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RESUMO 
 

 

Numa obra marcadamente testemunhal, vasta e variada, como é o caso da que 

construiu Jorge de Sena, foi escolhido um grupo de poemas em que há, entre outras 

questões, situações diferentes de trabalhadores inseridos no Capitalismo, notadamente 

ambientados no século XX, bem como a ausência de emprego e suas consequências 

para as pessoas. Para tanto, constitui a base teórica e crítica deste trabalho os escritos do 

próprio Sena, bem como estudiosos de sua obra, a saber: Jorge Fazenda Lourenço, Jorge 

Fernandes da Silveira, Gilda Santos, assim como teóricos da literatura. Quanto ao 

corpus, foram selecionados os poemas “Os trabalhos e os dias”; “A lepra”; “Tudo é tão 

caro”; “Rendimento”; “Ode aos livros que não posso comprar”; “Lisboa, 1971”; 

“Filmes Pornográficos”; “Lamento de um pai de família”; “Camões dirige-se a seus 

contemporâneos” e “Conheço o sal”. 
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ABSTRACT 

 

 

In a work markedly testimonial, vast and varied, as is the case built by Jorge de 

Sena, was chosen a group of poems in there, among other things, different situations of 

workers inserted in Capitalism, especially set in the twentieth century, as well as the 

lack of employment and its consequences for people. Therefore, is the theoretical basis 

of this work and critical writings Sena's own as well as scholars of her work, namely: 

Jorge Fazenda Lorenço , Jorge Fernandes da Silveira, Gilda Santos, as well as literary 

theorists. As for the corpus were selected poems  “Os trabalhos e os dias”; “A lepra”; 

“Tudo é tão caro”; “Rendimento”; “Ode aos livros que não posso comprar”; “Lisboa, 

1971”; “Filmes Pornográficos”; “Lamento de um pai de família”; “Camões dirige-se a 

seus contemporâneos” and “Conheço o sal”. 
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Cumprindo o meu ofício 

pedra com pedra, pena a pena, 

passa o inverno e deixa 

lugares abandonados, 

moradas mortas: 

eu trabalho e trabalho, 

tenho de substituir 

tantos esquecimentos, 

encher de pão as trevas, 

fundar outra vez a esperança. 

 

Pablo Neruda 
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Poesia, convento negro do instinto, 

incensa as tuas naves de razão: 

e vós, versos meus, monges sem fé, 

blasfemai aos claustros do meu coração. 

Carlos de Oliveira. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Jorge de Sena esteve entre nós de 1919 a 1978. Português, naturalizado 

brasileiro em 1963, foi ensaísta, tradutor, crítico literário, professor e estudioso da 

literatura, com destaque para seus estudos renovadores sobre a obra de Luis de Camões 

e Fernando Pessoa; além de ter escrito vários contos, um romance e uma novela. Foi, 

acima de tudo, poeta, mantendo o compromisso, como ele mesmo escreveu, de “dar de 

nós mais que nós mesmos, testemunhamos do mundo que nos cerca” (SENA, 1961, 

p.11). 

Devido à impossibilidade de continuar residindo em Portugal sob a ditadura de 

Salazar, que vigorou entre 1933 e 1974, mudou-se para o Brasil em 1959, iniciando 

assim aos 39 anos de idade seu exílio voluntário, junto com sua mulher – Mécia de 

Sena, que hoje continua editando sua obra – e sete filhos. Outros dois filhos nasceriam 

aqui.  

Até o ano de 1962, Jorge de Sena integrou o conselho de redação do jornal anti-

salazarista Portugal Democrático, publicado em São Paulo desde 1956. Obteve em 1964 

o título de Doutor em Letras e Livre Docência pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Araraquara, onde lecionou. Não por acaso, doutorou-se com estudos sobre a 

obra de Luis de Camões. Conforme Flavia Queiros: 

A tese Os sonetos de Camões e o soneto quinhentista peninsular é 

defendida pelo autor como uma revisão do cânone de autoria dos 

sonetos atribuídos a Camões ao longo dos séculos, com base em 

critérios inovadores, a que chegou depois de longo e intenso convívio 

com a obra do poeta. (2006, p. 30) 
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Em 1965 Jorge de Sena se mudou para os EUA, novamente devido à vigência de 

um regime ditatorial; visto que  “As ações desencadeadas pela ditadura militar (…) 

trariam de volta ante seus olhos as memórias indesejáveis do período em que viveu em 

seu país sob a égide salazarista” (QUEIROS, 2006, p. 30).  

Carlos Drummond de Andrade1, em artigo publicado no Jornal do Brasil, faz 

uma afirmação que corrobora a importância de Jorge de Sena para a literatura e a 

relevância de seu trabalho não só como poeta, mas como pesquisador e professor, a 

seguir: 

Foi um professor que passou pelo Brasil, de 1959 a 1965. Mas que 

sonhou em dar ao Brasil, através da língua portuguesa, uma situação de 

prestígio na literatura mundial. Se não o conseguiu, não foi por 

omissão. (1978) 

 

Do período em que residiu e trabalhou no Brasil há diversas notícias no Jornal O 

Estado de São Paulo, como por exemplo, a publicação de Andanças do demônio em 27 

de maio de 1961; a notícia, em 30 de julho de 1961, da realização do Segundo 

Congresso Brasileiro de Crítica e História Literária, organizado por Sena; e o poeta 

ainda seguiu sendo noticiado em nosso país, neste mesmo jornal, ao longo de sua 

carreira, como em 23 de agosto de 1969, por ocasião do lançamento de Os Sonetos de 

Camões e o Soneto Quinhentista Peninsular; bem como foi noticiado o seu falecimento, 

em 06 de junho de 1978. 

Jorge de Sena sempre fez questão de ser, acima de tudo, um poeta português, 

conforme afirma num discurso proferido por ocasião do Dia de Camões, em 1977: “(…) 

eu não sou exactamente um emigrante no estrangeiro, porque quando saí de Portugal, 

tinha vinte anos de escritor publicado, e desde então a maior parte da minha obra (…) 

foi escrita para Portugal ou em Portugal publicada.” (1980, p. 254) Por outro lado, não 

                                                 
1� Jorge de Sena, também brasileiro. In Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 
1978. 
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se considerava um representante das comunidades portuguesas dispersas pelo mundo, 

como podemos perceber ainda observando suas palavras: “Democrata como sou, eu não 

falo em nome de ninguém, sem ter recebido um expresso mandato para tal.” (Idem, p. 

255).  

Sempre atento à produção literária de seu país, é autor de críticas e prefácios 

fundamentais para os estudiosos da matéria, que serão abordados ao longo desta 

dissertação, pois foi sempre um português que precisou viver exilado, enquanto oferecia 

sua poesia testemunhal, como afirma Gilda Santos: 

Vítima de coordenadas históricas que o levaram ao exílio e de 

incompreensões ou silêncios que tentaram obscurecer sua obra, Jorge de 

Sena, apesar de tudo, chamou a si, ao longo de toda vida, as palavras 

que escreveu para o Camões de seu “Super Flumina Babylonis”: “Mas 

era um grande poeta, transformava em poesia tudo o que tocava mesmo 

a miséria, mesmo a amargura, mesmo o abandono da poesia”. (1989, 

p.150) 

 

Dedicado observador da humanidade e da sociedade de sua época, e também do 

nosso passado comum, dono de uma escrita inicialmente nada fácil de ser lida e 

entendida, a começar pelos enormes parágrafos que caracterizam seus estudos, bem 

como alguns extensos poemas, Sena vem cativando desde sempre admiradores entre os 

que se permitem dedicar-lhe leitura. Exemplifica essa afirmação o fato de, em 1999, ter 

sido criada na Faculdade de Letras da UFRJ a Cátedra Jorge de Sena para Estudos 

Literários Luso-Afro-Brasileiros, que edita a Revista Metamorfoses, bem como o 

surgimento, em 2010, da página http://www.letras.ufrj.br/lerjorgedesena, um importante 

espaço de divulgação de sua obra e ressonâncias, idealizado por Gilda Santos. 

Diversos pesquisadores vêm se dedicando à obra de Jorge de Sena; além de teses 

e dissertações, também são muitos os artigos dedicados a alguma obra ou aspecto do 

legado deixado por este brilhante escritor. Isto corrobora a afirmação de Compagnon, 

para quem “[a] obra de valor é a obra que se continua a admirar, porque ela contém uma 

http://www.letras.ufrj.br/lerjorgedesena
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pluralidade de níveis capazes de satisfazer uma variedade de leitores.” (2012, p. 225). 

No entanto, trabalho e trabalhadores é tema que se inaugura neste estudo. 

 “É sempre tempo de evocar poetas e Jorge de Sena é uma dessas vozes 

privilegiadas da poesia”, escreveu Teresa Cerdeira, na nota editorial da Revista 

Metamorfoses 10.2, inteiramente dedicada ao registro do I Congresso Internacional da 

Cátedra Jorge de Sena, realizado em outubro de 2009. “Da poesia, sim, e não da poesia 

portuguesa.”, prossegue ela, “Porque os grandes poetas não têm fronteira.” (2010, p. 

11). 

Poemas são textos, tanto quanto a vida que vamos construindo dia a dia, por atos 

e palavras, pensamentos e omissões. Poemas deixam marcas, de estilo, do momento 

histórico de sua escritura e, no caso deste autor, de sua engenhosidade na composição de 

uma obra poética tão variada. Nas palavras de Gilda Santos: 

Estamos muito longe do dandy, do flanêur e do spleen que pontilham 

muitas páginas de Baudelaire, (…). Na poesia de Sena, o homem 

condenado a percorrer os labirintos da cidade não se permite a 

gratuidade do passeio: é sobretudo um vigilante atento, reflexivo, 

sempre pronto a acionar alarmes, preferentemente os da consciência. 

(2011, p. 82) 

 

 A partir da leitura também de ensaios e prefácios de Jorge de Sena, é possível 

observar que seu compromisso com a vida era a mola mestra para tudo o quanto 

escreveu, uma fidelidade para com a literatura enquanto espaço privilegiado para a 

existência do ser humano, como nos fragmentos a seguir: 

(…) se não fora a poesia olhando a História, nenhuma vida em verdade 

conheceríamos, nem a nossa própria. (SENA, 1978, p. 163) 
 
(…) nada há que possa ser alheio à poesia: e, se a obscenidade retornou 

saudavelmente à poesia moderna, não se vê razão para que todas as 

formas de expressão cultural não possam entrar nela…Se o mundo 

precisa de poesia, ou de que espécie de poesia precisa, isso é uma outra 

questão…Mas, na derrocada das falácias, quem está em honestas 

condições de responder? (Idem, p. 223 – 224) 
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 No que concerne à sua obra poética, temos as recolhas Poesia I (1961), no qual 

estão contidos os volumes Perseguição; Coroa da Terra; Pedra Filosofal; As 

Evidências e o inédito Post-Scriptum; Poesia II (1978), em que foram reunidos os 

volumes Fidelidade; Metamorfoses, seguidas de Quatro Sonetos a Afrodite Anadiómena 

e Arte de Música; Poesia III (1978), em que encontramos reunidos os volumes 

Peregrinatio ad loca infecta; Exorcismos; Camões Dirige-se aos Seus Contemporâneos; 

Conheço o Sal… e Outros Poemas; Sobre Esta Praia; e 40 anos de servidão (1979).  

 Desse modo, num universo de mais de seiscentos poemas, o corpus escolhido 

para esta dissertação tem como tema central trabalho e trabalhadores, sendo composto 

dos dez seguintes poemas, a saber: “Os trabalhos e os dias”; “A lepra”; “Tudo é tão 

caro”; “Rendimento”; “Ode aos livros que não posso comprar”; “Lisboa, 1971”; 

“Filmes Pornográficos”; “Lamento de um pai de família”; “Camões dirige-se aos seus 

contemporâneos” e “Conheço o sal”. 

Como consequência dum sistema essencialmente regido pelo mercado, 

pensamos se, de algum modo, estaria ameaçada a nossa diversidade, que é, segundo 

Arendt “a condição da ação humana pelo fato de sermos todos (…) humanos, sem que 

ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a 

existir.” (1981, p. 16), visto que a lógica mercantil contribui para a padronização, 

inclusive de comportamentos. 

Esta dissertação poderia intitular-se “Os trabalhos e os dias em Jorge de Sena” 

ou algo parecido; no entanto, tal designação correria o risco de gerar uma expectativa 

frustrante, na medida em que poderia causar a impressão de que teria por base o poema 

homônimo de Hesíodo. Visto que o objetivo é destacar a aparição de trabalhadores no 

contexto do século XX na obra de Jorge de Sena, optou-se por um título que alude 

diretamente ao tema, evitando ambiguidades. 



P á g i n a  | 16 

 

 

Não há atividade associativa ou sindical nos poemas de Sena aqui relacionados. 

Entretanto, o autor lança seu olhar sob situações de exploração distintas: os 

trabalhadores que estão individualmente e solitários sofrendo a exploração, como é o 

caso do taxista de “Lisboa, 1971”; aquele que está abandonado, que é a situação em que 

é retratado o pedinte de “Rendimento”. Temos também a percepção do surgimento de 

um segmento de mercado, como é o caso da indústria do cinema pornográfico que 

aparece em “Filmes pornográficos”, para cuja leitura será importante o poema “A “mais 

valia ou “Marx quanto se pode”. 

Podemos observar que, numa parte dos poemas deste corpus, o ser humano é 

tematizado de forma não tão diretamente associável a algum momento histórico ou 

situação socioeconômica, como em “Os trabalhos e os dias” e “A lepra”, bem como é 

fundamental ressaltar que em todas essas composições não há limites para confinar a 

leitura no que quer que seja, visto que “o poeta é o doador de sentido” (BOSI, 2000, P. 

163), ou, em palavras do próprio Sena “A poesia como criação de linguagem é supra-

real, isto é, engloba a realidade e a sua mesma representação linguística”. (1978, p. 165) 

Se em “Filmes pornográficos” podemos ver a percepção do surgimento da 

indústria pornô, as cenas vistas como nunca antes, ali também cabe falar de amor, de 

acaso, esses eventos tão humanos e tão impactantes nas vidas das pessoas. Por outro 

lado, se considerarmos os temas cotidianos como ponto de partida para o fazer poético, 

vejo movimentos de elevação do ser humano, um chamado para pensar-se além das 

imposições do cotidiano, e ainda há de se considerar a própria forma do poema que, 

para além de inspiração, é uma demonstração de muita destreza, visto que a “escrita 

literária pode ser entendida como prática dotada de um certo índice de especificidade 

técnica, empreendida por um sujeito que a leva a cabo num contexto cultural a que 

dificilmente é indiferente (…)” (REIS, 1999, p. 105) 
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Como a poeira que se levanta quando alguém sapateia em chão arenoso ou de 

barro seco, algumas incômodas situações cotidianas vêm a lume com a leitura dos 

poemas construídos por Jorge de Sena. Não é da simples e conhecida exploração 

capitalista do trabalho de terceiros que se trata, mas expor minuciosamente como esse 

“terceiro” é um ser humano, o que desloca essa prática generalizada para o campo do 

indivíduo, portanto próximo de quem se dedicar a ler os poemas. 

Com relação às características de seu fazer poético, de sua produção poética, 

vejamos o que escreveu Antônio Saraiva: 

(…) À superfície, a poesia de Sena, exuberante e por vezes caudalosa, 

mostra uma necessidade de se afirmar polèmicamente, deixando 

entrever uma ambiguidade que é mais o resultado de uma insegurança 

verdadeiramente sentida que de uma duplicidade assumida 

voluntariamente. (…) (1972, p. 247) 
 

Ainda considerando o tema, é importante lembrar que trabalho é um termo algo 

vasto e amplo, presente desde a Teogonia, de Hesíodo, passando pela criação bíblica, 

sendo uma das palavras que foram dizendo o mundo e suas principais questões. Desde 

tempos remotos, é possível considerarmos que todos os seres viventes necessitam 

viabilizar materialmente a sua existência. Com o advento, seguido do aperfeiçoamento e 

depois do aprofundamento, do modo de produção capitalista, bem como com a 

consolidação da economia capitalista, tal necessidade transforma-se brutalmente, pois, à 

medida que o sistema se desenvolveu, foi englobando todas as áreas da sociedade, de 

modo que nos vemos inseridos num mundo, simultaneamente, do e para o consumo.  

Os trabalhos e os dias, de Hesíodo, referencia o trabalho enquanto caminho ou 

instrumento de construção do indivíduo e de seu convívio em sociedade, em oposição 

ao trabalho alienante instalado pelo modo de produção capitalista. “Os trabalhos e os 

dias”, poema fulcral de Jorge de Sena, guarda também essa significação antiga para 
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trabalho, enquanto, por outro lado, “Filmes pornográficos” traz o trabalho alienante, no 

modelo das linhas de montagem fordistas. 

Como sabemos, um dos trabalhos a que Jorge de Sena se dedicou foi a tradução. 

No prefácio da tradução feita por a O velho e o mar, temos as seguintes considerações 

do poeta português: “(…) traduzir Hemingway tem sido um dos meus gostos e uma das 

minhas honras de tradutor” (1956, p. 1). Este romance, segundo Sena, “É, antes, um 

breve poema em prosa, uma epopeia de simples trama, singularmente narrada.” (Idem) 

O velho e o Mar, sendo a história dum pescador velho, poderia ser simplesmente a 

narração da aventura de um pescador, mas é a luta do ser humano por viver uma vida 

digna, a batalha pela manutenção de sua condição humana. Não é difícil, após a leitura 

desta obra, entendermos os sentimentos demonstrados por Sena. 

À luz do que Sena escreveu acerca de si mesmo, afirmando que “os contrários 

são para [mim] mais complexos do que a aceitação oportunista de maniqueísmo 

simplista” (apud SANTOS, 2006, p.250), bem como por sua declarada afinidade com os 

escritos de Marx, posso pensar esse movimento dialético em seus poemas. Assim, 

temos, por exemplo, um taxista a se lamentar da injustiça que sofre por trabalhar e não 

receber remuneração suficiente para garantir a sua sobrevivência, mas no âmbito da 

necessidade de trabalhar, pois ele lamenta enquanto conduz um passageiro, ou seja, 

enquanto trabalha. 

 É no modo como Sena vê o valor da poesia, como ele entende a poesia, que noto 

o quão é coerente com o conjunto de sua obra haver poemas em que trabalhadores 

sejam tematizados. Pela leitura do prefácio de Poesia I, de 1961, vemos que Jorge de 

Sena associa poesia à transformação do mundo.   

 Como pensar a poética do testemunho numa dissertação sobre trabalho e 

trabalhadores sem pensar na biografia deste autor? Pensamos que isso seja relevante em 
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virtude da relação de Sena com o trabalho na literatura, vendo-o como o que o 

alimentava e construía, em oposição aos trabalhadores que surgem em seus poemas, 

cujos contextos em que foram inseridos levam-nos, como podemos ler nos poemas, a ter 

a vida usurpada pelo trabalho alienante. 

