetas, quando encarada como um processo de precarização da linguagem poética, 

encontra engajados combatentes que visam conservar determinadas maneiras de fazer e 

compartilhar poesia. 



 

 

Gastão Cruz, poeta da década de 603, em seu artigo “Nova poesia” e “poesia 

nova”, publicado no décimo segundo número da Revista Relâmpago4, ocupa-se 

majoritariamente em discutir as propostas para a poesia contemporânea apresentadas em 

O tempo dos puetas, assim como a obra dos autores da antologia sob a luz do prefácio. 

Examinando as críticas de Freitas, Gastão considera o programa dos poetas sem 

qualidade como uma pretensa nova poesia de marginalidade de papelão (CRUZ, 2003, 

p. 35) que, em sua visão, muitas vezes não é, verdadeiramente, mais do que um 

“descritivismo morno, a observação rasteira do que o cerca (...), a má (ou menos má...) 

prosa disfarçada de poema” (ibidem, p. 31). Sobre os ataques de Freitas, como, por 

exemplo, ao poeta Nuno Júdice, Gastão considera-os “sem qualquer fundamentação ou 

desenvolvimento de pontos de vista” (idem), não passando de execuções sumárias sem 

ressalvas críticas (idem), sem contarem, assim, de menor consistência.  Já a defesa de 

uma lírica que preza a comunicação como um dos seus grandes valores é vista como um 

modo de conduzir “ao culto da mediocridade, da banalidade, à ausência de risco, ao 

recuo perante qualquer veleidade de invenção verbal, em suma, a uma poesia 

(realmente) ‘sem qualidades’” (ibidem, p. 32).  

Conforme se observa, não são poucas as objeções do representante da Poesia 61 

aos poetas sem qualidades e, como consequência, à atividade poética e crítica de 

Manuel de Freitas. Mas, a fim de objetivar uma análise, poder-se-ia sintetizá-las em 

                                                        

3 A poesia da década de 60 foi marcada pela publicação do volume Poesia 61, conjunto no qual se vê o 
surgimento de uma tendência poética comum que representa uma virada na poesia portuguesa do século 
XX.  
 
4 Este volume da Revista Relâmpago abriu-se à geração mais recente da poesia portuguesa. Seus ensaios 
de abertura foram dedicados a dar uma imagem da poesia mais jovem que hoje se escreve em Portugal e a 
discutir sobre a possível existência de uma nova poesia portuguesa. 
 



 

 

alguns pontos. São eles: a desvalorização da poesia enquanto labor, a radicalidade 

crítica sem embasamento, o definhamento da linguagem poética em prol da 

comunicação direta com o leitor, a ausência de uma fundamental ideia metafísica e de 

um profundo conceito de vida (CRUZ, op. cit., p. 34) e a encenação de uma 

marginalidade. Começo por tratar da desvalorização da poesia enquanto labor. 

Em Teoria da Literatura, Vítor Manuel de Aguiar e Silva discorre em um dos 

seus capítulos sobre o problema da criação poética. Ao abordar a questão da polaridade 

entre autor possesso e autor artífice, Aguiar e Silva indica que “não estamos em face de 

uma constante que actue abstracta e descarnadamente, mas perante duas atitudes 

estéticas com motivações e naturezas diversas” (SILVA, 1988, p. 163) que “significam  

a constância de determinados valores nas figurações complexas e historicamente 

variáveis que o poeta reveste através do tempo” (idem). O autor possesso, afastando-se 

da atividade racional, de regras e de modelos, seria aquele que encontra na inspiração e 

na espontaneidade do gênio criador as bases do seu fazer poético (ibidem, p. 169).  Já o 

autor artífice, o qual crê na poesia enquanto resultado da estreita dependência das 

faculdades intelectuais, subestimaria o papel de experiências extáticas, que não se 

relacionam com a atividade consciente, para a prática poética (idem). 

De modo menos polarizado, Rosa Maria Martelo, em seu artigo a respeito dos 

poetas sem qualidades, ao mencionar a valorização da tensão emocional do poema em 

detrimento de uma tensão essencialmente verbal5 como característica da poesia sem 

qualidades (MARTELO, 2003, p. 48), recupera, de certa maneira, uma dicotomia 

                                                        

5 Distinção de tensões essa que Martelo parece retirar da crítica de Joaquim Manuel de Magalhães: 
“Contra a necessária, na altura, rarefacção do sentimento, do enunciado e do imaginário, surge na poesia 
 



 

 

presente na descrição autor possesso e autor artífice, embora deixe claro que está longe 

das intenções da poesia sem qualidades resgatar a aura do poeta romântico. Tal 

posicionamento vem a solidificar-se com as próprias colocações de Freitas em O tempo 

dos puetas, em que uma aproximação perante o tempo e o mundo, descrita em termos de 

manifestação de força ou fraqueza, é preferida a uma poesia de cunho formal, porém 

sem vitalidade (FREITAS, 2002a, p. 14). No entanto, seria o constante embate entre 

autor possesso, ou tensão emocional, e autor artífice, ou tensão verbal, realmente o caso 

dos poetas sem qualidades? Creio que não. 

Tanto a imagem do autor possesso quanto a imagem do autor artífice são 

posturas já sacralizadas da prática poética. Ambas partilham de uma aura incompatível 

para poetas que “não são muita coisa” (FREITAS, op. cit., p. 14), como já aponta Rosa 

Martelo (MARTELO, op. cit., p. 46).  De certo, a ideia de um dinamismo inconsciente 

capaz de gerar o sublime, assim como a do estudo e do labor, possuem demasiadas 

qualidades para que se encaixem na programática de O tempo dos puetas. E ainda que a 

figura do gênio apareça para descrever e simultaneamente escusar Herberto Helder, 

essa, quando aplicada para pensar a poética dos sem qualidades, apenas soa como um 

excesso deselegante – um anacronismo.   

Mas se não se trata de poetas que reivindicam para si uma linguagem fruto da 

emoção e da inspiração, nem do artifício, o que afinal quer a poesia de O tempo dos 

puetas além de uma aparente pauperização da linguagem poética? A começar, como 

postula Aguiar e Silva, a criação poética não se pode resolver através de uma redução a 

uma forma simplista e rígida, tornando-se necessário reconhecer que um bom poema 

                                                                                                                                                                   

mais recente um ímpeto renovado de se contar, de assumir, por máscara ou diretamente, um discurso cuja 
 



 

 

ultrapassa a depuração formal, como também não pode existir senão enquanto trabalho 

de linguagem (SILVA, 1988, p. 202.). De modo que a tensão verbal de um poema nada 

vale se não acompanhada de uma tensão emocional e vice e versa. Poemas ditos de um 

alto grau de depuração formal, como “O poema ensina a cair”, de Luiza Neto Jorge, ou 

“Soluço”, de Gastão Cruz, não parecem servir de exemplo para atestar o predomínio de 

uma tensão verbal sobre uma emocional, uma vez que as duas tensões aparentam estar 

indissociáveis. Já Edgar Allan Poe, que surge dentro do romantismo norte-americano, 

em seu texto “A filosofia da composição”, desvela de maneira metódica o processo de 

criação de um dos seus poemas de maior tensão emocional – “O corvo” - gerando a 

desconfiança de que não há em um bom poema grande tensão emocional sem igual 

tensão verbal, nem grande tensão verbal sem igual tensão emocional.  

Desse modo, o que parece estar em jogo no que se denomina tensão emocional 

no artigo de Martelo é justamente a questão da subjetividade, sendo a poesia de 

expressão emocional aquela de tradicional enunciação de um eu lírico, claramente 

marcado no poema, e não o caso de uma poesia de primazia do sentimento – já em uma 

acepção romântica. A revalorização da enunciação lírica somada à figuração de certa 

experiência individual e cotidiana de mundo traria aos sem qualidades uma tensão cuja 

nomeada emotividade, no artigo de Martelo, parece identificar-se com uma visão de 

emoção enquanto uma articulação mais direta de um eu lírico ao par poema-mundo e 

não com a noção de força/fraqueza apresentada por Freitas, nem com a expressão de 

certo transbordamento sentimental. Pois, ainda que a poesia de um Manuel de Freitas 

seja altamente afetiva nas dedicatórias e referências aos amigos, família e amores, assim 

                                                                                                                                                                   

tensão é menos verbal do que explicitamente emocional” (MAGALHÃES, 1981, p. 258). 



 

 

como intensa em seu confronto eu lírico/poema/mundo6, existe, com regularidade, em 

sua poética uma rarefação retórica e imagética a qual não permite um transbordamento 

sentimental ou uma manifestação de força senão em certos momentos chave do poema – 

momentos em que se observa uma maior densidade e tensão retórica e imagética. Tais 

momentos, os quais coincidem especialmente com os versos finais, como assinala 

Joaquim Manuel Magalhães ao falar da poesia de Rui Pires Cabral, apontam para “(...) a 

precisa maestria com que cada poema cresce para o seu fim” (MAGALHÃES, 1999, p. 

278). De forma que se observa em Manuel de Freitas, como em Rui Pires, um trabalho 

para a construção de uma organicidade textual, a qual “exige uma chave final que faça 

crescer o ritmo das declarações e encerre o poema com qualidade conseguida” (idem). 

Fruto de vigilância e labor, tal rarefação retórica e imagética, como afirma Pedro 

Eiras, “é um trabalho de renúncia à auréola, porque nenhuma auréola se perde de uma 

vez por todas” (EIRAS, 2011, p. 52). Em embate ao processo constante de 

recomposição aurática das artes (GUERREIRO apud EIRAS, 2011, p. 52), ergue-se a 

necessidade de uma poesia à contramão de tantas qualidades que adornam a linguagem 

poética, embotando-a. Já não mais se trata de “limar as arestas que a vida deveras tem” 

(FREITAS, 2002a, p. 14), pois o excesso da vida, ainda que “baixo e deselegante” 

(FREITAS, 2001a, p. 11), é agora “uma maneira de dizer ausência” (FREITAS, 2003b, 

p. 55). Importa é limar as auréolas do poema e da vida, em busca de uma linguagem 

poética que possa dizer seu tempo: fazer sentido. Assim, a prática adotada por Freitas de 

alternar picos imagéticos e retóricos nos poemas com pequenas descrições e narrativas 

                                                        

6 Por confronto eu lírico/poema/mundo, entendo o choque entre uma determinada figuração de eu com 
uma específica figuração de mundo que só pode acontecer através do poema, ou seja, através de uma 
criação de linguagem, confrontando-se assim também o lugar dessa criação.  



 

 

prosaicas mostra-se, dessa maneira, um trabalho de linguagem que dá forma a uma 

concepção de poesia que procura, na ausência de qualidades de um tempo e espaço, a 

emersão do poético, mesmo enquanto resto – o qual, ainda que ingerido, recusa-se a ser 

completamente absorvido por uma lógica reificadora7. Vejamos o poema Carpe Diem 

do livro Beau Séjour:  

 
O fantasma de um fantasma 
de um fantasma. Uma 
tautologia escusada 
para quem achou sempre 
que nunca existiu. 
  
Repara no teu dia: 
entraste na taberna 
da Zulmira, de frente 
para o azul forte das paredes. 
Ela não te reconheceu, 
hesitava entre o jornal, 
a vassoura, a televisão. 
Em directo de Coimbra, da 
Sé Nova, o horror vinha matar 
o fim da manhã, neste país. 
  
Acontece. Aquela ginja, a mulher 
que se dispunha a segurá-la 
traziam-te por filosofia de bolso 
a resignação. Mais tarde, 
os relâmpagos iluminaram-te 
o caminho, como se houvesse 
caminho. A viúva do Hortelão 
também não te reconheceu. 
E é isso: começas a perceber 
que não existes, doutra mais 
funda maneira — sem resposta. 
Há um copo, ao teu lado, e um corpo 
que não fotografará o desespero. 
As mãos —  procurando a sombra. 
  
O excesso, agora, é uma maneira 
de dizer ausência, o azul caído 
em meados de Setembro. 
 

                                                        

7 Deter-me-ei nessa questão mais adiante, na segunda seção deste capítulo. 



 

 

(FREITAS, op. cit., p. 54-55) 
 

O poema, o qual se divide em quatro estrofes, inicia-se com algo semelhante a 

uma proposição, em que o sujeito lírico expõe em linhas gerais uma espécie de tema a 

ser desenvolvido. “O fantasma de um fantasma / de um fantasma” – construção 

sarcástica assumidamente tautológica – multiplicar-se-ia ao infinito sem nunca chegar a 

um elemento que apresentasse uma saída à repetição da lógica interna do enunciado. 

Fruto de um jogo trivial de retórica, que já revela as suas não qualidades imediatamente 

após sua enunciação (“Uma / tautologia escusada”), a figura dá aos leitores a sensação 

de aprisionamento a uma situação débil/ medíocre, mas impossível de ruptura. Pois 

ainda que o jogo de espelhos seja revelado enquanto reles construção, isso não desfaz a 

reflexão contínua da imagem em novos espelhos, apenas incitando a angústia dos que 

reconhecem o mecanismo de funcionamento. 

O sujeito, então preso, como em maldição, à impossibilidade de constituir-se 

senão precariamente, manifesta, pela aproximação de palavras de sentidos opostos 

(“para quem achou sempre/ que nunca8 existiu”), uma zona de indiferenciação entre 

sim e não. De modo que o “sempre”, ao confirmar o valor de “nunca”, perde seu traço 

distintivo de positividade para transformar-se também em negatividade – tal como o 

fantasma, o qual apesar de ainda ser capaz de uma sobrevida, pertence à morte.  Ambos 

contínuos que não admitem movimentos de disrupção, “sempre” e “nunca” passam a 

equivaler-se em um cenário de eterna ausência que atualiza o dilema hamletiano – no 

qual tudo ou nada (ser ou não ser) torna-se tudo é nada. Mas deixemos os fantasmas 

shakespearianos para concentrar-nos no fantasma de Freitas.  



 

 

A segunda e terceira estrofe são majoritariamente uma pequena narrativa em que 

o sujeito desenvolve o mote apresentado na primeira estrofe do poema. Através da 

descrição de episódios mínimos, a voz do poema relata o não reconhecimento de sua 

pessoa por parte de personagens que pertenciam ao seu passado. Mas ainda nas partes 

narrativas, o leitor depara-se com algumas metáforas, como “(...) o horror vinha matar / 

o fim da manhã, neste país.” e “Mais tarde, / os relâmpagos9 iluminaram-te/ o 

caminho”, em que o comparante substitui o comparado. Observa-se também que, nos 

versos da segunda e terceira estrofe, a detenção descritiva sobre o lugar e outras 

particularidades da cena sobrepõe-se à ação narrativa para configurar uma espécie de 

zeitgeist poético.  Zulmira que “hesitava entre o jornal/ a vassoura, a televisão” está 

perdida entre poderosos dispositivos alienadores. Mais do que meros objetos banais, “o 

jornal/ a vassoura, a televisão” expressam uma relação de contiguidade, sendo utilizados 

por sua representação. Ao trabalho e à mídia, acrescenta-se o discurso religioso, também 

midiatizado, que interrompe violentamente a cena: "Em directo de Coimbra, da/ Sé 

Nova, o horror vinha matar/o fim da manhã, neste país.". 

A seção narrativa do poema, que é introduzida na segunda estrofe com um verbo 

no imperativo, configurando-se enquanto uma orientação para a segunda pessoa do 

singular em um futuro imediato – “Repara no teu dia:” – aponta como locutor o próprio 

sujeito poético, o que enfatiza a condição de aprisionamento do indivíduo em si. Após 

nove versos em tempo passado que seguem a orientação, a primeira sentença da terceira 

estrofe apresenta um tempo presente que funciona como comentário do sujeito lírico 

                                                                                                                                                                   

8 Grifos meus. 
9 Grifos meus. 



 

 

“Acontece10. Aquela ginja, a mulher/ que se dispunha a segurá-la/ traziam-te por 

filosofia de bolso/ a resignação (...)”. Tal como o imperativo “repara”, o presente do 

indicativo “acontece” evidencia um excesso de consciência dos fatos sucedidos no 

passado que descamba em uma espécie de cinismo em relação às próprias memórias. 

Recuperado no nono verso da terceira estrofe, o tempo presente fechará a narrativa, 

retomando quase didaticamente a proposição da estrofe inicial: "E é isso: começas a 

perceber/ que não existes, doutra mais/ funda maneira — sem resposta". 

Desse modo, observa-se que o poema necessita ir a tabernas, buscar na narrativa 

prosaica a matéria de constituição subjetiva. Como aponta Pedro Eiras, “a multidão, os 

pobres, as ruas, o trânsito não são um simples conceito neutro, descartável” (EIRAS, 

2011, p. 174), o fundo circunstancial do poema é a subjetividade fora do sujeito, 

constituindo-se dessa maneira através de um espaço exterior, plural, coletivo e também 

político (idem). A tautologia anunciada nos versos iniciais, referente à figura “O 

fantasma de um fantasma / de um fantasma”, em verdade, parece ser também uma 

menção ao modo de escrita do poema.  É preciso dizer a mesma coisa em termos 

diferentes: somente quando mergulha sua aflição nas dores cotidianas, compondo o que 

considera o espírito de sua época, o sujeito consegue dar plena expressão ao mote do 

poema. E talvez seja isso a escrita poética, ou ao menos a poesia de Freitas: variações de 

uma obsessão, “maneira frágil de desobedecer à morte” (FREITAS, 2010b, p. 19). 

Mas se há a escolha estética por deslocar a subjetividade para fora do sujeito no 

poema e escrever a cidade, as tabernas, os mercados, há também a constatação do 

constrangimento dessa espécie de paisagem sobre os indivíduos, surgindo daí a 

                                                        

10 Grifos meus. 



 

 

necessidade de dizer os campos de força presentes em uma realidade sócio-histórica 

para a formação e/ ou expressão de uma subjetividade: 

 

Não há fundo e tudo é fundo. Os homens são moldados pelo dia 
esmagador, pela noite repousante, forças maiores. Reagem, como 
joguetes: uns tornam-se feras, outros finalmente descansam (...). O 
mesmo fundo circunstancial – a mesma noite, o mesmo dia – governa, 
decide, manipula o destino de todos: obedecem igualmente (...). 
(EIRAS, 2011, p. 178) 

 

No entanto, ainda que a paisagem seja uma estrutura produtora de modos de 

subjetividade, essa é uma construção sóciocultural que exige uma atividade constituinte 

de um sujeito que a organize de acordo com sua percepção, conforme afirma o ensaísta 

Michel Collot (COLLOT, 1997, p. 211). Já não se trata mais de uma via de mão única, 

como era o caso da concepção romântica, em que a paisagem era subordinadora do 

estado de alma do indivíduo, agora há o entendimento do papel do sujeito para a 

inscrição de uma paisagem através de seu olhar. De forma que não existe uma paisagem 

sem a apreensão sensível de um eu no mundo, portanto, sujeito a diversos 

condicionamentos de sua realidade e a modelos perceptivos: “Le paysage, ce n’est pas le 

pays réel, c’est le pays perçu du point de vie d’un sujet. Il n’appartient pas à la réalité 

objective, mais à une perception toujours irréductiblement subjective” (ibidem, p. 193). 

Ainda a falar dos usos dos tempos verbais no poema, ressalta-se a ocorrência de 

dois passados inscritos entre dois esquecimentos. O primeiro passado, mais recente, é o 

do sujeito que retorna à taberna da juventude e já não mais encontra o reconhecimento 

das personagens que habitavam sua vida. Sem pares que se recordem de sua pessoa e, 

portanto, validem seu passado, o eu lírico tem sua identidade ameaçada pelo 

esquecimento. Esse passado, contido entre os comentários do sujeito no presente, dá 



 

 

lugar na terceira estrofe a outro passado mais remoto.  Em uma espécie de flashback, o 

eu do poema retoma as memórias de sua vivência naquele local, as quais irrompem após 

a aceitação de seu esquecimento na oração inicial da terceira estrofe. Porém, a digressão 

no passado de sua juventude não se alonga, sendo logo sustada por um outro não 

reconhecimento: “(...) A viúva do Hortelão /também não te reconheceu.”. Chamado à 

realidade pelo impacto do passado mais recente, o sujeito recorre mais uma vez ao 

presente, encerrando a narrativa com um comentário sintetizador, como já mencionamos 

anteriormente. No entanto, interessa atentar para a cena que segue ao comentário, após 

constatar-se a ausência de resposta ao dilema tautológico: “Há um copo, ao teu lado, e 

um corpo/ que não fotografará o desespero./ As mãos — procurando a sombra”. 

A cena, localizada no presente, passa-se provavelmente na mesma taberna que 

ainda pouco era cenário dos desencontros do sujeito. Distanciando-se apenas 

ligeiramente de um passado recente, a disposição de planos é uma descrição instantânea 

de um agora que prontamente será engolido pelo tempo, tornando-se também passado. É 

majoritariamente a partir do passado que os indivíduos podem estabelecer sua história e 

um processo de subjetivação, pois o futuro enquanto projeção e o presente na sua 

brevidade não oferecem às pessoas propriedades suficientes para a reflexão de sua 

condição de sujeitos.  Assim, a escolha pela existência de diferentes tempos 

cronológicos no poema – a de um passado distante que está a se perder pelo seu não 

reconhecimento em um passado recente e a de um presente que está quase a ser 

devorado pelo passado – é sintomática da aflição do sujeito quanto ao apagamento do eu 

em decorrência do movimento dos tempos. Sem poder-se apoiar no passado para ser no 

presente, o sujeito tampouco confia no futuro, já que as promessas do passado não se 

cumpriram – “E só lhe restam / agora o tempo, o nada, a morte / e as palavras que não 



 

 

sabem dizê-los.” (FREITAS, 2003b, p. 2). Carpe Diem, lema dos adeptos de um 

hedonismo cego como também daqueles que buscam saborear o dia em suas 

possibilidades, ironicamente, converte-se em uma maldição: nada existe para além de 

um penoso presente e uma experiência passada elíptica impossível de reconstituição, a 

qual Eduardo Prado Coelho identifica como marca na configuração de uma melancolia 

característica da poesia portuguesa recente: “É da lenta passagem de um fragmento 

presente para um fragmento que se esbate no seu próprio estatuto lacunar que emerge 

esse sentimento de perda de que se vai tecer a melancolia poética do final do século” 

(COELHO, 2003, p. 12). 

Ser desterrado, despojado de sua identidade habitante-lugar, o sujeito lírico de 

Carpe Diem parece assinalar a precariedade e finitude a que todas as existências estão 

subjugadas. A escrita da experiência e, consequentemente da memória, inscrita na 

imagem de “As mãos – procurando a sombra”, sugere a tentativa de uma resistência: 

embora já não mais exista a utopia da claridade plena, a sombra avista-se ainda como 

possibilidade. Apesar de em um tom menor, faz-se necessário procurar um dizer que 

intente encontrar uma interposição entre a utopia da palavra poética e a descrença, sendo 

assim capaz de salvar o poema da repleta escuridão.  Em uma era em que a imagem 

físico-matemática da velocidade apresenta-se como um emblema, o poema propõe uma 

dobra à consumação pelo tempo. Como afirma o filósofo e urbanista Paul Virilio, 

“quando você vai depressa demais, você é inteiramente despojado de si mesmo, torna-se 

totalmente alienado. É possível, portanto, uma ditadura do movimento.” (VIRILIO, 

1984, p. 65). Desse modo, a escrita poética, ao cristalizar o fluxo dos sentidos em uma 

imagem, reter um breve instante, arrancar da morte o afeto que permanece, age de forma 

a solidificar o processo de subjetivação do eu, a interromper a linha reta temporal. Pois 



 

 

em tempos em que “o efeito de real parece suplantar a realidade imediata” (VIRILIO, 

1993, p. 18), a presença de uma forte marcação do sujeito da enunciação e do 

testemunho em poesia parece indicar uma reivindicação do indivíduo pela valorização e 

reconhecimento do lugar de sua subjetividade. 

Um dos trechos mais imageticamente ricos do poema, os versos finais da terceira 

estrofe estão dispostos como uma cena cinematográfica, fixando-se em uma unidade 

espácio-temporal. Seu primeiro plano focaliza a disposição de dois elementos: um copo 

e um corpo. Aparentemente captado por um ângulo superior, a do olhar do sujeito sobre 

uma provável mesa / balcão, o plano, que já possui uma proporção de enquadramento 

minimalista, ao ser interrompido por outro plano, é sucedido por um fechamento de 

enquadramento ainda menor sobre as mãos: parte representante do todo (“um corpo”) 

como também sinal da coisa significada (a escrita). Copo e corpo – palavras que podem 

ser utilizadas metonimicamente enquanto contentores pelo conteúdo, se acaso houver 

um conteúdo para o corpo – aproximam-se também por suas semelhanças fônicas. Dois 

pesos sobre uma superfície, o poema aparenta sugerir que as diferenças entre “corpo” e 

“copo” não são tão grandes, sendo necessário rebaixar o corpo à matéria e o sujeito ao 

corpo. Mas diferentes de copos e corpos, o desespero não é fotografável, pois não se 

constitui em partes de matéria. A esse algo além não reproduzível pelo corpo em uma 

imagem tão precisa quanto a da tecnologia fotográfica, resta a inscrição na escrita pelo 

investimento corporal – as mãos. Um sujeito necessariamente de carne: para Freitas, não 

há metafísica suficiente para escapar à matéria. 

A respeito das escolhas sonoras do poema, como perceptível na análise da cena 

anterior, comprova-se um trabalho de seleção de unidades fônicas para a expressão de 

sentidos na poesia de MF. Mas o que dizer da segunda e a terceira estrofe de Carpe 



 

 

Diem, até o seu vigésimo sexto verso? Marcadamente mais descritivas e narrativas, elas 

apresentam um discurso mais próximo da linguagem tradicional, encarregada de 

transmitir uma mensagem voltada para a comunicação. No entanto, um olhar mais 

atento observa particularidades importantes para a compreensão do poema e do fazer 

poético de Manuel de Freitas. Tomemos como exemplo os quatro versos iniciais da 

segunda estrofe: “Repara no teu dia:/ entraste na taberna/ da Zulmira, de frente/ para o 

azul forte das paredes”. 

Observa-se nos versos anteriores a prevalência de consoantes oclusivas surdas e 

sonoras (p t, b e d), as quais são explosivas. Fonemas produzidos quando o ar que vem 

dos pulmões encontra um obstáculo, o que resulta num tipo de estouro, as oclusivas 

sugerem uma ideia de choque (CANDIDO, 2006, p. 55). O grafema “r”, cujas variações 

fonéticas presentes no poema parecem exprimir um ruído seco repetido (ibidem, p. 56), 

é também tão recorrente quanto às oclusivas. Já nos versos finais, há a maior ocorrência 

das fricativas z, s e f, sendo as consoantes “f” seguidas da vibrante “r” e as consoantes 

“z” seguidas da vogal “u”. Em geral, os pontos de articulação coincidem: o articulador 

ativo é a lâmina da língua e o passivo os alvéolos (caso de “r”, “t”, “d”, “s” e “z”). Ao 

longo dos versos, ocorre também a repetição de sequências silábicas iguais ou 

ligeiramente diferentes, sendo vinte e quatro as sílabas que se repetem para seis que 

não11. Quanto às vogais, a maior incidência é dos grafemas “a” e “e”, os quais ainda que 

naturalmente mais usados no português, em proporção à ocorrência das demais vogais, 

                                                        

11 As sequências silábicas que se repetem ou que apresentam uma grande relação de semelhança estão 
marcadas em cores: 
 
 Repara no teu dia: 
 entraste na taberna 
 da Zulmira, de frente 
 



 

 

podem ser considerados em uma média acima da sua usual manifestação: são catorze 

“a” e onze “e” para três “o”, três “i” e três “u”.  

