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“De algum modo, o homem no tonel permanece vivo. Sua 

presença é sentida sempre que se lida com ideias tais como 

cosmopolitismo, liberdade de expressão, direitos naturais e 

clareza mental.”  

Luis E. Navia 

In: Diógenes, o cínico. São Paulo: Odysseus, 2009, p. 11. 

 

 

 

 

 

 

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

É possível, porque 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. 

Um mundo em que tudo seja permitido, 

conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, 

o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. 

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. 

Um dia sabereis que mais que a humanidade 

não tem conta o número dos que pensaram assim, 

amaram o seu semelhante no que ele tinha de único, 

de insólito, de livre, de diferente [...] 

Jorge de Sena 

“Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya” 

In: Poesia II. Lisboa: Edições 70, 1988, p. 123.   
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RESUMO 

 

 

 Esta tese identifica e analisa os valores de poesia, sociedade e cultura da revista 

portuguesa de poesia Cão Celeste, em circulação desde 2012, a partir da constatação de que o 

desejo de resistência à sociedade de mercado atual é a principal motivação de sua escrita. Esse 

desejo de resistência seria orientado e motivado pelos valores, propostas e ideais da filosofia 

cínica grega e da poética do testemunho seniana. Além do estudo detalhado do cinismo e do 

testemunho na Cão Celeste, a análise da revista faz-se em diálogo com poéticas que marcaram 

a poesia portuguesa no século XX: o presencismo de José Régio, com seu conceito de literatura 

viva, o neorrealismo e a poética pós-70, com destaque para a crítica de Joaquim Manuel 

Magalhães. Analisam-se também o diálogo da revista com a poesia portuguesa do século XXI 

— mais especificamente com os chamados poetas sem qualidades — e sua relação com a 

sociedade e a cultura contemporâneas. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Revista Cão Celeste; periodismo literário português contemporâneo; 

poesia portuguesa contemporânea; crítica de poesia; cinismo; poética do testemunho. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis identifies and analyzes the values of poetry, society and culture of the 

Portuguese poetry magazine Cão Celeste, in circulation since 2012, based on the observation 

that the desire to resist the current market society is the main motivation for its writing. This 

desire for resistance would be guided and motivated by the values, proposals and ideals of 

Greek cynical philosophy and Jorge de Sena’s poetics of testimony. In addition to the detailed 

study of cynicism and testimony in Cão Celeste, the analysis of the magazine is in dialogue 

with poetics that marked Portuguese poetry in the 20th century: the presencism of José Régio, 

with his concept of living literature, neorealism and post-70 poetics, with emphasis on Joaquim 

Manuel Magalhães’ criticism. The dialogue of the magazine with 21st century Portuguese 

poetry is also analyzed — more specifically with so-called poets without qualities — as well as 

its relationship with contemporary society and culture.   

  

KEYWORDS: Cão Celeste magazine; contemporary Portuguese literary periodism; 

contemporary Portuguese poetry; poetry criticism; cynicism; poetry of testimony. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Com direção de Manuel de Freitas1 e Inês Dias, e totalizando treze números publicados 

até o momento de finalização desta tese — o primeiro em abril de 2012 e o mais recente em 

junho de 2019 —, a revista portuguesa de poesia Cão Celeste vem se firmando como um veículo 

importante na divulgação, teorização, valorização e defesa de uma certa concepção de poesia e 

de arte de um modo geral, além de instituir um espaço privilegiado de crítica cultural e social 

para o grupo de poetas, escritores e críticos constituído à volta de Manuel de Freitas. Sediada 

em Lisboa, seus editores e colaboradores são quase todos poetas ou, sobretudo, poetas-críticos, 

em sua grande maioria portugueses, com a participação de alguns estrangeiros, sobretudo 

brasileiros e espanhóis. Com uma tiragem que variou dos 1000 exemplares de seu primeiro 

número aos 500 exemplares do mais recente, a Cão Celeste alia textos e ilustrações, com 

escritas de gêneros diversificados, incluindo textos críticos, recensões, entrevistas, crônicas, 

contos e poemas em verso e em prosa. Seus textos críticos apresentam quase sempre uma 

linguagem mais coloquial, mais próxima da crônica do que da crítica acadêmica. Segundo 