Embora vejamos em seus trabalhadores o peso do capitalismo, a obra de arte traz 

mais que isso, não se limitando a essa questão, porque estar sob a organização social diz 

respeito a algo mais amplo do que o modo de produção da sociedade de algum 

momento histórico, considerando que o ser humano é um ser sociável. 

Finalizando esta introdução, e já que sabemos pelo próprio autor que se 

considerava essencialmente um poeta, investiguemos as definições de poesia que 

aparecem em seus prefácios e ensaios, sigamos, pois, o percurso de sua obra, tendo em 

mente as palavras de Jorge F. Lourenço: 

Testemunhar, em Jorge de Sena, é uma acção que, obviamente, não 

deixa de ter os sentidos que qualquer dicionário contém (…). Por seu 

lado, a conotação que o testemunho possui de juízo ou julgamento sobre 

o mundo contribui sobremaneira para lhe sublinhar aquele cariz ético, 

de responsabilidade perante si mesmo e os demais, (…) (2010, p. 223) 
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Capítulo II – JORGE DE SENA 
 

Considerando a extensão dos escritos de Sena, é necessário demarcar que não se 

pretende aqui inventariar a produção multifacetada do autor, ao longo de sua vida, mas 

demonstrar sua atuação como trabalhador da literatura. Um inventário completo seria 

tema para outra modalidade de trabalho acadêmico. Entretanto, considero importante 

para manter a coerência com o tema proposto observar a produção de Jorge de Sena, 

para além do corpus estabelecido, considerando que, não só em poesia, produziu um 

legado sob o qual vários pesquisadores vêm se dedicando. 

Jorge de Sena nasceu no início do século XX, que é marcado pelo advento das 

duas Guerras Mundiais, em termos gerais, e pela permanência em Portugal de um 

modelo de governo no qual a maioria estava alijada do comando dos rumos da 

sociedade, sendo esse o contexto do surgimento do movimento neorrealista.  

Tal relação das artes, da literatura, portanto com o momento histórico e questões 

sociais em que nasce ou se insere não é exclusividade de Portugal, nem do 

neorrealismo, como sabemos. Basta olharmos, por exemplo, para outros países sob 

regimes ditatoriais, ou situação econômica adversa, bem como das desigualdades sociais 

existentes. Conforme afirma Carlos Reis, observando a literatura brasileira: 

(…) o romance Vidas Secas de Graciliano Ramos, representa a miséria 

social e humana de uma família nordestina brasileira que foge à seca; 

assim sendo, as pungentes situações descritas e as personagens 

degradadas que as vivem, são facilmente entendidas como denúncia, 

através da literatura e de forma ideologicamente activa, de condições de 

vida deprimentes. (1999, p. 42) 
 

Jorge de Sena publicou seu primeiro volume de poemas, Perseguição, em 1942, 

momento em que Portugal, em termos literários, vivia o início do movimento 

neorrealista, um movimento em que “Contrariamente ao que sucedera com os 

movimentos anteriores, [este] teve um caráter mais ideológico que estético, e a sua 
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expressão não se encontra por ventura tanto na poesia como na prosa (…)” (SARAIVA, 

1972, p.245, 246). Encontramos um comentário feito por Sena sobre os poemas 

enquanto texto, em resposta a uma carta de Mécia (1945), em que esta acusava ter 

recebido o exemplar enviado por ele, a seguir: 

Quanto à “Perseguição”, os poemas pequenos sofrem, digamos, de um 

certo hermetismo, ou melhor, concentração verso a verso; os grandes, 

pelo contrário,mesmo quando se espraiam em associativas imagens, são 

harmônicos, e a arquitectura, bem patente, dá-lhes firmeza, ainda que 

essa firmeza diga apenas respeito ao edifício visível. (1982, p.22) 
 

Investigando a recepção deste volume, vejamos o que escreveu Eugênio Lisboa: 

“Em 1942, perto do fim do ano, publica o seu primeiro livro de poesias, Perseguição, 

por cotização entre os organizadores dos Cadernos e do autor. O livro passa quase 

despercebido”; e podemos perceber já a necessidade do esforço para conquistar um 

lugar, que envolveu, inclusive, viabilizar financeiramente a primeira publicação. 

Continuando com Lisboa: 

João Gaspar Simões faz sair, no Diário de Lisboa, uma crítica pouco 

favorável; e que merece do jovem poeta o seguinte comentário, em carta 

à mãe (Porto, 26-11-1942): “Saiu anteontem a crítica do Gaspar Simões 

ao meu livro no Diário de Lisboa. É a crítica de um amigo que não 

gosta e diz porque; mas, por outro lado, faz-me uma justiça a que sou 

sensível.” (1984, p.16) 
 

Num momento histórico tenso e conturbado, marcado pela erupção de crises 

financeiras e guerras desde o início do século, aos neorrealistas interessava “(…) fazer 

literatura não com heróis pré-fabricados ou estereotipados pela tradição, mas com os 

humildes, os injustiçados, os marginais (…)” (MOISÉS, 2008, p. 391), em oposição ao 

“movimento presencista”. (Idem). Esta não é uma classificação didática da história da 

literatura, visto que o movimento neorrealista tem seus objetivos expostos, já no 

prefácio do romance Gaibéus (1939), de Alves Redol, a começar pela própria epígrafe 

do romance, a seguir: 
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Este romance não pretende ficar na literatura 

como obra de arte. 

Quer ser, antes de tudo,  

um documentário humano 

fixado no Ribatejo. 

Depois disso, 

será o que os outros entenderem (1965) 
 

Ainda quanto aos objetivos do movimento, Antonio Saraiva afirmou que “como 

seu manifesto poético podemos talvez considerar o poema ‘Arte poétic’”, de Mario 

Dionísio” que integra o Novo Cancioneiro (1941) “em que (…) se diz que ‘a poesia não 

está nos olhos imorais de Ofélia, nem no jardim de lilases’, mas sim nas fábricas, na 

‘bicha de automóveis’, nos ‘pulmões de aço’ (…), na doca, nos operários, nos 

comboios” etc., “em resumo, “na luta dos homens, […] nos olhos rasgados abertos para 

amanhã.” (1972, p. 246) 

Chamamos a atenção para o fato de que nas obras identificadas com este 

movimento, predominam os trabalhadores de modo coletivo, a luta por liberdade, numa 

sociedade subordinada a um regime ditatorial. Segundo Carlos Reis, a “reflexão acerca 

da representação da realidade e dos procedimentos a assumir pelo discurso literário para 

a sua concretização constitui uma das preocupações primordiais do movimento 

neorrealista.” (1999, p. 34), ao passo que nos poemas do corpus escolhidos temos o 

trabalhador enquanto indivíduo, cuja exploração é componente de um sistema 

econômico, mas está sendo abordada em casos particulares.  

 Num ensaio intitulado “Poesia portuguesa de vanguarda: 1915 e hoje”, de 1967, 

Jorge de Sena vai percorrendo os caminhos da poesia “moderna”, traçando uma análise 

panorâmica, de modo que aborda o neorrealismo, sobre o qual afirma: 

(…) Mas precisamente na hora do triunfo (que era sobretudo para o 

grupo da Presença) a conjuntura política internacional e, sobretudo 

espanhola suscitava uma politização da literatura que principiou a atacar 

o humanismo literário da Presença e a sua concepção de uma literatura 

liberta de quaisquer injunções partidárias ou sectárias (…). Dessa 

politização brotaram, entre 1938 e 1942, os livros de estreia de alguns 
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dos principais poetas “neo-realistas”, eufemismo literário que escondia 

da polícia uma orientação política.( p.114) 

 

No prefácio de Poesia I, Sena faz alusão ao fato de que seus poemas 

necessitaram de um tempo para serem bem recebidos pelo público e crítica, discordando 

de uma crítica sobre Fidelidade (1958), que advogava que este volume simbolizasse 

alguma mudança na forma de escrita do autor. Isto me levou a procurar comentários 

acerca das obras de Sena anteriores a Fidelidade. Vejamos, a seguir, uma crítica feita a 

Perseguição: 

(…) em 7 de janeiro (…) [de 1943], Casais Monteiro, no Diário 

Popular, ensaia uma tentativa de explicação da resistência e da 

incompreensão com que o livro deparou: “Jorge de Sena é uma das 

últimas revelações da poesia portuguesa. Até agora a sua poesia quase 

só tem encontrado incompreensão, o que não me parece admirar, dadas 

as dificuldades de leitura do seu primeiro livro, Perseguição, onde há de 

facto, não só a obscuridade inerente a certos tipos de poesia, como mais 

alguma que é falta de clarificação, um excesso de riqueza de problemas 

que não encontraram ainda a sua expressão poética, e dão aqueles 

núcleos prosaicos, de laboriosa leitura, que prejudicam tantos dos seus 

poemas”. (LISBOA, 1984, p. 17) 
 

Passemos agora ao texto referido acima, em que Jorge de Sena observa uma 

mudança na recepção de sua obra, não na sua poesia, por ocasião da publicação de 

Fidelidade (1958), a saber: 

Salvo o que necessariamente existe, (…), de inerente a uma experiência 

poética mais depurada (…) e a uma maturidade individual que a idade 

sempre pode dar-nos, eu firmemente não creio que haja entre ele e os 

outros quaisquer diferença fundamental. Simplesmente me permito 

supor que a linguagem minha, (…), acabou por ser aceite, pelos críticos, 

como um fato consumado e irremovível, e acham que sou agora 

inteligível, quando apenas sou lido com os olhos de uma aceitação a que 

se resignaram. (…) Não fui eu quem, em vinte e cinco anos, mudou – 

eles, leitor amigo, é que mudaram muito. (1961, p. 9) 
 

 Olhando para o percurso nos estudos literários, Camões foi o autor de que Jorge 

de Sena mais se ocupou em seus estudos e com o qual esteve mais tempo envolvido, 

como afirma Cleonice Berardinelli: “Camões é o autor que mais estudou e sobre quem 

mais escreveu” (2006, p.21). “Jorge de Sena exerceu amplamente a escrita poética e o 
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ofício crítico” (BUENO, 2009, p. 13) e, no caso dos estudos sobre Camões, destaca-se a 

leitura inovadora de Os Lusíadas; há ainda os poemas que têm o vate como tema ou 

personagem, que serão abordados no terceiro capítulo desta dissertação. Portanto, 

podemos dizer que Sena não é um poeta neorrealista, mas é interessante considerar que 

algumas preocupações desse movimento (o homem em sua dimensão mais humana) são 

tangentes à de muita poesia, inclusive a camoniana. É claro, no entanto, que Sena pensa 

política de forma menos imediatamente combativa.  

“O período de cerca de seis anos no Brasil foi particularmente produtivo em 

todos os campos da sua actividade” (1984, p. 23), afirma Eugênio Lisboa. “Mais da 

metade do romance Sinais de Fogo foi escrito durante este período fecundo, o mesmo 

acontecendo com a totalidade dos contos de Novas Andanças do Demônio” (Idem), 

prossegue Lisboa. Há que se acrescentar ainda que dezesseis dos vinte e sete poemas de 

Metamorfoses foram escritos no Brasil.  

Vasco Graça Moura2 fez uma afirmação que considero muito pertinente para 

este capítulo, em que passamos pela obra de Sena: "Na gigantesca obra literária de 

Jorge de Sena, o volume Metamorfoses (1963) ocupa um lugar especial, pela 

versatilidade das relações que inovadoramente estabelece, na nossa literatura, entre a 

criação poética e as artes plásticas e pela sequência de textos de qualidade excepcional 

que reúne.”  

Para Jorge F. da Silveira “Metamorfoses é um conjunto de vinte poemas entre 

duas insustentáveis uniões: a Ibérica e a Soviética”, e de fato este volume traz uma 

espécie de olhar sobre o percurso da humanidade, desde “Gazela da Ibéria” que “dá 

sentido à imagem esculpida no século VII ou VIII a.C.” (SILVEIRA, 2010, p. 33), até 

                                                 

2�
 http://www.letras.ufrj.br/lerjorgedesena/port/ressonancias/verbetes/texto.php?id=100 
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“A morte, o espaço, a eternidade”, um testemunho “entre o socialismo e o capitalismo 

em luta” como inteligentemente observa Silveira. (Idem, p. 38) 

Avançando na produção de Jorge de Sena, chegamos a Arte de Música, de 1968. 

Sebastião Edson Macedo refere-se ao fato de uma audição musical de La Cathédale 

Engloutie, de Debussy, ter sido a “gênese do poeta Jorge de Sena, cuja obra é, toda ela, 

gerada pela necessidade de uma voz dar conta do sentido abismal e súbito que a música 

disparou em seu espírito, em 1936” (2008, p. 88). Esta música, não por acaso, dá nome 

ao primeiro poema do volume. 

Uma obra composta de trinta e quatro poemas, em que a maioria das 

composições está relacionada a uma peça musical, e o último a uma cantora, “A Piaf”. 

O autor afirma que “[E]stes poemas representam repetidas vivências de uma obra ou de 

um compositor, que acabaram por cristalizar-se verbalmente” (SENA, 1978, p. 217), 

sobre o qual Macedo afirma que “o discurso subjetivo é armado em uma tensa e espessa 

estrutura sintática” (2008, p. 89), de modo que podemos perceber que a partir de uma 

grande sensibilidade, à qual se uniu o talento e a dedicação, surgiram versos realmente 

sublimes, como “A música é só música, eu sei. (…)/ E que nada no mundo, ainda que 

volte ao tema inicial, repete/ o que foi proposto como tema para/ se transformar no 

tempo que contém.” (Idem, p. 177) 

Jorge de Sena participou de uma publicação coletiva, Livros que abalaram o 

mundo (1965), em que são lidas dez obras fundamentais para o conjunto do debate das 

ideias. A ele couberam O Príncipe, de Maquiavel, e O Capital, de Karl Marx. Como 

podemos ler na nota prévia, de José Paulo Paes, esta coletânea não se propõe a ser “os 

dez únicos, ou os dez mais”, tão somente assinalam o papel do livro como um 

instrumento, ou seja: 

Tudo quanto pretendemos foi trazer para aqui alguns exemplos, 

indubitavelmente convincentes, de como, de longe de ser um Adôrno 
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inofensivo para os muros de tranquilas bibliotecas claustrais, o livro é 

ferramenta de que, no torvelinho da vida social, os homens se valem 

amiúde para edificar sua própria história. (1965, p.7) 
 

Os dois textos de Jorge de Sena passaram a compor o volume de ensaios 

intitulado Maquiavel, Marx e outros estudos, de 1974, com nova edição em 1991, tendo 

recebido em 1976 o Prêmio António Ramos de Almeida, “o único prémio que, em 

Portugal, Jorge de Sena recebeu em vida”, conforme lemos na nota introdutória de 

Mécia de Sena. Sobre estes ensaios, o próprio autor afirmou que o que os irmana “é o 

facto de serem sobretudo orientados para a história das ideias ou da cultura, ao mesmo 

tempo centrando-se em obras ou personalidades de primeiro plano, e analisando o 

significado de umas e outras para a nossa experiência contemporânea” (1991, p. 13) 

 Como já vimos, Camões ocupa um grande espaço na produção seniana, de modo 

que ao longo deste percurso o vate em seus poemas “Camões dirige-se aos seus 

contemporâneos”, publicado em Metamorfoses (1963); “Em Creta, com o Minotauro”, 

de Peregrinatio ad Loca Infecta (1969); e também como personagem do conto “Super 

Flumina Babilônia”, publicado no volume de contos Novas andanças do demônio 

(1966). 

Jorge de Sena também empreendeu estudos extensos sobre a obra de Fernando 

Pessoa. Pensamos que se emparelham Camões e Pessoa por discutir o ser humano, o 

primeiro no mundo e o segundo dentro do próprio ser, não se entendendo o dentro como 

um limitador, mas como expansão total, ou, nas palavras de Jorge de Sena: 

Fernando Pessoa não foi, e não é, o Super-Camões que ele profetizou. 

(...) Um não foi senão ele mesmo, reduzindo tudo à escala da sua 

experiência de vida, e amplificando esta experiência à estrutura do 

universo. O outro não foi senão “não-ele-mesmo”, amplificando o nada 

à escala da sua não-experiência, e reduzindo esta não-experiência a não-

estrutura do não-universo. (SENA, 2000, p. 149) 
 

Destacamos, no volume de estudos de Jorge de Sena dedicado à obra pessoana, a 

carta que endereçou a Fernando Pessoa, em que o autor das Metamorfoses faz algumas 
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análises daquele conjunto de escritores reunido a partir de uma só pessoa civil. Longe 

de pensar em ironia, vejo nesta carta um alto grau de seriedade e respeito, bem como 

uma concepção inteligente acerca dos escritos pessoanos, visto que a obra está no 

mundo, sempre que for lida. O que morreu foi uma pessoa, e não o conjunto de poetas. 

Nas palavras de Sena: 

(...) todo um bando de loucos virtuais que, para existirem, e na 

diafaneidade em que se materializavam, ou mal chegavam a 

materializar-se, ou se dissolviam no ar ou uns nos outros, apoderavam-

se, de quando em vez, da pessoa tranqüila, mediana, afável, solitária, 

solteirona e lúcida, um tanto irônica também, de um cidadão pacífico e 

sem biografia, chamado Fernando Antonio Nogueira Pessoa. Uns eram 

“ortônimos”, (...) Todos porém existiram. (2000, p. 145) 
 

Um outro aspecto marcante nos vários textos que compõe o volume de estudos 

intitulado Fernando Pessoa e Cia. Heteronímia é o entendimento do que seja o “estar na 

língua” ou “ter como pátria a língua”, que Pessoa escreveu enquanto Bernardo Soares. 

Nesse particular, Sena nos oferece uma leitura do que foi escrito, cumprindo o papel de 

combater uma leitura fantasiosa, como se Fernando Pessoa fosse meramente um 

excêntrico, o que tem o nocivo poder de afastar os leitores daquilo que interessa em sua 

obra, ou seja, ela própria. É o que podemos observar nos trechos abaixo: 

Quando “ele” faz dizer a Bernardo Soares (que era quase ele) que a 

pátria dele era a língua portuguesa, não estava postulando uma 

comovente manifestação de patriotismo cultural e literário: (...) A pátria 

“dele” era a linguagem esteticamente considerada. O que significa que, 

aquém da criação em linguagem, ele não era uma pessoa. Pessoa, nele, 

era um apelido de família. (SENA, 2000, p. 146) 
 

 Também no famoso Prefácio de 1961, em que estabelece a sua poética do 

testemunho em face da poética do fingimento pessoano, é possível percebermos o 

estudioso que era Jorge de Sena, quando ele firma: 

(…) É certo que o “fingimento” dele não é, por forma alguma, uma arte 

de iludir, mas antes a acentuação muito justa, exposta por uma 

individualidade eminentemente analítica, de que as virtualidades que 

contemos são mais que o continente, e de que a para actividade poética 

sobreleva o que precariamente a cada instante nos dispomos ser.” 