Elaborar uma interpretação a respeito da ocorrência das unidades sonoras dos 

versos acima, relacionando-as a um sentido expresso no texto, parece-me uma tarefa 

demasiadamente ousada com grandes riscos de incorrer em apenas uma impressão 

pessoal. Poder-se-ia dizer que a recorrência das oclusivas expressaria a noção de certa 

violência – aberta – pelo uso da vogal “a”, e que o uso das vibrantes, ao sugerir um som 

desarmônico seco, potencializaria a violência das oclusivas, sendo, enquanto um ruído, 

um obstáculo para a fluidez. Já as fricativas, que tradicionalmente são ligadas à ideia de 

sopro, sussurro, deslizamento e frêmito, somadas à aparição do fonema [e], poderiam 

representar uma sensação de estreitamento, uma vez que a fricção das consoantes é 

produzida pelo aperto do ar e o fonema [e] possui um som mais fechado. Tal 

estreitamento, interrompendo a violência aberta das consoantes plosivas, elevaria a 

tensão poética por representar uma contenção a uma explosão que deseja realizar-se sem 

impedimentos. Assim, a descrição que antecede o não reconhecimento do sujeito pela 

dona da taberna seria imbuída de um suspense, uma violência tensionada pela contenção 

das fricativas que apenas se liberta com o verso “Ela não te reconheceu”, em que há a 

predominância de vogais fechadas, consideradas sombrias (CANDIDO, op. cit., p. 56). 

No entanto, como já mencionado, considerações de estilística fônica podem ser 

uma leitura arriscada, importando mesmo é apontar a ocorrência de uma regularidade no 

uso de determinadas unidades sonoras para fins expressivos. O que interessa é 

evidenciar que existe um trabalho poético de linguagem na poesia de Manuel Freitas até 

                                                                                                                                                                   

 para o azul forte das paredes 



 

 

em seus momentos de maior aproximação com o discurso trivial. Sendo também de 

valia salientar a relação de ritmo que se estabelece nos versos analisados para além da 

recorrência de sequência silábicas iguais ou similares e a repetição de certos fonemas. 

Se ditos de maneira natural, sem destacar sílaba por sílaba, os versos iniciais da segunda 

estrofe poderiam ser marcados por duas sílabas fortes que se elevam sobre as demais, 

constituindo-se assim uma regularidade rítmica. Contudo, há como exceção o quarto 

verso, o qual, mais longo, possui três sílabas fortes: “Repara no teu dia:/ entraste na 

taberna/ da Zulmira, de frente/ para o azul forte das paredes12”. 

O quarto verso, que naturalmente já se destaca dos seus anteriores por sua 

extensão, apresenta uma espécie de meio tônico e gráfico marcado pelo adjetivo “forte”.  

O termo “forte”, cujo significado coincide com sua posição de tonicidade no poema, 

pesa sobre a leitura do verso e incide sua força sobre o substantivo ao qual se refere. 

“Azul”, que também ocupa uma posição tônica no verso pela sílaba “zul”, é palavra 

retomada na última estrofe do poema, onde se vê esboçar algo que semelha a uma 

proposição de arte poética: “O excesso, agora, é uma maneira/ de dizer ausência, o azul 

caído/ em meados de Setembro”. 

Se, na primeira ocorrência do azul no poema, o adjetivo é “forte”, na segunda, 

torna-se “caído”, recuperando-se o imaginário de queda ocidental. Azul, cor 

historicamente atrelada à liberdade – lembremo-nos, por exemplo, da bandeira francesa 

– está, em sua última aparição no poema, no lugar de céu – espaço aberto, como 

sublime, mas, concomitantemente, representativo de uma escatologia cristã. De modo 

que a expressão “azul caído”, ao mesmo tempo em que recupera a noção de paraíso, 

                                                        

12 Grifos meus. 
 



 

 

abertura e sublime através de uma sensação visual, condiciona-a a uma ideia de 

danação, fechamento e impossibilidade. O azul, apenas forte quando em tabernas como 

a de Zulmira, só pode existir enquanto potência emparedada. Tal qual a poesia, sua 

força está circunscrita a espaços restritos. Lugar de representação de um submundo 

urbano em contexto europeu, portanto em uma vivência alternativa à normalidade 

diurna da moral do trabalho e da família – “o azul forte” está distante de qualquer 

espaço institucional. Sua presença em uma parede de taberna ao mesmo tempo em que 

sugere uma posição de marginalidade, desvela uma possível inadequação. A força do 

azul quando compreendida enquanto exagero/ deselegância, soa como algo grotesco por 

seu descabimento: um azul deformado por uma violação – um simulacro celeste. 

Mas fica a pergunta: como dizer “o azul caído / em meados de setembro?” Como 

dizer a ausência? Pares, porém, paradoxais, excesso e ausência, tais como “sempre” e 

“nunca”, são aproximados semanticamente no poema.  Uma abundância carente ou uma 

carência abundante: o excesso pode agora dizer a ausência. Em oposição a uma poética 

de rarefação do “eu”, do planejamento arquitetônico do poema enquanto selo de 

qualidade, Freitas parece insistir em um transbordamento. Há no poema um aparente 

excesso de literalidade que se recusa à fácil assimilação por um conceito tradicional de 

poesia e que, ainda assim, teima em fazer-se em versos. Porém, por trás da aparente 

trivialidade do discurso, observa-se a necessidade de procurar excessivamente uma 

forma de expressão que possa aproximar-se do não-dito da linguagem prosaica, da 

ausência: um sublime irrepresentável (COELHO, 2003, p. 12), nas palavras de Eduardo 

Prado Coelho. 

                                                                                                                                                                   

 



 

 

 Assim, diferente do que entende Gastão Cruz, a poesia sem qualidades de 

Manuel de Freitas, como observável pela análise do poema Carpe Diem, não propõe um 

abandono do labor, forjando de poesia a fala cotidiana. Atenta a aspectos formais, tais 

como a seleção fônica, verbal e rítmica das palavras, ela procura uma linguagem outra 

capaz de traduzir uma densidade de pensamento. Preocupada com “a pequena poesia 

possível nestes tempos de agora” (MAFFEI, 2005, p. 166), a poesia de Manuel de 

Freitas escolhe configurar-se através de um aparente excesso de prosaísmo que fornece 

sentidos os quais não seriam acessíveis de outra maneira. De modo que existe no fazer 

poético desse poeta uma intencionalidade conceitual intrinsecamente atrelada a uma 

configuração formal do poema.  

Contudo, que sentidos serão esses? Estaria o leitor apenas diante do 

“descritivismo morno, a observação rasteira do que o cerca (...)” (CRUZ, 2003, p. 31) 

sem uma fundamental ideia metafísica (ibidem, p. 34)? Um exemplar da pauperização 

do poético em virtude de um cotidiano massivo? Creio, mais uma vez, que essa não seja 

a resposta. Ao longo da leitura de Carpe Diem, despontam tópicos que se apresentam 

como constantes na obra de Freitas. Queda, violência, afeto, violação, escrita, 

efemeridade, memória, corpo e mortalidade são temas que passam ao longe da ausência 

de um profundo conceito de vida. Manuel de Freitas, conforme aponta Ida Alves com o 

poema que encerra seu artigo Conflito de opiniões na poesia portuguesa: O esterco e o 

grito do anjo, não está a falar, naturalmente, apenas de tabernas: 

 

(...) 
 
Há um lugar que escreve sobre  
a ausência de todos os lugares. 
Tonéis de vários tamanhos  
onde inscrevi, por distracção,  



 

 

o único nome verdadeiro.  
Estou a falar, naturalmente,  
de tabernas.  
Mas talvez não seja apenas isso. 
 
(FREITAS, 2005f, p. 21) 
 

2.2 O pobre excesso da linguagem  

 

Em palestra sobre lírica e sociedade, Theodor W. Adorno inicia sua fala 

apontando para o provável desconforto de seus ouvintes diante de uma análise da lírica 

sob um viés sociológico. Ainda que Adorno reconheça que parte possível desse 

desconforto advém do temor dos críticos e teóricos à abusiva tomada das composições 

líricas como objetos de demonstração de teses sociológicas, esse identifica como 

principal causa do incômodo de seu público a ameaça de um olhar que, ao desvelar o 

caráter social da lírica, pudesse desvanecer sua frágil existência (ADORNO, 2003, p. 

65). A lírica, cujo ideal, em um sentido tradicional, pretendeu resguardar-se da 

engrenagem da sociedade (idem), ao negar se contaminar com o peso da objetividade, 

ofereceria uma possibilidade de transcender a realidade dura dos dias através de uma 

linguagem pura que se afasta da manifestação social do mundo. Tal visão, que privilegia 

a poesia enquanto bálsamo do mundo, ignora o caráter duplo da linguagem estipulado 

por Adorno, uma vez que a linguagem, ao mesmo tempo em que, através de suas 

configurações, serve aos impulsos subjetivos, estabelece uma evidente referência à 

sociedade: “Não apenas o individuo é socialmente mediado em si mesmo, não apenas 

seus conteúdos são sempre, ao mesmo tempo, também sociais, mas, sim inversamente 

também a sociedade configura-se e vive apenas em virtude dos indivíduos, dos quais ela 

é a quintessência”. (ibidem, p. 76) 



 

 

Assim, para Adorno, o poema não é apenas expressão de emoções e experiências 

individuais, mas, para que essas sejam verdadeiramente composições de arte, devem 

expressar o geral através de sua forma artística. Essa generalidade do conteúdo lírico, 

que é essencialmente social, precisa recorrer ao que existe de compartilhável na 

experiência humana do sensível, de modo que haja a compreensão de suas formas por 

uma linguagem e vivência sócio-histórica comuns. 

Em uma sociedade individualista e, em última análise, atomística, Adorno 

considera a lírica tradicional como um discurso capaz de explorar a sensação de uma 

universalidade harmônica e não fragmentada (ADORNO, op. cit., p. 67). Contudo, 

quanto mais as composições líricas apartam o resíduo da existência convencional e 

objetiva, mais essas cristalizam os sedimentos da relação histórica do sujeito com a 

sociedade, uma vez que é o espontâneo, aquilo que não é simples consequência das 

relações sociais vigentes em dado momento, que captura as badaladas do tempo 

histórico (ibidem, p. 72-73). O eu lírico, que não mais pode se integrar à natureza – 

símbolo maior de unidade – ao mergulhar no próprio eu ou ao recorrer a uma espécie de 

animismo, visaria o restabelecimento de uma união não mais possível.  O seu tempo, 

que já não é o das estações do ano, das colheitas, em suma, do momento em que a 

produção agrária era o trabalho principal, perde seu aspecto cíclico para tornar-se o 

tempo em linha reta da economia burguesa. De modo que, em poesia, a referência 

ostensiva a motivos naturais, a criação de um mundo abrigado na subjetividade, a 

suspensão do tempo pela palavra poética, assim como a defesa de uma linguagem não 

corrompida pelo seu meio social são sintomas de uma sociedade que sofre com um 

processo de mudança de paradigmas: 

 



 

 

Essa exigência feita à lírica, a exigência da palavra virginal, é em si 
mesma social. Implica o protesto contra uma situação social que todo 
indivíduo experimenta como hostil, alienada, fria e opressiva (...).  Em 
protesto contra ela, o poema enuncia o sonho de um mundo em que 
essa situação seria diferente. A idiossincrasia do espírito lírico contra a 
prepotência das coisas é uma forma de reação à coisificação do 
mundo, à dominação das mercadorias sobre os homens, que se 
propagou desde o início da Era Moderna e que, desde a Revolução 
Industrial, desdobrou-se em força dominante da vida. (ibidem, p. 69) 

 

Contudo, engana-se quem crê que a lírica tradicional, ao buscar um lugar de 

integridade em oposição à fratura existente na realidade, estaria instituindo um espaço 

de real resistência na visão de Adorno. Uma vez que, apesar da poesia que se macula ao 

contato com a sociedade negar esteticamente os valores da burguesia, essa tem 

permanecido ligada à sociedade burguesa (ADORNO, op. cit., p. 78) – ora de modo a 

servir-lhe institucionalmente como um alívio para a maçada a que os dias obrigam, ora 

como mecanismo de distinção social, constituindo-se privilégio de poucos que tiveram 

sua sensibilidade devidamente educada. Capital simbólico – “seu falso esplendor é o 

complemento do mundo desencantado do qual ela se desprende” (ibidem, p. 76). 

Na seção final de sua palestra, a fim de exemplificar a relação que o sujeito 

poético, que é sempre um sujeito coletivo em relação a seu lugar na linguagem e no 

mundo, mantém com a realidade social, Adorno recorre à análise de dois poemas: o 

poema Auf einer Wanderung [Em uma caminhada], de Mörike, e a canção do poeta 

Stefan George, chamada Der Siebente Ring [O sétimo anel]. No poema de Mörike, a 

imagem da promessa de felicidade em um idílio da cidade pequena é acoplada ao estilo 

elevado da obra, de forma “a unificar artisticamente a utopia da proximidade mais 

próxima com a da mais extrema distância” (ADORNO, op. cit. , p. 81-82). Mörike, que 

magistralmente, repercute as reminiscências do estilo elevado, junto com as marcas da 

felicidade das coisas próximas, soube compor imagens que “não se traem nem pelo 



 

 

requinte do drapeado nem pela vulgaridade da conversa de botequim” (ibidem, p. 83). 

No entanto, tão frágil equilíbrio entre a grandiloquência do sentimento, da natureza e da 

linguagem e a miudez da realidade de uma pequena cidade e do cotidiano é 

representativo de um impasse entre sistemas de valor que não mais podem conciliar-se, 

uma vez que tal solução encontra-se interditada pela tendência histórica (idem). 

Já a canção de Stefan George, ao rejeitar o recurso fácil de certas figuras de 

retórica e a determinados ritmos em favor de uma economia poética, favorecendo a 

construção de imagens a partir de uma sintaxe elíptica e fragmentada, agiria, para 

Adorno, de modo a diminuir a distância em relação à linguagem degradada do 

comércio. Distante de uma poesia que, em sua procura pelos modelos dos menestréis e 

da epopeia medieval, torna-se grosseiro ornamento, assim como afastada do repertório 

da lírica do mundo moderno, Der Siebente Ring, resguarda o poema do conformismo 

pelo seu princípio de estilização. Na canção, onde predominam versos curtos e abruptos 

com um vocabulário de raiz concreta, não há espaço para a reconciliação orgânica de 

elementos conflitantes (ADORNO, op. cit., p. 86), como também não há lugar para uma 

extensa marcação do sujeito poético. 

 

Aqui, para que o sujeito seja capaz de, em sua solidão, 
resistir verdadeiramente à reificação, ele não pode nunca mais se 
refugiar no que lhe é próprio, como se fosse sua propriedade; os 
vestígios de um individualismo que, nesse meio-tempo, já se entregou 
à tutela do mercado, nos suplementos literários, assustam: o sujeito 
precisa abandonar a si mesmo, na medida em que se cala (ADORNO, 
op. cit., p. 87). 

 

Foco na criação de imagens, experimentação, limpidez formal, rarefação, 

fragmentação irregular da sintaxe, concisão e despersonalização. As características que 



 

 

Adorno atribui como causas do inconformismo da canção de Stefan George são muito 

similares as de poéticas atacadas no prefácio de Manuel de Freitas. O que nos leva a 

seguinte pergunta: como pode o autor de O tempo dos puetas enfrentar poéticas cujos 

valores, a partir de uma visão adorniana, estariam tão próximos dos que propõe para 

uma nova poesia portuguesa? 

Como Adorno e o próprio Manuel de Freitas salientam, existe uma 

indissociabilidade entre tempo e lírica. “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” 

(CAMÕES, 1953, p. 178) – já disse o velho vate. De modo que o que antes despontava 

como linguagem inovadora, inacessível ao alcance de poderes totalitários pela sua 

radicalidade de escrita, hoje, após um processo de institucionalização, consumo e 

canonização, soa como regra, necessidade de superação para os novos escritores. Os 

tempos são outros e a relação com a poesia e a linguagem também é outra. E não é em 

vão que Pedro Eiras afirma que “a poesia que descreve a pobreza não é forçosamente 

pobre – mas decerto também não é rica” (EIRAS, 2011, p. 187). 

Se no Iluminismo observava-se o otimismo e o esforço dos intelectuais por 

estabelecer a ciência objetiva, a moralidade e as leis universais, na Modernidade tardia a 

crença que tudo estaria ao alcance da razão apresenta-se severamente enfraquecida. 

Após duas guerras mundiais, constatou-se que os progressos científicos e técnicos não 

acabariam com o sofrimento humano. A ideia de subordinação dos interesses 

particulares para atingir o bem público tornou-se uma ameaça à liberdade humana, que 

com olhares de suspeita passou a enxergar o projeto modernizador iluminista como um 

possível sistema de opressão universal (HARVEY, 1992, p. 23). Assim, marcada pela 

desconfiança e descrença no cumprimento das promessas modernas, a era em que os 

poetas sem qualidades escrevem é a do movimento de reificação do capitalismo tardio, 



 

 

que se expande a domínios imagináveis. Abalados em sua fé na potência da palavra 

poética no mundo, os poetas sem qualidades reconhecem os limites de ação de sua 

poesia enquanto uma prática social que partilha de um lugar muito específico nas 

maneiras de ver e fazer de uma determinada estrutura social. 

Ciente de seu lugar de “um discurso entre discursos” (EIRAS, op. cit., p. 187), a 

lírica dos sem qualidades que, decerto diferencia-se do “discurso do turismo, da cultura, 

da mercadoria inconsciente de si própria” (idem), não mais pode escapar à consciência 

de sua circunscrição no reino das mercadorias – ainda que um capital simbólico menos 

lucrativo por seu escasso consumo e políticas de difusão. A experiência da 

mercantilização da escrita como da maior parte das vivências são questões que agora, 

necessariamente, têm que ser incorporadas à própria tessitura do texto, para além de 

uma recorrência temática: 

 

Outros haverá, escrevendo melhor 
ou pior e obedecendo ou não 
à falsa  mas inescapável urgência  
do verbo. Que sei eu? São mundos 
sobrepostos, detritos, discursos 
inconciliáveis. À imagem dos graffiti 
que crescem junto à linha do comboio, 
ameaçando a pacatez deste bairro. 
 
(FREITAS, 2002b, p. 66) 

 

Assim, para evitar a condescendência da poesia, o poeta precisa encarar a nudez 

da vivência e linguagem massivas. Ele chama a linguagem prosaica, de uma sociedade 

de mercado, para o poema, a fim de superar sua alienação, tornando-a perceptível. Uma 

vez que, ao deslocá-la do seu uso comum para um ambiente em que seu 

comparecimento é inadequado, o poeta promove um estranhamento, força a linguagem 



 

 

lisa da comunicação tradicional, imbuída de um aparente excesso de literalidade, a 

mostrar suas dobras.  

De acordo com Blanchot, toda linguagem aponta para um vazio, uma vez que ela 

representa aquilo que deixou de estar presente. De modo que nomear é assassinar um 

objeto em sua presença total em favor de um conhecimento sobre o mundo – o qual só 

pode estabelecer-se enquanto precário, já que nome e objeto não são coincidentes 

(BLANCHOT, 1997, p. 323). Assim, há sempre entre a linguagem e a presença uma 

sobra, um resíduo, elementos e relações excluídos por um nome ou sintaxe. O que leva a 

crer que Manuel de Freitas, ao trazer à pena aspectos da fala prosaica, esteja interessado 

em ativar a potência dos restos inauditos pela alienação cotidiana, entrecruzando-os com 

recursos de uma experiência formalizante da poesia. 

Em sua descrição dos filmes de série B, Pedro Eiras atenta para os efeitos de um 

excesso de imagens característico de filmes comercias: “um fluxo demasiado rápido e 

carregado de informações para ser interpretado, demasiado fugaz para permitir uma 

experiência ontológica do mundo” (EIRAS, 2011, p. 152). Inevitáveis, esses filmes são 

parte do acervo imagístico dos poetas sem qualidades, figurando sincreticamente ao 

lado de produtos culturais mais elevados em seus poemas. Repletos de uma “acção e um 

kitsch prontos a consumir” (idem), são instauradores de uma sensibilidade própria, 

apoiando-se em uma recepção distraída (idem). De modo que do emaranhado de cenas 

consumidas por um movimento involuntário, por vezes, alguma imagem salta aos olhos. 

Essa imagem-resíduo, tal qual uma pedra no caminho das projeções luminosas, faz soar 

uma potência que apenas se revela quando agenciada por uma subjetividade. Assim 

como a linguagem cotidiana, em seu fluxo acrítico, as imagens dos filmes 

hollywoodianos são deslocadas para uma pausa possível que constitui o poema. 



 

 

 Em “Benilde ao balcão 2”, a imagem do jogo de xadrez contra a morte em O 

sétimo selo, de Bergman, é convocada no poema para dizer da inadequação da vida às 

cenas grandiosas do cinema: “Não jogamos xadrez,/ nem sequer dominó – isto não é/ 

Bergman, é apenas a vida (?), pouco dada a estéticas.” (FREITAS, 2001a, p. 29). Se 

agora é permitida à série B figurar nos poemas, os filmes de arte, que antes poderiam ter 

livre circulação entre as referências líricas, são forçados a um uso menor: uma leitura 

que busca algo além de suas reconhecidas qualidades.  

Interrompido o circuito alienante, palavras e imagens da tradição, ou dela 

excluídas, podem ser interrogadas, ousar novas repercussões, sem, contudo, deixarem 

apagar o seu lugar originário, caindo mais uma vez em uma espécie de alienação pelo 

sublime. Pois é preciso vigilância para não recompor a carga aurática da poesia; para 

deixar em aberto uma ferida que é uma necessidade ética: “a cicatriz pungente de um 

tempo que é nosso” (FREITAS, 2002a, p. 13). A poética de Manuel Freitas não está 

disposta a conciliações, a propor o prosaico como novo recurso à elevação, ela quer 

antes perpetuar desconfortos. É somente estabelecendo o desacordo entre os parâmetros 

para o poético e obra poética que Freitas força, tanto a crítica literária como o mercado, 

a repassarem seus pressupostos e linguagem, que, de outra forma, permaneceriam 

implícitos. Agora, o que antes era alvo de combate – a corrupção da lírica pelo social – 

torna-se reivindicação programática no prefácio e poesia de Freitas.  

No poema “Zulmira ao amanhecer”, de Os Infernos Artificiais, publicado em 

2001, encontramos uma enunciação diretamente proveniente da linguagem relativa à 

sociedade de consumo. “No urinol público lia-se UTILIZAÇÃO GRATUITA” 

(FREITAS, 2001a, p. 21) – assim começa o poema dedicado à Zulmira e sua taberna. 

Quase feliz por encontrar algo livre de um valor monetário – “(quantas coisas gratuitas/ 



 

 

há neste mundozinho de horror?)” (idem) – o eu lírico segue da observação do aviso à 

descrição dos seus dias na taberna: 

 

No urinol público lia-se UTILIZAÇÃO GRATUITA. 
Fiquei quase feliz (quantas coisas gratuitas 
há neste mundozinho de horror?). 
Mas o que desta manhã eu mais agradeço, Zulmira, 
é a tua sopa, essa que tantas vezes 
me salvou a vida, entre centenas de super bocks. 
 
Não me inquietam os chulos, os assassinos 
ou estes mendigos calados. Ilustríssima gente, 
de uma má-raça inegável. Prefiro perder 
com eles os meus dias, e falar da fome, dos joanetes 
ou do preço do azeite. Não tenho tempo 
para aprofundar desrazões, nem para conviver com puetas. 
 
 
Sei apenas que as poucas pessoas que amei 
estavam por detrás de um balcão 
onde o álcool ardia, muito devagar. 
Os meus pobres anjos. 
Também por isso gostava de te obrigar a esta taberna, 
exílio cantante de todas as minhas antigas manhãs. 
 
 
Por esta mãe desolada, pelo rumor sombrio 
do vinho que nunca azedou nos meus lábios, 
por certas inábeis palavras que sobre os barris 
faleceram e te pertenciam somente. 
 
 
Mas «até logo, Zulmira», bem sabes que do amor 
ou do futebol nada poderei jamais dizer 
ou sentir. Entre os teus braços largos deponho 
em silêncio aquela negra noite do meu mal. 
Por uma sopa encorpada, sobre destroços 
imperecíveis, bocados de morte partidos. 
 
(FREITAS, op. cit., p. 21) 

 

  O urinol, que mesmo sendo um objeto ‘baixo’ necessita ser anunciado como 

gratuito, caso contrário se depreenderia que não o seria, também é nome da seção em 

que se insere o poema. Objeto pilar na polêmica exposição dadaísta de 1920, a qual 



 

 

estava interessada em problematizar os paradigmas e valores nas quais a arte se sustém, 

o urinol, antes renegado a figurar enquanto matéria de arte, agora, em “Zulmira ao 

amanhecer” representa um dos raros espaços em que o dinheiro não é chancela para o 

seu uso. O aviso “UTILIZAÇÃO GRATUITA”, cuja violência irrompe no poema pela 

inicial inadequação de um enunciado deste formato em um texto lírico, ao mesmo tempo 

em que denuncia o processo de mercantilização, caracteriza-se como ponto de partida 

para a reflexão do sujeito sobre uma experiência afetiva. A gratuidade das coisas baixas, 

como a do urinol e dos amigos “(...) chulos, os assassinos/ ou estes mendigos calados. 

Ilustríssima gente,/ de uma má-raça inegável.”, é afirmada enquanto um valor maior. 

Mas não esqueçamos que ‘gratuito’ é também, conforme definição no Dicionário 

Houaiss de Língua Portuguesa, algo desinteressado, espontâneo, que não tem 

fundamento. Assim, por trás da literalidade do aviso, vê-se ressoar um significado outro. 

O amor dedicado às pessoas que “estavam por detrás de um balcão”, seus “pobres 

anjos”, que é espontâneo, desinteressado e não tem fundamento, é gratuito como o 

urinol. Contudo, sem fundamento e gratuita é também a morte, a qual se manifesta 

semanticamente várias vezes no poema através das figuras e expressões “assassinos”, 

“pobres anjos”, “salvar a vida”, “até logo” e o verbo “falecer”. De modo que assim 

como a espontaneidade da relação não anula o fundamento da morte, a gratuidade do 

urinol não o redime de uma lógica reificadora. Manuel de Freitas, diferente dos 

“meerceiros do sublime” (FREITAS, 2002b, p. 71), não transubstanciará a urina em 

vinho. 

Já o poema “All stripped down”, de título homônimo ao da canção do disco The 

Heart of Saturday Night de Tom Waits, utiliza o modelo de um classificado da seção de 

relacionamentos para alicerçar seus sentidos: 



 

 

 

Cavalheiro idoso, calvo e sem jeito  
para foder, procura quem o ature  
e acredite (às vezes) na ressurreição.  
 