                                                           
1 Nascido em Vale de Santarém em 1972, Manuel de Freitas é poeta, editor e crítico literário. Considerado uma 

das vozes mais provocativas e controversas da poesia portuguesa das duas últimas décadas, organizou, editou e 

publicou, em 2002, a antologia Poetas sem qualidades, cujo prefácio, escrito por ele, causou muita polêmica e 

alvoroço no cenário poético português. Nele, Freitas ataca poetas vivos consagrados cujo excesso de “qualidades” 

estaria em desacordo com a realidade contemporânea. Ele defende a necessidade de uma nova poesia, mais em 

sintonia com um tempo “sem qualidades”, no qual se torna anacrônica a presença de poetas “aureolados”. 
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Freitas, o espaço da revista “pretende ser crítico sem ser metódico — mais vocacionado para a 

crónica, na sua ténue «cor-de-burro-quando-foge», do que para paletas teóricas”2.  

De um modo geral, são mais numerosos os textos sobre poesia do que propriamente 

poemas (talvez porque seus diretores já editem uma outra revista, a Telhados de Vidro, mais 

voltada para a publicação de poesia). Assim, a revista já publicou nomes de peso da crítica 

portuguesa atual de poesia, como Silvina Rodrigues Lopes, João Barrento, Rosa Maria Martelo 

e Joana Matos Frias. No entanto, a partir do oitavo número — coincidindo com a mudança de 

layout da Cão Celeste —, aumenta significativamente o volume de poemas publicados, o que 

é possibilitado pelo aumento também da quantidade de páginas da revista, que salta de 78 no 

sétimo número para 148 no oitavo, mantendo nas edições seguintes uma quantidade superior a 

100 páginas. Consequentemente, o conjunto de poetas publicados é bastante restrito até o 

sétimo número, ampliando-se a partir do oitavo. Alguns deles predominam, comparecendo com 

poemas em várias edições: Emanuel Jorge Botelho, Paulo da Costa Domingos, José Miguel 

Silva, Rui Caeiro, Rui Nunes, António Barahona, além de Rui Pires Cabral com seus poemas-

colagem e Jorge Roque com seus poemas em prosa. A crítica política, cultural e social é o tom 

mais recorrente nesses poemas.    

O fato de a Cão Celeste ser dirigida por dois editores-poetas, Manuel de Freitas e Inês 

Dias, traz algumas implicações que precisam ser consideradas. De acordo com Susana Scramim 

e Mauro Faccioni Filho, as revistas de poesia editadas por poetas trazem algumas 

especificidades que as diferenciam das revistas não editadas por poetas: 

 
Nos casos em que o editor não é poeta, a forma assumida pela revista de poesia 

aproxima-se dos procedimentos da crítica de poesia. De um modo geral, esses editores 

acabam por julgar o que será publicado, ou não, com base em critérios do cânone 

crítico em voga. Por sua vez, quando agem os poetas-editores, o julgamento ocorre 

com base em outros valores, cujo cerne da questão é pautado por seu labor particular 

com a poesia. Os fundamentos desse julgamento, no caso dos poetas-editores, acabam 

                                                           
2 FREITAS, Manuel de. As coordenadas líricas. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, p. 4. (Para facilitar a leitura, 

as referências de periódicos literários serão postas em notas de rodapé; as referências das demais obras constarão 

na bibliografia ao fim da tese). 
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por estabelecer uma certa linha editorial e uma outra certamente poética. (SCRAMIM; 

FACCIONI FILHO, 2001, p. 49). 

 

O trabalho de edição nessas revistas de editores-poetas é pautado, em grande medida, 

pelos valores que os orientam em seu ofício de criação poética. Elas buscam afirmar esses 

valores de poesia, compartilhados pelos editores-poetas e pelo grupo de autores que se constitui 

à sua volta. Para estes, o “periodismo cultural, incorporando as tensões que a própria prática 

editorial traz consigo, tenta constituir o espaço do encontro entre as rugas do real” (Ibidem, p. 