(SENA, 1961, p. 13) 
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 No prefácio à segunda edição de Poesia I, escrito em 1977, “em que o poeta dá 

por cumprida a sua peregrinação”, nas palavras de Lourenço, “o poeta foi claro e 

revelador: “toda a obra poética que agora se colige (…) foi escrita desde 1938 (…) até 

às vésperas da Revolução de 1974 (…) O que escrevi ou escreverei depois dessa data 

pertence já a um outro mundo e uma diversa vivência” (P1 13)” (2010, p. 517). Este é o 

caso de “Conheço o sal… e Outros poemas”, de 1974, sob o qual escreveu Barrento: 

Mais precisamente, poderíamos dizer que a especificidade desta poesia 

releva da coexistência, no texto, de: a) um fluxo linguístico 

sintacticamente barroco, ziguezagueante, quase obscuro por vezes, com 

risco – habilmente superado – de se tornar poeticamente inoperante; b) 

uma precisão e exactidão do léxico, de ritmo, de metro, por vezes da 

estrofe, para não falar já do “rigor histórico” das citações e da constante 

evocação de figuras.” (1975, p.311)  
 

 Dedicado, como já vimos, ao estudo da poesia portuguesa, escreveu ainda sobre 

outros autores portugueses. No ensaio intitulado “A linguagem de Cesário Verde”, mais 

um exemplo do olhar atento de Jorge de Sena para com a literatura portuguesa, bem 

como para com a literatura em geral, destaca características da escrita do autor de 

Sentimento de um ocidental: 

Mais novo dez anos que Anatole France, nascido a poucos meses de 

diferença de Rimbaud e de Verhaeren, Cesário Verde é um grande poeta 

europeu, um daqueles grandes que viveram por sua conta a lição de 

Baudelaire. (…) Cesário retoma nas suas mãos a herança filintista traída 

pelo elmantismo romântico e pelo Garret sexualmente ofendido das 

Folhas Caídas, para restituir à poesia portuguesa dignidade linguística 

que um Pessoa restabelecerá por completo. (1982, p.180 – 181) 

 

 Jorge de Sena iniciou sua carreira como professor universitário no Brasil, logo 

após seu exílio; em suas palavras, “iniciara a carreira de professor universitário de 

Letras, que é a minha hoje, e aonde entrei “por cima”, logo como catedrático que 

sempre tenho sido” (SENA, 1988, p. 20), tendo obtido o seu título de doutor justamente 

com os estudos que encontramos publicados sob o título Uma canção de Camões. 

Exerceu a profissão até o ano de sua morte. 
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 Considerando que parte desta dissertação passa pela produção ensaística de 

Jorge de Sena, que perpassa toda a sua vida, bem como o fato de que mesmo exilado o 

autor tenha permanecido fiel e atento a Portugal, pensamos ser apropriado encerrar esta 

parte da dissertação mencionando ainda um evento. 

 

 No ano de 2009, o corpo de Jorge de Sena foi trasladado de Santa Bárbara, 

Califórnia, para Portugal, numa cerimônia que está documentada e  disponível  em 

http://www.letras.ufrj.br/lerjorgedesena/port/ressonancias/arquivo/texto.php?id=46, 

quando a atriz Eunice Muñoz fez a leitura do poema “Carta aos meus filhos sobre os 

fuzilamentos de Goya”, com versos do qual darei por encerrada esta parte da 

dissertação. Faço essa escolha para tentar unir o pouco que foi dito até agora com o que 

virá, tentando partir para a leitura mais frontal dos textos levando comigo um poema 

que, sem dúvida alguma, é um verdadeiro legado: 

 

Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. 

É possível, tudo é possível, que ele seja 

aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo, 

onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém 

de nada haver que não seja simples e natural. 

(…) 

 

E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto 

o que vos interesse para viver. Tudo é possível, 

ainda quando lutemos, como devemos lutar, 

por quanto nos pareça a liberdade e a justiça, 

ou mais que qualquer delas uma fiel 

dedicação à honra de estar vivo. 

(…) 

 

Estes fuzilamentos, este heroísmo, este horror, 

foi uma coisa, entre mil, acontecida em Espanha 

há mais de um século e que por violenta e injusta  

ofendeu o coração de um pintor chamado Goya, 

que tinha um coração muito grande, cheio de fúria 

e de amor. Mas isto nada é, meus filhos. 

Apenas um episódio, um episódio breve, 

nesta cadeia de que sois um elo (ou não sereis) 

de ferro e de suor e sangue e algum sêmen 

http://www.letras.ufrj.br/lerjorgedesena/port/ressonancias/arquivo/texto.php?id=46


P á g i n a  | 30 

 

 

a caminho do mundo que vos sonho. 

Acreditai que nenhum mundo, que nada nem ninguém 

vale mais do que uma vida ou a alegria de tela. 

É isto o que mais importa – essa alegria. 

(…) 

Serão ou não em vão? Mas, mesmo que o não sejam, 

quem ressuscita esses milhões, quem restitui 

não só a vida, mas tudo o que lhes foi tirado? 

Nenhum Juizo Final, meus filhos, pode dar-lhes 

aquele instante que não viveram, aquele objecto 

que não fruíram, aquele gesto  

de amor, que fariam “amanhã”.  

(…) 

(1978, p. 125 - 128) 
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Capitulo III – OS DEZ POEMAS 

 

Os poemas selecionados para compor o corpus desta dissertação aparecerão 

seguindo a cronologia, em ordem crescente a partir da data de escritura do poema, 

encontrada em boa parte de sua produção poética, ou sua publicação em volume, como 

é o caso de “Os trabalhos e os dias” e “A lepra”, que não foram datados pelo autor.  

Consideramos adequado que o poema “Conheço o sal” apareça ao final de todos, 

visto que seus versos guardam, como temas intrínsecos, a recolha, o balanço, a memória 

do conjunto da obra. Estarão também agrupados, tanto o quanto possível, por eixos 

temáticos. 

 

3.1 – “A lepra”, “Tudo é tão caro” e “Os trabalhos e os dias” 

 
A lepra 
 

A poesia tão igual a uma lepra 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

 

E os poetas na leprosaria 

vão vivendo 

uns com os outros, 

inspêccionando as chagas 

uns dos outros. (SENA, 1961, p. 34) 
 

Este poema foi inicialmente publicado no volume Perseguição (1942), sendo o 

décimo nono num grupo de cinquenta e três composições. Em 1961 foi reunido na 

coletânea Poesia I, na qual encontramos o riquíssimo prefácio em que Sena se distingue 

como o poeta do testemunho, como podemos perceber pelas palavras do próprio autor: 

Como um processo testemunhal sempre entendi a poesia, cuja melhor 

arte consistirá em dar expressão ao que o mundo (o dentro e o fora) nos 

vai revelando, não apenas de outros mundos simultâneos e idealmente 

possíveis, mas, principalmente, de outros que a nossa vontade e 

dignidade humana deseja convocar a que o sejam de facto. (1961, 

p.11,12) 
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Testemunho em Sena não é uma característica que leva ao confessional, embora 

conforme afirmação do próprio autor: “A confissão é, sem dúvida, uma parte do que 

entra na transfiguração que a actividade poética opera” (SENA, 1961, p. 10), mas é em 

sua poesia “um fazer que se faz fazendo” (LOURENÇO, 2010, p. 21), e este poema 

carrega essa ação em andamento, visto que “os poetas” “vão vivendo”, “inspêccionando 

as chagas/uns dos outros”, como nos dizem versos do poema. 

A palavra “lepra”, que compõe o título deste poema, impõe pensarmos na 

doença por ela nomeada, que se caracteriza por ser altamente contagiosa e de existência 

antiga, sendo por essa razão muito temida ao longo da história da humanidade. 

Isolamento é uma condição necessária para seus portadores, tendo havido momentos na 

história em que os leprosos foram separados da comunidade e agrupados. Os versos 

deste poema, a meu ver, remetem a este tipo de segregação imposto aos doentes, o que 

dá ao texto uma perspectiva histórica muito atenta àqueles que, por alguma razão, se 

veem à margem.  

Por outro lado, penso na comparação construída neste conjunto de versos entre 

“poesia” e “lepra”. Neste caso, assim como os portadores de lepra tornavam-se 

destacados da comunidade, os poetas também o são. Poetas se interessam pelos poemas 

alheios e, sendo assim, vejo representado o próprio Jorge de Sena, que dedicou grande 

parte da vida aos estudos camonianos, bem como aos pessoanos e de poesia portuguesa, 

tendo deixados diversos volumes com o material resultante destes estudos, além das 

traduções de outros poetas que realizou. 

Assim como uma doença que nos acomete, a necessidade da poesia que há nos 

poetas é que não permite escolha, sendo esta necessidade um tema que vejo em “Os 

trabalhos e os dias”, que será tratado à frente. É o que afirma Leyla Perrone-Moises, em 

introdução a uma seleção de poemas de Cesário Verde: “a impressão que nos fica, (…), 
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é que ele nunca escreveu procurando agradar ao público, e sempre para realizar o que 

era uma necessidade íntima de sua personalidade poética.” (2005, p. 15). Isso dá à visão 

de poesia num poema assim um caráter apaixonado, de pathos, sem que seja necessário 

um objeto erótico-amoroso convencional. Portanto, é também um mover-se apaixonado 

que leva Sena à poesia e ao humano.  

No volume Fado (1941), de José Régio, encontramos o poema “Fado dos 

pobres”, que ao todo soma treze estrofes, sendo que a última me parece permitir um 

diálogo com o que encontramos dito em “A lepra”, de Jorge de Sena, no que tange à 

relação destacada em que os poetas por vezes se encontram perante o conjunto da 

sociedade: 

E aquele senhor poeta 

Que anda bêbado na rua, 

Tem filáucias de profeta, 

Traz barbas de vagabundo, 

Lança apóstrofes à lua 

E dorme num vão imundo, 

Contenta-se com tão pouco 

Porque diz, bêbado e rouco, 

Que os seus poemas de louco 

Poderão salvar o mundo!  (1985, p. 147)  
 

Em “A lepra” não consta a palavra trabalho, bem como nenhuma referência a 

alguma categoria profissional, mas vemos a realização de parte da tarefa ou do 

compromisso assumido pelos poetas, que é lerem-se uns aos outros. Isto nos lembra 

novamente a biografia do próprio autor, visto que, se considerarmos que o que mantém 

um texto vivo é a sua leitura, podemos ler este poema como de reconhecimento e 

louvação àqueles que se dispõem a tal tarefa, lendo ou publicando os autores através dos 

anos.  

O próximo poema a ser examinado também não carrega a palavra trabalho e 

também não se refere a algum trabalhador, no entanto instaura relações de valor. 
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Tudo é tão caro 
 

Tudo é tão caro! 

Como afinal a vida. 

Pedes que te dê 

quanto não tenho 

para comprar-te. 

Se nada pedes 

apenas por que eu veja, 

nem mesmo com possuir 

eu poderei pagar-te. (SENA, 1989, p. 69) 

 

 

Datado de 27 de maio de 1951, este poema foi publicado em 40 anos de 

servidão (1989), compondo o grupo de Tempo de Fidelidade (1951 – 1958). De 

publicação póstuma, este volume tem a característica de trazer uma seleção de inéditos e 

dispersos, publicados em revistas ou jornais, mas não componentes de volumes 

anteriores publicados por Jorge de Sena. 

Este é um poema curto, composto por nove versos, mas que se desdobra a partir 

e através dos possíveis significados do vocábulo “caro”. Caro é um dos modos pelos 

quais podemos nos referir a algum produto ou serviço cujo preço de compra 

consideremos excessivo. Por outro lado, fora da esfera do mundo material e das 

mercadorias, caro é sinônimo de querido, pessoa que temos em alta conta por razões de 

parentesco ou amizade, bem como por envolvimento amoroso, por exemplo. 

Os pronomes indefinidos “tudo” e “nada” comungam da imprecisão de 

significados, bem como da conotação totalizante, e postos num poema funcionam 

potencializando o significado do que vem a seguir. Combinados como estão, constroem 

uma situação em que um eu lírico que não identificamos encontra-se impotente. Esta é 

uma temática que encontramos no seguinte soneto de Camões: 

Quem vê, Senhora, claro e manifesto 

O lindo ser de vossos olhos belos, 

Se não perder de vista só em vê-los, 

Já não paga o que deve a vosso gesto. 
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Este me parecia preço honesto; 

Mas eu, por de vantagem merecê-los, 

Dei mais a vida e alma por querê-los, 

Donde já não me fica mais de resto. 

 

Assim que a vida e alma e esperança, 

E tudo quanto tenho, tudo é vosso, 

E o proveito disso eu só o levo. 

 

Porque é tamanha bem-aventurança 

O dar-vos quanto tenho e quanto posso, 

Que, quanto mais vos pago, mais vos devo. (2005, p. 125) 

 

Um movimento simultâneo de dar e receber, ganhar e perder, como o que vemos 

também em “Amor é fogo que arde sem se ver”, é a essência da construção deste poema 

que é pequeno se considerarmos a quantidade de versos somente. Em Camões, claro, há 

um objeto imediato e expresso, enquanto em Sena o tu carrega maior ambiguidade – no 

soneto, é uma Senhora que vem ao caso, já no poema mais recente, tu pode ser um 

objeto amoroso ou de consumo.  

Há uma ideia que perpassa este poema, mesmo considerando que não há 

nenhuma menção a algum momento histórico específico, nem metáforas sobre algum 

sistema econômico, que é o entendimento de que existem coisas não mensuráveis em 

moeda corrente, de modo que nem tudo se pode comprar. Por outro lado, a exploração 

da ambiguidade causa o efeito de acentuar o quão problemáticos são os usos de 

vocábulos como “caro” e pagar. Essa espécie de indiferenciação vocabular é metonímia 

da indiferenciação que o capitalismo avançado comete entre, por exemplo, uma dívida 

de afeto e uma dívida financeira. O soneto camoniano, nesse caso, vai pelo caminho 

oposto, pois a dívida ali é apenas afetiva.  

No verso “tudo é tão caro”, o tudo é o elemento generalizante. No poema “Ode 

aos livros que não posso comprar”, que veremos adiante, está o verso “tudo isso eu 

tenho de ligar a mim profundamente” (SENA, 1989,p. 50), em que esse “tudo” cumpre 
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a função de arregimentar uma série de elementos enumerados acima no próprio poema, 

como: “o excesso de dificuldades na vida”, “traições”, “portas que se fecham”, 

“lamentos” e o que lê “nos jornais”. 

 O próximo poema encerrará esta seção, tendo em comum com os dois anteriores 

a não especificidade de eu lírico, assim como o tema intrínseco do ofício do poeta. 

Os trabalhos e os dias 
 

Sento-me à mesa como se a mesa fosse o mundo inteiro 

e principio a escrever como se escrever fosse respirar 

o amor que não se esvai enquanto os corpos sabem 

de um caminho sem nada para o regresso da vida. 

À medida que escrevo, vou ficando espantado 

com a convicção que a mínima coisa põe em não ser nada. 

Na mínima coisa que sou, pôde a poesia ser hábito. 

Vem, teimosa, com a alegria de eu ficar alegre, 

quando fico triste por serem palavras já ditas 

estas que vêm, lembradas, doutros poemas velhos. 

 

Uma corrente me prende à mesa em que os homens comem. 

E os convivas que chegam intencionalmente sorriem 

e só eu sei porque principiei a escrever no princípio do mundo 

e desenhei uma rena para a caçar melhor 

e falo da verdade, essa iguaria rara: 

este papel, esta mesa, eu apreendo o que escrevo. (SENA, 1961, p. 69) 

 

 

 Terceiro poema do volume Coroa da terra (1946), que “agrupou poemas de 

1941 a 1944” (SENA, 1961, p. 12), posteriormente reunido em Poesia I (1961), “Os 

trabalhos e os dias” é o título do poema de Hesíodo, que o “escreveu dirigido ao seu 

irmão Perses (…) com quem o poeta estava tendo um litígio a propósito da divisão de 

terras e dos bens herdados do pai” (LAFER, 2008, p. 13), em que é mostrada “(…) a 

organização do mundo dos mortais” (Idem).  

Segundo Óscar Lopes, em Coroa da terra “avoluma-se outra faceta doravante 

característica: a verberação polémica ou nauseada, por imagens cumulativas, da miséria, 

ou lixo podre, condição humana (…)”3. No prefácio à segunda edição de Poesia I, Sena 

                                                 

3 
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afirmou que este volume é “(…) a busca de uma expressão intrínseca dialéctica ou em 

dialéctico fluxo, nos termos marxistas da minha formação filosófica.” (1988, p. 16)  

 Neste poema louva-se a construção do poeta, que se faz enquanto uma pessoa 

dedicada a um ofício: “este papel, esta mesa, eu apreendo o que escrevo” marca a 

instalação da condição do poeta, ao passo que no poema de Hesíodo “temos o mito da 

criação do homem” (LAFER, 2008, p. 63). No caso seniano, é a escrita enquanto 

trabalho libertador que constrói o poeta, que aprende/ apreende o que escreve com mãos 

próprias e alheias. 

 No poema “Os trabalhos e os dias”, enfim, o eu que “apreende o que escreve” 

carrega “a imagem do homem que não cessa de trabalhar em prol da compreensão de si 

e dos outros, acreditando na necessidade de testemunhar o humano no que ele tem de 

melhor” (ALVES, 2004, p. 176), ou seja, o poeta/ homem realiza um trabalho elevado 

porque a serviço da coletividade, um serviço poético que exige o gesto de apagamento 

deste trabalhador/poeta. 

“A obra é o que primeiro faz aparecer o artista como um mestre da arte. O artista 

é a origem da obra. A obra é a origem do artista”4 segundo Heidegger, e aqui vejo uma 

definição na qual se encaixa a práxis poética de Sena, na medida em que o poeta no 

mundo se constrói enquanto o constrói. Conforme Lourenço: “para Jorge de Sena, a 

poesia é não só uma experiência de conhecimento, e conhecimento experimentado, 

como transmissão desse conhecimento e dessa experiência, ideia implícita na própria 

noção de testemunho.” (2010, p. 52) 

                                                                                                                                               
 �

 In Poesia I, pg. 211, indicando publicação em Comércio do povo a 27.09.1960 

4�
 “Por médio de la obra; pues decir que una obra enaltece al maestro,significa que la 

obra, ante todo, hace que un artista resalte como maestro del arte. El artista es el origen 

de La obra. La obra es el origen Del artista.” (HEIDEGGER, 1973, p. 37) 
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Os três poemas que compõem esta primeira parte comungam da ausência de 

referências diretas a dinheiro ou emprego, contendo por outro lado alusões ao valor, seja 

o das pessoas, da relação com a poesia ou com a construção do poeta, de modo que 

estes poemas compartilham também de universalidade. Relacionam-se com o que 

escreveu Sophia de Mello Breyner Andresen, para quem a “poesia não (…) pede 

propriamente uma especialização pois a sua arte é uma arte do ser. Também não é tempo 

ou trabalho o que a poesia me pede. (…) Pede-me antes a inteireza do meu ser”. (1995, 

p. 510). 
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3.2 – “Rendimento”, “Camões dirige-se aos seus contemporâneos”, Sena e 

Camões outra vez 

 

 Classificado por Jorge F. Lourenço como “uma inteligência amorosa” (1987, p. 