 
Nunca leu livros, cospe grosso  
e ronca. Assunto sério: morrer com alguém. 
 
(FREITAS, 2004d, p. 19) 

 

A expressão strip down que significa no inglês ‘despir-se’, na música de Waits, 

situa-se no contexto do dia do juízo final, momento em que os homens despojam-se 

completamente de quaisquer máscaras sociais. Assim, o sujeito que se anuncia no 

poema enquanto matéria disponível a afetos, ao optar por uma descrição abrupta e 

impiedosa dos caracteres que compõem sua subjetividade, choca-se com o modelo 

padrão, ao qual nos habituamos a ver nos classificados. O que sugere que entre anúncio 

e realidade existe um desnível. Um desnível que é o da propaganda e a pessoa 

anunciada, a qual exibe sua condição mercadológica no uso objetificador da terceira 

pessoa do singular, mas também o desnível que é inerente ao ato representativo.  

“Cavalheiro idoso, calvo e sem jeito / para foder (...)” sinaliza tanto a quebra de uma 

promessa mercadológica que se realiza através de uma construção de linguagem, como 

também um resíduo inaudito nas palavras dos usuais anúncios. E é a morte, mais uma 

vez, o horizonte – ou ausência de um – que desvela esses dois movimentos. A morte 

física que se aproxima do sujeito pelos seus longínquos anos, fazendo-o não mais se 

importar com vãs aparências, e a morte realizada pela palavra através da ausência 

daquilo que foi ou é presença total. 

Em “Retrato de Helena de Tróia jogando flippers na Rua Misericórdia”, o 

movimento observado nos dois últimos poemas analisados inverte-se: agora é a vez de 



 

 

Helena, elemento clássico, penetrar no tecido do poema, irradiando sobre sua linguagem 

uma nova luz: 

 

Gosto de vir a este café todas ou quase todas 
as terças à tarde, sobretudo se chover. 
Não conheço sítio melhor para se ler (vamos 
supor) a Ilíada – entre putas, semi-putas  
e putas antigas. Qualquer uma delas poderia 
dizer, como Helena, “sou uma cadela” – de um modo  
resoluto, desinibido e mais cheio de graça 
(para ser inocente só é preciso inocência). 
 
Mas tantas vezes o que me acontece é fechar 
o livro, ficando a ouvi-las vociferar,  
discutir sem rancor e com um gentil acento 
metafísico temas prementes como o sexo (infalível), 
as rendas de casa ou tragédias de lavandaria. 
Um jogo de flippers bastar-lhes-á depois para matar o tédio 
De quando as palavras se negam ou as telenovelas demoram. 
E é isto que me apetece achar belo, desesperante. 
 
(...) 
 
(FREITAS, 2001a, p.13) 

 

Helena, a mais bela entre as mulheres, é posta ao lado de “putas, semi-putas/ e 

putas antigas”, as quais como ela poderiam dizer “‘sou uma cadela’”. No entanto, 

importa atentar que é Helena a cadela primeira, com as quais as putas podem se 

equiparar. O que significa dizer que o rebaixamento de Helena não se dá em função da 

sua aproximação com o espaço indecente, uma vez que já estava no clássico, ainda que 

encoberto, o seu ‘desvio’. Desvio o qual as camélias realizam “de um modo/ resoluto/ 

desinibido/ e mais cheio de graça”, já que “(para ser inocente só é preciso inocência)”. 

De maneira que a afirmação daquilo que escapa a uma ótica moralista, grandiloquente e 

conservadora, é no poema valor, beleza. Podem dizer as putas de modo mais resoluto, 

pois a elas lhes sobra inocência – pura – e não um artifício que a simula. Ouso: para ser 



 

 

inocente só é preciso inocência e não qualidades. “E é isto que me apetece achar belo, 

desesperante”. Helena precisa dar passagem a suas companheiras. 

À metáfora, símbolo maior da linguagem poética, Manuel de Freitas cede a 

contragosto. Figura de linguagem que trabalha com os traços semânticos comuns entre 

duas ideias, estabelecendo-se então um terceiro termo, a metáfora atribui a um referente 

algo que inicialmente não lhe diz respeito, transfigurando imagens por meio de 

comparações implícitas13. Tal processo de transfiguração da palavra comum, quando 

associado a um projeto aurático de transubstanciação da realidade em prol do esplendor 

da poesia14, é visto por Freitas como uma “(...) baba quente e desajustada/ sobre os 

ombros onde um cancro sonha” (FREITAS, 2002c, p. 8). Pois como aponta Luís Miguel 

Queirós, “[u]m tempo tão raso, tão, digamos, mortiço, como este em que Freitas se sente 

sobreviver, não pede metáforas fulgurantes, nem, decerto, «obras». De modo que a 

metáfora em Freitas precisa ser atenuada: “(...) Acordei com esse verso,/ abri a porta ao 

nevoeiro (é uma/ observação meteorológica)” (FREITAS, 2007b, p. 15). O “nevoeiro”, 

que é uma metáfora, quando situado apenas como “uma observação meteorológica”, 

pelo irônico comentário do sujeito poético, já não pode mais manter sua figuração plena. 

A metáfora, agora, é um grito que se enuncia sem poder ser berrado: 

 

O corpo já quase não responde 
a tanta tristeza. E a casa, devagar, 

                                                        

13 Em síntese – didática –, pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste 
em dizer que uma coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre 
um traço característico de A e o atributo predominante, atributo por excelência, de B, feita a exclusão de 
outros, secundários por não convenientes à caracterização do termo A (GARCIA, 2001, p.107). 
 
14 Por esplendor da poesia, refiro-me a expressão utilizada por Adorno: “seu falso esplendor é o 
complemento do mundo desencantado do qual ela se desprende” (ADORNO, 2003, p. 76). 
 



 

 

fecha-se para dentro, implode. Parece 
um coração, uma metáfora que te deixa 
nos ombros um irrepetível cheiro a merda 
e a sombra de um gato que vai morrer. 
 
(FREITAS, 2002b, p. 68) 

 

2.3 Morte e escândalo 

 

A respeito dos paradigmas da arte na contemporaneidade, Suely Rolnik, em seu 

artigo Geopolítica da Cafetinagem, atenta para as políticas que regem os processos de 

subjetivação – “especialmente o lugar do outro e o destino de força de criação” 

(ROLNIK, 2006, p. 1) – destacando-se dois modos de captação do sensível: um cortical 

e outro subcortical: 

 
A primeira [cortical] corresponde à percepção, a qual nos permite 
apreender o mundo em suas formas para, em seguida, projetar sobre 
elas as representações de que dispomos, de modo a lhes atribuir 
sentido. (...) Com ela, erguem-se as figuras de sujeito e objeto, 
claramente delimitadas e mantendo entre si uma relação de 
exterioridade. (...) Já a segunda capacidade, subcortical, que por conta 
de sua repressão histórica nos é menos conhecida, nos permite 
apreender o mundo em sua condição de campo de forças que nos 
afetam e se fazem presentes em nosso corpo sob a forma de sensações. 
(...) Com ela, o outro é uma presença viva feita de uma multiplicidade 
plástica de forças que pulsam em nossa textura sensível, tornando-se 
assim parte de nós mesmos. (ibidem, p. 2-3) 

 

O regime fordista e disciplinar, que vigora até o início dos anos 60, caracteriza-

se por uma política de subjetivação pautada na noção de identidade e recusa ao corpo 

vibrátil, ou seja, um “corpo como um todo que tem (...) poder de vibração às forças do 

mundo” (ROLNIK, op. cit., p. 3). De forma que a capacidade cortical, quando atrelada a 

uma política de alteridade, constrói uma imagem estável de nós mesmos, anestesiando 

nossa vulnerabilidade ao outro, o que nos permite manter o mapa de representações 



 

 

vigentes. A essa política de subjetivação, opõem-se os movimentos de contracultura da 

década de 60/70, os quais visam uma radical experimentação de modos de existência e 

de criação cultural (ibidem, p. 4). A política do desejo, que implica a ideia de um “corpo 

vibrátil afetado pela alteridade do mundo” (idem), propõe a participação da expressão 

singular no “traçado infinito de uma cartografia necessariamente coletiva” (idem). 

A essas duas políticas de subjetivação, hoje vemos suceder outra política que não 

se amolda completamente com o regime identitário, nem com um processo de maior 

vulnerabilidade ao espaço do outro. A hegemonia fordista e disciplinar, ao ser abalada 

por outra proposta de subjetivação, dá lugar a uma “subjetividade flexível” de mercado 

(ROLNIK, op. cit., p. 4). Esse modelo, que é uma espécie de deformação da política de 

alteridade da contracultura, cruza elementos dos dois modos de captação do sensível 

expressos nos projetos anteriores. Assim, a subjetividade flexível de mercado, ao 

mesmo tempo em que valoriza a força de criação em sua liberdade experimental, fecha-

se sobre a identificação com as imagens da publicidade e da cultura de massa, anulando 

a perspectiva de abertura às sensações que assinalam a presença do outro em nosso 

corpo vibrátil (idem). Solução encontrada pelo capitalismo frente à crise provocada 

pelos movimentos dos anos 60/70, a subjetividade flexível de agora apropria-se das 

forças subjetivas para servirem à “hipermáquina de produção e acumulação de capital 

(...) que com uma velocidade exponencial vem transformando o planeta num gigantesco 

mercado e, seus habitantes, em zumbis hiperativos incluídos ou trapos humanos 

excluídos” (ibidem, p. 5-6). A respeito disso, João Barrento, em “O mundo está cheio de 

deuses”, declara: 

Ao mundo contemporâneo, com o seu culto da aparência e da 
contigência, só se poderá chegar por meio de uma dialéctica (branda) 
das aparências, sendo ele, como é, um mundo de vivências sem 
experiência profunda, dominado, de uma ponta à outra, por um 



 

 

espírito tipicamente social-democrata, avesso ao comprometimento 
radical, desconfiado da integridade (daquilo que é do ser inteiro, e de 
dentro), morno e assente em boas intenções que prometem o “bem-
estar para todos”, servindo-se de uma mega-ideologia que exclui do 
seu programa a dor e a morte, de uma mentalidade da mediania que, 
não obstante as aparências, é refractária à criação (BARRENTO, 
2011, p. 31-32).  

 

 Contra uma postura morna, uma “dialéctica (branda) das aparências”, que, por 

detrás de sua aparente flexibilidade capaz de englobar diferentes projetos, esconde um 

programa uniformizante, a poética de Manuel de Freitas ergue-se. Sua violência lírica e 

crítica, assim como sua recusa a uma espécie de paraíso em poesia, posições as quais 

são muitas vezes consideradas inapropriadas por sua desmesura de tom, apontam para 

uma necessidade de radicalidade, excesso. Excesso que se configura tanto em suas 

obsessões temáticas, em especial a morte, como na sua linguagem prosaica, cujos alguns 

de seus mecanismos já foram anteriormente explorados. 

Em uma sociedade dominada pela ideia de paraísos imagéticos (ROLNIK, op. 

cit.: , p. 5), os quais são uma virtualidade de signos formada pelo consumo de objetos e 

serviços, o escândalo, em sua potência disruptiva da realidade, age em Manuel de 

Freitas de forma a destruir espaços apaziguadores. Pois a promessa celeste ao projetar-

se para um além, imobiliza as possibilidades de vida, sendo, assim, preferível denunciar 

infernos a forjar paraísos artificiosos em poesia. Exemplo disto é o título do livro Os 

Infernos Artificiais. O livro, que alude à obra Paraísos Artificiais de Charles Baudelaire, 

partilha com esse de um testemunho espantado sobre os tempos em que foram escritos. 

Mas, se em Baudelaire já víamos o depoimento da dessacralização e a discussão do 

valor da poesia nas sociedades ocidentais modernas, em Freitas tais fenômenos parecem 

tomar proporções avassaladoras para o eu lírico, ganhando uma tragicidade 

perturbadora. Pois, ainda que o discurso do eu lírico se direcione para um estado 



 

 

crescente de apatia, o tratamento diferenciado dos temas poéticos, somado ao uso de um 

humor corrosivo, não funciona de forma a mascarar a seriedade das questões 

apresentados nem de apaziguar tensões, mas sim de torná-las chagas abertas. 

Inviabilizados os paraísos, ao sujeito poético apenas lhe resta os infernos – artificiais – 

pois, na contemporaneidade, sequer o que há de mais degradado está livre de artifícios. 

Mas se rascunha uma pergunta: se os extremos escatológicos – céu e inferno – já 

foram devorados por uma representação imagética voltada para o consumo, assim como 

demais práticas e objetos simbólicos, o que hoje pode ser escandaloso em um mundo 

caracterizado por excessos? Talvez a morte. Não a morte televisionada das celebridades, 

massacres, crimes hediondos, mas a morte menor, a que todos nós estamos submetidos. 

Por mais que a sociedade espetacular empenhe-se por apagar nossa condição mortal 

com sua eterna juventude, impor uma a-historicidade da Igreja Universal do Reino da 

Mercadoria, não há motivos para adotar como prioridade a compra de sapatos ou 

automóveis do ano quando nos recordamos que vamos todos morrer. Agora, em um 

mundo megalomaníaco, apenas o menor, aquilo que é pequeno pode ser escandaloso: as 

pequenas experiências, o pequeno sublime, os pequenos afetos, a pequena morte.  

Mas de quantas mortes nos fala Manuel de Freitas? No poema Burial de Os 

Infernos Artificiais, em que o eu lírico se dirige para o funeral de um familiar, observa-

se que a palavra morte é grafada de duas formas distintas: “Quase vomito no comboio / 

devido à súbita transição do mezcal / para a cerveja, não menos dura porém / do que a 

passagem da Morte para a morte” [grifos meus] (FREITAS, 2001a, p. 17). Dessa forma, 

deduz-se que além da morte do fim da existência, existe outra, dessa vez, maiúscula, que 

ocorre em vida. Avento a hipótese de que talvez Freitas esteja a falar com Blanchot. De 

modo que a primeira morte, a maiúscula, é o ato de morrer e a segunda, a minúscula, a 



 

 

morte última que aniquila o sujeito, da qual nada podemos saber. A primeira, que 

necessariamente tem que acontecer em vida, apenas pode terminar pela ação da 

segunda, já que viver significa, entre outras coisas, estar a morrer: 

 

A morte trabalha conosco no mundo: poder que humaniza a natureza, 
que eleva à existência o ser, ela está em nós, como nossa parte mais 
humana; ela é morte apenas no mundo, o homem só a conhece porque 
ele é a morte por vir. Mas morrer é quebrar o mundo: é perder o 
homem, aniquilar o ser; portanto, é também perder a morte, perder o 
que nela e para mim fazia dela morte. Enquanto vivo, sou um homem 
mortal, mas, quando morro, cessando de ser um homem, cesso 
também de ser mortal, não sou mais capaz de morrer, e a morte que se 
anuncia me causa horror, porque a vejo tal como é: não mais morte, 
mas a impossibilidade de morrer (BLANCHOT, 1997, p. 324). 

 

Assim, a primeira morte, a única que pode ser dolorosa e sentir terror da 

segunda, uma vez que na segunda não há o suporte do corpo – condição necessária a 

qualquer vivência – apresenta-se como um problema inescapável na poética de Manuel 

de Freitas. Contudo, não se morre ou vive mais como soía antigamente. Em um mundo 

em que os indivíduos em estado extremo de vulnerabilidade são lançados ao caos de 

uma sociedade em que a experiência e relações encontram-se ameaçadas, a vida torna-se 

um dever insosso, sem sentido, e a morte, ainda que um horizonte pavoroso, a última 

grande verdade ontológica que os homens talvez possam ter ao seu alcance. 

Em O Narrador, Walter Benjamin aponta o afastamento da morte pelas 

instituições burguesas como um dos grandes motivos para o fim da experiência e 

consequentemente da narrativa, uma vez que, na autoridade daquele que vai morrer e se 

recorda da vida, está a origem da narrativa (BENJAMIN, 1983, p. 199). De modo que, 

para Benjamin, o horizonte da morte consiste em um traço essencial à elaboração e 

transmissão da experiência coletiva visceral, ou seja, aquela capaz de um ordenamento 



 

 

cognitivo do mundo: “A erfahrung (experiência autêntica) é uma experiência que se 

acumula, que se prolonga, que se desdobra (...) o sujeito integrado numa comunidade 

dispõe de critérios que lhe permitem ir sedimentando as coisas com o tempo” 

(KONDER, 1988, p. 72). 

Ainda sobre a relação da morte para a transmissão de uma tradição 

compartilhada por uma comunidade humana, em A morte: ensaio sobre a finitude, a 

filósofa Françoise Dastur salienta como a ciência de nossa condição mortal, ao lado da 

linguagem, do pensamento e do riso, é considerada umas das características 

fundamentais da humanidade (DASTUR, 2002, p. 13). No entanto, como não se pode 

vivenciar a própria morte, uma vez que, quando essa nos atinge, já não estamos na 

condição de vivos para assim experimentá-la, o nosso reconhecimento enquanto mortais 

apenas pode ocorrer a partir da experiência da morte do outro (ibidem, p. 14). Essa 

obrigatoriedade de um ser-com-os-outros da humanidade, até no que se refere à morte, 

leva a um entrelaçamento entre cultura e finitude, de maneira a tornar a vida dos homens 

necessariamente uma vida com os mortos.  

Uma civilização existe somente quando certo domínio do escoamento 

irreversível do tempo é assegurado, de modo que, para a construção da civilização que 

hoje se apresenta, foram precisos muitos outros homens agora ausentes. No entanto, a 

fim de amenizar o choque que é a ausência do morto, o qual desaparece absolutamente e 

de forma insubstituível, nossa cultura cultiva milhares de técnicas ao longo dos tempos, 

tais como os ritos funerários, a conservação de palavras vivas na escrita, a literatura e os 

relatos mitológicos (DASTUR, op. cit., p. 17). O que leva Dastur à conclusão de que 

toda cultura é essencialmente uma cultura da morte. 



 

 

Desse modo, tanto Dastur como Benjamin apontam para o papel do horizonte da 

morte no estabelecimento e transmissão de um legado que se encarna na comunidade. 

Pois, ainda que Jorge de Sena afirme “Não foi para morrermos que falámos,/ que 

descobrimos a ternura e o fogo,/ e a pintura, a escrita, a doce música” (SENA, 2006, p. 

200) é provavelmente à nossa ciência da morte a quem devemos creditar os feitos 

mencionados no poema, uma vez que se não morrêssemos, possivelmente não os 

realizaríamos. No entanto, diferente de Dastur, que não pontua essas questões, Benjamin 

teme pelo destino da experiência. 

 Na era moderna, o indivíduo está permanentemente envolto em situações que 

demandam grandioso empenho de sua energia psíquica. Sua consciência precisa estar 

constantemente aparando choques e reagindo a diversos estímulos, o que o impede de 

alcançar uma consistência do que foi vivido, uma vez que não há tempo para 

acompanhar e representar, memorizar e criar uma narrativa para sua vivência. De forma 

que, inábil para sedimentar sua vivência no tempo, o indivíduo perde a capacidade de 

transmiti-la como uma experiência, já que não cria uma espécie de corrente que faz da 

sua vida algo que não só lhe pertence, mas uma vida que se transmite. 

Na poesia de Manuel de Freitas, existe a percepção e insistência de uma 

“pequena morte pessoal sem sentido, irreparável” (EIRAS, 2011, p. 75). Essa ausência 

de sentido da morte, que leva o sujeito a questionar-se sobre a validade da vida – “Nada 

deveria ser tão triste/ até porque nada deveria ser” (FREITAS, 2005a, p. 14) – contagia 

também a escrita, que se pergunta, também, pela sua razão de ser em um mundo de 

vivências em que nada permanece. 

Contudo, apesar da sua ausência de sentido, é a morte, em Manuel de Freitas, 

também a responsável por formar uma espécie de comunidade: a comunidade dos 



 

 

mortais. Amigos, familiares, amantes e até casuais personagens que habitam a polis, são 

todos membros de uma condição partilhada, a qual apenas se revela no outro: “Quem 

morre (e morre sempre/ alguém em versos meus) / faz de mim o espelho da sua derrota” 

(FREITAS, 2007a, p. 24). E não nos esqueçamos de que o gesto de beber, quando 

compreendido enquanto um simulacro da morte (EIRAS, 2011, p. 76), faz ainda mais 

numerosa a comunidade de cadáveres: 

 

Os homens são assim. Bebem de mais15, 
cantam, esconjuram a morte 
chamando-a para mais perto – e ela vem. 
É uma ciência nocturna, a dos 
homens, enquanto copos e garrafas 
martelam sobre o balcão 
os compassos de uma música sem saída. 
 
É tão triste às vezes saber 
que “à sombra do milho verde 
namorei uma cachopa” – ou 
pedir ao rosto de ninguém 
que nos beije muito, como se fosse 
esta noite a última vez... 
Tão triste, numa noite realmente 
última, lembrar outra vez os amigos   
que hoje aqui não estão por terem 
bebido mais depressa o mesmo copo 
letal que nos afasta da morte... 
 
Amores, desamores, injúrias 
e palavras vizinhas dos punhais. 
Coisas que os anos foram sepultando, 
Quase com doçura ou escárnio. 
Porque os homens, quando bebem, 
conhecem imensamente a loucura, 
sentem nos ombros mais velhos 
o peso insidioso da melancolia. 
E não é fácil de ver, tanta dor. 
 
Isso mesmo que certas canções  
ou a névoa do haxixe nos fazem esquecer 
por breves instantes uma vida inteira. 

                                                        

15 [sic] 



 

 

Isso mesmo, ainda, que na derrota 
de um sorriso se confunde com o 
sudário dos dias. Porque dentro destas  
quatro paredes, sabíamos bem, era 
proibido amanhecer. Só muito mais tarde, 
já sem alma nem dinheiro, os corpos 
voltariam a rastejar para a  
maldição da luz. Com uma canção 
mais fria a escurecer-lhe os lábios. 
 
(...) 
 
(FREITAS, 2002b, p. 32-33) 
 

No poema, os homens reunidos, como em confraria, possuem dois elementos 

agregadores: o álcool e a mortalidade. O álcool, que na figura do vinho em Paraísos 

Artificiais é comparado ao homem – “O vinho é como o homem:  não se saberá nunca 

até que ponto podemos estimá-lo ou desprezá-lo (...), nem de quantos sublimes ou 

perversidades monstruosas ele é capaz” (BAUDELAIRE, 1986, p. 107) – também é 

visto como um consolo essencial aos dejetos humanos das grandes cidades, 

atravessando como um ouro intelectual sua humanidade enfraquecida (ibidem, p. 108). 

De modo que Freitas parece concordar com o poeta de Flores do Mal quando esse diz 

que “se o vinho desaparecesse da produção humana, (...) faria na saúde e no intelecto da 

humanidade um vazio, uma ausência, uma imperfeição muito mais terrível que todos os 

excessos e erros pelos quais responsabilizamos o vinho” (ibidem, p. 109).  

Um escrito sobre os homens, em “El Salero”, vê-se esboçar uma tentativa de 

sabedoria, um falar sobre a vida que trespassa as vivências solitárias de um indivíduo 

urbano para propor uma relação de experiência: “Os homens são assim. Bebem de 

mais,/ cantam, esconjuram a morte (...)”. No entanto, bebem os homens ameaçados pelo 

dia. Em breve, a luz do trabalho, da moral, consumo e negócios cessará o pequeno 

intervalo em que era possível rascunhar algo que pudesse semelhar-se a uma 



 

 

experiência. O último lapso de uma vigilância – “que já não é mais experiência, mas que 

ainda resiste a desaparecer na alienação das vivências” (EIRAS, 2011, p. 26) – o poema 

é o que resta como brecha no turbilhão da inconsciência, transmitindo a fratura de uma 

experiência im(possível). 

Copos e garrafas que martelam sobre o balcão, ao final da noite, são os corpos 

que rastejam para a maldição da luz. De modo que beber, copos e garrafas, ao mesmo 

tempo em que remetem semanticamente a ideias de nutrição e encontro, figuram como 

imagens de morte. O copo-corpo que nos afasta da morte, pela alienação do gesto 

beber/viver, simultaneamente, também nos aproxima: não se pode escapar ao último 

gole; o preço da vida é a morte. E há de se admitir a sabedoria que existe na expressão 

popular “matar” 16 – a qual se utiliza para indicar a ação de beber por completo um 

conteúdo de determinado recipiente – para mostrar a relação de correspondência entre 

os dois atos.  

A morte, que nos une em uma comunidade, consolidando entre os homens uma 

relação que supera a noção de vivência, dá aos homens a dimensão da vida. Pois apenas 

quando se compreende a vida enquanto um processo, e não uma sucessão casual 

assintática de acontecimentos – tal como se constata, por exemplo, na linguagem 

televisiva17– o homem pode lograr sedimentar uma experiência a uma corrente que 

ultrapassa a vida individual. Se é a morte quem ameaça tudo e todos do esquecimento, é 

ela, paradoxalmente, também condição para o estabelecimento de uma possível 

                                                        

16 Exemplo: O malandro mata a cachaça em um gole só. 
 
17 Ideia advinda das discussões no curso A construção da ética na poesia portuguesa moderna e 
contemporânea, ministrado pelo Prof. Dr. Luis Maffei no primeiro semestre de 2012, na Universidade 
Federal Fluminense. 
 



 

 

experiência e sua transmissão. Porque vamos morrer é que falamos, que descobrimos a 

ternura e o fogo, e a pintura, a escrita, a doce música. Porque vamos morrer, 

comunicamo-nos. 

Assim, a proposta de comunicação para a poesia contida no prefácio à antologia 

poetas sem qualidades, antes de reivindicar por uma mais fácil legibilidade da lírica, 

clama por uma ética. Comunicar em poesia é um gesto ético que não se confunde com 

acessibilidade ou eficácia – isso as propagandas já o fazem muito bem. É dizer algo 

capaz de repercussão, possível para a formação de uma Weltanschauung18. Algo, em 

suma, que signifique. 

Mas lembremos de Zygmunt Bauman, em Medo líquido, onde assinala como a 

substituição do leito de morte pelo espetáculo recorrente da morte em reality shows, 

entre outras formas de encenação, tornou a morte um evento quotidiano banal 

(BAUMAN, 2006, p. 63). O que nos leva a pensar se as tantas recorrências da morte em 

Manuel de Freitas, ao longo das suas contínuas alusões, não vai diluindo o seu valor, 

perdendo a sua força de fenômeno ontológico último. A exemplo disto, o poema “Tema 

sem variações”, numa autodramatização enquanto mon semblable, mostra-nos um 

Manuel de Freitas que, com escárnio, reconhece sua insistência repetitiva na temática da 

finitude: “Mas isso, terás de convir,/ não desculpa o facto/ de andares há vinte anos/ a 

escrever o mesmo” (FREITAS, 2010b, p. 27).  A palavra “morte”, que é repetida na 

primeira estrofe ao final de seus dois primeiros versos, para depois repercutir 

semanticamente nas “tabernas” como no “cala-te” que encerra o poema, tem recorrência 

                                                        

18 Weltanschauung é uma palavra de origem alemã que significa literalmente visão de 
mundo ou cosmovisão. Adicionalmente, ela se refere ao quadro de ideias e crenças pelas quais um 
indivíduo interpreta o mundo e interage com ele. 
 