55), um lugar de reunião permitindo a um grupo de autores manifestar opiniões que não 

caberiam em sua obra literária, como um espaço alternativo e paralelo de expressão. Por 

conseguinte, se os editores-poetas são favoráveis à pluralidade da poesia, suas revistas darão 

voz a essa pluralidade, abrindo-se a poetas com valores de poesia diversificados. Contudo, 

como é mais frequente em Portugal, essas revistas de editores-poetas defendem muitas vezes 

um conjunto de valores comuns aos editores e ao grupo de colaboradores, o que lhes confere 

uma identidade bem definida. Logo, os poetas e obras poéticas tomados como assunto de seus 

textos são aqueles em conformidade com esses valores. Desse modo, elas se diferenciam dos 

periódicos literários mais comerciais, voltados apenas para a divulgação de livros, e também 

dos periódicos da crítica acadêmica, pois não se proclamam imparciais, como os primeiros, nem 

buscam análises objetivas de poesia, como os segundos. São, portanto, revistas que assumem 

sua parcialidade, que avaliam os poetas e obras de modo judicativo, enaltecendo-os ou 

reprovando-os de acordo com sua adequação ou inadequação aos valores que seus editores e 

colaboradores respaldam. Compartilhar desses valores acaba por se tornar um critério 

necessário para publicar nessas revistas. 

No que tange à Cão Celeste, seus valores de poesia coadunam consideravelmente com 

as características da chamada “poesia sem qualidades”. De fato, a revista tem entre seus 

colaboradores muitos poetas sem qualidades, tanto alguns que participaram diretamente da 
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antologia organizada por Manuel de Freitas — como José Miguel Silva, Rui Pires Cabral e Ana 

Paula Inácio —, quanto outros cuja escrita poética está em evidente afinidade com aquela 

poesia. Com efeito, a antologia Poetas sem qualidades, organizada, editada e prefaciada por 

Freitas em 2002, é considerada uma espécie de marco divisório na poesia portuguesa recente. 

Ela conferiu visibilidade a um grupo de poetas nascidos entre 1954 e 1973 — a maioria na 

década de 1960 —, publicados pela primeira vez por volta do fim da década de 1990, que 

apresentavam uma linguagem poética diferenciada em relação à tradição lírica portuguesa. 

Como os descreve Freitas em seu polêmico prefácio à antologia, esses poetas revelam um 

“sentido agônico” e “sinais evidentes de perplexidade, inquietação ou escárnio” (2002, p. 14) 

diante do mundo contemporâneo. E, sobretudo, são poetas que comunicam, segundo ainda 

Freitas, recusando a excessiva preocupação formal de parte expressiva da poesia portuguesa do 

século XX e privilegiando o diálogo e a partilha de afetos e experiências com o leitor. Trata-se 

de uma poesia atenta à realidade social contemporânea, com todas as suas mazelas, dando voz 

e forma ao mal-estar decorrente de habitá-la. Dizendo de outro modo, uma poesia que quer ser 

o testemunho de seu tempo, movida por um desejo de resistência à crise que o constitui, o que 

pressupõe uma aproximação maior com o leitor no intuito de denunciar e alterar a realidade que 

ele vive e sofre cotidianamente.   

 É dessa concepção de poesia que a Cão Celeste vem ser porta-voz. Por consequência, 

os interesses e intuitos da revista vão muito além de discutir e publicar poesia. Em suas páginas, 

a defesa de um determinado tipo de poesia integra um desejo maior de alteração da realidade 

extraliterária. Ao mesmo tempo, numa relação de influência recíproca, somente uma sociedade 

diferente da atual poderia resgatar o valor da poesia enquanto participante efetiva da vida dos 

homens, como almeja a revista. Por isso, para esta, sustentar uma certa noção de literatura e 

poesia pressupõe pleitear determinadas alterações na ordem socioeconômica vigente, 

principalmente no que se refere aos valores dominantes impostos pelo mercado, de tal modo 
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que sua proposta de poesia é também uma proposta de um novo homem, uma nova sociedade 

e uma nova cultura. Assim, os textos da Cão Celeste discutem temas variados, com a abordagem 

de questões sociais, culturais, políticas e econômicas, abrangendo das questões específicas da 

cultura portuguesa ao sistema capitalista de um modo geral, dos assuntos próprios da literatura 

aos pertinentes a outras formas de arte. No panorama atual das revistas portuguesas de poesia, 

a Cão Celeste distingue-se pelo destaque que confere ao fenômeno poético-literário como 

manifestação indissociável de seu contexto sociocultural, ou seja, como um fenômeno 

atravessado pelas mazelas, tensões e iniquidades que constituem o mundo hodierno, regido 

pelas leis neoliberais do mercado. Entretanto, a crítica social e cultural fortemente presente na 

revista não implica que a poesia deixe de ser o seu principal interesse. A Cão Celeste é, acima 