5), Sena construiu em sua obra uma ampla solidariedade com o outro, um percurso 

atento ao humano. Ele manteve com constância o compromisso de honrar a dádiva de 

estar vivo, a fidelidade que é, conforme afirmou o poeta, “uma das palavras-chave da 

minha pessoa e da minha obra”. (SENA, 1980, p. 254)  

 Nesta seção estão reunidos dois poemas em que encontramos pessoas cuja 

situação de pobreza material aparece destacada, sendo que num destes poemas esta 

personagem é Camões, que nos deixou um riquíssimo legado cultural através de seus 

poemas e epopeia. Comecemos com o anônimo pedinte. 

 

Rendimento    
 

Estava sentado num degrau da porta, 

encostado à ombreira, 

numa rua de ligação, sem montras, 

onde só passam carros e as pessoas a encurtar caminho. 

A face pálida, boca entreaberta, 

barba por fazer e o cabelo em repas desoladas. 

  

Dificilmente respirava, nada seguia com os olhos, 

ora muito abertos, ora piscando muito. 

 

No regaço, e protegido pelos joelhos agudos, 

tinha um boné no qual 

esmolavam os transeuntes. 

 

Da lapela, preso por um alfinete, 

pendia amarrotado e sujo um boletim 

da Assistência Nacional dos Trabalhadores. 

 

Era o cartão de visita, o bilhete 

de identidade, a certidão, a carta 

de curso, a apólice de seguro, 

o título do Estado. 

E, no boné, como se vê, caia o juro. (SENA, 1961, p. 183) 
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Sexto componente do volume Post-Scriptum (1960), composto por trinta e três 

poemas, foi reunido depois na coletânea Poesia I, de 1961. Post-Scriptum reuniu, à 

época, “alguns inéditos e dispersos”, como explica o autor: na “maior parte dos casos, 

são poemas que as circunstâncias editoriais levaram a retirar dos livros já organizados”, 

e isto nos dá provas do quão criterioso era Jorge de Sena com a organização de sua obra, 

o que condiz, é claro, com sua atividade como crítico e estudioso da literatura, 

sobretudo a portuguesa. No prefácio de 40 anos de servidão, Mécia de Sena refere este 

volume de 1960 como “já de si, uma coletânea de poemas ‘deixados de fora’.” (1989, 

p.12) 

Neste poema, o autor pinta um quadro, uma imagem a partir da qual pensamos 

que se fundamenta uma perspectiva negativa com relação ao funcionamento de uma 

sociedade na qual não causa espanto que uma pessoa esteja numa rua qualquer a 

mendigar. Isso indica criticamente que, numa tal sociedade, pessoas são equivalentes a 

números frios de registros burocráticos, que não desembocam na prestação de serviços 

ou ações que visem cuidar das vidas humanas, uma das razões pelas quais se 

constituíram os Estados nacionais.  

Não vejo ironia neste poema. Se observarmos o funcionamento da sociedade 

capitalista, bem como o seu andamento ao longo do tempo, poderemos perceber que, 

para o bom funcionamento desse modo de produção, buscou-se forjar hábitos de 

consumo, criando necessidades e/ou mudando os nomes das coisas. Penso em 

rendimento, palavra que tem como significado ganho de dinheiro, sem o qual não é 

possível se inserir numa sociedade baseada no consumo.  

Seria possível esmola ser considerada um ganho? Esmola é um auxílio, mas não 

é fruto de trabalho, não é um tipo de remuneração, embora materialmente seja recebida 

em dinheiro. Sendo assim, este poema lida com questões complexas do funcionamento 
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da sociedade, que não percebemos no cotidiano. Pedir esmola demonstra necessidade 

material, situação vexatória para quem pede. 

Invisibilidade é algo que se destaca nesta construção, pois alguém descreve a 

cena, sem a participação do pedinte, como se vê já na primeira estrofe: “Estava sentado 

num degrau da porta,/ (…) barba por fazer e o cabelo em repas desoladas”; a isso 

acresça-se  que esse alguém é inexpressivo, e só pode ser um homem em virtude apenas 

de ter barba. Elaestá numa rua de pouco movimento, que passivamente aguarda, em 

oposição ao taxista de “Lisboa, 1971”, por exemplo, que mesmo empregado reclama e 

argumenta, como se verá adiante.  

Com o intuito de estabelecer uma comparação, voltemos ao poema “Fado dos 

pobres”, de Fado (1941), que foi citado na leitura de “A lepra”, cuja sexta estrofe traz 

um pedinte, como podemos ler abaixo: 

Aquele velho ostenta 

Madeixas sobre as orelhas 

Ou sobre a gola sebenta 

E a unha grande saída 

Das botas podres de velhas 

–  Foi honrado toda a vida, 

Tem a mulher entrevada, 

Tem seis filhos, não tem nada, 

Pede esmola à despedida… (RÉGIO, 1985, p. 145) 
 

Sobre este pedinte vemos vestígios de um passado em melhores condições, visto 

que o verso “Foi honrado toda a vida” traz a ideia de ter sido homem e honesto 

trabalhador, o que se relaciona com o homem que está sentado numa rua de pouco 

movimento, que carrega “um boletim/ da Assistência Nacional dos Trabalhadores”, ou 

seja, um ex-empregado. Em ambos os casos, é uma condição humilhante. 

Lembrando dos estudos pessoanos de Jorge de Sena, trazemos para dialogar com 

este poema versos de Álvaro de Campos: “Cruzou por mim, veio ter comigo, numa rua 

da Baixa/ Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara,/ Que 

simpatiza comigo e eu simpatizo com ele” (1999, p. 323) A perspectiva aqui é de 
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alguém que compõe a situação da mendicância, ou seja, a pessoa a quem se pede esmola 

já como uma espécie de profissão. A ironia do poema de Campos, o heterônimo mais 

socialmente atento, vem do fato de o excluído ter de sobreviver mesmo numa realidade 

de exclusão, ou seja, o capitalismo não tem fora porque, mesmo se estando fora, tem de 

se ter dinheiro, o que é um modo de se estar dentro.  

O pedinte de “Rendimento” me vem à lembrança quando leio algo escrito por 

Stuart Hall: a figura do indivíduo isolado, exilado ou alienado, colocado contra o pano 

de fundo da multidão ou da metrópole anônima e impessoal. É como se tivéssemos um 

flâneur ao contrário, ou uma situação oposta à do flâneur identificado por Benjamin na 

poesia de Baudelaire, pois este já não anda pela cidade, mas está impedido de circular 

pela ausência de saúde e recursos. 

Penso, por ler estes versos, que a contribuição marxista de Marcuse na leitura de 

Freud seja apontar o trabalho “além” que há na sociedade capitalista, os excedentes em 

cuja mais valia o capitalista enriquece às custas do trabalhador. A necessidade de 

canalizar os membros da sociedade para o necessário trabalho em prol da manutenção 

da vida do homem reunido numa coletividade é uma coisa; manter a maioria 

trabalhando além do necessário para a obtenção de tal fim, bem como manter um 

exército de excluídos, para pressionar o conjunto dos trabalhadores quanto às incertezas 

de sua condição de não detentores dos meios de produção e dependentes das estruturas 

do sistema, é bem outra. Cito Marcuse: 

A civilização ocidental sempre glorificou o herói, o sacrifício da vida 

pela cidade, o Estado, a nação; raramente indagou se a cidade 

estabelecida, o Estado ou a nação eram dignos do sacrifício. 

(MARCUSE, 1972, p. 19) 
  

A leitura do poema “Rendimento” me leva a refletir sobre o que escreveu 

Marcuse, ou seja, como é possível que numa estrutura social sustentada pelo conjunto 

da sociedade, cujo desenvolvimento dos modos de produção guardava a promessa e a 
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expectativa de universalização de produtos e serviços, bem como de liberdade para 

escolher, devido a princípios como o da livre concorrência, possa admitir que uma 

parcela de seus membros esteja “sentado num degrau da porta, (…)/ numa rua de 

ligação, (…)” (SENA, 1961, p. 183) pedindo esmolas? 

Considero adequado relembrar as palavras de Walter Benjamim, quanto ao novo 

(à época) andamento da vida nas cidades: “As pessoas tinham de se acomodar a uma 

circunstância nova e bastante estranha, característica da cidade grande”, e cita Simmel: 

“(…) Antes do desenvolvimento dos ônibus, dos trens, dos bondes do século XIX, as 

pessoas não conheciam a situação de terem de se olhar reciprocamente por minutos, ou 

mesmo por horas a fio, sem dirigir as palavras umas às outras.” ( 1989, p. 36 e 37). Que 

dizer, então, da situação de passar por semelhantes que estão a mendigar na rua?  

Adiante, neste mesmo ensaio, Benjamin nomeia como “indiferença brutal” e 

“isolamento insensível de cada indivíduo em seus interesses privados” (1989, p. 54) 

esse comportamento de multidão na cidade grande, que é um produto do sistema 

capitalista. De um modo diferente, pela ausência, essa indiferença está retomada neste 

poema seniano, em que as cidades cresceram e há ruas “de ligação, sem montras,/ onde 

só passam carros e as pessoas a encurtar caminho”, ou seja, ruas que não são o caminho 

principal, onde não há muito público a quem pedir esmolas. 

Este sujeito que está parado numa rua mendigando encontra-se numa condição 

de estagnação na sociedade, posto que está excluído do trabalho e das possibilidades do 

consumo; de modo que o poema tematiza imobilidade, petrificação. Se nos outros 

poemas componentes deste corpus há trabalhadores reclamando serem insuficientes os 

seus rendimentos, não permitindo que honrem todas as suas despesas, este personagem 

já foi suplantado pelo sistema. 
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 O livre comércio, a liberdade de expressão são elementos constituintes da 

organização social, de modo que está disseminada a ideia de que todos tenhamos o 

direito de escolha. No entanto, uma simples observação é suficiente para percebermos 

que, no capitalismo, nossas escolhas passam necessariamente pelo tamanho de nossos 

bolsos, de modo que, conforme salienta Herbert Marcuse: 

(…) a mais eficaz subjação e destruição do homem pelo homem tem 

lugar no apogeu da civilização, quando as realizações materiais e 

intelectuais da humanidade parecerem permitir a criação de um mundo 

verdadeiramente livre. (1972, p. 28) 
  

De modo indireto, o poema carrega um entendimento de que vivemos num 

sistema contraditório, um momento posterior a uma série de descobertas e invenções no 

campo da medicina e do desenvolvimento industrial, que produziu uma série de bens 

materiais e conhecimentos de modo a permitir uma existência mais confortável para a 

humanidade, potencial que não se realiza devido ao modo como as riquezas 

coletivamente produzidas são divididas. 

O próximo poema tematiza alguém em situação de desamparo financeiro, com 

grandes diferenças do que vimos em “Rendimento”, pois Camões ganha voz e o 

conhecimento da repercussão e trajetória de sua obra. Sendo um grande estudioso da 

obra camoniana, Jorge de Sena inscreveu o vate em outro poema, “Camões na ilha de 

Moçambique”, bem como no conto “Super Flumina Babylonis”. 

 Em entrevista postada na internet na página Ler Jorge de Sena, 

http://www.letras.ufrj.br/lerjorgedesena/port/vida/testemunhos/texto.php?id=183, 

Cleonice Berardinelli afirma que Jorge de Sena seria o mais alto poeta do século XX, no 

âmbito da literatura de língua portuguesa, não fosse ter havido Fernando Pessoa. “Não 

tenho receio de afirmar (…) que considero Jorge de Sena um dos maiores camonistas do 

nosso e de todos os tempos” (2010, p. 19), afirmou Cleonice Berardinelli por ocasião do 

Congresso da Cátedra Jorge de Sena.  
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Camões dirige-se aos seus contemporâneos 
 

Podereis roubar-me tudo: 

as idéias, as palavras, as imagens, 

e também as metáforas, os temas, os motivos, 

os símbolos, e a primazia 

nas dores sofridas de uma língua nova, 

no entendimento de outros, na coragem 

de combater, julgar, de penetrar 

em recessos de amor para que sois castrados. 

E podereis depois não me citar, 

suprimir-me, ignorar-me, aclamar até 

outros ladrões mais felizes. 

Não importa nada: que o castigo  

será terrível. Não só quando 

vossos netos não souberem já quem sois 

terão de me saber melhor ainda 

do que finfis que não sabeis, 

como tudo, tudo o que laboriosamente pilhais, 

reverterá para o meu nome. E mesmo será meu, 

tido por meu, contado como meu, 

até mesmo aquele pouco e miserável 

que, só por vós, sem roubo, haveríeis feito. 

Nada tereis, mas nada: nem os ossos, 

que um vosso esqueleto há-de ser buscado, 

para passar por meu. E para outros ladrões, 

iguais a vós, de joelhos, porem flores no túmulo. 

 

 

Décimo poema do conjunto Metamorfoses (1963), volume posteriormente 

reunido em Poesia II (1978), este poema é acompanhado da imagem de Camões de 

Bruno Giorgi – todos os poemas de Metamorfoses são acompanhados de alguma obra 

de arte visual. Nas palavras de Sena, 

(…) o poema [foi] provocado pelo cruzamento de indignações pessoais 

e eruditas, muito concretas, mas que não podia deixar de referir-se à 

cabeça do poeta, ideada pelo escultor brasileiro Bruno Giorgi, e que 

desde muitos anos me impressionava. (1978, p. 159) 

 

O que nos parece central aqui é que os frutos do trabalho do poeta foram 

roubados, e ele mesmo o denuncia, já sabedor do final dessa história: a conclusão do 

percurso de sua obra seria o reconhecimento. E é de fato bem interessante este poema 

ter como autor Jorge de Sena, aquele que combateu a postura de limitar a leitura de Os 

Lusíadas ao lugar de grande epopeia ao oferecer “a Portugal um Camões autêntico (…)” 

(1980, p. 253). 
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Na construção do texto vemos um artifício utilizado pelo próprio vate em sua 

epopeia, ou seja, o eu lírico fala de um futuro que já conhece, mas o faz como quem está 

apenas a adivinhar ou antever, por qualidades de seu raciocínio, os caminhos 

percorridos. 

 Lendo Os Lusíadas, podemos dizer que a recepção de sua obra era uma questão 

importante para Camões. Em vida, porém, o poeta somente viu em volume o seu épico. 

Assim, ao longo do tempo, sua obra foi apropriada inescrupulosamente, depois teve 

peças que não compôs atribuídas a ele. E é isto o que vemos neste poema de Sena, não 

uma trajetória histórica do Vate quinhentista, mas um percurso da recepção de sua obra. 

 Jorge Fernandes da Silveira levantou uma hipótese, que considero relevante e 

apropriada em se tratando de um autor tão dedicado ao estudo do legado de Camões, a 

de “ser Metamorfoses um terceiro texto de gênero épico entre Os Lusíadas e a 

Mensagem”. Em seguida, fez a seguinte observação sobre o poema aqui analisado, em 

que é possível percebermos a mão de um camoniano a escrever um poema tendo 

Camões como personagem: 

(…) em breve passagem pela leitura de “Camões dirige-se aos seus 

contemporâneos” aponta que no poema mais parece a sentença 

vociferada, pesada e amara de poeta humanista, certo de que a não 

recepção dos seus contemporâneos à sua poesia épica é, nos termos 

próprios de Álvaro de Campos, a maior porrada confessa que leva na 

vida, é a lei da morte que lhe impõem os roubadores de memória seus 

contemporâneos.” (2010, p. 33) 
 

Roubo é algo que está ligado ao que seja de valor, caso contrário não haveria 

interesse em roubar. E aqui há menção desde à usurpação de seus poemas, em “E 

podereis depois não me citar,/ suprimir-me, ignorar-me, aclamar até/ outros ladrões mais 

felizes.”, e também à farsa do túmulo, quando se quis aprisionar Camões como símbolo 

da nacionalidade portuguesa, que lemos nos quatro últimos versos, o que também 
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aconteceu com o modo como Os Lusíadas foi sendo utilizado, como obra surgida para 

guardar na memória as glórias do Império português de outrora. 

A expansão marítima, por si só, já se apresentava como uma tarefa vultuosa em 

perigos e ineditismos para o ser humano, “bicho da terra tão pequeno”(Lus, I, 106, 8), o 

que se anuncia logo no início da epopeia: “E aqueles que por obras valerosas/ Se vão da 

lei da morte libertando” (Lus, I, 2). De fato, os portugueses mudaram o mapa do mundo. 

Mas, a que preço?  

Por outro lado, a tarefa empreendida por Camões, ao escrever, nos faz pensar que 

esse é o trabalho que interessa, esse é o legado que dará continuidade à história dos 

homens. Mais que o simples conhecimento do passado, importa a formulação de 

reflexões sobre o que passou, mesmo entendendo que estejamos constantemente sendo 

separados por artificiais diferenças, criadas e mantidas através dos tempos, para nos 

afastar do conhecimento de que formamos uma só espécie, que continua enquanto se 

transforma – lição fundamental de “Os trabalhos e os dias”.  

Neste particular, sobressai o papel de Sena, a fidelidade da sua leitura de Os 

Lusíadas, ou seja, o autor impõe o rompimento de um ciclo de leituras que buscava 

fazer um uso, ou usos, do texto camoniano. Refiro-me diretamente ao discurso proferido 

por ocasião das comemorações do dia de Camões, em 1975: 

(…) em 1978, cumprem-se trinta anos sobre a primeira vez que,de 

público me ocupei de Camões, iniciando o que (…) tem sido uma 

contínua campanha para dar a Portugal um Camões autêntico e 

inteiramente diferente do que tinham feito dele: um Camões profundo, 

(…) dramático e dividido, (…) subversivo e revolucionário, em tudo um 

homem do nosso tempo, que poderia juntar-se ao espírito da Revolução 

de Abril de 1974 (…) (SENA,1980, P. 253) 
 

 Esses estudos da obra camoniana abarcam diversas publicações, como os 

volumes: Os sonetos de Camões e o soneto quinhentista peninsular; A estrutura de “Os 

Lusíadas”; Trinta anos de Camões, em dois volumes; Estudos sobre o vocabulário de 



P á g i n a  | 48 

 

 

“Os Lusíadas” – com notas sobre o humanismo e o exoterismo de Camões; Uma 

canção de Camões. 