 

 

tão exaustiva que desgasta a unicidade representada no ato, assemelhando-se a um 

replay. 

A uma poesia sem qualidades não convém purezas, de modo que uma compreensão 

unívoca de alguns de seus aspectos cessaria a precariedade de significação que a 

caracteriza.  O tempo em que a poesia sem qualidades insere-se, marcado por profundas 

mudanças na economia, na política, na cultura e na religião, é o de tensões, tão bem 

expressas pela ambivalência, polimorfia e inquietação de seus versos. De forma que, 

sem uma solução para as tantas questões que se interpõem entre poesia e forças 

externas, a um poeta sem qualidades apenas lhe resta a aceitação do conflito como não 

resolvido, deixando-o visível em sua produção – uma vigilância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 



 

 

 

 

3. UM SUPERMERCADO EM LISBOA: DIZER A NUDEZ DOS CÓDIGOS 

DE BARRAS 

 

 3.1 Mercadoria e espetáculo 

 

Isilda ou a Nudez dos códigos de barras é o terceiro livro de poemas de Manuel 

de Freitas. Primeiramente publicado pela editora Black Son, em 2001, numa tiragem de 

350 exemplares, ele foi depois reeditado pela Oficina do Cego, sendo inteiramente 

composto e impresso com tipografia de caracteres móveis, numa tiragem de 250 

exemplares numerados19. No livro, os poemas, identificados por códigos de barras, são a 

leitura de Isilda, uma atendente de caixa de supermercado. Cada código de barras, cuja 

sequência numérica impõe uma dicção estranha à poética20, corresponde também a um 

cliente, o qual é descrito pelas suas mercadorias consumidas e características 

estereotipadas. De modo que a identificação do poema e clientes através de código de 

barras parece, no livro, apontar para um processo de objetificação e consequente 

reificação de ambas as realidades,  as quais são agora tornadas produtos. Já os últimos 

poemas, os quais encerram o volume, são um de Isilda ao poeta e o outro do poeta a 

                                                        

19 Atentar para o caráter artesanal da publicação que se contrasta com o movimento maquinal de digitação 
dos códigos de barras. 
 
20 Na tradição ocidental poética, não é de praxe intitular poemas com longas sequências numéricas, como 
é o caso dos códigos de barras. 
 



 

 

Isilda – o qual se intitula “CODA” 21, sendo assim, o único poema que não possui um 

código de barras como título. 

Em “A sociedade do espetáculo”, Guy Debord teoriza sobre a alienação do 

espectador em favor da imagem. Fascinado pelo objeto contemplado, o consumidor das 

imagens dominantes quanto mais se reconhece nelas, menos compreende sua própria 

existência e desejos (DEBORD, 2008, p. 24). De modo que seus próprios gestos 

tornam-se de um outro e sua vida um produto. As imagens mercadológicas do 

espetáculo, que passam a ocupar totalmente a vida social, ao remeterem-se a “coisas 

supra-sensíveis embora sensíveis”, através de uma seleção de imagens que forjam um 

sensível por excelência, fazem apagar o mundo (ibidem, p. 28). Um dos exemplos mais 

claros desse princípio é a série de propagandas do cartão de crédito MasterCard, 

veiculadas na Rede Globo, no ano de 2006. Nessas propagandas, apresentam-se 

situações extremamente afetivas, tais como o nascimento de um filho, um domingo em 

família, a conquista de confiança do sogro. O primeiro movimento, que é o da 

construção de um imaginário ideal das vivências humanas, é seguido pela inserção de 

uma sequência de objetos e serviços constituintes da cena afetuosa, os quais possuem 

seus respectivos preços anunciados:  

 

Miniatura de Fórmula 1 para o futuro campeão: trinta e cinco reais 
com MasterCard. Autorama: duzentos e cinquenta reais. Carrinho de 
Fórmula 1: cem reais. Uma paixão passada de pai para a filha: não tem 
preço. Existem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras 
existe MasterCard. PAI E FILHA - MASTERCARD: 
(<http://www.youtube.com/watch?v=Q1NbbbvVysU>. Acesso em: 15 
dezembro 2012.) 
 

                                                        

21 A fim de esclarecimentos, coda é a seção com que se termina uma composição musical. 



 

 

 À sequência de cenas afetuosas, adiciona-se a sequência de mercadorias, de 

forma que cada cena afetuosa contém uma mercadoria que, ao incorporar o 

suprassensível afetivo, funciona como uma espécie de totem – um objeto que é cultuado 

por uma sociedade organizada em torno de um símbolo. Assim, a sagacidade da 

publicidade consiste em transformar o inominável do afeto em uma imagem passível de 

ser abocanhada pelo nomeável e demarcável da mercadoria. Pois, como já aponta 

Deleuze, são as estruturas opressivas que se interessam por classificações, que procuram 

combater multiplicidades, populações, devires – reduzi-los a relações de 

correspondência simbólica (DELEUZE, 1997, p. 82). Se os caminhos do afeto são 

turvos e curvilíneos, o espetáculo os faz lisos. O discurso do espetáculo, fechado a 

interpretações e rugosidades, portanto absoluto, “vem sempre isolado do ambiente, do 

passado, das intenções, das consequências” (DEBORDDEBORD, op. cit., p. 188). De 

modo que, por detrás da aparente valorização das coisas sem preço da vida na 

propaganda, existe um apelo incontornável do consumo. Para simular as imagens de 

felicidade em sua própria vida, faz-se necessário o consumo, já que são as mercadorias a 

face sensível e reconhecível de acesso a uma vivência ideal. É cruel o anúncio, primeiro, 

por absolutizar as vivências afetivas em uma imagem, normatizando assim relações e 

uma apreensão do mundo, e, segundo, por condicionar o afeto ao consumo. 

 Como consequência desse predomínio da imagem espetacular sobre a vivência 

afetiva e sensorial do mundo, Guy DebordDebord postula a extinção da comunicação 

(DEBORDDEBORD, op. cit., p. 189). O espetáculo não permite espaço a respostas, 

impossibilitando o diálogo. As diversas imagens que produz são, em verdade, oriundas 

da repetição de um mesmo princípio: a acumulação de capital. O que leva 

DebordDebord a afirmar que “o espetáculo é o ‘capital’ em tal grau de acumulação que 



 

 

se torna imagem” (ibidem, p. 25). Mesmo em tempos de uma pretensa ‘subjetividade 

flexível’22, como caracteriza Suely Rolnik, as mensagens vinculadas pelas diferentes 

imagens espetaculares são invariavelmente, “independentemente de seu estilo ou 

público alvo”, as mesmas: a dos paraísos mercantilizados:  

 

Trata-se da idéia de que existiriam paraísos, que agora eles estariam 
neste mundo e não num além dele e, acima de tudo, que alguns teriam 
o privilégio de habitá-los. Mais do que isso, tais imagens veiculam a 
ilusão de que podemos ser um destes VIPs, bastando para isso 
investirmos toda nossa energia vital – de desejo, de afeto, de 
conhecimento, de intelecto, de erotismo, de imaginação, de ação, etc. 
– para atualizar em nossas existências estes mundos virtuais de signos, 
através do consumo de objetos e serviços que os mesmos nos propõem 
(ROLNIK, 2006, p. 5). 

 

  Em Isilda ou a Nudez dos códigos de barras, Manuel de Freitas mostra-se um 

atento observador dos espaços de silêncio existentes na (i)lógica do consumo e do 

trabalho degradante. Contra um processo de objetificação de subjetividades, através das 

vias do trabalho e da mercantilização, Freitas parece propor uma ética. A esse respeito 

vejamos alguns poemas do livro: 

 

5 601761 242446 
 
Vai sorrir muito, enquanto me diz 
“boa noite”. ”. Vê-se que sofre 
e não diz. Cozinha pouco, quase 
nunca, está seguramente sozinha. 
Coisas fáceis, guloseimas, algum 
álcool. Já não treme tanto, é certo. 
Parecia gelatina, com vergonha de pagar 
o que, no fundo, lhe encontrava 
sempre saldo no cartão. Qualquer homem 
a olharia com interesse se as mãos 
não fossem assim, como punhais antigos 

                                                        

22 Ver discussão do termo na terceira seção do capítulo anterior. 



 

 

que quase me custa olhar de tão perto. 
 
(FREITAS, 2001c, p. 12)  

 

 Nesse poema, entre o usual “boa noite” ” e as palavras que indicam a forma de 

pagamento, existe um silêncio a ser preenchido com a construção de uma espécie de 

perfil da cliente – através de suas mercadorias consumidas e características que 

manifesta no breve momento da compra. “Seguramente sozinha”, um dos indícios de 

que a mulher não vive com outras pessoas é o tipo de alimentos que consome: “Coisas 

fáceis, guloseimas, algum/ álcool.”. Envergonhada e introvertida – “Vê-se que sofre/ e 

não diz.” – a cliente parece padecer de algum distúrbio psicológico, uma vez que treme 

e suas mãos são “(...) como punhais antigos / que quase me custa olhar de tão perto”. 

Essa parte final do poema, que consiste na descrição das mãos da mulher, possui o tropo 

de maior força do texto: a comparação entre mãos e punhais. O punhal, que é palavra 

recorrente em Manuel de Freitas23, figura em muitos episódios pilares do imaginário 

trágico ocidental, como na morte de Julieta, o célebre discurso de Hamlet no ato 

terceiro24 e o suicídio de Isolda. De modo que a palavra ‘punhais’ traz ao texto um peso 

cuja tragicidade faz sugerir possíveis tentativas de suicídio por parte da mulher. 

Antigos, os punhais possuem as marcas do seu uso ao longo dos tempos, tais como as 

mãos da mulher possuem cicatrizes – marcas de um conturbado histórico subjetivo. De 

metal e cortantes, sua dureza e capacidade de causar dano, opõem-se aos traços de 

manifestação externa da cliente. Para além da superfície polida e tímida, que intenta 

                                                        

23 A exemplo, ver poema “Ode à noite” e “1685 – 1750”, ambos em [SIC]. 
 
24 “O mérito paciente, quem o sofreria,/ Quando alcançasse a mais perfeita quitação/ Com a ponta de um 
punhal?” (SHAKEASPEARE, 1995, p. 34) 
 



 

 

esconder do convívio social aspectos duros e cortantes de sua vida, parece correr na 

mulher um rio subterrâneo, cuja violência converte-se em autodestruição.  

 Apesar de serem passíveis de compra e venda, os punhais são um dos poucos 

objetos do poema fora de uma lógica mercantil e estranhos a uma cena habitual. O 

metal, , que lhes dá forma, distancia-se do seu uso corriqueiro monetário. De modo que 

a evocação da imagem promove certa quebra/estranhamento ao afastar-se 

semanticamente do contexto cotidiano da cena apresentada. Se os punhais são 

simbólicos de uma camada subterrânea da mulher descrita, também os são do texto. 

Deslocados do seu contexto usual, os punhais, que soam no poema como algo estranho 

ao vocabulário semântico anterior, desestabilizam a linguagem na qual o poema vinha 

se construindo, desvelando a ponta de um iceberg simbólico que se estrutura através da 

aparente banalidade prosaica do poema. 

 Assim, observa-se que, diferente das pesquisas publicitárias as quais visam 

catalogar perfis de consumidores para expandir seus lucros, o poema busca penetrar nas 

relações mercadológicas para resgatar nelas uma dimensão humana ainda não digerida – 

um resto que não pôde ser encaixado na maquinaria das imagens espetaculares: a 

imagem de uma mulher solitária, introvertida, provável suicida, sem nenhuma salvação 

à vista. Uma desautomização do silêncio: existem coisas que escapam à claridade 

absoluta do espetáculo – palavras a serem ditas.  

Outro aspecto interessante em “5 601761 242446”, assim como nos restantes 

poemas que expõem as mercadorias consumidas pelas figuras descritas por Isilda, é a 

existência de uma recusa a uma amabilidade com que usualmente os consumidores são 

tratados em um discurso mercantil. Os produtos, ao invés de afagarem os consumidores, 

apaziguando tensões, realçam nesses a expressão de ruínas, em que imagens de 



 

 

frustração e morte são constantes em uma urbe fragmentada. Em A sociedade do 

espetáculo, Guy DebordDebord atenta para o que caracteriza como ‘humanismo da 

mercadoria’. Esse humanismo reconhece o trabalhador fora de uma esfera produtiva 

para inseri-lo na esfera do consumo. Nesse espaço, onde é tratado com uma afabilidade 

forçada e ambivalente – já que existe uma violência inerente ao discurso consumista 

que, a todo instante, presentifica-se em um sistema de exclusão – o proletário passa a 

obter seus lazeres e humanidades (DEBORDDEBORD, op. cit., p. 31-32). Como 

resultado, sua ideia de humanismo e cidadania torna-se atrelada a noções de direitos e 

deveres de um código consumidor.  

Com a exacerbação de um processo de perda de referências coletivas, a 

tendência de interiorização que Walter Benjamin, em Experiência e Pobreza, aponta na 

tentativa burguesa de deixar a marca de sua possessão nos objetos pessoais, no final do 

século XIX, apenas se acentua no capitalismo pós-industrial.. Os objetos e serviços 

contratados, os quais em Benjamin tinham “a função de ressaltar a marca do seu 

proprietário, reduzido ao anonimato quando deixa sua moradia” (idem), agora se tornam 

essencialmente constitutivos de um processo de subjetivação. De modo que hoje é mais 

frequente que os produtos imprimam caracteres subjetivos nas pessoas que o contrário. 

Sou uma pessoa com X caracteres, por isso uso marca Y, transforma-se em uso marca 

Y, por isso sou uma pessoa com X caracteres.  

Assim, ao movimento de privatização do público, segue-se uma ação de 

massificação do processo de objetificação das subjetividades e de sua publicização. Por 

publicização entendo um processo que se afasta do domínio público, o que é comum a 

todos, para focar-se na exteriorização espetacular, em geral midiática, de aspectos 

privados. A exemplo, cito o fenômeno de redes sociais, tais como Facebook ou Orkut, 



 

 

os quais não são espaços de gerenciamento do lugar público, mas sim de visualização 

pública da vida privada, cujo sustento advém da venda de informações obtidas em suas 

interfaces a empresas. De modo que não há aspecto privativo ou norma social a serem 

respeitados quando sua publicização ou quebra converte-se em potencial de lucro, pois 

“os códigos fatais em que cada um se expõe” (FREITAS, 2001c, p. 18) não pedem por 

permissões. As reivindicações agora, as quais já não são feitas por demandas coletivas, 

obedecem à lógica do consumo, em que a ideia de justiça ampara-se nos ideias 

cambiantes de satisfação do consumidor. De forma que o público, enquanto espaço de 

deliberação da polis, desaparece para dar lugar a publicização dos consumidores, os 

quais, unidos através de imagens espetaculares produzidas pelas tecnologias de 

informação, estarão ligados pelas mercadorias consumidas individualmente, portanto, 

separados:  

 

A origem do espetáculo é a perda da unidade do mundo, e a expansão 
gigantesca do espetáculo moderno exprime a totalidade desta perda: a 
abstração de todo o trabalho particular e a abstração geral da produção 
do conjunto traduzem-se perfeitamente no espetáculo, cujo modo de 
ser concreto é justamente a abstração. No espetáculo, uma parte do 
mundo representa-se perante o mundo, e é-lhe superior. O espetáculo 
não é mais do que a linguagem comum desta separação. O que une os 
espectadores não é mais do que uma relação irreversível com o próprio 
centro que mantém o seu isolamento. O espetáculo reúne o separado, 
mas reúne-o enquanto separado. (DEBORDDEBORD, 2008, p. 23) 

 

Exemplar desse conflito entre a esfera pública e uma esfera privada publicizada, 

assim como do predomínio de um pacto social atrelado a noções de um código 

consumidor é o poema “5 601009 610037”:  

 

Não me vêem. Ainda bem. 
Fiquei de apanhar a Raquel 
no infantário e não tenho como dizer 



 

 

ao Jorge que a puta da Irene 
faltou e já não dá. Beijam-se,  
cospem-se assim de afecto 
como eu (nós?) há dez anos. 
Mal ouvem a conta ou isto tudo 
que me gane dentro numa 
servil polidez. Apetecia-me dizer 
“foda-se?”- o vosso amor, o meu. 
E o pior é que não posso. 
 
(FREITAS, op. cit., p. 10) 
 

 

Ignorada do campo de visão dos enamorados, Isilda, a princípio, parece não se 

importar com sua invisibilidade social por estar preocupada em resolver questões 

práticas de sua vida – inclusive a possível consequência da paixão anteriormente vivida: 

“Não me vêem. Ainda bem./Fiquei de apanhar a Raquel/no infantário e não tenho como 

dizer/ao Jorge que a puta da Irene/faltou e já não dá.”. A esse movimento, segue-se a 

descrição dos amantes, a qual leva Isilda a sair da reflexão dos seus problemas 

imediatos para pensar no amor. Os amantes apaixonados ignoram o que os cerca. Nada a 

priori surpreendente, tratando-se de um casal enamorado. Mas importa atentar para o 

incômodo da atendente frente ao gesto amoroso. Desconforto advindo de uma frustração 

amorosa, que é reavivada pelo confronto com a paixão alheia, outrora a sua – “Beijam-

se,/cospem-se assim de afecto/como eu (nós?) há dez anos”. Mas também incômodo 

pelo que há de invasivo no gesto, o qual sequer pode ser contestado, uma vez que cabe à 

Isilda um comportamento servil na lógica de satisfação do consumidor – “Mal ouvem a 

conta ou isto tudo/que me gane dentro numa/servil polidez”.  

O pensador americano Christopher Lasch vê na apatia, descompromisso emocional 

frente aos outros, carpe diem e desinteresse pelo passado e futuro, uma técnica de 

autogestão emocional que as pessoas passaram a adotar a fim de suportar as 



 

 

adversidades de uma sociedade em que a ausência de referenciais faz com que os 

indivíduos percam a confiança de entender e formar o mundo e de prover suas próprias 

necessidades (LASCH apud NASCIMENTO 2007, p. 57). No entanto, tal processo de 

economia para adaptar-se à sobrecarga da vida moderna, já era descrito por Georg 

Simmel em A metrópole e vida mental. O homem moderno, bombardeado por uma vasta 

diversidade de estímulos advindos da velocidade e da lógica do mercado da metrópole 

moderna, mergulha em sua própria subjetividade, afastando-se do ambiente externo, 

para tolerar seus estímulos extremados, comportamento denominado por Simmel como 

a atitude blasé (SIMMEL, 1987, p. 16-14).  

Assim, à cegueira do amor, acrescenta-se outra, que apaga a percepção do outro. 

Se, para Robert Solomon, o amor ocupa na contemporaneidade um lugar de repouso e 

superação para a incapacidade do sujeito moderno de realizar um processo de 

subjetivação coerente, quebrando assim o individualismo isolador (SOLOMON apud 

NASCIMENTO, 2006, p. 73), o poema “5 601009 610037” parece mostrar outra faceta 

do gesto amoroso. O casal, que está mergulhado na vivência subjetiva amorosa, por isso 

blindado a estímulos exteriores, faz de Isilda parte do mobiliário urbano. O que gera a 

desconfiança de que o lugar de repouso e superação do individualismo isolador da 

vivência amorosa, ao qual Solomom se refere, em verdade, possa ser também um lugar 

de alienação. O amor, quando cooptado por um projeto de abertura apenas para o outro 

da relação amorosa, é acompanhado de um consequente fechamento para o mundo, o 

qual considera hostil. Perdido entre imagens de paraísos privados, o amor, em uma 

sociedade espetacular, oferece-se também como espaço reservado a poucos VIPS. Um 

atributo que distingue o indivíduo dos demais em uma realidade urbana hiper populosa, 

tal como os objetos com marcas pessoais dos burgueses do final do século XIX 



 

 

(GAGNEBIN, 1999, p. 59). O que nos leva a pensar a respeito da figuração dos espaços 

públicos e privados na poesia de Manuel de Freitas em relação a seus lugares de 

afetividade e à polis e seus modos de uso. 

3.2 Configurações espácio-temporais em uma sociedade de consumo 

 

Para Guy Debord, desde as experiências da Revolução Francesa, existe um 

esforço de todos os poderes estabelecidos por suprimir a rua, esvaziar a cidade.  A 

cidade, que é o espaço da história, concentra o poder social, de forma que ao mesmo 

tempo em que contém a consciência do passado, torna possível a empreitada histórica 

(DEBORD, 2008, p. 116). De modo que o movimento geral do isolamento promovido 

por políticas urbanas, como foi o caso da Cross-Bronx25 que Marshall Berman retrata 

em Tudo que é sólido desmancha no ar, consiste numa tentativa de desapossamento da 

cidade, tanto do seu espaço como do seu tempo vivido, impossibilitando a apropriação 

da história total (ibidem, p. 117). Contudo, acompanhado desse movimento de 

isolamento, instaura-se a reintegração controlada dos trabalhadores, segundo as 

necessidades planificáveis da produção e do consumo, a qual integra os indivíduos 

isolados em conjunto. Representativo desse movimento de reintegração controlada do 

trabalhador, no poema “CODA”, de Isilda ou a Nudez dos códigos de barra, vê-se a 

figuração de dois desses espaços de integração – a praia e a televisão: “No dia de folga 

                                                        

25 Na verdade, no momento em que a construção ficou pronta, a ruína real do Bronx simplesmente 
começava. Quilômetros e quilômetros de ruas ao lado da estrada sofreram o choque da poeira, dos gases e 
dos ruídos ensurdecedores – de modo mais notável o rugido dos caminhões de dimensão e potência nunca 
vistos no Bronx, rebocando pesadas cargas através da cidade, rumo a Long Island ou à Nova Inglaterra, a 
Nova Jérsei e a todos os pontos do Sul, durante o dia e a noite. Apartamentos que por vinte anos tinham 
sido seguros e estáveis foram esvaziados, muitas vezes virtualmente do dia para a noite. [...] então, 
despovoado, economicamente exaurido, emocionalmente em frangalhos (implacáveis como os danos 
 



 

 

irá à praia,/ se estiver bom tempo – e/ se não for o caso, foi para isso/ mesmo que se 

inventou a televisão”. Em uma repetição quase, senão, robótica, os lazeres que 

promovem um intervalo de tempo e espaço entre a atividade produtiva são blindados à 

construção da experiência de um sujeito integrado numa comunidade: 

 

O movimento geral do isolamento, que é a realidade do urbanismo, 
deve também conter uma reintegração controlada dos trabalhadores, 
segundo as necessidades planificáveis da produção e do consumo. A 
integração no sistema deve recuperar os indivíduos isolados como 
indivíduos isolados em conjunto: as fábricas e os centros culturais, os 
clubes de férias e os “condomínios residenciais” são organizados de 
propósito para os fins dessa pseudocoletividade que acompanha 
também o indivíduo isolado na célula familiar: o emprego 
generalizado de aparelhos receptores da mensagem espetacular faz 
com que esse isolamento seja povoado pelas imagens dominantes, 
imagens que adquirem sua plena força por causa desse isolamento. 
(DEBORD, op. cit., p. 113-114) 
 

Ana Fani Alessandri Carlos, em seu livro Espaço-tempo na metrópole, a partir 

da análise da intervenção urbana na cidade de São Paulo, reflete a respeito das 

mudanças nos modos de ser da cidade e seu consequente eco sobre a condição humana 

contemporânea. Apontando a cidade enquanto lugar de profundas e rápidas 

transformações que ocorrem não só no espaço, mas, sobretudo na vida cotidiana, Ana 

Fani assinala a redefinição de sentidos sofrida pelos espaços públicos e espaços 

privados e a consequente contradição e conflito gerados sobre a subjetividade dos 

indivíduos: “A metrópole, que se transforma em vertiginoso e contínuo jogo de 

impressões brevíssimas, aponta a construção de um mundo sem espessura, sem 

memória, pois a fluidez elimina a sensação do que dura e persiste, destruindo a 

identidade habitante-lugar”. (CARLOS, 2001, p. 341) 

                                                                                                                                                                   

físicos, as feridas interiores foram piores), o Bronx estava maduro para todas as terríveis espirais da praga 
 



 

 

Em seu livro O Espaço Crítico, o filósofo e urbanista Paul Virilio analisa como 

o território e a cidade “não são organizados somente pelo sistema cadastral de 

quarteirões e bairros, pela separação entre o centro e a periferia ou pelo isolamento dos 

apartamentos” (VIRILIO, 1993, p. 65), mas também pelas interrupções de atividade ou 

produtividade (tais como a alternância diurno/noturno, feriados, greves, etc.). Como 

podemos ver, a cidade tal como o corpo humano (e não seria também a cidade uma 

espécie de corpo?), constitui-se através dos “ritmos de trabalho, repouso e festa” 

(FOCAULT, 1979, p. 27), uma vez que “o tempo só é um tempo vivido (psicológica, 

sociológica ou politicamente) pelo fato de ser interrompido” (VIRILIO, op. cit., p. 65): 

“As interrupções de atividade ou de produtividade são essenciais à estruturação do 

tempo próprio tanto para os indivíduos quanto para os grupos sociais, e, aqui, não 

devemos esquecer, o dia é a referência, o principal padrão desta interrupção estruturante 

(...)”. (idem). 

Conquanto, com o recente advento do dia eletrônico, em que o prolongamento da 

duração do dia promove um continuum audiovisual, o que tem ocorrido é a dissipação 

do espaço e da alternância temporal dia/noite, que dá lugar ao efeito de superfície 

(interface) da instantaneidade da emissão luminosa. O presente permanente do tempo de 

uma duração técnica faz desaparecer a memória coletiva e consequentemente a 

subjetivação dos indivíduos, que já não vivenciam no corpo as interrupções temporais 

estruturantes (VIRILIO, op. cit., p. 51). 

Guy Debord teoriza sobre a passagem de tempo cíclico da produção agrária para 

o tempo irreversível ou o tempo das coisas. Esse tempo, recortado em fragmentos 

                                                                                                                                                                   

urbana. (BERMAN, 1986, p. 328-329) 



 

 

abstratos iguais, afirma-se oficialmente em toda a extensão do mundo com o mesmo dia, 

sendo assim o tempo da produção, o tempo-mercadoria (DEBORD, 2008, p. 101). De 

modo que, ao privilegiar a história do movimento abstrato das coisas, o tempo 

irreversível da produção tende a eliminar socialmente o tempo vivido (ibidem, p. 99). 

Assim, o tempo individual da vida cotidiana não encontra uma base de sustentação nos 

pseudoacontecimentos do tempo irreversível oficial da sociedade. Sem linguagem, sem 

conceito, nem acesso crítico ao seu próprio passado, a história da vida cotidiana 

individual não está registrada em lugar algum, por isso não pode se comunicar (ibidem, 

p. 107). Incompreendida e esquecida, ela é devorada pela falsa memória espetacular 

(idem), cuja inflação de acontecimentos e substituição precipitada, somadas a ausência 

de sintaxe do discurso espetacular, não permite a sedimentação de uma consciência 

histórica. 