de tudo, uma revista de poesia, mas sempre preocupada em discutir qual o lugar da poesia na 

sociedade capitalista contemporânea e de que forma ela pode e deve intervir nessa sociedade, 

de tal modo que a crítica social e cultural se torna inevitável, porém subordinada a essa 

preocupação. Além disso, a importância da Cão Celeste no cenário da poesia portuguesa 

contemporânea reside, dentre outros aspectos, no fato de que sua abordagem de poesia é muito 

mais propositiva do que analítica, dando a ver os valores e propostas poéticas de um grupo de 

poetas significativo para aquele cenário — valores e propostas que conformam uma das 

principais vertentes atuais de escrita poética em Portugal, cujo representante mais emblemático 

talvez seja Manuel de Freitas. Maria Lucia de Barros Camargo faz uma análise da função das 

revistas literárias brasileiras do século XX que se adequa perfeitamente ao caso da Cão Celeste 

no século XXI: 

 
Ao longo do século XX, as revistas literárias e culturais atuaram como forma de 

organização do campo literário, constituindo-se no veículo privilegiado da produção 

poética e, especialmente, das ideias e princípios estéticos de grupos que se 

articulavam, frequentemente, em torno da própria revista. Expressão clara de um 

grupo e de sua proposta estética, a revista literária traçava seu campo de atuação, 

explicitava os antagonismos, convocava adesões e acabava por organizar o próprio 

grupo, quando não por constituí-lo. [...] Assim, [...] tais revistas cumpriam a função 

de construir uma certa identidade, que permitisse não apenas o reconhecimento das 
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novas práticas estéticas por um público específico, mas a demarcação de territórios 

simbólicos. Distinguindo-se claramente das “revistas ilustradas” ou de variedades, 

projetos empresariais dirigidos a um público mais amplo, as pequenas revistas 

literárias circulavam em espaços restritos, geralmente por um curto espaço de tempo, 

buscando a renovação de padrões estéticos mais do que a confirmação do gosto 

vigente. Podem ser pensadas, assim, em suas relações externas, como formações 

culturais ao mesmo tempo “alternativas”, isto é, que produzem, pelas revistas, os 

próprios meios para veiculação das obras, e “contestadoras”, já que confrontavam 

diretamente os princípios e práticas estéticas então hegemônicas. (CAMARGO, 2001, 

p. 26-27) 

 

 Os valores e propostas poéticas da Cão Celeste, assim como da poesia de que ela é porta-

voz, estão vinculados a um desejo de resistência contra uma sociedade regida pelo mercado — 

desejo que é, de fato, uma constante em seus textos, conformando uma ética de escrita que 

mobiliza seus autores e parece justificar a própria existência da revista. Em suas páginas, 

comparecem a todo momento dois modos de fazer essa resistência: o cinismo e o testemunho. 

Eles fornecem os valores de sociedade, de cultura, de arte e, mais especificamente, de literatura 

— sobretudo poesia — que motivam e orientam a escrita de seus colaboradores, segundo uma 

determinada concepção de “valor”, como fornecida por Muniz Sodré: 

 
[...] na esfera da ética, valor é uma orientação prática de conduta no que diz respeito 

ao entendimento do bem e do mal para um determinado grupo. É algo transcendente 

ou externo ao indivíduo, proveniente de uma ordem — um “comum” — que se impõe 

como naturalmente desejável e coletivamente vinculante, diante da qual se levanta 

para todos o impulso da responsabilidade. Figura organizadora do “desejável”, o valor 

permite a avaliação de práxis e da doxa, atos e opiniões. (SODRÉ, 2006, p. 173) 

  

 É no sentido ético que aqui se considera o conceito de valor, enquanto “orientação 

prática de conduta” — ou, no caso da revista, de escrita — atrelada ao que o grupo de 

colaboradores considera como o bem desejado ou como o mal a ser evitado e combatido. 