Vitor Aguiar e Silva, na apresentação do Dicionário de Luis de Camões, faz 

afirmações que, embora dirigidas a vários estudiosos da obra do vate quinhentista, 

fazem justiça a Jorge de Sena: 

A origem e o desenvolvimento plurissecular da camonologia estão 

contemplados em artigos autônomos consagrados a numerosos 

camonistas, desde Pedro de Mariz (…) e Jorge de Sena. Ao longo dos 

tempos foram os camonistas que, como biógrafos, comentadores, 

editores, filólogos, historiadores literários e hermeneutas, contribuíram 

decisivamente para que a obra de Camões fosse difundida, estudada e 

admirada. (2011, p. 7) 
 

 Tendo sido um dedicado e inovador estudioso da obra de Camões, Jorge de Sena 

tem seus estudos na bibliografia consultada para o Dicionário de Luis de Camões 

(2011), bem como é citado amplamente, como nos trechos a seguir: 

 

(…) Nas diferentes modalidades de criação – em verso e em prosa – e 

de crítica que Jorge de Sena cultivou, sempre a presença de Camões 

avultou de modo muito especial, como se comprova pelos cinco 

volumes compactos, num total demais de 2000 páginas que lhe dedicou. 

(NEVES, 2011, p. 898) 

 

As incursões de Jorge de Sena naquilo a que com o seu conhecido 

vezo polémico e satírico apelidou de “indústria camoniana” foram 

mal recebidas, quando não ostensivamente ignoradas, por uma 

academia pouco disposta a pôr em causa autoridades 

estabelecidas e ideias e intresses arreigados, sobretudo se essas 

perspectivas inovadoras e incómodas provinham de um 

engenheiro civil autodidata e cosmopolita, sem outros títulos 

acadêmicos em Portugal, e por demais seguro da valia do seu 

contributo para a renovação dos estudos camonianos. (NEVES, 

2011, p. 898) 
 

A invisibilidade daqueles que não dispõem de recursos materiais é característica 

comum nestes dois poemas, embora o pedinte e o vate não tenham sido ambientados 

num mesmo momento histórico. Do mesmo modo, estes dois eus líricos comungam de 

uma existência em que se pode perceber a necessidade do dinheiro, pela ausência deste. 
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Dinheiro, em resumo, é tema que perpassa a obra de Jorge de Sena, 

evidenciando diversos modos de relações entre as pessoas. Comparece como medida de 

valor, frequentemente para marcar a desvalorização do ser humano. À esmola de 

“Rendimento” chamarei de dinheiro-humilhação, que aponta para a importância do 

dinheiro na nossa sociedade. Podemos observar na cena a inscrição de um 

desconhecido, do qual também se indicia a falta de saúde, fator cuja principal 

consequência -- tema central no poema -- é o impedimento para o trabalho, o que 

inviabiliza o atendimento das necessidades básicas para a manutenção da vida em 

condição minimamente digna. 
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3.3 – “Ode aos livros que não posso comprar”, “Lisboa, 1971”, “Lamento de 

um pai de família” e os trabalhadores no capitalismo 

 

 Para abordar o trabalho e os trabalhadores propriamente nos poemas escolhidos 

para esta dissertação, a princípio considerei a possibilidade de demarcar uma divisão, 

classificando o trabalho funcionando como espaço, possibilidade ou instrumento de 

construção do ser humano, em oposição ao trabalho enquanto instrumento de opressão e 

aprisionamento, intenção esta que achei prudente abandonar, visto que, nos poemas, por 

vezes erigidos sobre reflexões, em poucas oportunidades seria possível explorar uma ou 

outra posição do trabalho em separado, pois o autor explora muito bem a pluralidade de 

significados, o que dificulta limitações, sendo esta uma característica que a meu ver é 

notável nos poemas de Sena. 

A pretensão de estudar trabalho na obra poética de Jorge de Sena aponta para a 

necessidade de dissertar brevemente pelas várias possibilidades que o trabalho encerra, 

desde a origem etimológica da palavra trabalho – tripalium, instrumento medieval de 

tortura composto de três paus – até o conceito marxista ou a conotação que o termo 

guarda no modo de produção capitalista, pois nos poemas que são objeto deste estudo 

tais variações importam muito, visto que o autor transita entre muitas nuances, enquanto 

testemunha o percurso do homem pelo mundo material. 

O vocábulo trabalho ocupa um grande espaço no dicionário, por apresentar 

várias acepções, desde “aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um 

determinado fim”, até “atividade humana considerada como fator de produção” 

(FERREIRA, 1999, p. 1980- 1981), passando por “parto” e “bruxaria”, de modo que é 

necessário delimitar-se de que trabalho estamos falando.  

Curiosamente, a primeira condenação que o homem recebe de Deus no Gênesis, 

depois da expulsão do Paraíso, é ter de “Com sofrimento” tirar do solo “o alimento 
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todos os dias de tua vida” (Gênesis, 3-17), ou seja, trabalhar a terra. É através do 

trabalho que se materializa a organização das sociedades. 

Para esta dissertação está sendo observado o trabalho no contexto do sistema 

capitalista – “[a]quilo que era uma finalidade básica do ser social – a busca de sua 

realização produtiva e reprodutiva no e pelo trabalho – transfigura-se e se transforma” 

(ANTUNES, 2005, p. 69) –, em que atuam trabalhadores assalariados ou prestadores de 

serviço, lembrando que neste sistema “[o] processo de trabalho se converte em meio de 

subsistência e a força de trabalho se torna, como tudo, uma mercadoria especial, cuja 

finalidade vem a ser a criação de novas mercadorias objetivando a valorização do 

capital.” (Idem). 

A riqueza das nações (1776) é a obra na qual Adam Smith enfatiza que a 

separação do processo produtivo em operações especializadas poderia levar a um 

enorme aumento da produção. No entanto, a ideia mais relevante desta obra a citar aqui 

é a da “mão invisível”, o processo pelo qual a competição entre negócios cujo objetivo 

era o lucro os impelia a buscar os modos mais eficazes de satisfazer os clientes. 

Conforme Smith, 

este grande aumento da quantidade de trabalho que, em consequência 

da divisão do trabalho, o mesmo número de pessoas é capaz de 

executar, deve-se a três circunstâncias: primeira, ao aumento da destreza 

em cada operário; segunda, à economia de tempo que é comumente 

perdido ao passar de uma espécie de trabalho para outra; finalmente, à 

invenção de grande número de máquinas, que facilitam e abreviam o 

trabalho, e permitem a um homem fazer o trabalho de muitos. (1981, p. 

4) 

 

Esta divisão do trabalho está tão enraizada em nossa sociedade que parece 

compor nossa natureza; no entanto, é um dos exemplos do pensamento humano 

aplicado ao mundo material. Outro exemplo da elaboração humana é o dinheiro, como o 

conhecemos hoje, o papel-moeda que substituiu as diversas formas de escambo 
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anteriores, materializado em “cédula emitida pela autoridade monetária de um país” 

(FERREIRA, 1999, p. 1491).  

 O primeiro poema desta seção, em que a falta de dinheiro é tematizada 

diretamente, evidencia outro fato que parece natural, e que, no entanto, é uma 

construção advinda com o modo capitalista de produção, que é a necessidade do 

dinheiro para nos movermos nesta sociedade, bem como para realizações como a 

compra ou publicação de um livro. 

 

Ode aos livros que não posso comprar 
 

Hoje fiz uma lista de livros, 

e não tenho dinheiro para os poder comprar. 

 

É ridículo chorar falta de dinheiro 

para comprar livros, 

quando a tantos ele falta para não morrerem de fome. 

 

Mas também é certo que eu vivo ainda pior 

do que a minha vida difícil, 

para comprar alguns livros 

- sem eles, também eu morreria de fome, 

porque o excesso de dificuldades na vida, 

a conta, afinal certa, de traições e portas que se fecham, 

os lamentos que ouço, os jornais que leio, 

tudo isso eu tenho de ligar a mim profundamente, 

através de quantos sentiram, ou sós, ou mal acompanhados, 

alguns outros que, se lhes falasse, 

destruiriam sem piedade, às vezes só com o rosto, 

quanta humanidade eu vou pacientemente juntando, 

para que não se perca nas curvas da vida, 

onde é tão fácil perdê-la de vista, se a curva é mais rápida. 

 

Não posso nem sei esquecer-me de que se morre de fome, 

Nem de que, em breve, se morrerá de outra fome maior, 

Do tamanho das esperanças que ofereço ao apagar-me, 

Ao atribuir-me um sentido, uma ausência de mim, 

Capaz de permitir a unidade que uma presença destrói. 

 

Por isso, preciso de comprar alguns livros, 

Uns que ninguém lê, outros que eu próprio mal lerei 

Para, quando se me fechar uma porta, abrir um deles 

Folheá-lo pensativo, arrumá-lo como inútil, 

E sair de casa, contando os tostões que me restam, 

A ver se chagam para o carro elétrico, 

Até a outra porta. (SENA, 1989, p. 50) 
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Publicado em 40 anos de servidão, volume em que o autor reuniu inéditos e 

dispersos que não entraram nas três coletâneas anteriores, este é o sexto poema da seção 

“Tempo de coroa da terra” (1943 – 1944), sendo o vigésimo segundo poema do volume, 

que totaliza cento e onze. 

Em que pese o título trazer a palavra ode, temos um longo poema em que não 

está mantida a forma clássica, visto que as odes se caracterizavam por guardar 

semelhanças entre as estrofes, tanto pelo número quanto pela medida dos versos, o que 

aqui não acontece. No entanto, encontramos ritmo nesta ode seniana, como, em geral, 

no musicalmente organizada poesia de Sena. 

 Aparece o dinheiro, que é um elemento intimamente associado à condição de 

empregado, visto que da venda da força de trabalho deve resultar um pagamento, 

independente de ser o suficiente para as necessidades do trabalhador ou não. 

“Considerando que falamos do poeta que se colocou a serviço do testemunho, 

poderíamos nos perguntar qual o espaço que ocupa, bem como o papel que desempenha, 

o dinheiro na obra seniana.” (CRUZ, 2011). Neste poema, a posse de dinheiro é 

condição de mobilidade, visto que para sair de casa, este eu lírico precisa ir “contando 

os tostões que (…) restam,/ A ver se chegam para o carro elétrico,” conforme lemos ao 

final do mesmo. 

O poema se inicia a partir de uma “(não) metáfora”, conforme escreve Luis 

Maffei. Os versos iniciais, “Hoje fiz uma lista de livros,/ e não tenho dinheiro para os 

poder comprar”, o ensaísta lê como “uma afirmação que poderia estar fora de um 

poema. Mas não está.”(2009, p. 157). Como podemos perceber, aqui não se lamenta a 

impossibilidade da atitude meramente consumista, mas a impossibilidade de satisfazer 

uma necessidade, expressa nos versos: “(...) preciso de comprar alguns livros,/ Uns que 
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ninguém lê, (...)/ Para, quando se me fechar uma porta, abrir um deles” (SENA, 1989, p. 

143). 

Ainda com relação ao início deste poema, suas duas primeiras estrofes me 

trazem à lembrança a engomadeira observada à distância pelo contrariado poeta, no 

século XIX, aquela que está doente e “mal ganha para as sopas” (VERDE, 1984, p. 57) 

no poema de Cesário Verde, “Contrariedades”. No entanto, ao passo que aquela era 

observada e não tem voz no poema, este observa o mundo, enquanto observa-se inserido 

no seu contexto, e reflete, como lemos em toda a segunda estrofe, para mais adiante 

trazer à tona a necessidade da sua tarefa de leitor do mundo, como lemos em: 

Não posso nem sei esquecer-me de que se morre de fome, 

Nem de que, em breve, se morrerá de outra fome maior, 

Do tamanho das esperanças que ofereço ao apagar-me, 

Ao atribuir-me um sentido, uma ausência de mim, 

Capaz de permitir a unidade que uma presença destrói. 

(SENA, 1989, p. 50) 

 

É como se a oposição presente em Cesário entre poeta e engomadeira se 

resolvesse de modo tenso: o escritor e o trabalhador braçal, no poema seniano, se 

encontram nesse que não tem dinheiro. Num sistema baseado na propriedade privada 

dos meios de produção e acumulação de bens materiais, no qual autor e obra estão 

inseridos, pretende-se que o dinheiro opere tal como a chave que abre todas as portas. 

Sua ausência cumpre, assim, o papel de instalar o espaço da pobreza material ou 

denunciar a desigualdade social em que se estrutura uma sociedade. Sena a desmascara, 

no entanto, em “Ode aos livros que não posso comprar”, pois comparar a necessidade de 

comprar livros com a necessidade de comprar comida, a meu ver, demonstra o quão 

limitada pode ser uma existência quando somente importa atender às necessidades de 

manutenção do corpo. 

 O começo da trajetória do poeta Jorge de Sena tem a marca da adversidade, 

assinalada na dificuldade encontrada para viabilizar a primeira publicação de seu 
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volume de poemas, como vemos no relato de Eugênio Lisboa: “Em 1942, (…), publica 

o seu primeiro livro de poesias, Perseguição, por cotização entre os organizadores dos 

Cadernos e do autor.” (1984, p.16) 

Livro, um elemento que perpassa todo o poema, é um produto que exerce a 

função de veículo de obras literárias, didáticas, registros históricos e/ou documentais, 

entre outros, ou seja, mercadoria e receptáculo do texto, mesmo de textos contra a 

organização social vigente, conforme é o caso do Manifesto do Partido Comunista, 

publicado em 1848. Foi através deste formato que conhecemos, por exemplo, Os 

Lusíadas, cuja publicação não trouxe frutos econômicos ao seu autor. 

Na lógica do capitalismo, em que as relações passam cada vez mais pelo 

consumo, o livro ocupa o lugar de meio pelo qual acessamos os variados textos 

possíveis. É certo que nos dias de hoje dispomos de maior diversidade de meios, 

comparando com a época da composição deste poema, mas a necessidade de pagamento 

está cada vez mais reforçada, de modo que a temática do poema permanece atual.  

Na quarta estrofe, dentre as cinco em que o poema está dividido, encontramos o 

verso “Do tamanho das esperanças que ofereço ao apagar-me”, em que percebo uma 

alusão à atividade testemunhal do poeta, visto que a falta de dinheiro versada atinge um 

ser humano, mantendo-o angustiado e frustrado, e o conjunto do poema, todo composto 

em primeira pessoa, expõe uma situação de insegurança, como podemos perceber nos 

versos “(…) o excesso de dificuldades na vida,” e “os lamentos que ouço, os jornais que 

leio”. (SENA, 1989, p. 143) 

Retomando os versos da estrofe final, leio-os como um sinal de que o caminho 

para suplantar a “minha vida difícil” (SENA, 1989, p. 143) extrapola o que o dinheiro 

possa comprar. Para tal existe a arte, aquilo que pode haver de mais humano feito por 
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nós, mesmo que a sua obtenção ou o acesso a ela tenha de passar pela relação monetária 

de comprar um livro, ou pagar ingresso em museus, cinemas e teatros. 

Vivemos num momento do capitalismo em que se considera qualquer coisa 

como passível de ocupar o lugar de mercadoria, desde que se encontre nicho de 

mercado para que seja comercializada – ou seja, o que começou a ter lugar num século 

XIX vivido por Baudelaire e refletido por Benjamim, atinge seu paroxismo neste 

começo de século XXI. Mede-se o valor das pessoas mediante a observação de sua 

capacidade de consumo, e consumir tornou-se um objetivo a ser alcançado 

prioritariamente.  

Numa perspectiva diferente, o poema seguinte tematiza um profissional 

específico, num tempo histórico determinado, e exibe uma aparente literalidade 

imediata, a começar pela reclamação expressa pelo valor de seus rendimentos. 

 

Lisboa, 1971   
 

O chofer de taxi queixava-se da vida. 

Ganha 400$00 por semana, o patrão conta 

que ele se arranje do a mais com as gorjetas. 

Os meus amigos morrem de cancro, 

de tédio, de páginas literárias, 

vi um rapaz sem as duas mãos que perdeu 

na guerra (e o ortopedista ria-se de que ele 

só queria por enquanto “calçar” uma das 

que, artificiais, lhe preparou tão róseas). 

as pessoas esperam com raiva surda e muita paciência 

o autocarro, aumento de ordenado, a chegada 

do Paracleto, bolsas da sopa do convento. 

Mas o chofer de táxi contou-me que 

discutira com um asno e lhe dissera: 

“...V. que nesse tempo ainda andava a fugir 

de colhão para colhão do seu pai 

para ver se escapava de ser filho da puta...” 

E é isto: andam de colhão para colhão 

a ver se escapam – e muitos não escapam. 

E os outros não escapam aos que não escaparam.  

(SENA, 1989, p. 173-174) 
 

 Este é o quarto poema da parte quatro do volume Exorcismos (1972), 

posteriormente agrupado em Poesia III (1989). Parte da observação da atividade 
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cotidiana dum determinado profissional, um anônimo que por profissão circula pela 

cidade. No entanto, o “eu” que o observa ao mesmo tempo descreve uma injustiça 

específica, a remuneração insuficiente de que se queixa o taxista, bem como faz alusão a 

uma questão geral da nação, que me parece ser a guerra colonial, referindo-se ao “rapaz 

sem as duas mãos que perdeu/ na guerra”. 

 Dentre os vinte versos que compõe este poema, apenas cinco referem-se ao 

taxista, de alguma forma. No quarto verso, “Os meus amigos” são do eu que fala no 

poema, que não é o trabalhador. Nos décimo quinto, décimo sexto e décimo sétimo 

versos há um outro que fala, que é o próprio taxista. Mais uma vez um outro fala em 

poema de Jorge de Sena, como já o fizeram Camões, o Minotauro etc. 

O taxista deste poema não demonstra estar sentindo-se aprisionado no ambiente, 

ou num dado espaço físico. Trata-se de outro aprisionamento aqui: o econômico e o 

social, no que deriva do econômico. O conteúdo deste poema é condizente com um 

capitalismo em estágio mais avançado, com relação ao final do século XIX que está 

guardado na obra de Cesário Verde. Um momento em que as paredes que aprisionam 

não podem ser vistas, como numa fábrica; nem percebidas, tendo-se em conta a 

permanência circunscrita à cidade, visto que na segunda metade do século XX o que 

cerceia a vida da maioria é a permanente necessidade de estar trabalhando para obter 

dinheiro, sem o qual nada se faz. 

Este profissional é como o poeta, alguém que presta serviço, portanto, transporta 

o que é principal, mantendo-se numa posição coadjuvante. O poeta é também um 

trabalhador, visto que o escritor, numa determinada sociedade, é não apenas o indivíduo 

capaz de exprimir a sua originalidade, mas alguém desempenhando um papel social, na 

medida em que oferece aquilo que testemunha através da lente das suas reflexões, 

oferece um caminho.  
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Cesário Verde, um poeta urbano, “Como ninguém conseguiu dar expressão 

poética à realidade objectiva e quotidiana.”, afirma Saraiva. “Na sua obra ganham 

beleza e sentido o cabaz da hortaliceira, os melões, as maçãs, a madeira das árvores, os 

instrumentos dos carpinteiros, as ruas de Lisboa, as vitrinas das lojas, as manhãs de 

trabalho e as noites alucinadas a candeeiros de gás”. Sua poesia nos leva pelas ruas de 

Lisboa, e “Tudo isto é dado de forma impressionantemente exacta, numa linguagem que 

consegue ser corrente e comum.” (1972, p. 226). 