A figuração das mercadorias consumidas cotidianamente em Isilda ou a Nudez 

dos códigos de barras, somada ao movimento de desvendamento de códigos e hábitos 

alheios pela atendente de caixa, parece apontar para uma denúncia do domínio pela 

mercadoria da vida social, ao mesmo tempo em que para um gesto de apropriação do 

cotidiano e, consequentemente, dos seus locais e acontecimentos. Ao abordar os 

episódios corriqueiros que constituem importantes referenciais para o estabelecimento 

de uma possível história pessoal, Manuel de Freitas, em sua poesia, busca resgatar do 

isolamento uma vivência que, ao ser agregada a uma sintaxe, passa a fazer sentido. Mas 

os impasses à fixação de qualquer coisa que semelhe a uma experiência são muitos, de 

modo que o sujeito lírico na poesia de MF está o tempo inteiro ameaçado de ser tragado 

pela alienação do tempo e pelo espaço de um mundo reificado. 



 

 

Outro aspecto interessante de Isilda ou a Nudez dos códigos de barras, que já no 

título do livro se manifesta, é o predomínio dos elementos mercadoria, expresso em 

códigos de barras, e trabalho, em Isilda.  Como aponta Debord, o trabalho, que no 

mundo capitalista é venda de força produtiva, portanto, nas suas proporções, também 

mercadoria, é constantemente alvo de apagamento no capitalismo pós-industrial. A todo 

custo, intenta-se separar o produto das forças produtivas que o originaram. O consumo 

alienado torna-se então um dever suplementar à produção para o proletariado, o qual já 

não pode reconhecer nas mercadorias os vestígios de sua opressão. De modo que “todo 

trabalho vendido de uma sociedade se torna globalmente a mercadoria total” 

(DEBORD, op. cit., p. 31). Se os vestígios das forças produtivas já se encontram 

devidamente distanciados quando as mercadorias se oferecem ao consumo em um 

supermercado, Manuel de Freitas, ao trazer aos poemas a trabalhadora Isilda, reintegra à 

mercadoria a dimensão do trabalho. Agora as mercadorias desvelam a exploração tão 

bem escondida em faces sorridentes de comerciais de margarinas26. O mundo do 

consumo sustenta-se através do “(...) pesadelo sentado, com barras transparentes” 

(FREITAS, 2001c, p. 18), a que Isilda está presa. 

No poema “Black Wings”, do livro O coração do sábado à noite, a aflição do 

sujeito poético frente ao processo de desmantelamento espacial e temporal da cidade e, 

consequentemente, das vivências afetivas urbanas é notável. O que nos leva a refletir 

como problemáticas relativas às categorias de espaço e tempo encontram repercussão na 

obra poética de Manuel de Freitas, produzindo uma constelação de significados:  

                                                        

26 A propósito de sorridentes comerciais de margarina, ver poema “Spot” de Manuel de Freitas, editado 
em Game Over, livro de 2002, e o artigo O público contra a publicidade em Manuel de Freitas, de Luis 
Maffei. 
 



 

 

 

Pergunto-me às vezes o que será  
feito de Antónia da Contraverso. 
Uma cidade faz-se desses pequenos 
gestos, desses rostos. Era como ver, 
por detrás do vidro da tarde, o disco 
que mais queria – agora que nada quero. 
Era um furacão, um sorriso sem balas 
ameaçando a adolescência por sarar. 
 
Mas sei, tive mesmo de saber, os  
 caminhos que tornavam próxima e  
 urgente a travessa da queimada,  
 com bares e restaurantes  
 onde a vida deixou de poder entrar.  
 
Pudesse eu oferecer à Antónia da 
Contraverso um copo de vinho 
ou um charro, qualquer coisa que 
me lembrasse de que estive ali. 
 
Mas nem os prédios em demolição respondem. 
 
(FREITAS, 2004d, p. 18) 

 

Ao afirmar que “uma cidade faz-se desses pequenos / gestos, desses rostos”, o eu 

lírico assinala uma urbe marcada afetivamente pelos indivíduos que a compõem, 

contrapondo-se assim a uma dinâmica urbana expressa no poema que desumaniza as 

relações sociais, transformando-as em valores de troca impessoais. Os “bares e 

restaurantes/ onde a vida deixou de poder entrar”, assim como a referência à antiga loja 

de discos Contraverso, apontam para razões de capital que suplantam as necessidades 

humanas de gerência de seu espaço. De modo que em “Black Wings”, apesar da 

marcação afetiva realizada pelo eu lírico, é evidente um sentido de perda que atravessa o 

poema. 



 

 

O eu lírico, então apelando para uma concretude sensível (“Pudesse eu oferecer 

à Antónia da / Contraverso um copo de vinho / ou um charro27, qualquer coisa que / 

me lembrasse de que estive ali.”) tenta responder minimamente ao movimento de 

apagamento das marcas afetivas, retendo através da memória a vivência da relação 

expressa e consequentemente sua subjetividade, uma vez que existência do “eu-

individual” só é permitida mediante um contato com o outro28. Mas ao constatar que 

“nem os prédios em demolição respondem”, o eu lírico além de apontar para uma 

dinâmica urbana de transformação do espaço, faz uma correspondência entre e a 

destruição da identidade habitante-lugar29 e o sentido agônico de perda ocasionado pela 

condição precária e temporária a que a vida humana está submetida.  

Em artigo da revista A Phala, o crítico Fernando Pinto do Amaral atribui como 

propriedade da poesia portuguesa, a partir da década de 70, uma “(...) exploração de 

áreas semânticas ligadas à fisicidade, ao uso vivido de sensações materiais e diretas a 

que podemos associar os nossos (muito mais do que cinco) sentidos.” (AMARAL, 1988, 

p. 161). Tal uso, que se repete em outros poemas de Manuel de Freitas, para além de 

“Black Wings”, parece indicar a formação de um corpo poético que se embrenha em seu 

corpo social. Sendo sintomático dessa conduta o uso de expressões como “Fumo uma 

silepse” (FREITAS, 2002b, p. 12) e “(...) dolorosa gramática de/ vidro (...)” (ibidem, p. 

46), as quais, ao remeterem-se a termos classificatórios que designam procedimentos da 

                                                        

27 Grifos meus. 
28 Como afirma Ana Costa, “a experiência não pode ser reduzida exclusivamente à referência a um 
símbolo abstrato, ou a uma imagem, ela precisa passar pelo corpo na sua relação com o semelhante e com 
o real” (COSTA, 2001, p. 32). E no momento em que, segundo Lacan, o suporte do corpo humano é um 
espelho cuja imagem é construída a partir da relação com o outro (COSTA, 2001, p. 36), indeterminando 
as fronteiras entre exterioridade e interioridade, a própria matéria da escrita é ameaçada quando negada ao 
indivíduo a apropriação da representação do mundo pela experiência, que é apenas possível através da 
relação com o outro. 
 



 

 

língua, evidenciam a dimensão corpórea da linguagem, ao mesmo tempo em que 

reivindicam uma relação mais direta e material entre vida social e palavra poética. De 

modo que se vê em Manuel de Freitas a construção de uma cidade cuja espessura 

espácio-temporal converte-se em uma estrutura imagética como poética, produtora 

também de sentidos. 

Desse modo, analisada pelo viés da problemática do espaço e tempo urbano, a 

poética de Manuel de Freitas leva-nos a refletir a respeito do lugar do sujeito em um 

espaço cada vez mais reificante, cujo processo contínuo de transformações promove o 

apagamento da memória coletiva e consequente subjetivação dos indivíduos. De forma 

que discussões relativas às categorias de espaço e tempo têm na obra poética de Manuel 

de Freitas um lugar privilegiado de ressonância, uma vez que, além de serem condições 

básicas da existência humana, tais categorias, dada a volubilidade a que estão 

submetidas na atualidade, têm sido incessante alvo de reflexão por parte dos sujeitos 

contemporâneos. 

 

3.3 Entre mudez e nudez: um dizer possível 

 

Para Guy Debord, a linguagem espetacular, ao constituir-se como elemento de 

formação do indivíduo, impede a sua contestação, ainda que sua intenção subjetiva seja 

oposta à sociedade espetacular (DEBORD, op. cit., p. 191). Esse fenômeno deve-se ao 

fato de que essa linguagem é a única que o indivíduo conhece, que lhe ensinaram a usar 

(idem). De modo que não pode pensar para fora das relações espetaculares veiculadas 

                                                                                                                                                                   

29 Termo retirado da obra Espaço-Tempo na Metrópole de Ana Fani Alessandri Carlos. 



 

 

pela sua linguagem. Tal linhagem de pensamento, desenvolvida por Debord, ao postular 

a inexistência de uma saída ou resistência à sociedade espetacular, aproxima-se do 

imaginário apocalíptico, uma vez que não permite pensar em sobrevivências. Contudo, 

faz-se necessário apontar que esses escritos sobre a linguagem não estão na primeira 

edição de A sociedade do espetáculo, mas nos Comentários sobre a sociedade do 

espetáculo, publicado em 1988. Assim, a ideia de apropriação do trabalho e da história 

total por meio do poder dos Conselhos de trabalhadores, a qual Debord expressa nos 

seus primeiros escritos, pouco a pouco vai cedendo lugar a uma visão mais próxima do 

juízo final. Se antes o espetáculo era a visão do dragão do apocalipse, que ainda podia 

ter seu movimento interrompido, agora esse horizonte concretiza-se.  

Martin Jay, em seu capítulo “La imaginacíon apocalíptica y la incapacidad de 

elaborar el duelo”, do livro Campos de Fuerza: entre la historia intelectual y la critica 

cultural, discute a tendência contemporânea para as visões apocalípticas. No entanto, 

diferente da tradição, as versões contemporâneas do apocalipse desdramatizam o fim, 

suprimindo também as esperanças de renascimento e renovação. Sem uma escatologia, 

Derrida afirma que a verdadeira catástrofe torna-se, portanto, “un cierre sin final, un 

final, sin final” (DERRIDA apud JAY, 2003, p. 178). De modo que se observa o 

surgimento de um apocalipse agora, como também para sempre – despojado de verdade 

e revelação (JAY, 2003, p. 178): “[El pensamiento pós-moderno] Promueve en cambio 

una actitud emocionalmente distante de indiferencia estética, que abandona las nociones 

tradicionales de resolución dramática o narrativa a favor de una fascinación 

inextinguible por estar en el borde de un final que nunca llega” (ibidem, p. 174). 

Em seu texto Vida nua, vida besta, uma vida, Peter Pál Pelbart recupera 

Foucault para discutir as diferenças entre o regime da soberania e o biopoder. Enquanto 



 

 

na soberania o poder preocupa-se “em fazer morrer, deixar viver”, cabendo ao soberano 

“a prerrogativa de matar, de maneira espetacular, os que ameaçassem seu poderio e 

deixar viverem os demais”, no contexto biopolítico a preocupação é, sobretudo, com o 

fazer viver, mais do que o fazer morrer (PELBART, 2006, p. 1). Interessa agora 

instaurar um sistema de vigilância que seja capaz de gerir a vida, controlar sua 

população e processos biológicos, ocorrendo o que Foucault denomina como biopoder: 

a “inserção controlada dos corpos no aparelho de produção por meio de um ajustamento 

dos fenômenos de população aos processos econômicos” (FOUCAULT, 1997, p. 132). 

De modo que Pelbart, no regime biopolítico, observa um desinvestimento da morte em 

favor de uma vida transformada em força produtiva: 

 

Assim, se antes o poder consistia num mecanismo de subtração ou 
extorsão, seja da riqueza, do trabalho, do corpo, do sangue, 
culminando com o privilégio de suprimir a própria vida, o biopoder 
passa agora a funcionar na base da incitação, do reforço e da 
vigilância, visando a otimização das forças vitais que ele submete. Ao 
invés de fazer morrer e deixar viver, trata-se de fazer viver, e deixar 
morrer. O poder investe a vida, não mais a morte -daí o 
desinvestimento da morte, que passa a ser anônima, insignificante. 
(PELBART, op. cit., p. 1). 

 

À discussão desses dois regimes, Pelbart acrescenta o que considera uma 

atualização do biopoder foucaultiano, recorrendo às teorizações de Agambem. Agora, 

segundo o filósofo italiano, a questão do biopoder não é mais de fazer viver, nem fazer 

morrer, mas de produzir uma sobrevida. Reduzidos ao sobrevivencialismo biológico, em 

uma pós-política espetacularizada, as vidas humanas estariam “à mercê da gestão 

biopolítica, cultuando formas de vida de baixa intensidade, submetidos à morna hipnose 

consumista, mesmo quando a anestesia sensorial é travestida de hiperexcitação” 

(PELBART, op. cit., p. 2): 



 

 

 

O biopoder contemporâneo, segundo Agamben - e nisso ele parece 
seguir, mas também "atualizar" Foucault - já não se incumbe de fazer 
viver, nem de fazer morrer, mas de fazer sobreviver. Ele 
cria sobreviventes. E produz a sobrevida. No contínuo biológico, ele 
busca até isolar um último substrato de sobrevida. Como diz 
Agamben: "Pois não é mais a vida, não é mais a morte, é a produção 
de uma sobrevida modulável e virtualmente infinita que constitui a 
prestação decisiva do biopoder de nosso tempo. Trata-se, no homem, 
de separar a cada vez a vida orgânica da vida animal, o não-humano 
do humano, o muçulmano da testemunha, a vida vegetativa, 
prolongada pelas técnicas de reanimação, da vida consciente, até um 
ponto limite que, como as fronteiras geopolíticas, permanece 
essencialmente móvel, recua segundo o progresso das tecnologias 
científicas ou políticas (PELBART, op. cit., p. 1). 

 

Assim, a vida nua, a que Peter Pál Pelbart se refere no título de seu texto, é a da 

redução da vida humana ao seu mínimo biológico (PELBART, op. cit., p. 1). Sua nudez 

é despojamento dos caracteres humanos responsáveis por uma experiência de vida que 

ultrapasse a do corpo meramente orgânico. Sendo representativa tanto em Pelbart como 

Agambem, a recuperação em seus textos da figura do mulçumano dos campos de 

concentração. O mulçumano, que “(...) era o detido que havia desistido, indiferente a 

tudo que o rodeava, exausto demais para compreender aquilo que o esperava em breve, 

a morte” (idem), em oposição à figura da testemunha, faz ressoar a imagem 

benjaminiana do mutismo dos soldados da Primeira Guerra Mundial ao retornarem para 

a casa. De modo que esse silêncio contrapõe-se ao movimento de elaboração de uma 

experiência. A linguagem, em seu amplo sentido de faculdade humana responsável pela 

transmissão e compartilhamento de sentidos, choca-se então contra o exausto silêncio de 

um corpo. Uma morte em vida: um apocalipse agora e para sempre. 

Em “Nick Cave, 1988”, de Jukebox, vê-se a construção de uma espécie de 

diálogo dirigida a um “tu”.  O poema, que é dedicado para o Lex, relata um episódio 

vivenciado por dois amigos após um concerto de Nick Cave: 



 

 

 

O concerto, embora excelente, 
não foi o melhor da noite. 
Preferi, a desoras, aquela  
ida à Jukebox, onde ouvimos 
Birthday Party e levámos (God 
save the punks) muitíssimos pontapés. 
 
Fazia parte desses anos 
Uma certa violência 
cuja ternura se perdeu. 
Como se perdem amigos, 
lugares, súbitas canções. 
Penso às vezes que mais valia 
ter-te deixado ali, no chão do bar, 
poupando-te ao massacre do futuro. 
 
Mas é assim, a juventude. Demasiado 
impulsiva, excessivamente fugaz. 
E faltava ainda, para qualquer de nós, 
a pior sova, aquela que nem rosto tem. 
 
(FREITAS, 2005a, p. 20) 

 
Como os demais poemas de Jukebox e Jukebox 2, “Nick Cave, 1988” toma 

emprestado  o nome de um artista. O poema contém também referência a um conjunto 

musical: Birthday Party – banda australiana de rock gótico / pós-punk, da qual Nick 

Cave, antes de começar sua carreira solo em 1984, era integrante. Em suas letras, a 

banda combina elementos “sagrados e profanos” (REYNOLD, 2005, p. 429) com 

imagens do Antigo Testamento, tais como histórias sobre pecados, maldições e 

danações (ibidem, p. 430). Assim, observa-se certa coincidência entre a agressividade 

lírica e musical da banda com a cena mencionada no poema: a execução de um mosh ou 

roda de rock30 – “(...) onde ouvimos/ Birthday Party e levámos (God /save the punks) 

                                                        

30 O mosh, também conhecido como moshing ou bate-cabeça, consiste no ato de puxar, empurrar e até 
colidir com outras pessoas em apresentações musicais como modo de entretenimento. Esse tipo de ato, 
que também pode ser considerado uma espécie de dança, é comumente associado a gêneros musicais mais 
agressivos, como o hardcore punk e o heavy metal (MOSH. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosh>. Acesso em 14 dezembro 2012). 



 

 

muitíssimos pontapés”. Mas importa atentar para a reflexão que o poeta, agora, no 

momento da escrita, faz da memória do amigo estirado no chão: “Penso às vezes que 

mais valia/ ter-te deixado ali, no chão do bar,/ poupando-te ao massacre do futuro”. O 

“massacre do futuro”, tal como uma maldição, “a pior sova, (...) que nem rosto tem” é 

como o “(...) cierre sin final, un final, sin final” (DERRIDA apud JAY, 2003, p. 178) 

descrito por Derrida. A juventude, “Demasiado/ impulsiva, excessivamente fugaz”, dá 

passagem ao mundo adulto, marcado por um contínuo de perdas, ausência de 

horizontes, trabalho – em sua dimensão alienada, embotamento de sentidos e excessivo 

controle social. Assim, como já mencionado em capítulo anterior, parece existir em 

Freitas um final em vida – uma sobrevida na qual se repercutem exaustivamente 

imagens de morte: “Só quando nos despedimos percebi que vida/ de que lhe falava 

tinha, para ele, a espessura/ exacta da morte, das portas tão fechadas como os dias” 

(FREITAS, 2008a, p. 31).  Sobrevida essa apenas possível de alcançar uma extinção 

verdadeira através de um apocalipse escatologicamente definitivo: a morte última. 

Deleuze, no capítulo “Nietzche e São Paulo, D. H Lawrence e João de Patmos” 

do seu livro Crítíca e Clínica, menciona a reivindicação ambígua, contida no livro 

Apocalipse, dos “fracos” e “pobres” por uma destruição total do poder, ao mesmo 

tempo em que um desejo por infiltrar-se em todos os seus poros” (DELEUZE, 2006, p. 

48). No momento, interessa-me, em Deleuze, pensar na ideia apocalíptica conjugada a 

certa noção de justiça, uma destruição plena capaz de varrer todos os males da Terra. De 

modo que, em Manuel de Freitas, o anseio de poupar o amigo do massacre futuro pela 

morte imediata e final, assim como a repetição ininterrupta de palavras semanticamente 

associadas à finitude, aparenta demonstrar no poeta uma vontade de um fim capaz de 

suplantar “o horror de estarmos vivos” (FREITAS, 2005a, p.15), “o nojo de haver 



 

 

mundo” (FREITAS, 2005a, p.10). Contudo, o segundo movimento do Apocalipse, que é 

o de construção de uma Nova Jerusalém, um poder de juízo e moral, ainda que 

ambicionado em poemas como “Spot” – “O que, na verdade, me/ deixa saudades da 

censura,/ de uma censura nova / que exterminasse imbecis/ e deixasse a terra a quem/ 

ela é, como dever ser, pesada” (FREITAS, 2007d, p. 55) –  encontra-se inviabilizado em 

sua escrita: 

Mas fiquemos por aqui, 
sobre a terra dura 
e além do mais inútil, 
muito longe enfim 
de qualquer Jerusalém pensável. 
 
(FREITAS, 2007d, p. 61) 

 

Assim, observa-se em Freitas a impossibilidade de edificação de qualquer 

espécie de utopia pós o fim, uma vez que essa sequer se delineia em pensamento – 

“muito longe enfim/ de qualquer Jerusalém pensável”. Além do mais, vale lembrar de 

que, na ambição de João de Patmos por uma Jerusalém celestial, vê-se desenhar um 

sistema de Juízo que, para Deleuze, muito se assemelha à planificação militar-industrial 

do Estado mundial absoluto (DELEUZE, 2006, p. 52). De forma que o estabelecimento 

de uma cidade pós um fim redentor corre o sério risco de converte-se em um terror 

arquitetônico, tornando-se inabitável. O que força o poeta a abandonar o intuito de 

erigir espaços utópicos para concentrar-se na imagem de um fim último, capaz de 

exterminar inteiramente todos os males, até os que sequer rostos possuem – “E faltava 

ainda, para qualquer de nós,/a pior sova, aquela que nem rosto tem” – mas também de 

extinguir o que no inferno é falha, afeto da morte vencedor: “Talvez adormeçamos lado 

a lado,/de costas para a morte, e haja corsários ao fundo,/um mar de gelo protegendo-

nos da noite” (FREITAS, 2008a, p. 21). 



 

 

 Sem nem um rosto capaz de realizar um processo de individuação, em “Nick 

Cave, 1988”, a desfiguração pela sova final é tão completa que essa sequer apresenta 

uma forma. Uma violência amórfica e crua que contrasta com a terna violência de 

outrora. Ainda em seu artigo Vida nua, vida besta, uma vida, Peter Pál Pelbart recupera 

as perguntas do filósofo Zizek a respeito do que realmente significa estar vivo hoje para 

pensar na questão da sobrevida. Utilizando-se do polêmico exemplo do terrorismo, 

Zizek, em Bem-vindo ao Deserto do Real, questiona-se se acaso os terroristas, ao 

explodirem-se, não estariam, num sentido enfático, “mais vivos” que outras pessoas, 

que apesar de levarem uma “boa vida”, teriam “uma existência asséptica, indolor, 

prolongada ao máximo, onde até os prazeres são controlados e artificializados” (ZIZEK 

apud PELBART, 2006, p. 2). O que leva o autor à pergunta: “Não vale mais um 

histérico verdadeiramente vivo no questionamento permanente da própria existência que 

um obsessivo que evita acima de tudo que algo aconteça, que escolhe a morte em vida?” 

(idem). 

Assim, seguindo a linha de pensamento de Zizek, a violência terrorista, da mesma 

maneira que a violência juvenil representada no poema, poderia ser modos de romper 

com “formas de vida de baixa intensidade” (PELBART, 2006, p. 2). Contra uma 

“indiferença sem qualidades, em que ninguém mais se reconhece na trivialidade do 

mundo de mercadorias infinitamente intercambiáveis e substituíveis” (idem), propõe-se 

em “Nick Cave, 1988” a retomado do corpo naquilo que lhe é mais próprio, “sua dor no 

encontro com a exterioridade, sua condição de corpo afetado pelas forças do mundo e 

capaz de ser afetado por elas: sua afectibilidade” (idem). De modo que a figuração da 

violência em “Nick Cave, 1988”, como também do corpo putrefato/deformado inscrito 

na poética de Freitas, que também é violento na escatologia de sua representação – 



 

 

“hemorróidas, esquentamentos e algumas / cáries teimosas” (FREITAS, 2001a, p. 53), 

“(...) fluxo hemorroidal/ que tanto desfeará a rósea carne possessa” (ibidem, p. 38) – 

contrapõem-se às concepções de um corpo de mercado, o qual passa a ser sinónimo de 

prova de sucesso social, exibido como um espetáculo.  

Recentemente, através da interação do capital com as biotecnologias e a medicina, 

observa-se o surgimento de uma política ideológica do healthism31, a qual Robert 

Crawford, em seu artigo Healthism and the medicalization of everyday life, caracteriza 

como a colocação do problema da saúde e doença, e consequentemente do bem-estar 

geral, a um nível individual (CRAWFORD, 2006, p. 401). Os indivíduos pressionados a 

tomarem a responsabilidade por gerenciar os riscos à sua saúde, assim como evitar 

doenças, estão em um estado permanente de tensão em vista das exigências 

contraditórias. Se de um lado se tem o hedonismo constante e o incentivo de um 

consumo descomedido, do outro se tem o imperativo da disciplina e do controle 

corporal (NASCIMENTO, 2007, p. 58). O que leva os indivíduos a responsabilizarem-

se por sozinhos suprirem todas suas necessidades, substituindo a tentativa de restaurar a 

ordem moral pela obsessão com o domínio do corpo, das suas performances e 

movimentos (ORTEGA apud NASCIMENTO, 2006, p. 59). O corpo torna-se então 

lugar da moral, matriz de um processo de subjetivação, ocorrendo o deslocamento da 

subjetividade e interioridade do indivíduo para o corpo (idem). O corpo, ainda que um 

dos últimos espaços possíveis de criação, também sofrerá do imperialismo da imagem 

de bem-estar e felicidade, remetendo-se para uma exterioridade espetacular. 

                                                        

31 Não há tradução para o termo em português. 
 



 

 

Assim, em oposição a um processo de espetacularização do corpo e de 

embotamento de sua potência de afectibilidade, a poética de Freitas elege a 

caracterização de um corpo agressivo, no limiar entre vida e perecimento, revertendo o 

movimento atual de desinvestimento da morte.  Pois agora, segundo Peter Pál Pelbart, é 

a fraqueza, a falha que permitirá ao corpo a capacidade de ser afetado, de “dar passagem 

a outras forças que um corpo excessivamente blindado não permitiria” (PELBART, 

2006, p. 3) – sendo talvez por isso tão alta a incidência de tantos personagens literários, 

de Bartleby ao artista da fome, que “precisem de sua imobilidade, esvaziamento, 

palidez, no limite do corpo morto” (idem).  

Pelo o que é resto, pela falha, será ainda possível intentar uma resistência à 

estagnação espetacular em Manuel de Freitas, uma vez que o erro impulsiona o 

movimento, ao contrário da perfeição. E lembremos de que a própria falha do dizer 

poético é sua potência, pois se houvesse uma relação de exata equidade entre referência 

e objeto referido, não haveria porque os poetas gastarem energia em busca de uma 

expressão: encontrada a fórmula decretar-se-ia o fim da poesia. A própria conversação 

humana também se extinguiria, já que são as rugosidades das palavras e vivências no 

ato da partilha intersubjetiva que não permitem o seu esgotamento. De forma que se faz 

necessário um dizer além dos códigos fatais. Palavras que imponham um desconcerto à 

objetificação subjetiva. 

No entanto, vale lembrar que a falha não é elemento novo em poesia portuguesa. 