Ademais, os valores integram um desejo transformador — individual e coletivo — de fundo 

ético, como definido ainda por Muniz Sodré: 

 
Desiderium (desejo) provém, em latim, de sid (remoto designativo de “estrela”, donde 

a palavra “sideral”) e alude ao astro que brilha e orienta a comunidade. [...] Por isto, 

o que desde Aristóteles se explicitava como fundamental para a consciência ética era 

o desejo (orexis), organizado pela hexis. Desejo é a energia humana de realização do 

real. O desejo humano traz do “céu” para a terra a concepção socrático-platônica 

(filosoficamente instaurada no diálogo Menon) de ética como empenho por um Bem: 
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não mais puramente ideal e vazio, e sim relacionado com o fazer do homem. (Ibidem, 

p. 174)  

 

Esse desejo ético está intrinsecamente relacionado à noção de valor, que se estabelece 

como um princípio capaz de expor claramente ao homem as limitações por ele sofridas: “nós 

não temos conhecimento positivo do infinito ou do valor: valor e infinito estão, contudo, 

presentes para nós, uma vez que a partir deles nós julgamos curtos demais os instantes de nossa 

vida, baixos demais os instintos de nossa natureza, pequenos demais os objetos limitados e 

temporais que são por nós encontrados” (ALQUIÉ apud ibidem, p. 175). E o valor, nessa 

concepção, é um princípio que não apenas expõe as limitações do homem, mas principalmente 

o orienta em direção à superação delas, tanto daquelas que lhe são intrínsecas quanto das 

impostas pelo meio, impulsionando-o a ir além do que lhe permite a experiência atual. Nesse 

sentido específico, o desejo ético e o valor estão relacionados à busca por uma realidade outra 

que propicie a plena realização das potencialidades humanas; possuem, portanto, uma dimensão 

utópica. Os valores abraçados pela Cão Celeste implicam a transformação da sociedade 

capitalista vigente, a subversão de um status quo que impede a concretização de um mundo por 

ela considerado mais justo, igualitário e livre, em que a poesia e a arte possam gozar de 

liberdade plena e se incorporar integralmente ao cotidiano do homem comum.  

É com esse entendimento dos valores enquanto princípios orientadores de um desejo 

utópico de transformação da realidade que os valores constitutivos do cinismo e do testemunho 

comparecem nas páginas da revista Cão Celeste, como se buscará demonstrar nesta tese. 

Decerto, pode-se dizer que o cinismo lhe fornece uma filosofia da resistência, e o testemunho, 

uma poética da resistência — apesar de o cinismo também influenciar os valores de poesia que 

ela defende, e de o testemunho implicar também uma determinada concepção filosófica, 

existencial e ontológica do homem. O cinismo proporciona à revista um método de combate à 

ordem social atual, bem como ideais de homem e de sociedade que justificam e orientam esse 
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combate, além de uma ética que rege e norteia sua atitude de resistência e sua conduta perante 

a sociedade. O testemunho, por sua vez, lhe oferece uma ética de escrita poética que propõe 

uma poesia movida pelo desejo de resistir e transformar uma ordem social impeditiva da 

efetivação dos valores humanistas cultivados pela revista.  

 Desse modo, analisar a Cão Celeste pelo viés do cinismo e do testemunho enquanto 

formas de resistência permite identificar com clareza os valores — de sociedade, de cultura, de 

poesia — que a fundamentam. Pode-se arriscar mesmo a dizer que esses dois conceitos seriam 

incontornáveis para um estudo dos valores da revista que se pretenda aprofundado e abrangente. 

Assim, é no sentido da investigação dessa relação entre resistência, cinismo e testemunho na 

Cão Celeste que esta tese se encaminha. 

Com essa perspectiva, optou-se por dividir a tese em duas partes, a primeira versando 

sobre o vínculo da revista com o cinismo, a segunda sobre sua relação com o testemunho 

seniano. Contudo, essa divisão tem um intuito meramente didático e organizativo, pois, como 

se poderá constatar, o cinismo e o testemunho se encontram frequentemente durante a análise 

da revista, imbricados pelo caráter de resistência comum a ambos, de tal modo que não 

constituem eixos separados e isolados da tese, mas eixos comunicantes e muitas vezes 

coincidentes.   