Em “O Sentimento dum ocidental”, Cesário compõe em seus versos uma 

maquete tão bem demarcada da Lisboa pós-baixa pombalina que pode nos causar uma 

sensação de emparedamento ao longo da leitura do poema, passando-nos a sensação 

incômoda de alguém que, embora não desprovido da capacidade de andar, efetivamente 

não seja capaz de se deslocar, ficando aprisionado naquele território. 

Se Cesário Verde compôs seus escritos com “lirismo dum repórter, mas dum 

repórter atraído pela cidade, sensível a todas as suas pulsações, inclusive as nauseantes 

(…)” (MOISES, 2006, p. 341), Jorge de Sena escreve de modo a direcionar a luz a fim 

de que incida sobre os efeitos impingidos ao ser humano, ora falando em primeira, 

outras vezes em terceira pessoa, mas falando de e com o outro, seu semelhante. 

Sensação de insatisfação análoga pode ser encontrada na nona estrofe de 

“Opiário”, em que lemos: “Trabalhei para ter só cansaço” (PESSOA, 1976, p. 20). 

Adiante virá a famosa décima terceira estrofe, em que se lê: “Eu acho que não vale a 

pena ter/ Ido ao oriente e visto a Índia e a China./ A terra é semelhante e pequenina/ E só 

há uma maneira de viver”. (PESSOA, 1976, p. 20), e penso nestes versos com uma 

sensação de desperdício da vida, vista em particular momento histórico, pós-

navegações, pós-glória, pós-ultimato. 
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O que é um taxista? Um profissional que só é possível existir desde que os 

carros se tornaram acessíveis; algo que data esta profissão de meados do século XX, e 

ajuda a associar ou inscrever o poema numa época bem definida. Prestadores de 

serviços, que é o caso dos taxistas, são profissionais que atuam de modo passageiro, 

diferente de um torneiro mecânico, que efetivamente constrói produtos ou partes deles.  

 Temos aqui novamente o dinheiro, elemento que já havia aparecido, pela 

ausência, nos poemas “Ode aos livros que não posso comprar” e “Rendimento”. Mesmo 

considerando o fato de se estar empregado, como o taxista deste poema, observemos 

que isto não traz a solução para a questão do sustento, visto que pelo trabalho não se 

obtém a quantidade de dinheiro suficiente para atingir tal objetivo. 

 Como um bom capitalista, “(...) o patrão conta/ que ele se arranje do a mais com 

as gorjetas.” (SENA, 1989, p. 173/4) Apropriadamente, este poema aparece num livro 

intitulado Exorcismos. Aqui temos um dinheiro problemático, visto que, embora de 

origem lícita, não implica obrigatoriedade por parte do cliente, e torna-se, pois, 

necessária a denúncia. Considerando o fato de que o poema é localizado num tempo 

específico, já desde o título demarcado, e posteriormente reforçado por uma cifra 

específica num verso, constitui um importante testemunho das mazelas do sistema então 

vigente. 

Ao longo da história, as sociedades estiveram organizadas sob diferentes modos 

de produção, com suas respectivas relações de exploração de mão-de-obra, como 

sabemos. Conforme iam-se modificando as tecnologias à disposição, transformaram-se 

os modos de produção, acarretando também transformações na organização política e no 

funcionamento geral das sociedades. 

Sob o modo de produção baseado na escravidão de seres humanos africanos, 

estes eram sequestrados e traficados. Dentro dos países escravocratas as pessoas 
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ocupavam lugares sociais distintos, havendo os “escravos” e os “homens livres”, e os 

mercados de venda de escravos funcionavam como os mercados de venda de qualquer 

mercadoria. 

Com o desenvolvimento da indústria, quando a produção passa a necessitar de 

mercados consumidores, era fundamental a regulamentação da mão-de-obra assalariada, 

bem como deixou de ser economicamente interessante para os grandes empresários 

haver um contingente de pessoas trabalhando sem aferir renda, consequentemente, sem 

condições mínimas de compor um mercado consumidor. 

A mudança na organização da sociedade materializa-se no espaço físico, sendo 

exemplo disso o deslocamento dos habitantes do campo para as cidades – os 

movimentos migratórios, como afirma o historiador Erick Hobsbawm: 

(…) O século XIX foi uma gigantesca máquina para desenraizar os 

homens do campo. A maioria deles foi para as cidades ou, a qualquer 

preço, para fora do ambiente tradicional rural, em busca do melhor 

caminho que pudesse encontrar em mundos estranhos, assustadores, 

mas sobretudo promissores, (…). (2009, p. 299) 
 

Logo no primeiro capítulo de seu A condição humana, Hannah Arendt estabelece 

uma distinção entre “labor, trabalho e ação”, enquanto as “três atividades humanas 

fundamentais”. Neste caso, o trabalho que destaco nos poemas componentes do corpus 

aqui estudado é “a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana” do 

“trabalho” que “produz um mundo “artificial” de coisas, nitidamente diferente de 

qualquer ambiente natural.” (1981, p. 15). 

Segundo Hanna Arendt, é a “durabilidade” que empresta às coisas do mundo sua 

relativa independência dos homens que as produziram e as utilizam, e a “objetividade” 

as faz resistir, “obstar” e suportar, pelo menos durante algum tempo, as vorazes 

necessidades de seus fabricantes e usuários. Considerando que é através do trabalho, de 

sua ação no mundo que o ser humano transformou a natureza, penso que seja o 
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momento, a esta altura da dissertação, de tratar, ainda que muito brevemente, desta 

relação.  

Continuando com Arendt, “as coisas do mundo têm a função de estabilizar a 

vida humana; sua objetividade reside no fato de que (…) os homens, a despeito de sua 

contínua mutação, podem reaver sua invariabilidade, isto é, sua identidade no contato 

com objetos que não variam, (…)”. O testemunho executado por Jorge de Sena é deste 

mundo, ou seja, um taxista que reclama de seus vencimentos insuficientes dentro do 

sistema vigente, não tramando a construção de outro sistema. 

Conforme a filósofa, “Somente nós, que erigimos a objetividade de um mundo 

que nos é próprio a partir do que a natureza nos oferece, que o construímos dentro do 

ambiente natural para nos proteger contra ele, podemos ver a natureza como algo 

“objetivo”.” (ARENDT, 1981, p.150), e sendo este o mundo que habitamos e 

construímos, seria tão absurdo esperar que pudéssemos todos usufruir de nossa estada 

nele?  

A organização política da sociedade está relacionada ao modo de produção e, no 

caso da sociedade capitalista, “O Estado é uma “máquina” de repressão que permite às 

classes dominantes (…) assegurar a sua dominação sobre a classe operária, para 

submetê-la ao processo de extorsão da mais valia (…)” (ALTUSSER, 2007, p. 62). 

 No capitalismo, a exploração do trabalho está na base e de modo que não 

aparece na superfície do sistema. Conforme Guy Debord, “Com a separação 

generalizada do trabalhador daquilo que ele produz perde-se todo ponto de vista unitário 

sobre a atividade realizada, perde-se toda a comunicação pessoal direta entre os 

produtores.” (2003, p.21). Usando uma expressão forte do poema, é “filho da puta” um 

mundo capaz de transformar em “filho da puta”, pelos valores mais torpes, bom número 

de seus habitantes. 
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A seguir, passaremos a um poema em que a ausência de dinheiro é marcante, de 

modo a lançar em incertezas um pai de família. 

Lamento de um pai de família 
 

Como pode um homem carregado de filhos e sem fortuna alguma 

ser poeta neste tempo de filhos só da puta ou só de putas 

sem filhos? Neste espernear de canalhas, como pode ser? 

Antes ser gigolô para machos e ou fêmeas, ser pederasta 

profissional que optou pelo riso enternecido dos virtuosos 

que se revêem nele e o decepcionado dos polícias que com ele 

não fazem chantage porque não vale a pena. Antes ser denunciante 

de amigos e inimigos, para ganhar a estima dos poderosos ou 

dos partidos políticos que nos chamarão seus gênios. Antes  

ser corneador de maridos mansos com as mulheres deles fáceis. 

Antes reunir conferências de São Vicente de Paula, para roçar 

o cu da virtude pelas distracções das sacristias escuras e 

ter o prazer de acudir com camisolinhas aos pobres entre os quais 

às vezes aparece um ou uma que dá gosto ver assim tão pobre por 

se lhe verem os pêlos pelos rasgões da camisa ou algo de mais  

impressionante para o subconsciente que sempre está nos olhos 

que docemente se comovem com a miséria. Antes ir para as guerras 

da civilização cristã ou da outra, matar os inimigos da conta corrente 

e das fábricas de celofânicas bombas. Antes ser militar. 

Ou marafona de circo. Ou santo, Ou demônio doméstico 

torcendo as orelhas dos filhos à falta de torcê-los aos filhos 

da puta. Ou gato. Ou cão. Ou piolho. Antes correr os riscos do 

DDT, das carroças que os municípios têm para os cães suspeitos 

de raivosos como todos os cães que se vê não lamberem as partes 

das donas ou mesmo dos donos. Antes tudo isso que assistir a tudo, 

sofrer de tudo e tudo, e ainda por cima ter de aturar o amor 

paterno e os sorrisos displicentes dos homens de juízo 

que deram pílulas às esposas, ou as mandaram à parteira secreta e  

elas quiseram ir. Antes morrer. 

Mas que adianta morrer? Quem nos garante que a morte 

não existe só para os filhos da puta? Quem me garante que 

não fico lá, assistindo a tudo, e sem sequer poder chamar-lhes 

filhos da puta, com o devido respeito a essas senhoras que precisamente 

se distinguem das outras por não terem filhos, nem desses nem dos outros? 

Mas mesmo isto não consola nada. A quantidade, a variedade, 

gastaram a força dos insultos. E não se pode passar a vida,  

esta miséria que me dão e querem dar a meus filhos, a chamar nomes 

feios a sujeitos mais feios do que os nomes. Como pode um homem 

sequer estar vivo no meio disto, sem que o matem? 

E o pior é que matam, sim, e sem saberem primeiro a quem, 

para não se inquietarem com o problema de terem morto por engano 

um irmão, desfalcando assim a família humana de algum ornamento 

que a tornava menos humana e mais puta.  

 

15/06/1964.  (SENA, 1989, p. 92-93) 
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Publicado no volume 40 anos de servidão (1989), que já foi abordado, o poema 

pertence à seção “Tempo de Peregrinatio ad loca infecta (1959- 1969)” e é composto 

por quarenta e três versos em que somos apresentados às angústias de um chefe de 

família, ou seja, uma figura que tem outras vidas diretamente sob sua responsabilidade, 

a debater-se em questionamentos diretamente ligados à vida material num mundo em 

desconcerto. 

Poema longo, de construção livre de métrica, “Lamento de um pai de família” 

instala uma atmosfera pesada, de falta de perspectivas e esperanças. O tom de 

exasperação que sinto ao ler este poema me traz à lembrança alguns versos do 

“Opiário”, especificamente toda a vigésima nona estrofe e o primeiro verso da 

trigésima, em que se lê: 

Caio no ópio por força. Lá querer 

Que eu leve a limpo uma vida destas 

Não se pode exigir. Almas honestas 

Com horas pra dormir e pra comer, 

 

Que um raio as parta! (PESSOA, 1976, p. 22) 

 

“Um poema é a projeção de uma ideia em palavras através da emoção. A emoção 

não é a base da poesia: é tão somente o meio de que a ideia se serve para se reduzir a 

palavras” (PESSOA, 2001,p. 297), escreveu Ricardo Reis em nota preliminar aos 

poemas de Álvaro de Campos, e é o efeito desta projeção de ideias em palavras o que 

encontramos, pois é claro no poema a angústia de um cidadão, que está mergulhado 

num contexto adverso.  

De modo semelhante, a crítica que o eu lírico do “Opiário” empreende sobre a 

sociedade, nos versos acima, não está limitada a questões de falta de dinheiro 

simplesmente, mas, numa sociedade cujo objetivo central é a obtenção do lucro, ter ou 

não ter dinheiro é um elemento que pesa grandemente na determinação do lugar que 

ocupamos, ou que nos é permitido ocupar, de modo que a condição financeira extrapola 
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a esfera do mundo material, estendendo seu alcance para todos os aspectos da nossa 

vida. 

Continuando em diálogo com os poemas de Pessoa/ Álvaro de Campos, na “Ode 

triunfal”, a quinta estrofe inicia-se com uma olhada em volta, em que se distinguem 

ricos e pobres pela aparência, pois o tempo é de modernidades e classes sociais bem 

afastadas. E somos chamados a ver “Comerciantes; vadios; escrocs exageradamente 

bem vestidos;/ Membros evidentes de clubes aristocráticos;” (1976, p. 27), e a estrofe 

cujos versos apontam para a parcela despossuída da sociedade, numa espantosa 

saudação a todos os aspectos daquela sociedade. Será uma citação longa, pois é preciso 

citá-la inteira, mas vale a pena: 

Ah, e a gente ordinária e suja, que parece sempre a mesma, 

Que emprega palavrões como palavras usuais, 

Cujos filhos roubam às portas das mercearias 

E cujas filhas aos oito anos – e eu acho isto belo e amo-o! – 

Masturbam os homens de aspecto decente nos vãos da escada. 

A gentalha que anda pelos andaimes e que vai para casa 

Por vielas quase irreais de estreiteza e podridão. 

Maravilhosa gente que vive como os cães,  

Que está abaixo de todos os sistemas morais, 

Para quem nenhuma religião foi feita, 

Nenhuma arte criada, 

Nenhuma política destinada para eles! 

Como eu vos amo a todos, porque sois assim, 

Nem imorais de tão baixos que sois, nem bons nem maus, 

Intangíveis por todos os progressos, 

Fauna maravilhosa do fundo do mar da vida! (1976, p.30) 
 

O tom de exasperação que mencionei acima traz também à mente versos de 

“Contrariedades”, em que um poeta está a praguejar “Por causa dum jornal [me] rejeitar, 

há dias,/ Um folhetim de versos.” (VERDE, 1984, p.55), enquanto observa “Uma 

infeliz” que “engoma para fora”, mesmo doente, e que “Mal ganha para as sopas…” 

(Idem). Dois poemas afastados pelo tempo, mas aproximados pelos poetas que olham 

em volta, visto que aqui há também um poeta que pragueja, ele mesmo estando em 

situação financeira desesperadora, como lemos nos versos “(…) E não se pode passar a 

vida,/ esta miséria que me dão e querem dar a meus filhos,(…)” (SENA, 1989, p. 93). 
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Como podemos perceber, a desigualdade social aparece em poesia há bastante 

tempo, mas cada poeta lhe propõe olhares e abordagens particulares, que também 

diferem conforme a época. E aqui, como em Cesário e em Sena, podemos observar que, 

ao passo que o capitalismo não instalou a exploração do homem pelo homem, também 

não suprimiu este processo, muito pelo contrário, pois contribui para alargar os abismos 

já existentes. 

Entre o poema de Álvaro de Campos e o de Sena aqui aproximados há um 

intervalo de meio século. Ainda há uma parcela de pessoas cuja vida está degradada, à 

mercê dos que tem “o prazer de acudir com camisolinhas aos pobres entre os quais/ às 

vezes aparece um ou uma que dá gosto ver assim tão pobre por/ se lhe verem os pêlos 

pelos rasgões da camisa (…)”, hipocritamente encarando os pobres como peças 

disponíveis. 

Em se tratando de um poema seniano, com data de 1964, podemos sentir o peso 

de uma situação política opressora e desfavorável, que extrapola as questões financeiras, 

como já dito acima, e causa angústia também pela demonstração da impossibilidades de 

favoráveis perspectivas de futuro para este pai de família. Esta temática também 

apareceu em “Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya”, datado de 25 de 

junho de 1959, cujo primeiro verso é, justamente, “Não sei, meus filhos, que mundo 

será o vosso” (1989, p. 123).  

 

O que transparece desta leitura é um trabalhador como o invisível que constrói e 

mantém a artificialidade do sistema, sem se dar conta disso. Escravo ou assalariado, é a 

sua vida roubada que constitui a base do sistema, e isto também é perceptível em “A um 

camarada”, de José Régio, que compõe o volume A chaga do lado, que considero 

adequado transcrever a seguir: 
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Se me dás essa mão calosa e deformada, 

Aperto-ta na minha, camarada. 

Também, do meu labor, sou eu cativo, 

E a tinta que me suja a mão é sangue vivo. 

 

Também, na minha testa, há gotas de suor. 

Gelado, o meu. Não sei se o teu, pior. 

Exausto, ao fim do dia, és minha simples besta 

Que dorme; e a insônia, a mim, mais me regala a testa. 

  

Com pedra, terra, cal, cimento, ferro, aço, 

Povoas ou constróis cidades. O que eu faço 

Não se vê tanto! É longe; é lá no escuro 

Das teias do passado e do futuro. 

 

Pedem-te os filhos pão, que após sofrer, lutar, 

Nem sempre terás tu para lho dar. 

E a mim, -canções, fervor, calor contra o seu frio; 

E eu finjo encher a mão no coração vazio! 

 

Teu nome, obscuro som, conhecem-no bem poucos. 

Mas o meu, como os doutros que tais loucos, 

Já sem sentido por de mais ouvido, 

Pregoam-no os jornais; - e é dum desconhecido. 

 

Talvez tu, auto-escravo fixo à terra, 

Nunca erguesses o olhar ao céu, a ao que ele encerra. 

Eu ergo-o; mas, daquela imensidão composta, 

Recaio sobre mim num grito sem resposta. 

 

Cumpre-se, em ambos nós, a velha praga… E em breve, 

Sobre ti, sobre mim, nos seja a terra leve. 

Deixa-os, esses que odeiam, entre nós erguer a espada! 

Dá-me a tua mão suja e honesta, camarada. (1985, p. 164 e 165) 

 

 

Em “Lamento de um pai de família”, são elencadas estranhas opções de 

ocupação, como “gigolô”, “pederasta profissional”, “denunciante de amigos”, “ser 

militar”, e penso nelas como um modo de dizer dos empregos que não há em Portugal. 

Se o homem e a sociedade são construídos pelo trabalho, pela transformação da 

natureza, pela produção de bens, este poema parece levantar que há algo errado, mesmo 

considerando o funcionamento do próprio sistema, já que nele não há nenhum 

chamamento à subversão da ordem estabelecida. 