Camões, o vate de maior prestígio em literatura portuguesa, já exprimia a condição de 

falho ao seu maior valor. O amor, força motor do homem, não encontra correspondência 

em um ideal platônico, sua potência se estabelece em sua contradição: não há 

fechamento conceitual, mas abertura. Queda e voo, o amor para Octavio Paz, assim 



 

 

como para Camões, é uma aposta. Sua falha, o que nele erra, excede, não se iguala, é 

condição para o seu movimento:  

 

Para os cristãos e os muçulmanos o grande mistério é a queda: a dos 
homens, mas também a dos anjos.  Grande queda, o grande mistério, 
foi o do anjo mais belo, o lugar-tenente das milícias celestiais: Luzbel. 
A queda de Luzbel prenuncia e contém a dos homens.  Mas Luzbel, 
até onde sabemos, é irredimível: sua condenação é eterna. O homem, 
ao contrário, pode pagar sua falta, transformar a queda em vôo. O 
amor é o reconhecimento, na pessoa amada, desse dom do vôo que 
distingue todas as criaturas humanas. O mistério da condição humana 
reside em sua liberdade: é queda e é vôo. E nisso também reside a 
imensa sedução que exerce sobre nós o amor. Não nos oferece uma via 
de salvação e muito menos é uma idolatria.  Começa com a admiração 
diante de uma pessoa, vem depois o entusiasmo e tudo culmina com a 
paixão que nos leva à felicidade ou ao desastre. O amor é uma prova 
que a todos, felizes e desgraçados, enobrece (PAZ, 1993, p. 86). 

 

Desse modo, recuperando um dos primeiros tópicos mencionados no início deste 

capítulo, a questão do silêncio, acrescida da discussão da falha/ resíduo, sobre a qual me 

detetive mais profundamente na segunda parte do primeiro capítulo, fecho este capítulo 

com a leitura do poema “5 010509001229”, de Isilda ou a Nudez dos códigos de barras, 

articulando essas duas discussões à problemática da finitude/ sobrevida discutida nesta 

seção: 

 
É o que se chama um "higiénico": latas, 
comida feita e embalada, whisky, 
cerveja ou vinho (quando não os três). 
Deve beber-lhe bem e mudar pelo menos 
duas vezes por semana a areia do gato. 
É tímido, inseguro e – por isso mesmo – 
extremamente rápido a arrumar as compras. 
Vai pagar outra vez com cartão. Hoje 
parece mais triste, talvez por no seu íntimo 
saber já que vai escrever um poema 
sobre mim, mera ajudante de leitura 
dos códigos fatais em que cada um se expõe. 
 
Mas para quê tantas palavras? Bastava-lhe 
ter dito que me chamo Isilda 



 

 

e que a vida que tenho não presta. A dele, 
suponho, não será muito mais feliz. 
Escusava era de maçar a gente 
com o que sofre ou deixa de sofrer. 
 
A minha sabedoria é muda, desumana: 
um dia enlouqueço ou fico para sempre presa 
a um pesadelo sentado, com barras transparentes. 
 
(FREITAS, 2001c, p. 18) 
 

O poema “5 010509001229”, o penúltimo de Isilda ou a Nudez dos códigos de 

barras, é uma leitura da atendente Isilda sobre o poeta. De começo nada a priori tão 

distinto dos outros poemas contidos no livro. Mas após a descrição das mercadorias 

consumidas pelo poeta e das deduções a respeito de suas características psicológicas e 

modos de vida, seguida da forma de pagamento, Isilda comenta que o sujeito 

 

parece mais triste, talvez por no seu íntimo 
saber já que vai escrever um poema 
sobre mim, mera ajudante de leitura 
dos códigos fatais em que cada um se expõe. 

 

A esse momento, em que se põe em evidência a tessitura do poema, sucede-se o 

questionamento de Isilda sobre a necessidade do trabalho poético – “Mas para quê 

tantas palavras? Bastava-lhe/ ter dito que me chamo Isilda/ e que a vida que tenho não 

presta”. Para, mais adiante, finalizar: “A minha sabedoria é muda, desumana:/ um dia 

enlouqueço ou fico para sempre presa/ a um pesadelo sentado, com barras 

transparentes”. 

Assim, vê-se delinear em “5 010509001229” uma indagação a respeito do valor 

da poesia e seus modos de fazer, uma vez que, ao tradicional trabalho poético, Isilda 

propõe uma fala literal, nua, no limiar da mudez. Um dizer, cuja capacidade absoluta de 

desnudamento da existência, fosse tal como a do sol de Platão, em sua Alegoria da 



 

 

caverna, extinguindo-se, paradoxalmente, a necessidade de palavras, de uma 

intermediação. Uma sabedoria sem o processo civilizatório humano, tal como em O 

inumano32 de Lyotard. Uma utopia poética que, a fim de chegar ao desconhecido, opta 

por não falar, uma vez que a fala é um modo de conhecimento, à medida que, para 

Bataille, “a palavra silêncio é ainda um ruído, falar é em si mesmo, imaginar conhecer, 

e para não mais conhecer necessitaria não falar” (BATAILLE apud SANTOS; LEAL 

2007, p. 120). 

Contudo, importa lembrar de que tal ideal do fim da intermediação apenas pode 

se sustentar através de uma forte crença ontológica, não compatível com a dicção dos 

poetas sem qualidades, em uma concepção freitiana. Em adição, tal princípio de mudez 

como de nudez absoluta partilha de pretensões totalizadoras, tais como a Nova 

Jerusalém de Deleuze e a sociedade espetacular de Guy Debord, uma vez que é livre de 

falhas como também de humanidade, portanto unânime e incontestável em sua visão. 

Assim, a proposta de Isilda por uma literalidade da expressão, uma sabedoria muda, 

choca-se, inclusive pela sua proximidade espacial no poema “5 010509001229” com a 

loucura e o “pesadelo sentado, com barras transparentes”, sugerindo uma 

impossibilidade de linguagem que conduz o sujeito a um estado extremo de 

vulnerabilidade: a do mulçumano. Alienada de sua própria vida, a atendente Isilda, 

somente pela leitura nua dos códigos fatais, convertida em escrita poética, pode superar 

sua carência de expressão, dar voz a sua sabedoria muda. O que aponta uma 

necessidade de desnudamento, um corpo a corpo com a linguagem mercadológica, a fim 

de intentar uma fratura: “The most common method among poets in resistance is 

                                                        

32 Ver Lyotard, 1997. 



 

 

guerrilha method: rapid incursions in hostile territory to achieve objectives and then 

return to safe ground” (CASAS apud MARTELO, 2012, p. 44).  

Mas recordo das considerações de uma aula de Jorge Fernandes da Silveira sobre a 

palavra pobre33. A palavra pobre, a qual traz em si a marca de sua carência, está em um 

estado limite, interditada, na fronteira com o silêncio, não-dicionarizada. O que nos leva 

a pensar que talvez a verdadeira ausência de qualidades/pobreza reivindicada por 

Manuel de Freitas em sua obra poética e prefácio à antologia poetas sem qualidades seja 

a do limiar do silêncio, da falha, do menor, da intermitência da imagem – no intervalo 

de suas aparições.  Pois, por mais poderosa que seja a linguagem imagética do 

espetáculo, a qual Debord postula, a natureza da imagem é frágil, é de reaparecimentos 

e redesaparecimentos incessantes.  

Assim, em um delicado equilíbrio entre a mudez e a nudez, entre silêncio e dizer, 

estabelece-se a poética de Manuel de Freitas: em um território profundamente 

tensionado, à procura de um desnudamento de palavras que não irrompa na mudez. E, 

por maior que sejam os esforços do poeta para convencer que “não vale a pena / nomear 

o vazio com palavras mais estéreis ainda” (FREITAS, 2001a, p. 20), que “(...) nada 

deveria ser ”(FREITAS, 2005a, p. 14), esse ainda escreve. E a escrita, ainda que 

desiludida e descrente de sua validade, nunca pode ser considerada apática, pois essa é 

sempre intervenção, enfrentamento com o mundo. A arte, em oposição à domesticação 

dos desejos e paixões, é “estimulante da vontade de poder, excitante do querer”, no 

dizer de Deleuze (DELEUZE apud NASCIMENTO, 2007, p. 81). E ainda que, na 

                                                        

33 Ideia retirada de aula sobre o poeta António Ramos Rosa ministrada pelo Prof. Dr. Jorge Fernandes da 
Silveira (UFRJ), convidado pela Profa. Dra. Ida Alves para seu curso de pós-graduação “Espaços de 
escrita na poesia portuguesa pós-Pessoa”, no segundo semestre de 2012, no Instituto de Letras da UFF. 
 



 

 

poesia de Manuel de Freitas, os leitores encontrem o reflexo de uma sociedade em crise, 

em que o valor do capital parece sobrepor-se ao da experiência, a escrita, mesmo em 

tempos de um capitalismo pós-industrial, continua sendo um trabalho artesanal, 

exigente do outro. Exigente igualmente de tempo, para que leitor e escritor, pelas 

bordas34 dos seus corpos, vivenciem eles também, pelo par leitura/escrita, o corpo de 

um outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

34 Ver Costa, 2001. 



 

 

 

 

4. DA TRADIÇÃO POÉTICA EM MANUEL DE FREITAS 

 

4.1 Um uso desviado 

 

 Em um minicurso sobre a poesia portuguesa contemporânea, ministrado pelo 

professor, poeta e crítico de poesia António Carlos Cortez35, no segundo semestre de 

2012, na Universidade Federal Fluminense, muito se discutiu sobre o lugar da poesia 

sem qualidades no contexto da poesia portuguesa contemporânea. Mas o que mais me 

instigou em meio a tantas discussões sobre as características do fazer poético dos poetas 

da antologia de 2002 foi a pergunta de uma aluna na plateia: “Mas, afinal, por que ainda 

escrevem em versos?”. A pergunta, que no minicurso foi convertida em argumento 

desclassificatório da poesia sem qualidades, ficou por mais tempo a ressoar em minhas 

anotações sobre a poesia de Manuel de Freitas.  

 Se na primeira seção do primeiro capítulo escrevi como a narratividade prosaica 

dos versos freitianos mergulha a aflição do sujeito poético nas dores cotidianas para 

compor o que considera o espírito de sua época, na segunda seção me detive na 

descrição de um processo de estranhamento que força a linguagem lisa da comunicação 

tradicional, imbuída de um aparente excesso de literalidade, a mostrar suas dobras – a 

                                                        

35 António Carlos Cortez (Lisboa, 1976) publicou quatro livros de poesia (Ritos de Passagem, 1999; Um 
Barco no Rio, 2002; A Sombra no Limite, 2004 e À Flor da Pele, 2008). É crítico de poesia no Jornal de 
Letras e colaborador de revistas da especialidade – Relâmpago, Colóquio/Letras, Mealibra – onde tem 
escrito essencialmente sobre poesia portuguesa contemporânea. Professor, publicou também um livro de 
 



 

 

ativar a potência dos restos inauditos pela alienação cotidiana. De modo que, após tais 

análises, me é impossível considerar que a proximidade da poesia de Manuel de Freitas 

com a prosa revela a má qualidade de seus versos ou uma ausência de poeticidade da 

sua obra. 

Mas, importa também lembrar que “o verso não é um sinal infalível de que um 

texto pertence a um gênero” (STALLONI, 2003, p.134), embora a estrutura versificada 

seja a maneira mais usual de recorrência do gênero lírico e a de mais fácil 

reconhecimento para um leitor leigo. Desse modo, é de comum acordo entre a maioria 

dos teóricos que a forma versificada está longe de poder nos dizer algo relativo à 

qualidade da poesia ou de sua pertença ao gênero lírico. De forma que, para a análise 

qualitativa da poesia sem qualidades, a incidência da estrutura versificada nada ou 

pouco contribuiria para um bom juízo dos seus escritos. Contudo, a pergunta ainda paira 

em minha cabeça, em direção ao poeta alvo de meu estudo: por que Manuel de Freitas 

escreve sempre em versos? 

Ainda que a versificação na obra de Manuel de Freitas implique um trabalho de 

metrificação e ritmo, como verifiquei na leitura do poema “Carpe Diem”, portanto, um 

determinado modo de expressão poético, sua recorrência me parece dizer algo mais. 

Luís Miguel Queirós, em O “último” livro de Manuel de Freitas, ressalta o delicado 

equilíbrio entre poesia e prosa na poesia de Manuel de Freitas. A tal frágil equilíbrio, 

que é acompanhado de inúmeros questionamentos do poeta a respeito do fazer poético e 

sua validade – “As palavras, bem sei, estragam/ sempre tudo” (FREITAS, 2005a, p. 22) 

– é acrescido outro elemento: a música. Assim, a poesia de Manuel de Freitas ao trazer à 

                                                                                                                                                                   

crítica (Nos Passos da Poesia, 2005) e organizou, selecionou e posfaciou o livro Os Animais do Sol e da 
 



 

 

tona a linguagem musical, que se encontra inscrita na própria origem do ato poético, 

encarnado pela figura mítica de Orfeu – “cujo canto, acompanhado pelos sons da lira, 

conseguia encantar o universo inteiro” (STALLONI, op. cit., p.143) – ao mesmo tempo 

em que faz recordar a tradicional relação entre poesia e música, aponta para uma cisão 

entre essas duas linguagens: “Pecado, maior, é tentar traduzir a música” (FREITAS, 

2003a, p. 7). Uma atualização do imaginário ocidental da queda, a música parece em 

Freitas evidenciar um ideal de expressão do qual a poesia é apenas falha, sendo a 

estrutura versificada um resíduo remanescente do que um dia foi inteireza – “A sombra 

de uma cadeira, / a morte; nestes versos, insonoros, o não saber morrê-la” (FREITAS, 

2005a, p. 12).  

Em adição, vê-se já se estruturar no prefácio O tempo dos puetas uma 

argumentação que busca legitimar o lugar da poesia sem qualidades enquanto poesia, 

como também uma marcada contraposição do status da poesia em relação ao da prosa – 

“O declínio da aura significa, entre outras coisas, o predomínio do temporal sobre o 

eterno e, concomitantemente, da prosa sobre o verso (em termos comerciais, pelo 

menos36” (FREITAS, 2002a, p. 11). Assim, observa-se que a poesia de Manuel de 

Freitas, ao mesmo tempo em que se configura em uma proximidade muitas vezes limite 

com a prosa, até mesmo a comercial, também dessa exige se diferenciar. Pois, para obter 

uma expressividade compatível com o seu tempo, Freitas julga ser preciso um 

movimento de porosidade, de abertura da poesia para a prosa, sem contudo, nela 

descambar. Um necessário recurso para a manutenção do discurso lírico, seus versos, 

                                                                                                                                                                   

Sombra (edições Quasi, 2003), de António Ramos Rosa. 
36 Grifos meus. 



 

 

inclusive no que concerne sua relação com a música, são uma reinvindicação pelo lugar 

de sua poesia, como também de sua inserção em uma tradição. 

Em seu livro As artes da palavra, Leandro Konder aborda como os poetas, por 

mais singulares ou pulverizados que o sejam, compõem constelações, de forma que 

 

na incomensurável diversidade de suas falas, constituem não um coro 
– com suas harmonias tão disciplinadas! –, mas um quadro de 
intercâmbio e colisão de discursos, uma justaposição quase caótica de 
falas, resultando, entretanto, num diálogo surpreendente, revelador de 
uma discussão indireta que ninguém sabia estar sendo travada 
(KONDER, 2005, p. 20). 

 

Assim, por mais que Freitas afirme que “Talvez prefiras outros,/ imunes aos “das 

letras”” (FREITAS, 2003a, p. 26) e que “Os meus ‘poetas’ chamam-se Billie Holiday, 

Roberto Goyeneche, Tom Waits” (FREITAS apud MAFFEI, 2007, p. 16-17), Manuel 

de Freitas, como aponta Luis Maffei, é um poeta “rigorosamente atento à tradição, a sua, 

sem que deixe de ser atento a seu próprio à-vontade para manejar como queira a 

tradição, a sua.” (MAFFEI, 2007, p. 14). De modo que a agressividade e o tom, por 

vezes satírico, em suas referências aos poetas da tradição, em verdade, muitas ocasiões 

não constituem uma depreciação da obra poética em evidência, mas, como salienta 

Pedro Eiras, uma profanação em sentido agambeniano: “não uma destruição, mas a 

entrega do passado a um novo uso, a cedência daquilo que era protegido pela distância a 

um usufruto criativo e colectivo” (EIRAS, 2011, p. 60).  

Contra o poeta monumento, estátua em praças públicas, Freitas propõe um texto 

e uma leitura (EIRAS, op. cit., p. 18). Contudo, sua leitura da tradição vai além das 

questões literárias propriamente ditas para recuperar nas obras também uma espécie de 

eidos, uma ideia substancial, a qual só pode existir quando os objetos da tradição estão 



 

 

livres do valor de culto, sendo assim postos em uso, disponíveis a uma nova 

hermenêutica (ibidem. p. 59). A esse respeito, vejamos as considerações de Pedro Eiras 

sobre a relação da poesia de Manuel de Freitas com a música de Bach: 

 

O que fica de Bach é o “eidos” de uma música. Não a própria música, 
que seria pecado traduzir; não o corpo ressurecto, porque se aceita a 
destruição de tudo; não o valor erudito, porque se recusam 
estereotipadas qualidades. Mas o imponderável de uma revisitação. 
Isto significa que o ‘eidos’ apenas existe para aquele que ouve Bach e 
escreve o poema, não há um ‘eidos’ em si, como uma essência da 
música, mas o acontecimento criativo de uma hospitalidade, ou não, 
do que regressa a determinados ouvidos atentos. (EIRAS, op. cit., p. 
87) 
 

 Em atitude similar, Guy Debord postula a noção de desvio. Ainda que sua 

oposição entre citação e desvio seja, a meu ver, redutora da potencialidade da citação, o 

que interessa em sua conceitualização é a ideia de uma linguagem fluida não-hierárquica 

que, ao pôr em movimento pensamentos, escritos do passado, através de um uso, é 

capaz de retomar um núcleo de verdade. Ou, num olhar menor, um sentido que se faz 

verdadeiro no texto presente: 

 

O uso desviado é o contrário da citação, da autoridade teórica sempre 
falsificada pelo simples fato de ser ter tornado citação, fragmento 
arrancado do seu contexto, do seu movimento, da sua época como 
referência global e da opção exata que representava dentro dessa 
referência, exatamente reconhecida ou falseada. O desvio é a 
linguagem fluida da antiideologia. Ele aparece na comunicação que 
sabe que não pode deter nenhuma garantia em si mesma e 
definitivamente. Ele é, no mais alto nível, a linguagem que nenhuma 
referência antiga e supracrítica pode confirmar. Ao contrário, sua 
própria coerência, em si mesmo e com os fatos praticáveis, pode 
confirmar o antigo núcleo de verdade que ele traz de volta. O desvio 
não fundamentou sua causa sobre algo exterior à sua própria verdade 
como crítica presente. (DEBORD, 2008, p. 134) 

 



 

 

 No livro [SIC], de 2002, cuja citação de abertura é de Mario de Sá-Carneiro e de 

fechamento é de Sá Miranda, o poema inicial da seção “Livro de reclamações”, já no 

título, remete-se sonoramente a um dos mais famosos poemas de Álvaro de Campos. A 

fim de pensarmos nas ressonâncias de uma tradição pessoana, como também cesariana 

no poema, vejamos algumas estrofes de “Pastelaria”: 

 

Sim, deve ser do Outono. Começaram 
a destruir a cidade (prioridades 
automóveis, dizem) e o cu do Duque 
da Terceira resigna-se fechadamente 
ao rigor dos novos eléctricos. 
 
Estou à tua espera - enredo banal, 
cigarrilhas. Um novelo de fumo 
abraça a espanhola que se 
contorce no balcão para apagar um traço 
mínimo de chocolate (pouco importa, 
meus senhores, se ela leu ou não Pessoa). 
 
Chegam depois as primeiras putas num cais 
sem marinheiros. Abafado pelo trânsito, 
o protesto de um negro mal fodido. E bares 
de esquina, lulas fritas, anzóis de vários 
feitios - há quem diga que o amor, também. 
 
Encostada aos bolos da véspera, 
a estória irremediavelmente fútil 
do casalinho louro que nunca pôde 
ter filhos. Lisboa adormece e é Outono, 
no peso de um "caralho!" um pouco 
mais sonoro, vindo do telefone público 
que ainda aceita as moedas do pânico. 
 
E os empregados, hirtos e dominicais, 
passeiam o bigode, o brandy mortal 
dos dias sempre assim. Enquanto 
(vamos supor) te espero sentado 
e o poema se escreve aberto sobre o Tejo. 
 
Quanto custa a carne, aqui? 
Barcos que apesar de tudo 
comprometem estas coisas 
e seguem para índia nenhuma 
ou para a américa geral de todos 
(massacres ao domicílio, pois 



 

 

fumar provoca doenças cardiovasculares). 
Vamos falar limpo, agora. 
 
(...) 
 
Comboios que vão partir, Laforgue, 
jornais por ler. Ou as palavras 
cariadas que o haxixe tornou 
mais sábias: "eu, a bem dizer, não existo". 
Sombras de lodo a revirarem-se 
de novo nas paredes do léxico 
que nos coube em sorte. Este 
azar profundo, quando às sete e meia 
da tarde Herberto Helder descia 
paulatinamente a rua do Alecrim 
numa pose de cidadão (desconfiar 
das aparências, eis o inferno. Aqui.). 
 
Sim, deve ser Outono. Em Pequim, 
Lisboa ou Belfast. Começaram 
a destruir a cidade e a segredar infâmias 
no intervalo dos tremoços. Há uma certeza 
de rastos que não vem quando a chamamos. 
 
Por outras palavras, amo-te. 
 
(FREITAS, 2002b, p. 47) 

 

Ambos situados em meio citadino, em “Pastelaria” tal como em “Tabacaria”, vê-

se a observação de um sujeito poético, o qual escreve de dentro de uma acomodação, 

sobre um fora. Outra característica comum entre os textos são os traços de teatralidade 

assim como os evidentes momentos de quebra do discurso que os dois poemas 

apresentam, de modo que a leitura das primeiras estrofes de “Pastelaria” já faz ativar 

nos leitores minimamente conhecedores de Álvaro de Campos a lembrança de sua 

dicção poética. E, se ainda restam dúvidas a respeito da referência ao poema de 

Campos, Freitas a explicita, ao retomar a marcante passagem em que uma rapariga, em 

“Tabacaria”, come chocolates: 

 

Estou à tua espera – enredo banal, 



 

 

cigarrilhas. Um novelo de fumo 
abraça a espanhola que se 
contorce no balcão para apagar um traço 
mínimo de chocolate (pouco importa, 
meus senhores, se ela leu ou não Pessoa).  

 

 Mas se em Campos a cena é marcada por um excesso – “Come, pequena suja, 

come!/ Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes!” 

(PESSOA, 1990, p. 196) – em Freitas tal excesso converte-se em “um traço/ mínimo de 

chocolate”. O escasso chocolate, em “Pastelaria”, é agora irônica provocação ao 

clássico, chocando-se com uma desesperada eloquência já não mais compatível com o 

espírito da lírica contemporânea, numa visão freitiana. O que nos deixa aventar a 

hipótese de que Freitas esteja a dizer que a realidade asséptica e artificializada do seu 

tempo já não permite a gula infantil, mas apenas o traço mínimo de um apetite 

cinicamente encoberto. 

 Diferente também de “Tabacaria”, em “Pastelaria”, o foco do fora não aparenta 

estar apenas em um lugar. Em deambulação, como em “Passo na noite da rua 

suburbana”, de Campos, o poema de Freitas vai dos novos eléctricos ao cais, dos cais 

aos comboios, de forma que, mesmo no espaço físico de sua acomodação, o sujeito 

poético de “Pastelaria” realiza um trajeto visual e mental que faz lembrar o presente em 

“O Sentimento dum Ocidental”, sendo notável, como em Cesário Verde, o uso da 

terceira pessoa do plural na terceira estrofe de “Pastelaria”, assim como a composição 

de descrições pelo encadeamento de substantivos ao longo do poema: 

 

Chegam depois as primeiras putas num cais 
sem marinheiros. Abafado pelo trânsito, 
o protesto de um negro mal fodido. E bares 
de esquina, lulas fritas, anzóis de vários 
feitios - há quem diga que o amor, também. 



 

 

 

Desse modo, observa-se que o sujeito poético de “Pastelaria” perscruta 

plasticamente uma Lisboa decadente e sazonalmente crepuscular – “Deve ser o Outono” 

– a qual se contrapõe a um passado mítico perdido – “Barcos que apesar de tudo/ 

comprometem estas coisas/ e seguem para índia nenhuma/ ou para a américa geral de 

todos” (FREITAS, 2002b, p.  58), tal como o fez Cesário Verde ao descrever o cair da 

noite lisboeta em “O Sentimento dum Ocidental”– “E evoco, então, as crónicas navais: / 

Mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado! / Luta Camões no Sul, salvando um livro a 

nado! / Singram soberbas naus que eu não verei jamais!” (VERDE, 1995, 97) – e Álvaro 

de Campos em “Opiário”: “Pertenço a um género de portugueses / Que depois de estar a 

Índia descoberta / Ficaram sem trabalho” (PESSOA, 1990, p. 76). Assim, vê-se que, a 

escrita dos poemas sobre a cidade de Cesário Verde, conforme salienta Jorge Fernandes 

da Silveira, e nisso acrescentamos Álvaro de Campos e o próprio Manuel de Freitas, “é 

uma forma literal e simbólica de refletir sobre o novo valor da literatura na economia do 

mercado da época (...)” (SILVEIRA, 2003, p. 155), de modo que sua interpelação ao 

elemento clássico, somada a uma figuração pormenorizada do fenômeno moderno, 

demonstra a necessidade de pensar o lugar da poesia enquanto uma prática social que 

ocupa um espaço muito específico nas maneiras de ver e fazer de uma determinada 

estrutura social. 

 De suma importância para a poesia portuguesa a partir do século XX, existe uma 

identificação profunda de Álvaro de Campos com Cesário Verde. Tal identificação, a 

qual está presente na obra pessoana para além de considerações de índole ensaística, 

assim como referências explícitas em poemas – “Há quem olhe para uma factura e não 

sinta isto./ Com certeza que tu, Cesário Verde, o sentias.” (PESSOA, 1990, p. 81), 



 

 

conforme aponta Madalena Dine, manifesta-se também no ambiente poético de Álvaro 

de Campos através da “relevância das notações sensoriais, a atenção ao real e a sua 

transfiguração, a valorização do cotidiano e do prosaico” (DINE, 2011, p. 94). “Poetas 

da cidade (...) e da noite” (ibidem, p. 92) – tais como Manuel de Freitas – Cesário Verde 

e Álvaro de Campos compõem um cânone incontornável para a modernidade 

portuguesa, em especial para aqueles poetas preocupados com a questão urbana e 

prosaica em sua poética, como assinala Óscar Lopes: 

 

Em Cesário, de modo directo ou indirecto (a principal via transmissora 
directa foi Álvaro de Campos), e sem exclusão de convergências 
várias, encontraram várias gerações de poetas um estímulo para pisar 
quando necessário o terreno do prosaico imediato. Sentimo-lo em 
surrealistas (ou quase) como Cesariny e O’Neill, em Jorge de Sena e 
Cabral de Melo Neto, que por seu turno serviu de via a posteriores 
aferências realistas à Cesário, seu mestre. ... Sempre que a poesia de 
Novecentos se abeira do realismo objectivo, mesmo no 
enquadramento de uma mundividência muito diferente, pensa-se logo 
em Cesário. É o que, por exemplo, acontece com os relances de 
percepção rural nestes dois poetas dos anos 70: António Pires Cabral e 
Joaquim Manuel Magalhães (LOPES, 1988, p. 212). 