A primeira parte compõe-se de três capítulos. O primeiro deles subdivide-se em três 

subitens e trata da relação da Cão Celeste com a filosofia cínica e, principalmente, com o 

combate dos cínicos aos valores sociais que aprisionariam o homem e impediriam sua 

felicidade. No primeiro subitem desse primeiro capítulo, faz-se uma apresentação da filosofia 

cínica grega e de Diógenes, considerado geralmente o seu fundador e principal representante, 

analisando-se seus valores, ideais e propostas, bem como a estreita relação da Cão Celeste com 

a figura de Diógenes, segundo uma associação entre cinismo, literatura e resistência que 

remonta à Antiguidade. No segundo e terceiro subitens, examina-se a atualização feita pela 
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revista do combate dos cínicos gregos aos três valores sociais que eles elegeram como os alvos 

principais de seus ataques: o poder, a riqueza e a fama. O segundo subitem trata conjuntamente 

do combate da Cão Celeste ao poder e à riqueza, visto que, na contemporaneidade, esses dois 

valores são geralmente indissociáveis, de modo que a revista se opõe não apenas ao poder 

político, mas, sobretudo, ao poder econômico — representado pelo capitalismo — que 

subordina e incorpora o poder político. O terceiro subitem aborda o modo como a revista 

atualiza a rejeição cínica ao valor da fama — que, de certo modo, não deixa de estar associado 

aos valores do poder e da riqueza —, concentrando-se, principalmente, nos ataques da revista 

ao mercado editorial e à influência que ele exerce na criação e na crítica literárias, 

comprometendo a independência do crítico e do escritor, que dela abdicam em busca de 

dinheiro e de celebridade.    

 O segundo capítulo da primeira parte compreende dois subitens e trata do ideal de 

resistência da poesia defendido pelos colaboradores da Cão Celeste. No primeiro subitem, 

analisa-se o confronto da revista com uma ordem social controlada e programada pelos poderes 

político-econômicos, bem como sua crença no poder da poesia de resistir e subverter essa 

ordem. O segundo subitem traz o valor que motivaria essa resistência da poesia, segundo os 

colaboradores: a liberdade, destacando-se sua importância para a revista e a crença que ela 

cultiva de que a poesia seria capaz de libertar o homem dos condicionamentos sociais e dos 

poderes que o oprimem. 

 O terceiro e último capítulo desta primeira parte, subdividido também em dois subitens, 

apresenta o embate que se estabelece no espaço da revista entre seu cinismo de raiz grega e um 

novo cinismo que se desenvolve na modernidade, oposto ao caráter rebelde do cinismo antigo. 

O primeiro subitem deste capítulo analisa a oposição da revista ao cinismo moderno das elites 

capitalistas atuais e a uma sociedade cínica moderna caracterizada pela descrença nas utopias e 

no futuro da humanidade, pelo conformismo e oportunismo hipócritas, pela amoralidade e pela 



21 
 

crise do conhecimento crítico humanista. O segundo subitem versa sobre o combate da Cão 

Celeste à alienação da maioria perpetrada por uma elite político-econômica cínica, no sentido 

moderno de cinismo, que tem como seu principal agente de alienação os meios de comunicação 

de massa; mostra-se o empenho da revista em desmascarar os discursos ideologicamente 

enviesados da mídia e do neoliberalismo, destinados a mistificar a realidade e iludir as massas, 

e sua confiança na capacidade da literatura de “despoluir” a língua de sua contaminação pelo 

vocabulário do neoliberalismo.       

 A segunda parte desta tese, sobre o testemunho na Cão Celeste, compõe-se igualmente 

de três capítulos. O primeiro deles, subdividido em três subitens, trata mais especificamente do 

valor do testemunho seniano para a revista. O primeiro subitem apresenta a relação dela com a 

obra e a figura de Jorge de Sena, assim como as características mais relevantes do testemunho 

seniano — tais como sua defesa dos valores humanistas, sua crítica político-social, seu caráter 

de resistência, sua historicidade, sua proposta de uma poesia atenta à realidade social e sua 

crença na capacidade da poesia de intervir na realidade e transformá-la —, e esquadrinha a 

presença dessas características nos textos da revista. O segundo subitem traz uma decorrência 

fundamental do testemunho, que é a valorização de uma poesia imanente e circunstancial, 

oposta ao sublime, à elevação e à transcendência, e considera a predileção dos colaboradores 

por essa poesia. O terceiro subitem expõe o mundo distópico urbano que comparece nos textos 

da revista — o qual, segundo ela sugere, a poesia deve testemunhar — e analisa a importância 

para ela de Joaquim Manuel Magalhães e como este se vincula à poética do testemunho seniana. 