Após uma série de constatações e desesperanças, no vigésimo oitavo verso o 

poeta afirmar “Antes morrer” para logo em seguida perguntar: “Mas que adianta 
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morrer?” Aqui aparece uma das características da escrita de Jorge de Sena, que é a uma 

proposição ser seguida de uma espécie de contradição, com o camoniano e frequente 

auxílio da conjunção “mas”. Mesmo assim, não há perspectiva de redenção no poema, 

em que ainda é feito um questionamento sem resposta: “(…) Como pode um homem/ 

sequer estar vivo no meio disto, sem que o matem?”. É claro que o poeta, em tempos de 

avançado capitalismo, pode, em versos, lamentar-se como o “pai de família” que é.  
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3.4 – “Filmes pornográficos” e “Conheço o sal”, o amor e o humanismo em Jorge 

de Sena 

 Considerando que a exploração opera dentro do processo produtivo capitalista, e 

que isto visa o lucro e independe da moralidade dos capitalistas, pelo fato de que o valor 

do produto criado pelo trabalho é sempre maior que o valor de mercado da força de 

trabalho, vão sendo criados os mais variados tipos de mercadoria e, consequentemente, 

nichos de mercado os mais inusitados. 

 Ocorre que Jorge de Sena, atento ao mundo em que vivia, bem como à logica 

ávida por lucro, que só pode ser gerado pela exploração do trabalho alheio, ao assistir 

um filme pornográfico, fruto de uma indústria em expansão na década de setenta do 

século passado, compõe um poema em que expõe esta nova engrenagem, ao mesmo 

tempo em que demarca o espaço do humano, poema este que abre esta sessão. 

 
Filmes Pornográficos  
 

Estes que não actores se alugam para filmes 

da mais brutal pornografia crua 

em que não representam mas só fazem 

tudo o que possa imaginar-se e a sério 

com a máquina espreitando bem de perto 

por ângulos recônditos os gestos, 

os orifícios penetrados e 

quanto os penetra até que o esperma venha, 

por certo são dos que mais prazer sentem 

sabendo que afinal se exibem para tantos olhos. 

São máquinas de sexo. Às vezes belas, 

Sem dúvida atraentes muitas delas, 

imagens escolhidas como sonhos de 

que possa ser a máquina perfeita. 

Mas na verdade sentirão prazer? 

E na verdade o dão no que se mostram? 

Tão máquinas apenas – sem de humano 

Não digo só o toque da carícia abrupta 

mas mesmo uma atenção de sábio acerto 

profissional de orgasmos a filmar –  

que nada resta destes actos vistos 

sequer desse animal mais que espontâneo 

em corpos se afirmando que não falam 

mas se penetram ao acaso dados. 

Nada de humano ou de animal humano 

Flutua nestes ou na imagem deles: 

Até porque são vistos como nunca vistos 
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Os actos cometidos ou espreitados, 

E mesmo o esperma do interrupto coito 

(para quem paga estar seguro de 

não ser fingido nada o que foi feito) 

ejaculado ou vendo-se escorrer 

do corpo mais passivo numa cena 

é como imitação que nada inunda 

senão o olhar tornado a mesma máquina 

que to perto o foi filmar ampliado. 

Horrível é tudo isso. Mas no entanto, 

mecânico e brutal, sem graça nem beleza, 

roubando ao imaginar quanto é sentido 

porque se amor se faz mal pode ver-se, 

isto possui uma nobreza estranha 

e uma franqueza nua que nenhum amor 

a si mesmo confessa: e contradiz 

quanto mérito exista, que outro mais profundo 

assim nos revela: actos de amor 

são tanto actos de amor quanto são actos 

de actores ocasionais para ele feitos 

que todos somos desde que ele se faça. (SENA, 1989, p. 210-211) 

 

 

 Vigésimo quarto poema do volume Conheço o sal… e outros poemas (1974), 

posteriormente reunido em Poesia III (1989), este poema está datado de treze de 

outubro de mil novecentos e setenta e dois, portanto no período em que o autor residia 

nos Estados Unidos. Vejo-o como um poema em que sejam faces de uma moeda os 

pares aparência/produto e vida/ações. Refiro-me à distinção entre o sexo enquanto 

matéria-prima de um produto comercial, tarefa dos funcionários, com direção, cujas 

imagens estavam sendo captadas por uma câmera manuseada por outro funcionário, de 

um lado; e, por outro lado, a possibilidade do encontro de duas pessoas ao longo do 

percurso de suas vidas. 

 O poema é construído com a utilização de alguns vocábulos que deixam bem 

marcada a condição industrial do que se observa, como “máquina”, “máquinas”, 

“profissional”, “paga”, “mecânico”. A palavra consumo não consta de nenhum dos 

versos, mas é facilmente percebida a relação por ela expressa, no verso “para quem paga 

estar seguro de”, ou seja, há a garantia de venda ou fornecimento de um determinado 
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produto a um determinado consumidor, que adquiriu direitos de consumo mediante 

pagamento. Como afirma Benjamin: 

Nas obras cinematográficas, a reprodutibilidade técnica do produto não 

é, como no caso da literatura ou da pintura, uma condição externa para 

sua difusão maciça.(…) A difusão se torna obrigatória, porque a 

produção de um filme é tão cara que um consumidor, que poderia, por 

exemplo, pagar um quadro, não pode mais pagar um filme. (1986, p. 

172) 

 

 No movimento de reflexão e culminante elevação que vejo em “Filmes 

pornográficos”, parece-me ser essencial a capacidade de raciocinar e pensar, em 

oposição a simplesmente consumir. O poema não traz uma crítica moralista do filme, ou 

seja, não se trata do espanto por assistir cenas de sexo explícito o que o poema levanta, 

mas o espanto em perceber a industrialização ali contida, cujo resultado é o filme.  

 Os versos “actos de amor/ são tanto actos de amor quanto são actos/ de actores 

ocasionais para ele feitos/ que todos somos desde que ele se faça” me lembram a 

conquista empreendida pelo soldado Lionardo, no episódio da Ilha dos Amores no nono 

canto d’Os Lusíadas, assim como o soneto cujo primeiro verso é “Enquanto quis 

fortuna que tivesse”, em que estão os versos “Ó vós que Amor obriga a ser sujeitos/ a 

diversas vontades!” (CAMÕES, 2005, p.278).  

 Em “Resposta a um inquérito sobre pornografia” (1976), Jorge de Sena faz 

considerações sobre o tema, que penso serem pertinentes ao estudo deste poema, o qual 

ele mesmo indica a leitura ao final do texto. O poeta inicia tratando do vocábulo 

pornografia, das acepções com que é utilizado, mas me interessa uma passagem em que 

relaciona o tema com o capitalismo, a seguir: 

(…) discordo inteiramente das opiniões que (…) pensam que a 

pornografia ou uma total libertação sexual são manigâncias
5
 capitalistas 

para “distrair” o povo de uma consciência social activa e progressiva. 

Os capitalistas mais reaccionários todos apoiam a máxima 

                                                 

5�
 Prestidigitação; manobra misteriosa; artes de berliques e berloques (escamoteação). 

(1938, p. 606) 
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repressividade sexual (…). O que sucede é que, lá onde uma sociedade 

se baseia no negócio e no lucro, apropria filosofia dominante suscita a 

pornografia, desde que os “consumidores” existam, ainda que 

puritanamente a abomine. (1977, p. 276) 
 

Tudo o que é sólido desmancha no ar é um dos modos pelos quais Marx ilustra a 

modernidade capitalista, essa instabilidade na qual todo o mundo foi mergulhado. 

Marshal Berman escolheu essa construção imagética em forma de frase para dar título 

ao seu livro, em que analisa a aventura da modernidade. Muitos são os sinais e provas 

dessa perda de solidez, dessa modernidade líquida, conforme Bauman, ou modernidade 

tardia, conforme Hall. No entanto, independente de chegarmos a definições quanto ao 

modo correto de nomear, vejo que este poema aponta para um momento posterior do 

funcionamento do sistema, trazendo uma característica que hoje é gritante na sociedade: 

a mercantilização de tudo.  

Marx mantinha o entendimento do papel revolucionário da burguesia, no sentido 

de que eles ocupam um lugar de destaque na história, ao explorar potencial 

empreendedor da humanidade, ao mesmo tempo em que denunciava a concentração da 

riqueza produzida e acumulada pelo conjunto da humanidade nas mãos de uns poucos. 

Isto me lembra “Filmes Pornográficos”, em que Sena diferencia os “não actores” que 

estão trabalhando dos potenciais pares de amantes que podem vir a se encontrar mundo 

afora, “desde que amor se faça” presente.  

A prática de Jorge de Sena em datar seus textos permite localizarmos a escrita do 

poema num período inicial da chamada indústria dos filmes pornográficos; indícios do 

potencial comercial em que se desdobrou esse nicho de mercado. Além de ser uma nova 

mercadoria, este “produto” potencializa também o lucro, se pensarmos nas formas em 

que um filme pode ser consumido, ou seja, à época indo-se ao cinema, mas, já há algum 

tempo, através do aluguel de fitas e DVDs, e atualmente pela internet.  
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Esta indústria acabou se revelando uma grande ideia, se pensarmos na lógica que 

leva ao lucro no sistema, pois se o trabalhador fosse remunerado de acordo com o que 

produz, não haveria mais-valia, e é nesta relação de expropriação que se produz o lucro 

do capitalista. Estes “não actores” só foram remunerados uma vez, não participando dos 

desdobramentos lucrativos do produto de seu trabalho. 

Por outro lado, após uma descrição direta dos bastidores do filme assistido, 

temos a defesa de que, apesar da lógica do sistema, comercial, o humano tem potencial 

para permanecer, o humano tem potencial para se reinventar, o modo capitalista está 

dado, mas não é o único modo de proceder. Isso em virtude de o amor ser, como 

supunha Camões, mote e norte para a mundivivência seniana; aliás, a contradição 

fundamental no poema é entre amor e amor, em faceta sexualizada, para consumo. 

Jorge de Sena compôs em 1973 um outro poema, em que abordava filmes 

pornográficos de modo bem diferente, como podemos ver abaixo: 

 
A “mais valia” ou o Marx quanto se pode 
 

Começo a perceber. Nestes filmes 

Ditos pornográficos da Europa não há nada 

Senão facas e gestos. As mulheres 

Não mostram mais que as tetas 

E os homens nunca tiram as calças 

Mesmo ao fingir que as montam. Isto 

É feito para quem acaba em casa 

No doce imaginar da mão que aperta. 

Na América vê-se tudo, e a sério. 

É feito para “rapists” cujas mãos 

Só tocam apertadas os pescoços 

das suas vítimas. Na Rússia 

não há, é claro, estas coisas podres 

do mundo ocidental que deixam 

ou tudo ou nada ao doce imaginar. 

Lá, as pessoas nem fazem nem pensam 

Tais coisas, credo. Como em Portugal 

– pelas razões opostas – nada sobra 

De “mais valia” da cintura para baixo. 

As facas (ou canivetes lusitanos) 

Fizeram previamente o seu ofício 

Mental, de sacristia e de virtude. (SENA, 1989, p. 124) 
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Este poema se inscreve após “Filmes pornográficos”, inclusive faz-lhe uma 

referência explícita, no verso “Na América vê-se tudo, e a sério.”. No entanto, diferente 

do poema anterior, não é o trabalho de feitura do produto filme pornô o que se tematiza 

aqui, mas uma sua variante, adaptada talvez levando em consideração um público 

diferenciado, que não é o da “terra das oportunidades”, mas o do “velho continente”, do 

ponto de vista econômico. Aqui há sinais de restrições nos costumes, como se insinua 

nos versos “ (…) Na Rússia/não há, é claro, estas coisas podres/ do mundo ocidental 

que deixam/ ou tudo ou nada ao doce imaginar.” (SENA, 1989, p.124) numa ironia 

dirigida à URSS.  

 O poema faz referência a Portugal como país castrado: “As facas (ou canivetes 

lusitanos)/ fizeram previamente o seu ofício/ Mental, de sacristia e de virtude.” É como 

se, em tudo o que condiz com a sociedade capitalista, sempre exista meios de 

demonstrar o atraso de Portugal com relação ao mundo, economicamente falando.  

Este poema ilustra uma distinção existente entre os filmes pornográficos, à qual 

Sena se referiu como “o que os americanos chamam de soft-core (essência suave), por 

oposição a hard-core (essência dura, ou “no duro”, como diriam os brasileiros)” (1977, 

p. 274/5). É como se aqui se reclamasse de pagar por uma mercadoria e receber outra. 

Se em “Filmes pornográficos” temos referido um nicho de mercado na indústria 

cinematográfica, aqui podemos observar uma variação dentro deste segmento, 

impressão reforçada pelas referências ao público receptor destes filmes em que “não há 

nada/ Senão facas e gestos.”, ou seja, Europa, América, Rússia e Portugal são as 

localidades que aparecem aqui demarcando diferentes espectadores, apontando para a 

expansão deste nicho de mercado. 

Olhando diretamente para o poema, vejo que se tematiza o filme pornográfico 

num sentido mais amplo, avaliando-se o tipo de filme produzido, mas sem descrever o 



P á g i n a  | 74 

 

 

processo de sua feitura diretamente, olhando os resultados, como por exemplo esta 

observação de que os atores não se despem por completo para as cenas de sexo. Aqui 

aparece um momento posterior à apreciação da fita, mas uma avaliação do que foi visto, 

ao passo que no poema anterior discorre-se sobre sua produção. 

 Os primeiros seis versos do poema me dizem da mercadoria que está sendo 

apreciada, mas dando conta de uma decepção, pois é como se tivesse havido um 

engano, em que se pagou por um produto e se recebeu outro. O padrão é o filme 

produzido na “América”, em que “vê-se tudo, e a sério.”  

O capitalismo é um sistema que vende ilusões e falsas promessas, materializadas 

nas mercadorias. No entanto, não é correto pensar que nivela seus consumidores 

igualmente, visto que fornece as mercadorias em patamares diferentes de qualidade. Por 

exemplo, temos esta distinção entre filmes pornográficos “a sério” e estes em que os 

homens “fingem que as montam”, descrito neste poema. 

Há ainda uma questão a considerar: a necessidade de aceitação de uma 

mercadoria, visando seu consumo. Diferente da arte, em que é frequente aparecer uma 

linguagem ou objeto antes de existir o seu público, as mercadorias são produzidas para 

serem imediatamente comercializadas, e darem retorno financeiro, de modo que levar 

em consideração o consumidor pode levar a adaptações no produto. 

 

Agora, mudo o tom e cito outro grande poema:  

 
“Conheço o sal...”    

 

Conheço o sal da tua pele seca 

depois que o estio se volveu inverno 

da carne repousada em suor nocturno. 

 

Conheço o sal do leite que bebemos 

quando das bocas se estreitavam lábios 

e o coração no sexo palpitava. 
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Conheço o sal dos teus cabelos negros 

os louros ou cinzentos que se enrolam 

neste dormir de brilhos azulados. 

 

Conheço o sal que resta em minhas mãos 

como nas praias o perfume fica 

quando a maré desceu e se retrai. 

 

Conheço o sal da tua boca, o sal 

da tua língua, o sal de teus mamilos, 

e o da cintura se encurvando de (*) ancas. 

 

A todo o sal conheço que é só teu, 

ou é de mim em ti, ou é de ti em mim, 

um cristalino pó de amantes enlaçados. (SENA, 1989, p. 232) 
 

Publicado em Conheço o sal… e outros poemas (1974), posteriormente 

compondo a coletânea Poesia III (1989), é erigido sob uma sucessão de anáforas. Este 

poema aparece ao final do corpus porque vejo nele a ideia de apanhado de uma vida, 

não como um mórbido inventário do espólio de alguém falecido, mas uma seleção de 

melhores momentos
6
.  

Para Barrento, ao falar do conjunto, “O discurso poético de Jorge de Sena move-

se neste volume em terrenos temáticos – e geográficos – que não se situam longe, estão 

até muito perto de livros anteriores.” (1975, p. 309). 

Observando o poema, percebemos uma escrita rítmica que constrói um 

movimento circular, através da repetição da expressão “conheço o sal…”, seguida de 

descrições em que podemos perceber a passagem de uma convivência entre um casal. 

Na recensão crítica do volume Conheço o sal… e outros poemas, afirma João Barrento: 

Mais precisamente, poderíamos dizer que a especificidade desta poesia 

releva da coexistência, no texto, de: a) um fluxo linguístico 

sintacticamente barroco, ziguezagueante, quase obscuro por vezes, com 

risco – habilmente superado – de se tornar poeticamente inoperante; b) 

uma precisão e exactidão do léxico, de ritmo, de metro, por vezes da 

estrofe, para não falar já do “rigor histórico” das citações e da constante 

evocação de figuras.” (ano, p.311)  
 

                                                 

6 - O sal aqui funciona como medida de valor, visto que está na origem da formação do dinheiro, remontando ao seu 

importante papel na economia, enquanto moeda-mercadoria; da prática de utilização do sal, em Roma, para o 

pagamento de serviços prestados originou-se o termo salário. 
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 O poema inteiro é uma louvação ao que há de único em alguém, bem como a 

uma tal convivência camoniana, que permitiu a este eu lírico acumular como patrimônio 

esta mesma convivência, algo sem preço e, por isso mesmo, de maior valor ainda. 

 A construção deste poema traz à lembrança “Setentrional”, em que se relembra 

também um passado amoroso, mas em dicção grandemente diferente, visto que em 

Cesário são lembranças de algo que se perdeu que estão sendo expressas. 

 “Setentrional” foi publicado no Diário da tarde, a 14 de dezembro de 1874, sob 

o título “Cantos da tristeza” (VERDE, 2010, p. 99). A disposição dos primeiros versos 

da versão original emana na forma que Sena escolheu para construir o seu “conheço o 

sal…”, em que as cinco primeiras estrofes começam com “Conheço o sal…” e a última 

inicia-se com “A todo o sal conheço que é só teu”.  

 Finalizar essa seção com esse poema é meu modo de homenagear um amor que, 

em Jorge de Sena, se mostra tão intenso que livre de exigências de mercado, e para 

assinalar a relação de amor que me une a essa poética.  
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4 - Considerações finais 

 

 Estou certa de que a dissertação cumpriu com a proposta inicial, tendo abordado 

trabalho e trabalhadores nos poemas de Jorge de Sena selecionados. No entanto é um 

trabalho ainda inicial. De algum modo, a atual duração de um curso de mestrado 

dificulta a maturação das leituras empreendidas. É o caso principalmente do capítulo 2, 

em que é abordado o Neorrealismo. 

 Finalizar uma dissertação de mestrado não é, de modo algum, chegar a 

conclusões, mas sim alcançar o primeiro degrau de uma pesquisa que poderá certamente 

se estender ao longo de uma vida, tanto se eu considerar o tema escolhido, quanto – e 

principalmente – considerando a vasta obra de Jorge de Sena. 