 

 Pioneiros na escrita e valorização do prosaico e do cotidiano em poesia 

portuguesa, Cesário Verde e Álvaro de Campos foram poetas apaixonadamente 

modernos no que diz respeito “ao sentir e ao saber a especificidade e importância da 

mínima coisa, por insignificante que possa parecer” (DINE, op. cit., p. 93). 

Característica partilhada pela poesia de Manuel de Freitas, uma vez que essa dá voz à 

manifestação do circunstancial e particular, atendo-se à expressão das “pequenas” coisas 

que em nosso cotidiano são capazes de despertar uma impressão fugaz e intensa. Num 

sincretismo de valor, como já aponta Pedro Eiras, a poesia de Manuel de Freitas 

apropria-se de um universo de referências eruditas como urbanas, profanas e pops, de 

modo que o preço da carne, jornais por ler, a destruição da cidade, o amor, Herberto 



 

 

Helder descendo “paulatinamente a rua do Alecrim”, em “Pastelaria” –  como em 

“Sentimento de um Ocidental” e/ou em “Ode triunfal” –  compõem um cenário em que 

todas as coisas passam a se equivaler na construção do grande pequeno drama moderno. 

 Herdeiro de Álvaro de Campos como de Cesário, “Pastelaria” estabelece-se no 

intervalo da espera amorosa – recurso que já aparece nos primeiros poetas, os quais 

fazem durar o poema, por exemplo, “ficticiamente, o tempo de um percurso a pé ou o 

tempo de fumar um cigarro” (DINE, op. cit., p. 94). Assim, ainda que em um sítio tão 

frágil como o mundo – apesar da debilidade da vida, os “massacres em domicílio” e a 

“calamidade dos sorrisos” – o sujeito poético em “Pastelaria” insiste em amar. No 

entanto, o poema apenas por um triz sustenta o motivo amoroso, porém não intacto. O 

espaço protegido da acomodação, destinado ao ser amado, pelo qual o sujeito poético 

espera, é constantemente atacado pela crueza da realidade externa. De modo que a 

escolha por intersectar a escrita da destruição da cidade com a da espera amorosa 

implica numa opção por manter a tensão entre um espaço interior e um fora, assim como 

por um movimento recíproco de contaminação entre as duas esferas. De forma que a 

cidade, mesmo em destroços, torna-se amorosa quando prismada pela espera do ser 

amado, como também o amor torna-se destroçado quando prismado pela decadência da 

cidade. Um dos únicos poemas de Manuel de Freitas que recupera dizeres amorosos de 

massiva repetição, as expressões “meu amor”37 e “amo-te” parecem em “Pastelaria” 

inserirem-se na dicção de “Todas as cartas de amor são/ Ridículas./ Não seriam cartas 

de amor se não fossem/ Ridículas.” (PESSOA, 1990, p.  262). Pois tais dizeres, quando 

deslocados pelo poema de seu contexto habitual, ao mesmo tempo em que se fixam nas 



 

 

bordas do ridículo e da ironia, interrompem uma automatização expressiva, 

possibilitando novos efeitos. “Por outras palavras, amo-te” é simultaneamente no poema 

a maior ironia como, igualmente, a máxima sinceridade. 

 E já que menciono o tema amoroso, penso nas relações da poesia de Manuel de 

Freitas com a tradição camoniana. Camões, cuja poética tão bem expressa o caráter 

falho/ ambivalente do amor, é um poeta maneirista, como atesta Jorge de Sena em seu 

ensaio O Maneirismo de Camões. O Maneirismo que representa certamente o principal 

estilo entre a terceira década e o final do século XVI, segundo Arnold Hauser, é “a 

expressão artística da crise que convulsiona toda a Europa ocidental” (HAUSER, 2003, 

p. 376). Nele já se conjugam propósitos barrocos como ainda classicistas, de forma que, 

como seu problema vital, assistimos ao embate entre forma e conteúdo, entre beleza e 

expressão. O que explica, conforme afirma o teórico, a recente revisão dos seus 

contemporâneos da obra de artistas maneiristas, já que as questões fulcrais para o 

Maneirismo são coincidentes com as do tempo em que Hauser escreve.  

 Para os maneiristas, o terreno sobre o qual se ergue a Renascença já é por demais 

inseguro a fim de poder sustentar as fórmulas de equilíbrio isentas de tensão propostas 

pela arte clássica, o que os leva a desenvolver relações de natureza ambivalente com 

esse modelo. Ora optando por uma excessiva imitação dos modelos clássicos, “de um 

modo até mais fiel, mais ansioso e mais desesperado do que seria o caso num 

relacionamento que é dado por garantido” (HAUSER, op. cit., p. 369), ora pela 

distorção desses modelos, o Maneirismo é um estilo autoconsciente que “baseia suas 

formas não tanto num determinado objeto quanto na arte da época precedente” (ibidem, 

                                                                                                                                                                   

37 Ver o uso da expressão “meu amor” no poema “She lives by the castle”: “Meu amor – assim 
 



 

 

p. 370). O que resulta numa maior atenção de seu programa teórico ao propósito 

artístico do que aos seus métodos (ibidem, p. 371).  

Assim vê-se no Maneirismo a tensão entre elementos espirituais e físicos, em 

que a distorção dos modelos clássicos corresponde à “expressão do medo de que a 

forma possa fracassar na luta com a vida e a arte esvair-se numa beleza sem alma” 

(HAUSER, op. cit., p. 371). De modo que predomina na arte maneirista a representação 

do contraditório, a presença de elementos extravagantes, paradoxais, bizarros, a 

existência de uma linguagem de traços sensuais ao lado de uma de traços intelectuais. 

Como consequência desse conflito, Hauser postula uma certa agressividade, a qual já 

considera presente na obra O Juízo final de Michelangelo: 

 

Não obstante, a obra de Michelangelo (...) representa um protesto, 
realizado com óbvia dificuldade, contra a forma bela, perfeita, 
imaculada, um manifesto em cujo desequilíbrio de forma existe algo 
de agressivo e destrutivo. Não é uma negação apenas dos ideais 
artísticos que os Botticellis e os Peruginos buscaram realizar no 
mesmo local, mas também dos objetivos outrora perseguidos pelo 
próprio Michelangelo nas representações do teto da mesma Capela 
Sistina, e renuncia àqueles ideais de beleza a que toda capela deve sua 
existência e todo o edifício e pintura da Renascença, sua origem 
(HAUSER, op. cit., p. 386). 

 

Dessa forma, vê-se em Camões a expressão dos caracteres maneiristas no que se 

convenciona chamar de desconcerto do mundo, assim como na “dialéctica do espírito 

em perseguição de si próprio” (SENA, 1980, p. 45), no “sentimento heroico-trágico da 

vida” (idem) e na redução das emoções a conceitos, os quais “não são ideias, mas a 

vivência intelectual delas” (ibidem, p. 46). Sua linguagem repleta de elementos 

sensualistas convive ao lado de uma surpreendente erudição clássica como também de 

                                                                                                                                                                   

começavam/ quase sempre os poemas/ de que menos conseguia gostar” (FREITAS, 2005, p. 33). 



 

 

suas recorrentes inversões sintáticas, jogos de palavras e acúmulos de antíteses. Sendo 

exemplar desse embate entre as formas clássicas e a nova maniera, a inadequação da 

épica camoniana aos antigos valores, pois ainda que formalmente Camões siga muitos 

aspectos da estrutura clássica, há n’Os Lusíadas a consciência do surgimento de um 

novo valor já não mais coincidente com os da epopeia de Homero ou Virgílio, como 

também de uma falência de um coletivo ordenamento cognitivo do mundo, o qual já não 

mais pode se traduzir na história: 

 

Algo se rompera entre a experiência da Antiguidade e Boccaccio. 
Aquela se integrava na ordem da mimesis, que, de sua parte, supunha 
dois traços definidores: (a) a identidade do eu se fazia decisivamente 
em função de algo externo ao eu; a individualidade antiga implicava a 
subsunção do eu em algum tipo de comunidade. Daí a própria 
circulação irrestrita dos topoi, das figuras retóricas, que passavam de 
autor a autor, sem que algum deles se considerasse proprietário ou 
inventor ou por elas confessado; (b) essa impessoalidade da persona 
supunha por sua vez uma concepção substancialista do cosmo (...). 
(LIMA, 2003, p. 19)  

 

Já a poética de Manuel de Freitas, em sua ambivalente postura em relação à 

tradição, suas corriqueiras antíteses –“Muitos anos depois,/ encontrei o disco e assustou-

me/ a perfeição, a certeza/ de ter ganho tudo aquilo que perdi38”(FREITAS, 2005a, p. 

19) – mistura de motivos trágicos com satíricos – “Pegou no pénis/ e numa navalha 

antiga/ que devia ter barbeado o avô/ e foi-se despegando dele/ (não do avô, morto e 

enterrado). (FREITAS, 2007d, p. 57)” – em muitos aspectos se aproxima do perturbado 

período estilístico que caracteriza o Maneirismo. Suas referências, que pedem uma 

decifração erudita, as quais convivem com a aparente fácil legibilidade de seus versos, 

fazem lembrar a oscilação entre um princípio de extravagância e outro de economia 



 

 

presente nas pinturas maneiristas. Assim como a figuração de elementos repugnantes e 

mórbidos, os quais saltam aos olhos em uma poética marcada por um trabalho de 

rarefação retórica e imagética. Em adição, tais elementos, relacionados a representações 

de compulsões e restrições da vida humana, na sua maior fisicidade possível, parecem 

ser sintomáticos de uma tensão entre a matéria e a possibilidade de sua transcendência. 

De modo que, para Freitas, a alma é “um órgão proscrito que sem vigor / assediamos” 

(FREITAS, 2001a, p. 36) e “um poema, mesmo que seja insuflável,/ Nunca salvou 

ninguém de seu corpo./ E é do corpo só que se trata” (ibidem, p. 40).  

Outra característica maneirista da obra de Freitas é o embate de sua poesia com 

os paradigmas de uma tradição que lhe é precedente, o qual se evidencia pela construção 

em negativo das proposições de sua escrita.  Pois a própria agressividade com que 

Freitas afirma a vã sabedoria humana, a inutilidade da vida e da literatura, assim como 

seu investimento contra uma poesia do sublime e metafísica, são posturas 

demonstrativas da reminiscência dos valores aos quais se contrapõe em sua poética. O 

que leva Pedro Eiras a dizer que “Manuel de Freitas, poeta do mundo físico, assume 

também um programa metafísico” (EIRAS, 2011, p. 88), ainda que seu Deus não 

ultrapasse “o estatuto de uma metáfora”, nem por isso mais simples e menos dolorosa 

(idem). 

Situado em um período extremamente conturbado da história da Europa 

Ocidental, o Maneirismo é um estilo afetado por profundas transformações econômicas, 

como políticas, culturais e filosóficas, as quais se aproximam, em intensidade, das 

experimentadas pela contemporaneidade. Marcado por um moralismo dual, é no 

                                                                                                                                                                   

38 Grifos meus. 



 

 

Maneirismo que se advoga pela “a separação da prática política dos ideais cristãos” 

(HAUSER, 2003, p. 388) – doutrina pela primeira vez formulada na obra O Príncipe, de 

Maquiavel. De modo que a expressão maneirista, em arte, do desajuste entre os ideais 

harmônicos da Renascença é significativa desse momento de crise de valores – de 

moralidade dual – em que os homens passam a sentir o terreno sob seus pés tremer. 

Assim, a ambivalência, polimorfia e inquietação presente na obra camoniana – 

características as quais o Maneirismo tão bem soube cultivar – quando reinscritas na 

obra freitiana, parecem indicar a retomada desse momento de tensão entre as maneiras 

de ver e fazer da arte e das práticas não-artísticas. O que resulta, em Camões como em 

Manuel de Freitas, na expressão de uma intensa discussão em poesia acerca da noção de 

valor em seus tempos, ainda que esses sejam significativamente tão próximos como 

distantes. 

 

4. 2 – Musas hepática e desleal – outro valor “mais baixo” se alevanta. 

 

Texto fundamental da cultura portuguesa, Os Lusíadas, ao longo dos séculos de 

leitura percorridos, foi amplamente manuseado conforme distintos interesses existentes 

na realidade social. Moeda de troca, foi tomado tanto pelos republicanos como pelos 

salazaristas no que tange à valorização da identidade nacional e à empreitada 

colonialista, objetivando suscitar entre os portugueses uma sensação de pertença que se 

converteria na lealdade dos indivíduos ao Estado-Nação. Já alvo de apaixonado estudo 

por Jorge de Sena, Os Lusíadas, como as obras de Camões em sua totalidade, 

converteram-se para Sena em símbolo da língua e do próprio ser de Portugal, servindo 

de matéria às ácidas denúncias do autor à deturpação salazarista de toda a história 



 

 

sociocultural portuguesa e à construção idealizada de Camões, seja pelo fascismo 

nacional, pela igreja católica tradicional ou pelos acadêmicos. Considerada a epopeia 

portuguesa por excelência, em seu objetivo de cantar o feito empreendido pelas “armas 

e os Barões assinalados (...) / Por mares nunca de antes navegados” (Lus, I, 1, 1-3), Os 

Lusíadas carrega em si uma reflexão, em poesia, que, ao congregar elementos de caráter 

dialético e até contraditório, é capaz de irradiar diferentes projetos e valores ao longo da 

história tanto literária quanto social dos países lusófonos. 

Na nota introdutória do prefácio da antologia poetas sem qualidade, Manuel de 

Freitas, poeta português pilar na defesa de uma nova dicção lírica, ao relatar as 

circunstâncias do surgimento da antologia mencionada, revela que a sugestão nasceu de 

um encontro com um amigo no largo Camões – “o poeta português a quem mais 

qualidades são reconhecidas (até ou sobretudo pelos que nunca o leram)” (FREITAS, 

2002a, p. 6). Apontamento de suma importância para pensar as ressonâncias de Camões 

nas poéticas a partir do fim do século XIX até a contemporaneidade, o prefácio, que 

segue à nota, apesar de atacar com ferocidade certa tradição poética portuguesa, em 

especial pós-pessoana, conserva o nome de Camões intacto. As tantas qualidades 

reconhecidas em Camões, principalmente por aqueles que não o leram ou o mal fizeram, 

é para Freitas não defeito do poeta, mas resultado de uma crítica aureolada dada ao 

gosto por “anacronismos e ourivesarias” (ibidem, p. 12). 

“Palavras sem açúcar/ nem café, é forte o peso camoniano do primeiro/ 

encontro” (FREITAS, 2004a, p. 23), como assinala Manuel de Freitas no poema 

Pastelaria Lusíadas do livro Blues for Mary Janes. E ainda que Freitas e Ruis Pires 

Cabral – poeta a quem dedica o poema – sejam “avessos a soluços épicos,/ ao rigor da 

claridade,/ às fúteis manobras da sombra” (idem), a epicidade, naquilo que concerne ao 



 

 

impacto cru, por isso sem açúcar e sem café, perpetua-se ainda nesta geração no 

encontro com o épico camoniano, assim como no nível do encontro entre os poetas, 

como aponta Luís Maffei em seu artigo O vate de Freitas ou “Camões decerto não se 

importará” (MAFFEI, 2005, p. 316). Pois Camões, fonte de perplexidade e inquietação, 

é nome decisivo para os poetas sem qualidades, os quais, sem cair na referência 

laudatória vazia das suas muitas qualidades, com agudeza, fazem pulsar a cicatriz que 

em Camões já era pungente no enfrentamento com seu tempo. 

Uma das reflexões centrais na poética de Manuel de Freitas, motivo pelo qual se 

estrutura toda uma argumentação por uma poesia sem qualidades, é a questão da 

mercadoria. “Ao homem reificado, cabe um tempo – e também, cada vez mais, um 

espaço – sem qualidades” (FREITAS, 2002a, p. 10), anuncia o poeta. De modo que a 

defesa de Manuel de Freitas por um compromisso da lírica com o meio social, 

utilizando o exemplo de Baudelaire para salientar a indissociabilidade entre o poeta e o 

seu tempo, implica numa noção de responsabilidade estética. A poesia, queira-se ou não, 

segundo Freitas, enquanto uma realidade histórica, não pode escapar dos 

condicionamentos do seu tempo, exigindo poetas sem qualidades para um tempo 

também sem qualidades. No entanto, isso não significa dizer que os poetas, em total 

consonância com a lógica mercantil, deveriam vender sua escrita a um gosto rentável, 

pois o que torna o momento em que vivem desprovido de valor são sim as muitas 

qualidades atribuídas aos produtos diariamente oferecidos. Inversão de valores: é 

melhor e mais digno não ser um poeta de qualidades, uma vez que qualquer tentativa de 

resistência à ausência de qualidades da contemporaneidade seria quase como um 

engodo, “uma solução caridosa e demasiado complacente”, nas palavras de Manuel de 

Freitas (ibidem, p. 12). 



 

 

Assim, uma poesia sem qualidades, como a praticada pelo autor do prefácio, 

seria aquela que ao negar se conservar pura das influências externas de um tempo 

mercantil, aceitaria ser um espaço de canibalização recíproca – uma espécie de zona de 

cruzamento entre a esfera da tradição poética e a da realidade reificada, com suas 

referências à cultura pop, seus cortes cinematográficos, linguagem radicalmente 

coloquial e/ou popular, motivos aparentemente banais e, até, alta produtividade, como 

se observa no caso de Manuel de Freitas, cuja velocidade na publicação de títulos faz 

lembrar uma linha de produção em série. Comprometida com a vida e com a 

experiência, a poesia preconizada por Freitas debruça-se, a partir de uma vivência 

radicalmente urbana, sobre os modos de habitar seu tempo e espaço, exercendo, com 

escárnio e muitas vezes angústia, uma intensa reflexão crítica a respeito do valor na 

sociedade contemporânea. Valor e experiência: tópicos fulcrais para pensar as não-

qualidades dos poetas contemporâneos, ou diria as qualidades de Camões? 

Na proposição d’ Os Lusíadas, o vate anuncia que cantará os “perigos e guerras 

esforçados,/ Mais do que prometia a força humana” (Lus, I, 1, 5-6), enfrentados pelos 

viajantes portugueses em sua primeira navegação à Índia, assim como as “memórias 

gloriosas/ Daqueles Reis, que foram dilatando/ A Fé, o Império, e as terras viciosas/ De 

África e de Ásia andaram devastando” (ibidem, 1-4), O poeta, em sua missão de cantar o 

enorme feito empreendido pelo homem, por isso, a condição humana, esbarra pois com 

outro valor, o da expansão mercantilista. O projeto, já amaldiçoado pelo Velho do 

Restelo, o qual antevê as consequências trágico-marítimas da empresa, não possui fácil 

conciliação com o valor do homem ao longo do poema, pois o dinheiro, que até a 

liberdade de Gama compra, “faz trédoros e falsos os amigos; (...) corrompe virginais 

purezas (Lus, VIII, 98, 2-5), causa os perjúrios entre a gente” (Lus, VIII, 99,3), sendo, 



 

 

de acordo com esses versos, incompatível com a grandiosidade do ethos proposto pelo 

poema. 

Ainda enraizado em uma ideologia feudal, o narrador d’ Os Lusíadas apregoa as 

responsabilidades da nobreza com o povo e o bem da pátria acima da cobiça pelo 

dinheiro, sem, contudo, desfrutar da visão histórica que o permitiria ver como tal 

proposição cada vez mais tornar-se-ia descabida frente à queda do regime feudal e a 

ascensão da burguesia. Mas, mesmo sem contar com o privilégio dos tempos, Camões 

foi suficientemente perspicaz para perceber que um “outro valor mais alto” se 

alevantava (Lus, III, 3, 8). Maneirista, lascivo, dialético, desterrado e derrotado, o 

Camões d’ Os Lusíadas escreve a perplexidade do seu tempo, um momento de transição 

para um novo ideário de mundo assim como para um novo modo de produção. 

Perplexidade a mesma que sonda os poetas sem qualidades diante de um novo regime 

de organização social e econômica, denominado pelo sociólogo polonês Zygmunt 

Bauman como “Modernidade Líquida”. 

Esse regime, segundo Bauman, caracterizado pela liquidez dos valores, das 

instituições e dos sentimentos humanos, contrapõe-se à “Modernidade Sólida” pelo fim 

de práticas sociais e instituições que possam garantir aos indivíduos referenciais para 

sua ação, pois esses já não mais possuem tempo para se solidificarem. Ainda a refletir 

sobre como as práticas e concepções de tempo e espaço estão intrinsecamente atreladas 

aos modos de produção e formação sociais, poder-se-ia levantar a hipótese de que 

Camões, assim como os poetas sem qualidades, ao vivenciar a transição para um novo 

modo de organização social e econômica, sente, em suas devidas proporções, a 

insegurança e desconforto provenientes da mudança para um novo regime de percepção 

e ordenação do valor, assim como do espaço e tempo, sendo a mudança dos últimos 



 

 

possivelmente traduzida no poema pela ideia de movência e perecidade da vida humana. 

“Bicho da terra tão pequeno”, “onde terá segura a curta vida”? (Lus, I, 106, 8) 

Conquanto, cabe ainda mais uma vez ressaltar a abertura de Camões para tratar 

das inquietações do seu tempo sem cair em maniqueísmos, optando pelo contraditório, 

pelo precário. O peito ilustre lusitano será o mesmo cristão sanguinolento anunciado por 

Baco, que, ao vencer os mouros de Moçambique, não se contenta, “mas, seguindo a 

vitória, estrui e mata;/ A povoação, sem muro e sem defesa” (Lus, I, 90, 2-3). A fim de 

realizar a empresa marítima, a qual desde a proposição do poema já revela seu caráter 

colonial e mercantil, o poeta, mesmo diante da barbárie nos mares, como em solo 

português, brada o feito, que na terra do Ganges vai buscar tributos. Pois ainda que os 

de Luso “a lei da vida eterna dilatais” (Lus, VII, 3, 4), são inúmeras as referências ao 

caráter comercial da empreitada. Assim, poder-se-ia dizer que existe n’ Os Lusíadas um 

Camões que reconhece a validade da procura por riquezas do projeto e nisso consegue 

encontrar objeto de glória para o canto, como também um outro Camões que na cobiça 

portuguesa avista uma ameaça ao valor humano e da arte. “Tão sublime preço cabe em 

verso”? (Lus, I, 90, 2-3) – já se perguntava Camões. 

Em “Camões Burger”, de Game Over, Manuel de Freitas assinala o caráter 

mercantil existente n’ Os Lusíadas e a recusa por alguns em aceitar o prazer carnal 

atrelado à imagem do poeta símbolo da pátria – exemplo de moral e civilidade a ser 

seguido: 

 

É conforme. Já lá vão mais de 
quatrocentos anos de tal “conversa 
fiada” que poucas penélopes encontrou. 
Para alguns, doutos e moralíssimos, 
o comércio com as musas não era compatível 
com fodas de foder bem dadas, em redondilhas 



 

 

um pouco maiores do que eles, os necrófagos de serviço. 
 
Os tempos mudaram, claro (e as vontades foram 
encontrando novos alvos), mas a comédia dos ossos 
veio para ficar, incerta, numa praia 
insigne de enganos e misérias. 
Agora, num intervalo cibernáutico medido 
pela ignorância pública, lembram-se 
d’O Poeta e de uns versos que a memória canta, 
propícios às presidências que tão mal presidem. 
 
São gajos novos, ou nem tanto assim, 
místicos do “progresso” em que seus redondos 
cus assentam, isto é, sobre um povo analfabeto e tudo 
que ainda não lê nem sonha a pátria que foi, apenas, pretexto. 
 
Porque um homem, por menos que valha, 
valerá sempre mais do que esse conluio 
de gestos sem alma dentro. A pátria, 
meus senhores a pátria, foi esse ocidental 
falo lusitano que gostava como Pessoa 
de vinhos e de ironia fera. O resto foi cuspir, 
cuspir raro na inércia e no inconclusivo ardor 
com que um país em saldo se cumpre. 
 
(FREITAS, 2007d, p. 45-6.) 

 

Freitas, ao mencionar “o comércio com as musas”, simultaneamente aponta para 

a intenção lucrativa da viagem, escamoteada tantas vezes em nome da glória, como para 

a dimensão mercadológica existente no fazer poético, completamente ignorada ou 

refutada a fim de se conservar a aura do objeto estético. No entanto, a advocação no 

poema pelo reconhecimento dessa dimensão não tem como foco autorizar o ganha-pão 

dos poetas através da poesia, uma vez que a poesia não desfruta de nenhuma 

rentabilidade em tempos sem qualidades. E ainda que, a meu ver, Freitas não enxergaria 

com maus olhos os poetas que obtêm o sustento pela escrita, é com orgulho que reitera 

as palavras de Herberto Helder, ao afirmar que “não há por aí as máquinas maternas de 

produzi-los serialmente” (HELDER apud FREITAS, 2002, p. 9), distinguindo-se dessa 

forma a adaptabilidade dos poetas aos valores do mercado da dos romancistas. Pois para 



 

 

Manuel de Freitas o que interessa salientar é a indissociável ligação da poesia com o 

meio social, sendo necessário reconhecer a dimensão mercadológica que existe em arte 

até para lucidamente enfrentar a censura do econômico. Em uma sociedade tão 

reificada, proclamar a independência da arte em relação ao dinheiro torna-se uma 

postura ingênua ou intencionalmente de aparente inocência. O dinheiro é uma realidade 

e não se vive sem ele, o que significa pensar que o discurso de autonomização da arte 

em relação ao meio social que a compõe, em verdade, contribui muitas vezes mais para 

a soberania do mercado sobre o objeto estético do que para a sobrevivência de uma arte 

que ainda possa respirar mais folgada das necessidades mercadológicas. Necessidades 

mercadológicas essas as quais há muito deixaram de corresponder as reais necessidades 

humanas para transformarem-se em instrumento de domesticação dos corpos e desejos. 

E não será apenas coincidência tantos dizeres sobre a arte como uma questão de 

vocação, inspiração e amor, segregando-a dessa forma da economia do cotidiano e 

assim autorizando a ausência de recursos para a sua produção e circulação. 

Dessa forma, ao aludir à dimensão comercial existente na arte e na empreitada 

marítima, Freitas chama a atenção para um Camões que optou por não sublimar essas 

esferas, reconhecendo-as como autênticas para figuração em seu fazer poético. Poeta 

que elege a experiência como forma privilegiada de conhecimento, não falar e refletir 

sobre o dinheiro em favor de uma estética do sublime que desautoriza a percepção 

proveniente da matéria seria como amputar à poesia de Camões parte da vida ou cegá-la 

do olho que lhe restara. Pois, embora o dinheiro figure por vezes n’ Os Lusíadas como 

pertencente a uma ordem maligna, Camões, que viveu pobre e, miseravelmente, assim 

morreu, não esconde n’ Os Lusíadas a pobreza avorrecida em que se encontra e a 

necessidade de recompensa material para o seu canto. Nem só de pão vive o homem, 



 

 

mas também não só de espírito. E assim não é surpresa que, em suas lamentações a 

respeito da pouca estima dedicada à arte, a questão do valor monetário se levante. 

No início do canto X, em meio às profecias dos grandes feitos dos portugueses 

no Oriente por uma ninfa das Ilha dos Amores, comparece ao texto, em som “ronco e 

entristecido” (Lus, X,22, 2) a menção ao militar Flávio Belisário, um dos grandes 

generais do Império Romano do Oriente, que, talvez devido à falta de atenção ocidental 

à história bizantina, não se tornou tão famoso quanto Júlio César. Injustiçado pela 

história e também por seus contemporâneos, o general, apesar de sua notoriedade, 

morreu pobre. Autoimagem do poeta, Belisário, que teve suas necessidades materiais 

cerceadas, no poema recebe o valor devidamente merecido pela Musa, invertendo-se por 

poesia a economia mercadológica vigente – tópico sobre o qual me deterei mais tarde. 

Mas, por agora, importa salientar como a recompensa material é também 

medida, portanto valor, de reconhecimento dos bravos feitos e nobreza n’ Os Lusíadas. 

Pois, ainda que o poema seja o maior valor para Camões, de forma a subjugar o fato 

histórico a uma verdade poética39, Os Lusíadas, apesar da lei da morte ir se libertando, 

não o faz da lei da vida. De modo que existe em Camões a consciência da necessidade 

da experiência para o fazer poético, portanto da vivência do dinheiro enquanto valor a 

que a vida dos homens está submetida – embora não rara seja a estranheza com que o 

                                                        

39 Tendo-se em mente o lugar das ficções para a construção de regimes de verdade (Ver PELLEJERO, 
2008, p.2), atestada a veracidade dos eventos narrados pelo poema, episódios como o do Adamastor ou 
Ilha dos Amores passam a integrar o imaginário português da história das grandes navegações, tornando-
se assim simbolicamente verdadeiros: 
 
 Ouvi, que não vereis com vãs façanhas, 
 Fantásticas, fingidas, mentirosas, 
 Louvar os vossos, como nas estranhas 
 Musas, de engrandecer-se desejosas: 
 As verdadeiras vossas são tamanhas, 
 



 

 

poeta encare essa relação, fazendo-nos ver o desconcerto que existe entre o valor do 

dinheiro, do homem e da arte. 

“Camões burger”, cujo título já sugere o mau consumo do poeta, reitera uma 

vertente seniana de recuperação e consequente humanização da memória de Camões 

que objetiva a crítica da apropriação do poeta por projetos deturpadores de sua poesia. 

Os burgers, exemplo maior da comida fastfood, os quais podem ser preparados e 

servidos rapidamente, apesar de desfrutarem de preço modesto, possuem qualidade 

nutricional baixíssima. Consumidos como hambúrgueres de uma rede fastfood, os 

versos camonianos, ainda tão “propícios às presidências que tão mal presidem”, 

continuam, mesmo depois de “quatrocentos anos de tal ‘conversa fiada’”, a servirem a 

“místicos do ‘progresso’” de “um povo analfabeto”. 

Em oposição ao “comércio com as musas e as fodas de foder bem dadas”, as 

palavras “místicos” e “progresso” remetem a um baixo teor de materialidade. Assim, 

existe no poema a ideia de um poder que, optando por ideais abstratos e imateriais, 

renegam em Camões a fisicidade dos seus versos, tornando-o alimento insosso. Em 

defesa do homem que foi Camões e do valor de todo homem, que “por menos que 

valha,/ valerá sempre mais do que esse conluio/ de gestos sem alma dentro”, Freitas, em 

conformidade com seu projeto poético, evidencia a aparente ausência de qualidades 

presentes no clássico e a necessidade de afirmá-la, a fim de se recuperar o valor integral 

do homem e da poesia, os quais não podem ser dissociados das condições materiais de 

uma época. Contra a inserção de Camões na lógica de consumo mercantil do fastfood, 

através de um tratamento do poético que escamoteia a materialidade, ergue-se uma 

                                                                                                                                                                   

 Que excedem as sonhadas, fabulosas (...). 
 



 

 

poesia que restaura a dimensão do valor econômico, problematizando sua relação com a 

arte e com o mundo. 

Ainda a falar da questão do valor da arte frente à realidade sócio-histórica, vale 

mais uma vez ressaltar a relação de dependência do fato histórico à poesia n’ Os 

Lusíadas, existindo assim uma verdade poética que estabelece a perspectiva histórica do 

poema. O discurso histórico, enquanto um construto pautado em sistemas de exclusão, 

conforme aponta Michel Foucault, exerce uma espécie de pressão ou coerção sobre 

certas versões de verdade em prol de outras (FOUCAULT apud PELLEJERO, 2008, p. 

2), constituindo-se uma forma de poder. Camões, consciente da dimensão ética existente 

na estilização da existência, ao inscrever a história do início das grandes navegações 

portuguesas n’ Os Lusíadas, milita, com uma “mão sempre a pena e noutra a espada” 

(Lus, VII, 79, 8), por um Portugal que não se esqueça do “suor da servil gente” (Lus, 

VII, 86, 4), de todos aqueles que com suas vidas permitiram ao Estado-Nação a 

expansão marítima. 

Mesmo derrotado como Baco, o maior inimigo do projeto expansionista, 

Camões encerra seu poema com conselhos ao Rei D. Sebastião sobre o bem governar da 

pátria, demonstrando a imensa responsabilidade discursiva presente no poema, a qual 

força o poeta, mesmo depois da célebre estância “No mais, Musa, no mais”, a prosseguir 

o seu canto. Mas são muitas as estâncias n’ Os Lusíadas destinadas a considerações e 

conselhos políticos, no que se entende em política por atividade que se ocupa de 

assuntos públicos. A própria dedicatória a D. Sebastião no início do poema é seguida do 

conselho do poeta que, com toques de repreensão e ousadia, clama ao rei que tome as 

                                                                                                                                                                   

 (Lus, I, 11, 1-6) 



 

 

rédeas do reino e preste atenção aos inimigos mouros, territorialmente tão próximos. 

Conselho reiterado pelo Velho do Restelo, existe n’ Os Lusíadas, como aponta a 

especialista em Camões, Cleonice Berardinelli, uma consciência da tragicidade das 

consequências históricas e do significado humano do projeto (BERARDINELLI, 2000, 

p. 33). O mesmo poder-se-ia dizer da urgência de uma política focada na metrópole 

portuguesa e não em seus territórios ultramarinos: 

 

Deixas criar às portas o inimigo, 
Por ires buscar outro de tão longe, 
Por quem se despovoe o Reino antigo, 
Se enfraqueça e se vá deitando a longe; 
Buscas o incerto e incógnito perigo 
Por que a Fama te exalte e te lisonje 
Chamando-te senhor, com larga cópia, 
Da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia. 
 
(Lus, IV, 101, 1-8) 

 

Interessado em discutir o lugar e o valor da poesia em uma realidade cada vez 

mais reificada, importa a Manuel de Freitas, como a Camões, pensar em uma escrita 

capaz de criar condições de linguagem para que tanto o espaço comum aos homens, 

quanto a vivência particular dos dilemas éticos que esse espaço engendra, possam 

ganhar expressão estética e política como obra de arte. O que explica o polêmico 

investimento, tanto crítico quanto poético, realizado por Freitas contra o que considera 

massificação, espectáculo pseudo-cultural e degradação quotidiana do verbo 

(FREITAS, 2010c, p.1). Além disso, ao perscrutar as sequelas políticas, simbólicas, 

históricas e humanas deixadas pelo projeto expansionista, Manuel de Freitas revela-se 

seguidor de uma tradição de poetas que se indagam a respeito da curta e trágica 

grandeza do passado português. De forma que, ante a questão, se a empreitada marítima 

“Valeu a pena?” (PESSOA, 1954, p. 68), responde: “Navegar não é preciso / e de pouco 



 

 

serve viver.” (FREITAS, 2001a, p. 18), realizando e reatualizando em seus versos o teor 

elegíaco contido n’ Os Lusíadas.  

O episódio do Adamastor, situado no canto V d’ Os Lusíadas, por isso na 

metade do poema, narra a superação pelos portugueses do antigo Cabo das Tormentas, 

ponto de ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, portanto, caminho para a 

cobiçada Índia. Traído pelo próprio discurso amoroso, Adamastor, o gigante 

transformado em cabo, dissipa-se no sofrimento por seu amor rejeitado, permitindo aos 

navegantes desvendar a desejada parte oriental. No entanto, ainda que vitoriosos na 

superação do obstáculo, a primeira fala do gigante direcionada aos portugueses é uma 

das mais poderosas reprimendas a respeito da vanidade do projeto expansionista 

presentes no poema: 

 

E disse: – «Ó gente ousada, mais que quantas 
No mundo cometeram grandes cousas, 
Tu, que por guerras cruas, tais e tantas, 
E por trabalhos vãos nunca repousas, 
Pois os vedados términos quebrantas 
E navegar meus longos mares ousas, 
Que eu tanto tempo há já que guardo e tenho, 
Nunca arados d' estranho ou próprio lenho (...).  
 
(Lus, V, 41, 1-8) 

 

Marco simbólico e histórico da viagem, o Adamastor, ao mesmo tempo que 

canta a glória e bravura do feito português, por mares “nunca arados d’estranho ou 

próprio lenho”, também desvela a potência elegíaca d’ Os Lusíadas, seja pelos 

naufrágios antevistos, a anunciada vã cobiça da empresa ou pela impossibilidade da 

parte desejada que o gigante nunca mais tornará a ter. Parte desejada que, no caso 

português, já em meados do século XVI, começa a dar sinais de falência, uma vez que 



 

 

Portugal, diante dos prejuízos da rota e da ausência de infr-estrutura interna para apoiar 

as carreiras das Índias, passa a ser incapaz de opôr-se à concorrência externa. De modo 

que a glória da empreitada, responsável pela maior parte da receita da Coroa portuguesa 

no século XVI, em breve perde seu esplendor, já que se torna economicamente inviável. 

No entanto, para além de uma ética voltada para a administração da pátria e da 

vida dos homens em sua concretude material mais aparente, observa-se em Camões a 

existência do alargamento da dimensão política afora sua acepção mais usual, de forma 

a recuperar o matrimônio entre o ético e o estético. Como Rancière salienta em seu livro 

A partilha do sensível, existe já “na base da política uma estética primeira”, ou seja, um 

modo de, ao mesmo tempo, dividir e compartilhar a experiência sensível comum, assim 

como existe nas práticas artísticas uma essencial dimensão política, uma vez que essas 

são formas modelares de fazer, visibilidade e distribuição do comum (RANCIÈRE, 

2005, p. 25). 

De significativa importância para a compreensão da relação ética-estética n’ Os 

Lusíadas, os excursos do poeta referentes ao seu descontentamento com a administração 

da pátria e os bens mal repartidos são, com frequência, iniciados por denúncias ao pouco 

valor dado à arte. Assim, há uma maneira de fazer da arte camoniana que não coincide 

com as maneiras de fazer da empresa expansionista e do governo no poema. A epopeia, 

em risco pelo pouco apreço dado ao verso e à rima pela nação portuguesa, não conta 

com “doutos e cientes” capitães (Lus, V, 97, 2) para a realização do feito, como no caso 

dos clássicos. De modo que Gama, o qual “nem quem na estirpe seu se chama,/ Calíope 

não tem por tão amiga” (Lus, V, 99, 5-6), apenas pelo muito amor à pátria que obriga as 

Musas possui “na lira nome e fama” (Lus, V, 99, 3). Ásperos, austeros e rudos (Lus, V, 



 

 

98, 6-7) há entre os modos de ação e distribuição do comum da pátria e os da arte 

camoniana um enorme abismo pelo qual o poema ameaça cair a todo instante: 

 

Nô mais, Musa, nô mais, que a Lira tenho 
Destemperada e a voz enrouquecida, 
E não do canto, mas de ver que venho 
Cantar a gente surda e endurecida. 
O favor com que mais se acende o engenho 
não no dá a pátria, não, que está metida 
no gosto da cobiça e na rudeza 
duma austera, apagada e vil tristeza 
 
(Lus, X, 145, 1-8) 

 

Luis Maffei, ao analisar o poema Spot em sua comunicação O público contra a 

publicidade em Manuel de Freitas, em 2010, no Seminário Nação-Invenção40, assinala a 

urgência de pensar em coisas públicas a que os poemas de Manuel de Freitas obrigam. 

O poeta, que, segundo Maffei, faz política desde o início da publicação de sua obra 

(Todos contentes e eu também – 2000), tem como uma das maiores preocupações de sua 

poesia, como diria António Guerreiro, a reflexão sobre as várias “situações que definem 

um modo de habitar a cidade” (GUERREIRO, 2003, p. 69), portanto, as várias formas 

de experiências sensíveis comuns possíveis de serem vivenciadas no espaço urbano, 

lugar por excelência do público, do fazer entre os homens. 

Com a mesma agudeza presente no prefácio da antologia Poetas sem qualidade, 

Manuel de Freitas em toda sua poética advoga por um projeto lírico que busca uma nova 

posição frente à tradição literária que o antecede, preconizando uma diferente relação da 

lírica com o meio social, como já anteriormente indicado. Ainda que descrente da 

eficácia do poder transformador da linguagem frente a outros instrumentos de maior 



 

 

prestígio – “um poema, / infelizmente, não é uma arma química”. (FREITAS, 2005f, p. 

16) – Freitas adota uma poética combativa a aquilo que Joaquim Magalhães nomeou 

como o “quotidiano cinzento que vive de fins-de-semana marítimos e de descidas a 

bares onde se finge alegria” (MAGALHÃES, 1981, p. 366), filiando-se, dessa maneira, 

tanto à poética de Joaquim Magalhães, conforme já abertamente assinalado por Freitas 

no prefácio da antologia poetas sem qualidade41, como também a uma vertente seniana, 

a qual encara a atividade poética pela ética do testemunho. 

Imersa em uma realidade cuja “a maior causa de perturbação cultural é a morte” 

(MAGALHÃES, op. cit., p. 362), como afirma Joaquim Magalhães ao discorrer sobre a 

censura do econômico sobre as práticas artísticas e a morte de Vitório Nemésio, Jorge 

de Sena e Ruy Belo, a poesia de Manuel de Freitas depara-se com o mesmo ambiente 

hostil à lírica presente n’ Os Lusíadas. Assim, Manuel de Freitas, ao eleger a morte 

enquanto seu signo mais insistente, parece querer assinalar não só a aflição humana por 

sua condição fugaz, como também a corriqueira morte em vida a que os indivíduos 

estão submetidos, com suas imagens de apatia, impotência e desesperança.  

Herdeiros da tradição da pequenez em literatura portuguesa, conforme menciona 

Luis Maffei em seu artigo O vate de Freitas ou “Camões decerto não se importará” 

(MAFFEI, 2005, p. 313), os poetas sem qualidades não hesitam em afirmar em sua 

poesia a potência do poucochinho, da queda, que já no grande épico português faz 

aparição em seus primeiros versos. A grandeza do épico, ameaçada a desabar, equilibra-

se com dificuldade sobre as condicionais do poema. Apenas “se a tanto (...) ajudar o 

                                                                                                                                                                   

40 Seminário realizado na Universidade Federal Fluminense, em julho de 2010. 
41 “Porém, se quisermos a cicatriz pungente de um tempo que é o nosso e das cidades e perfídias que nos 
matam, é à poesia de Joaquim Manuel Magalhães que teremos de recorrer” (FREITAS, 2002a, p. 13). 



 

 

engenho e arte” (Lus, I, 2, 8) e “se tão sublime preço couber em verso” (Lus, I, 5, 8), o 

poeta espalhará a glória dos portugueses por toda parte, caso contrário, simplesmente 

não o fará. Assim, recuperando na tradição literária portuguesa o pequeno como uma 

maneira de fazer, Manuel de Freitas, ao converter em matéria de poesia o banal do 

cotidiano e o resto, propõe uma outra economia – uma economia poética que escape das 

qualidades preconizadas pelo fetiche da mercadoria. Inversão de economia que em 

Camões encontra no amor o seu maior valor. 

Matéria de que o canto camoniano é feito e também maior motivo da epopeia, é 

por amor que Vênus defende, no Olimpo, a causa dos portugueses e oferece a esses 

como prêmio da viagem a Ilha dos Amores – recompensa para os navegantes que foram 

materialmente ou/ e honrosamente deixados para trás pelo projeto. Vênus, que tem na 

língua portuguesa sua predileção, apontando assim as similaridades entre a linguagem e 

o ato amoroso, aos portugueses, dá “nos mares tristes alegrias” (Lus, IX, 18, 8). 

Revolução pelo amor do mar, e consequentemente do projeto, Vênus, deidade gerada 

pelas espumas do oceano, inverte a lógica mercantil do projeto em favor de uma ética da 

delicadeza, que busca no feminino, no prazer do corpo e na arte, uma nova política 

econômica. “Abre a romã, mostrando a rubicunda / Cor, com que tu, rubi, teu preço 

perdes” (Lus, IX, 59, 1-2). Fruta consagrada a Vênus, a romã, símbolo da fertilidade 

feminina e atividade sexual, assim como anagrama da palavra amor, desfruta de maior 

valor que o rubi, preciosidade pertencente ao projeto masculino expansionista, repleto 

de guerras cruas e vã cobiça. 

Mas se, em Camões, o corpo erótico dos movimentos pulsionais de vida, tais 

como teorizados por Freud, prevalece sobre o corpo para a morte, o mesmo não se pode 

dizer das figurações do corpo em Manuel de Freitas. O corpo de Freitas é “matéria de 



 

 

desastre, pronúncia errada” (FREITAS, 2002b, p. 79), “centro exacto do pavor e do 

desejo” (FREITAS, 2003b, p. 43), “pés acentuadamente azuis / - fétidos, sem dúvida 

alguma” (FREITAS, 2001a, p. 67). De modo que a figuração de corpo n’ Os Lusíadas 

que coincide com a presente na obra de Manuel de Freitas é a do escorbuto, a do horror 

frente ao corpo destinado à doença e sepultura: 

 

“E foi que de doença crua e feia, 
A mais que eu nunca vi, desampararam 
Muitos a vida, e em terra estranha e alheia 
Os ossos para sempre sepultaram. 
Quem haverá que, sem o ver, o creia? 
Que tão disformemente ali lhe incharam 
As gengivas na boca, que crescia 
A carne, e juntamente apodrecia. 
"— Apodrecia com um fétido e bruto 
Cheiro, que o ar vizinho inficionava; 
Não tínhamos ali médico astuto, 
Cirurgião subtil menos se achava; 
Mas qualquer, neste ofício pouco instructo, 
Pela carne já podre assim cortava 
Como se fora morta, e bem convinha, 
Pois que morto ficava quem a tinha. 
 
(Lus, V, 81-82) 

 

Em “Dentes podres em Lisboa”, poema de Freitas do livro Os Infernos 

Artificiais, 2001, o eu lírico narra em poesia uma pequena história sobre um poeta 

medíocre que, depois de abolir a composição de poemas de amor, percebeu, sem 

demora, que não havia razão de ser se não existissem os poemas de amor, ou que se 

tornaria um poeta ainda mais medíocre do que usualmente se não os escrevesse, 

chegando a uma epifania42: 

 



 

 

As palavras afluíram-lhe então 
como um vómito frio e cansado, 
dentes podres de uma musa 
«que já foi com todos» 
e com ele também. 
 
(FREITAS, 2001a, p. 41) 

 

Dessa forma, observa-se que o amor, que em Camões é movência, louvor à 

matéria, portanto à condição humana, em Freitas, ainda que essencial, é mais como uma 

obrigação “aos sítios húmidos, demandados / em vão” (FREITAS, 2007d, p. 40). 

Desprovidos de erotismo e beleza, as imagens do corpo, mesmo quando atreladas ao 

gesto amoroso, convertem-se em monstruosidades – uma taxonomia de patologias – 

perdendo a possibilidade de figurarem enquanto espaços de utopia, como ocorre no 

poema camoniano. Para Ronaldo Lins, em seu livro Crítica da moral cansada, o efeito 

de ‘monstruosidade’ é decorrente de um não reconhecimento dos indivíduos em si 

próprios, “como se uma pele grudada em nosso corpo fosse e não fosse nossa” (LINS, 

2001, p. 239).  De forma que a figuração de elementos bizarros e monstruosos na 

poética de Manuel de Freitas, obedecendo a essa leitura, parecem ser demonstrativos de 

um estranhamento do sujeito à condição mortal do seu corpo, como também de uma 

inadequação de sua humanidade a “o nojo de haver mundo” (FREITAS, 2005a, p. 10): 

“O que chamamos de ‘monstruosidade’ é a desfiguração do que entendemos como 

humano, o distanciamento que assumimos em relação a uma precisa e nítida maneira de 

ser. “Monstruoso” é o indivíduo de súbito transformando em objeto, em confronto com 

o sujeito que o observa e não logra reconhecê-lo”. (LINS, op. cit., p. 239) 

                                                                                                                                                                   

42 Atentar para o diálogo que o poema de Freitas estabelece com o de Álvaro de Campos, “Todas as Cartas 
de Amor são Ridículas”. 



 

 

“Dentes podres de uma musa / «que já foi com todos»”, Freitas, ao executar um 

salto das camadas semânticas de um conteúdo de imagens tradicional para um 

radicalmente novo, obtém um violento fenômeno de estranhamento. Efeito que permite 

ao poeta o cumprimento de sua proposta por uma poesia sem qualidades, promovendo 

um tratamento diferenciado de temas poéticos já tradicionais, como também do passado 

literário, em que Camões e sua discussão n’ Os Lusíadas acerca do valor ocupam papel 

de destaque. Pois é apenas através de um processo de estranhamento da linguagem que 

o poeta pode se autoperceber no mundo e em sua poesia, irradiando, dessa maneira, 

discussões, que de outro modo, provavelmente não seriam feitas. “– Musa hepática e 

desleal” (FREITAS, 2001a, p. 59) – outro valor “mais baixo” se alevanta. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Constante esboço, esta dissertação nasce de um pensamento que incessantemente 

se reatualiza, tensiona e expande. É uma vontade de leitura de poesia que, grafada no 

papel, entrega-se, como a própria vida, a imprevistos caminhos. Apressa-se, cai, levanta, 

retoma cursos para depois se desviar com igual avidez. Muitas poderiam ser as outras 

trajetórias deste trabalho, mas as contingências levaram-no a este lugar, o qual, ainda 

que em processo de construção teórica, crítica e literária, é o meu lugar de fala e, 

anseio, de escuta.  

Na análise de três principais eixos – linguagem, sociedade e tradição literária – 

os quais marcam a poética de Manuel de Freitas, espero ter deixado claras suas 

conexões com a figuração da finitude humana, o tratamento da palavra poética e a 



 

 

questão do valor na obra do autor referenciado. Ao abordar tais eixos que são 

usualmente utilizados criticamente para constituir juízos valorativos sobre uma obra 

poética, almejo também ter afastado certas leituras que se valem dessas categorias para 

negar à poesia de Manuel de Freitas o espaço que necessariamente ocupa: a de um 

trabalho43 poético – experiência formalizante de linguagem. 

Após identificar na leitura do poema “Carpe Diem” (2003), um trabalho formal 

de cunho tradicional, como também uma certa dicção diferenciada, discuti, com o apoio 

reflexivo de Theodor W. Adorno, a ligação entre lírica e sociedade.  Por meio desse 

caminho, creio ter reconhecido e descrito um procedimento de linguagem que considerei 

ser uma espécie de chave de leitura para o prosaísmo de Manuel de Freitas. Essa questão 

muito me interessou, uma vez que tal prosaísmo da linguagem é recorrentemente 

utilizado por certa crítica para dizer que sua poesia não apresenta um trabalho poético 

tão rigoroso e denso de acordo com a forte tradição poética portuguesa. Desse modo, 

meu intento foi provar que existe, nessa poética aparentemente frágil, um movimento de 

estranhamento da linguagem prosaica o qual faz ressoar na poesia freitiana sentidos, 

resíduos inexplorados. Movimento esse que nasce de uma profunda consciência do 

poeta acerca dos discursos e valores em jogo numa sociedade marcada pela reificação.  

Dessa maneira, minhas indagações concernentes à questão do capitalismo tardio 

e às ligações da lírica com a sociedade, que se solidificaram pela leitura de pensadores 

como Zygmunt Bauman, Paul Virilio, Guy Debord e Marshall Berman, foram sendo 

pouco a pouco redirecionadas para demonstrar como a figuração do mal-estar na 

contemporaneidade, em versos de Manuel de Freitas, estende-se para uma reflexão a 

                                                        

43 Grifos meus. 



 

 

respeito do valor de certas práticas estético-políticas no meio social. O escândalo e o 

excesso da linguagem desse poeta contemporâneo e sua oposição à ideia de paraísos 

artificiais de consumo (ROLNIK, 2006, p. 5) levaram-me, por sua vez, a discorrer sobre 

o princípio de radicalidade da morte, suas relações com a linguagem e sua potência 

disruptiva. A questão do fim, uma das maiores linhas de força dessa poética, mostrou-se 

um território altamente ambivalente em sua escrita. Dividida entre a apatia de “un cierre 

sin final, un final, sin final”44 (DERRIDA apud JAY, 2003, p. 178), a banal simulação 

da morte dos reality shows, a explosão mortífera terrorista e a visão benjaminiana da 

finitude enquanto fenômeno essencial para o estabelecimento de critérios valorativos 

para a vida, a morte, em Manuel de Freitas, revelou-se um lugar irradiador de 

inesperados valores. Inclusive o de uma ética da sobrevivência, em que a poesia se 

estabelece no limiar do silêncio, no espaço da falha e do menor. 

Atenção ao menor que também guia o modo como a poesia de Manuel de Freitas 

relaciona-se com a tradição literária. Pois, ainda que seja um poeta extremamente atento 

a essa tradição, ao recuperar em sua obra poetas consagrados da poesia portuguesa, 

propõe uma nova recepção, a qual insolentemente retira o cânone de seu espaço de 

veneração para o de uso. Numa espécie de zona de cruzamento entre a esfera da tradição 

erudita e referências urbanas, profanas e pops, a obra de Freitas ancora práticas que 

arriscam a questionar sobre o lugar e valor da poesia no mundo, tais como o fizeram 

Álvaro de Campos, Cesário Verde e Luis Vaz de Camões.  Assim, ainda mais uma vez, 

                                                        

44 Aquí se anuncia precisamente -como promesa o como amenaza- un Apocalipsis sin Apocalipsis, un 
Apocalipsis sin visión, sin verdad, sin revelación… de receptores sin mensaje y sin destino, sin emisor y 
sin un destinatario decidible, sin juicio final… un Apocalipsis más allá del bien y del mal.  (...) un cierre 
sin final, un final sin final”. (Grifos meus) 



 

 

retomo as palavras de Jorge Fernandes da Silveira, a respeito da escrita da cidade em 

Cesário Verde, para pensar o próprio fazer poético de Manuel de Freitas como “uma 

forma literal e simbólica de refletir sobre o novo valor da literatura na economia do 

mercado da época (...)” (SILVEIRA, 2003, p. 155). De modo que a manifesta relação de 

seu lirismo com a tradição e com uma figuração pormenorizada do fenômeno 

contemporâneo apontam para uma necessidade de refletir a poesia enquanto um 

exercício social que ocupa um espaço muito específico nas maneiras de ver e fazer de 

uma determinada estrutura social.  
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