 Assim como Jorge F. Lourenço, acredito o que importa decisivamente é a obra 

literária de Jorge de Sena, a partir e diante da qual podemos aprender, pensar, imaginar, 

refletir e percorrer caminhos de uma vida. Nas próprias palavras de Lourenço, “Acredito 

(…) que, por maior que seja o mérito do nosso trabalho, enquanto leitores da poesia e 

estudiosos da literatura, o mérito maior é sempre da obra e do poeta que o suscita. (…) a 

vida seria um erro sem o erro da poesia.” (2010, p. 13). Ler Jorge de Sena é se 

aproximar daquela inquietação de uma inteligência que se construía, enquanto 

observava e participava do mundo. 

 Cristaliza-se o entendimento de que oferecer poemas à humanidade, assumir e 

manter-se fiel a essa tarefa de ser um poeta, pela vida afora, é o maior gesto ético de 

Jorge de Sena. O compromisso com a vida aparece frequentemente e de modo variado 

em seus poemas, e o verso “Uma corrente me prende à mesa em que os homens 

comem.” (1961, p. 70) é significativo neste sentido, assim como em sua única novela, O 
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físico prodigioso (1966
7
), e em seu Sinais do fogo, “único romance escrito” (SENA, 

1994, p. 8) do projeto Monte Cativo este compromisso figura. Nas palavras de Jorge F. 

Lourenço: 

(…) de um modo talvez demasiado sintético, a poesia, para Jorge de 

Sena, é e não é documento (biográfico, social, cultural, literário), na 

medida em que o que com a poesia se documenta é, na sua 

temporalidade e historicidade de linguagem, uma transfiguração e um 

devir. ( 2010, p.20, 21) 
 

 De fato, olhar, falar ou pensar a sociedade, seu funcionamento e suas relações, 

mesmo em literatura, é trabalhar com elementos de algum modo incompletos e em 

andamento. É também inferir sobre o que poderá vir a ser. 

 Quando Jorge de Sena compôs seu poema “Filmes pornográficos”, para citar um 

exemplo, embora estivesse diante de um filme, teceu reflexões que dialogam com a 

própria indústria que se tornou esse nicho de mercado, visto que ele olhou para a feitura 

deste tipo de filme como quem olha para a linha de montagem de um automóvel.  

Olhando para o conjunto da obra do Sena, mesmo tendo consciência de que, 

devido à vastidão e variedade, esta é uma tarefa que demandará um tempo maior do que 

o curso de mestrado para se completar, vejo que o seu testemunho é a expressão do seu 

compromisso com a humanidade.  

Vejo os trabalhadores nos poemas de Sena como reafirmação, expressão e 

manifestação do seu compromisso com o testemunho, de acordo com o que afirma em 

outros textos que compõe sua obra, como em Maquiavel, Marx e outros estudos, em que 

se lê:  

(…) O que está em jogo é algo mais: saber-se se o homem está disposto 

a confiar apenas em si mesmo, a emergir definitivamente da “condição 

humana” que é a do animal perdido numa natureza e numa sociedade 

                                                 

7
�

 Esta data se refere à primeira publicação desta novela, dentro do volume Novas 

andanças do demônio. 
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que o regem, e a escolher entre dominá-las ou ser dominado por elas. 

(1991, p. 136) 
 

Em que pese o fato de amor, arte, música, trabalho, lirismo, perspectivas, enfim, 

serem a matéria dos poemas, nesta sociedade é preciso dedicar grande parte do tempo 

produzindo o devido pagamento por estarmos vivos, e este dado do capitalismo é o que 

aparece nos poemas “Lisboa, 1971” e “Lamento de um pai de família” de modo mais 

direto. Conforme Marshall Berman: 

O problema do capitalismo é que, aqui como em qualquer parte, ele 

destrói as possibilidades humanas por ele criadas. (…) tudo o mais, em 

nós, tudo o mais que não é atraente para o mercado é reprimido de 

maneira drástica, o se deteriora por falta de uso, ou nunca tem uma 

chance real de se manifestar. (1987,p. 95) 
 

Esta condição de estarmos mergulhados no capitalismo, no modo interligado que 

faz com que tudo nesta sociedade tenha relação com dinheiro, mercadoria e consumo, 

nos afasta dos poemas. No entanto, “uma obra de arte não representa apenas os 

materiais linguísticos ou plásticos que a constituem, mas existem porque eles foram 

organizados intencionalmente pelo homem” (SENA, 1977, p. 110), o que demonstra o 

infinito potencial do ser humano, esse mesmo intelecto do qual surgiram as formas de 

organização social que conhecemos. 

É como se os movimentos de observação e reflexão que vemos neste poema 

estivessem a nos lembrar que “(…) o mundo não é um dado, mas algo que existe por 

nós, para nós, e segundo o que fazemos dele” (SENA, 1977, p.115), de modo que se 

construímos ou estamos submetidos a uma organização social baseada no trabalho de 

milhares de indivíduos tornados invisíveis, observar as consequências desta 

invisibilidade pudesse pôr na nossa agenda a chance de avaliar se é assim mesmo que 

devemos seguir nosso caminho. 

 Há severas diferenças entre trabalhar dentro das formalidades do sistema, 

portanto mais próximo da lei, e estar na informalidade dos “bicos”, ou na precariedade, 
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que funciona como uma espécie de meio termo, de que a modalidade de terceirização é 

um exemplo. 

 Além de dados estatísticos que comprovam minha afirmação, há também a 

experiência de uma vida em que predominou a informalidade; no entanto, os limites e 

protocolos que caracterizam uma dissertação de mestrado, não permitindo abordarmos 

tais questões, encaminham uma continuidade deste trabalho de outro modo. 

Viver não é, simplesmente, utilizar o espaço de tempo compreendido entre os 

dias de nosso nascimento e morte, isso seria tão somente estar vivo. Este é um ponto de 

vista que aparece em vários momentos da obra seniana, como exemplarmente em versos 

do poema “A morte, o espaço, a eternidade”, que finaliza a parte de poemas 

relacionados a obras visuais de Metamorfoses: “Não foi para morrer que nós nascemos”; 

“A morte é natural na natureza. Mas/ nós somos o que nega a natureza.”; “Para emergir 

nascemos.” (1978, pg. 139) 

Quando, no prefácio de Poesia I Jorge de Sena diz que “a poesia é 

revolucionária”, isto me autoriza a trazer para esta dissertação o taxista, a atriz pornô, o 

bilheteiro, enfim, os trabalhadores anônimos sob os quais incide a lógica do sistema 

capitalista. Se eu considerar que a atividade produtiva de um escritor deixa como legado 

um percurso, como os passos de uma vida, posso considerar que Sena trabalhou ao 

longo de quatro décadas buscando juntar o ser humano vivo com os potenciais que ser-

se um ser humano carrega, e dos quais se é afastado por nascer inserido num mecanismo 

de exploração, visto pela maioria como natural. 

 Jorge de Sena não está combatendo o sistema, com trabalhadores que estão 

oprimidos e clamando a revolução. Ele mostra o cotidiano dessa situação, o percurso, o 

fazer enquanto se faz de que fala Lourenço, mesmo que seja uma vida infeliz e 
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infrutífera na maior parte das vezes esta que podemos ter dentro do sistema – mas quem 

está fora do sistema? 

 O que eu vejo de fundamental nestes poemas, ao ponto de propor este tema num 

mestrado, é que o ser humano é único e essa condição precisa ser resgatada. Se eu, 

como professora, participo de uma manifestação e um policial me agride, haverá leituras 

possíveis para este fato; 1) um agente da repressão a serviço do Estado contendo um 

manifestante; 2) uma pessoa agredindo outra pessoa. 

 Este corpus escolhido permite demonstrar que, mesmo para os que adotam uma 

leitura marxista do mundo, o ser humano e suas questões não podem ser limitados a 

meras relações econômicas ou de poder. Nas palavras de Bosi, ao falar do quadro dos 

estudos literários da década de 1960, “(…) toda a ‘racionalidade’ pouco razoável, cega 

e surda à duvida, à diferença e à intervenção fecha-se em rigidez compulsiva que já é, 

em si mesma, uma violência.” (2000, p. 11), de modo que, se entendo que o ser humano 

é um ser na linguagem, não posso defender maniqueísmos em poesia, principalmente 

em Jorge de Sena, em cuja obra quer-se expressar a complexidade do ser humano. 

 Não vejo palavras melhores para encerrar esta dissertação que não as do próprio 

autor, pois “(…) num mundo onde as vidas humanas se tornaram tão baratas que podem 

ser gastas por milhões, aos escritores cumpre resistir.
8
” (SENA, 2006, p. 250) 

 

 

                                                 

8
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 In SANTOS, Gilda. Jorge de Sena: Ressonâncias e cinquenta poemas. Rio de 

Janeiro: 7 Letras; 2006. 
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OS DEZ POEMAS 

 

 A lepra     (Perseguição, 1942)   Poesia I, pg. 34 

 

A poesia tão igual a uma lepra 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

 

E os poetas na leprosaria 

vão vivendo 

uns com os outros, 

inspêccionando as chagas 

uns dos outros. 

 

 

 Os trabalhos e os dias       (Coroa da terra, 1946)                  (Poesia I, pg. 69 e 70) 

 

Sento-me à mesa como se a mesa fosse o mundo inteiro 

e principio a escrever como se escrever fosse respirar 

o amor que não se esvai enquanto os corpos sabem 

de um caminho sem nada para o progresso da vida. 

 

À medida que escrevo, vou ficando espantado 

com a convicção que a mínima coisa põe em não ser nada. 

Na mínima coisa que sou, pôde a poesia ser hábito. 

Vem, teimosa, com a alegria de eu ficar alegre, 

quando fico triste por serem palavras já ditas 

estas que vêm, lembradas, doutros poemas velhos. 

 

Uma corrente me prende à mesa em que os homens comem. 

E os convivas que chegam intencionalmente sorriem 

e só eu sei porque principiei a escrever no princípio do mundo 

e desenhei uma rena para caçar melhor 

e falo da verdade, essa iguaria rara: 

este papel, esta mesa, eu apreendo o que escrevo. 

 

 

 Tudo é tão caro               (40 anos de servidão, 1989,p. 69)  27/05/1951 

(O primeiro poema de tempo de Fidelidade) 

 

Tudo é tão caro! 

Como afinal a vida. 

Pedes que te dê 

quanto não tenho 

para comprar-te. 

Se nada pedes 

apenas por que eu veja, 

nem mesmo com possuir 

eu poderei pagar-te. 

Ode aos livros que não posso comprar      (Tempo de coroa da terra )  40 

anos…p.50     
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Hoje fiz uma lista de livros, 

e não tenho dinheiro para os poder comprar. 

 

É ridículo chorar falta de dinheiro 

para comprar livros, 

quando a tantos ele falta para não morrerem de fome. 

 

Mas também é certo que eu vivo ainda pior 

do que a minha vida difícil, 

para comprar alguns livros 

- sem eles, também eu morreria de fome, 

porque o excesso de dificuldades na vida, 

a conta, afinal certa, de traições e portas que se fecham, 

os lamentos que ouço, os jornais que leio, 

tudo isso eu tenho de ligar a mim profundamente, 

através de quantos sentiram, ou sós, ou mal acompanhados, 

alguns outros que, se lhes falasse, 

destruiriam sem piedade, às vezes só com o rosto, 

quanta humanidade eu vou pacientemente juntando, 

para que não se perca nas curvas da vida, 

onde é tão fácil perdê-la de vista, se a curva é mais rápida. 

 

Não posso nem sei esquecer-me de que se morre de fome, 

Nem de que, em breve, se morrerá de outra fome maior, 

Do tamanho das esperanças que ofereço ao apagar-me, 

Ao atribuir-me um sentido, uma ausência de mim, 

Capaz de permitir a unidade que uma presença destrói. 

 

Por isso, preciso de comprar alguns livros, 

Uns que ninguém lê, outros que eu próprio mal lerei 

Para, quando se me fechar uma porta, abrir um deles 

Folheá-lo pensativo, arrumá-lo como inútil, 

E sair de casa, contando os tostões que me restam, 

A ver se chagam para o carro elétrico, 

Até a outra porta. 

 

 

 Rendimento        (Post-scriptum, 1960)             (Poesia I, 1961, p. 183/4) 

 

Estava sentado num degrau da porta, 

encostado à ombreira, 

numa rua de ligação, sem montras, 

onde só passam carros e as pessoas a encurtar caminho. 

A face pálida, boca entreaberta, 

barba por fazer e o cabelo em repas desoladas. 

 

Dificilmente respirava, nada seguia com os olhos, 

ora muito abertos, ora piscando muito. 
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No regaço, e protegido pelos joelhos agudos, 

tinha um boné no qual 

esmolavam os transeuntes. 

 

Da lapela, preso por um alfinete, 

pendia amarrotado e sujo um boletim 

da Assistência Nacional dos Trabalhadores. 

 

Era o cartão de visita, o bilhete 

de identidade, a certidão, a carta 

de curso, a apólice de seguro, 

o título do Estado. 

E, no boné, como se vê, caia o juro. 

 

 

 

Camões dirige-se aos seus contemporâneos 
 

Podereis roubar-me tudo: 

as idéias, as palavras, as imagens, 

e também as metáforas, os temas, os motivos, 

os símbolos, e a primazia 

nas dores sofridas de uma língua nova, 

no entendimento de outros, na coragem 

de combater, julgar, de penetrar 

em recessos de amor para que sois castrados. 

E podereis depois não me citar, 

suprimir-me, ignorar-me, aclamar até 

outros ladrões mais felizes. 

Não importa nada: que o castigo  

será terrível. Não só quando 

vossos netos não souberem já quem sois 

terão de me saber melhor ainda 

do que finfis que não sabeis, 

como tudo, tudo o que laboriosamente pilhais, 

reverterá para o meu nome. E mesmo será meu, 

tido por meu, contado como meu, 

até mesmo aquele pouco e miserável 

que, só por vós, sem roubo, haveríeis feito. 

Nada tereis, mas nada: nem os ossos, 

que um vosso esqueleto há-de ser buscado, 

para passar por meu. E para outros ladrões, 

iguais a vós, de joelhos, porem flores no túmulo. 

 

Assis, 11 junho 61 

 

Lamento de um pai de família 
 

Como pode um homem carregado de filhos e sem fortuna alguma 

ser poeta neste tempo de filhos só da puta ou só de putas 
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sem filhos? Neste espernear de canalhas, como pode ser? 

Antes ser gigolô para machos e ou fêmeas, ser pederasta 

profissional que optou pelo riso enternecido dos virtuosos 

que se revêem nele e o decepcionado dos polícias que com ele 

não fazem chantage porque não vale a pena. Antes ser denunciante 

de amigos e inimigos, para ganhar a estima dos poderosos ou 

dos partidos políticos que nos chamarão seus gênios. Antes  

ser corneador de maridos mansos com as mulheres deles fáceis. 

Antes reunir conferências de São Vicente de Paula, para roçar 

o cu da virtude pelas distracções das sacristias escuras e 

ter o prazer de acudir com camisolinhas aos pobres entre os quais 

às vezes aparece um ou uma que dá gosto ver assim tão pobre por 

se lhe verem os pêlos pelos rasgões da camisa ou algo de mais  

impressionante para o subconsciente que sempre está nos olhos 

que docemente se comovem com a miséria. Antes ir para as guerras 

da civilização cristã ou da outra, matar os inimigos da conta corrente 

e das fábricas de celofânicas bombas. Antes ser militar. 

Ou marafona de circo. Ou santo, Ou demônio doméstico 

torcendo as orelhas dos filhos à falta de torcê-los aos filhos 

da puta. Ou gato. Ou cão. Ou piolho. Antes correr os riscos do 

DDT, das carroças que os municípios têm para os cães suspeitos 

de raivosos como todos os cães que se vê não lamberem as partes 

das donas ou mesmo dos donos. Antes tudo isso que assistir a tudo, 

sofrer de tudo e tudo, e ainda por cima ter de aturar o amor 

paterno e os sorrisos displicentes dos homens de juízo 

que deram pílulas às esposas, ou as mandaram à parteira secreta e  

elas quiseram ir. Antes morrer. 

Mas que adianta morrer? Quem nos garante que a morte 

não existe só para os filhos da puta? Quem me garante que 

não fico lá, assistindo a tudo, e sem sequer poder chamar-lhes 

filhos da puta, com o devido respeito a essas senhoras que precisamente 

se distinguem das outras por não terem filhos, nem desses nem dos 

outros? 

Mas mesmo isto não consola nada. A quantidade, a variedade, 

gastaram a força dos insultos. E não se pode passar a vida,  

esta miséria que me dão e querem dar a meus filhos, a chamar nomes 

feios a sujeitos mais feios do que os nomes. Como pode um homem 

sequer estar vivo no meio disto, sem que o matem? 

E o pior é que matam, sim, e sem saberem primeiro a quem, 

para não se inquietarem com o problema de terem morto por engano 

um irmão, desfalcando assim a família humana de algum ornamento 

que a tornava menos humana e mais puta. 

 

15/06/1964. 

 

 

Lisboa, 1971                          (Poesia III, p. 173 e 4; 1989  - Exorcismos) 

 

O chofer de taxi queixava-se da vida. 

Ganha 400$00 por semana, o patrão conta 
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que ele se arranje do a mais com as gorjetas. 

Os meus amigos morrem de cancro, 

de tédio, de páginas literárias, 

vi um rapaz sem as duas mãos que perdeu 

na guerra (e o ortopedista ria-se de que ele 

só queria por enquanto “calçar” uma das 

que, artificiais, lhe preparou tão róseas). 

as pessoas esperam com raiva surda e muita paciência 

o autocarro, aumento de ordenado, a chegada 

do Paracleto, bolsas da sopa do convento. 

Mas o chofer de táxi contou-me que 

discutira com um asno e lhe dissera: 

“...V. que nesse tempo ainda andava a fugir 

de colhão para colhão do seu pai 

para ver se escapava de ser filho da puta...” 

E é isto: andam de colhão para colhão 

a ver se escapam – e muitos não escapam. 

E os outros não escapam aos que não escaparam. 

 

“Conheço o sal...”                    (Poesia III, pg 232) 

 
Conheço p sal da tua pele seca 

depois que o estio se volveu inverno 

da carne repousada em suor nocturno. 

 

Conheço o sal do leite que bebemos 

quando das bocas se estreitavam lábios 

e o coração no sexo palpitava. 

 

Conheço o sal dos teus cabelos negros 

os louros ou cinzentos que se enrolam 

neste dormir de brilhos azulados. 

 

Conheço o sal que resta em minhas mãos 

como nas praias o perfume fica 

quando a maré desceu e se retrai. 

 

Conheço o sal da tua boca, o sal 

da tua língua, o sal de teus mamilos, 

e o da cintura se encurvando de (*) ancas. 

 

A todo o sal conheço que é só teu, 

ou é de mim em ti, ou é de ti em mim, 

um cristalino pó de amantes enlaçados. 