 O segundo capítulo da segunda parte compreende cinco subitens e examina o valor da 

experiência para a Cão Celeste — o qual integra e decorre de seu ideal de testemunho —, bem 

como as consequências da defesa desse valor. O primeiro subitem investiga como a revista faz 

essa defesa da experiência em suas páginas, assim como seu enaltecimento da imbricação entre 

literatura e experiência, o que implica a constituição de uma ética de escrita da vida e, por 
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conseguinte, uma determinada concepção de vida. O segundo subitem mostra a associação 

implícita da Cão Celeste com o conceito de literatura viva de José Régio, além de uma primeira 

leitura da noção de autenticidade na revista e como esta noção se relaciona, num primeiro 

momento, com o conceito de Régio. O terceiro subitem resulta da necessidade, surgida durante 

a análise, de um cotejo entre a poética do testemunho de Jorge de Sena e a literatura viva de 

José Régio, numa tentativa de conciliar — ou não — duas referências para a revista em princípio 

conflitantes. O quarto subitem apresenta uma segunda leitura do conceito de autenticidade, 

indicando como ele é atualizado e reelaborado na poesia portuguesa recente e sua importância 

para ela; também examina como essa autenticidade atual se vincula ao testemunho seniano e 

como ela comparece na Cão Celeste, com as implicações daí decorrentes, tais como a 

ressignificação e reavaliação do papel da biografia do autor na escrita e leitura de sua obra. O 

quinto e último subitem deste capítulo analisa a revalorização da biografia do autor no âmbito 

da revista e como ela a utiliza nos seus textos críticos, bem como as funções que a biografia 

desempenha nesses textos e sua relação com o ideal de testemunho.  

 O terceiro e último capítulo desta parte, e também o último da tese, constitui-se de três 

subitens e aborda o valor da comunicabilidade da poesia para a Cão Celeste, que também é 

parte de seu ideal de testemunho. O primeiro subitem mostra como o valor da comunicabilidade 

ganha força na poesia portuguesa das últimas décadas, bem como as características dessa 

comunicabilidade. O segundo subitem examina como esta é defendida nos textos da Cão 

Celeste e de que forma ela se apresenta em sua crítica de poesia. O terceiro subitem, enfim, 

analisa a presença da comunicabilidade na poesia publicada pela revista, assim como os efeitos 

que ela produz nos poemas e sua relação com o ideal de testemunho e resistência da Cão 

Celeste. 

 Buscou-se uma análise aprofundada da Cão Celeste não apenas como revista de poesia, 

mas como veículo cultural em sintonia com o seu tempo, de modo a extrair dela, além de seus 
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valores, também as trilhas de discussão que ela abre sobre poesia, cultura e sociedade. O estudo 

da revista permite também repensar determinados momentos da poesia portuguesa do século 

XX, com os quais dialoga continuamente a poesia do século XXI, num jogo de aproximações 

e distanciamentos em que o olhar dos poetas-críticos contemporâneos engendra uma releitura 

de parte significativa da produção poética e crítica do século passado. 
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2. PRIMEIRA PARTE: CINISMO 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores e ideais abraçados pelo grupo de colaboradores da Cão Celeste — valores 

ético-morais e ideais de homem e de sociedade — coincidem consideravelmente com os valores 

e ideais defendidos pela filosofia cínica antiga, com as devidas atualizações e adaptações às 

especificidades de uma revista de poesia. Assim, a resistência contra os poderes instituídos, o 

inconformismo com as convenções sociais, o ataque aos valores artificiais da civilização, bem 

como a defesa de valores como a liberdade e a independência — características definidoras do 

cinismo antigo —, encontram-se de modo marcante nas páginas da revista, conforme se verá 

nesta primeira parte, toda dedicada às relações entre a Cão Celeste, o cinismo antigo e o cinismo 

moderno. A filosofia cínica fornece uma chave de leitura fundamental para compreender o pano 

de fundo ideológico a orientar a escrita da revista, e também para identificar o tipo de relação 

que ela estabelece com a sociedade capitalista contemporânea. 
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2.1. Cão Celeste e o cinismo antigo 

 

Conhecer o cinismo grego é indispensável para qualquer análise da Cão Celeste que se 

pretenda aprofundada e abrangente. Os próprios diretores sugerem essa relação já no editorial 

do primeiro número, em que a lamparina de Diógenes de Sinope, considerado o fundador do 

cinismo3, parece guiar os futuros passos da revista: “Apesar de tudo, e ainda que de longe em 

longe, a lanterna de Diógenes mantém o seu esquivo e necessário fulgor”4. De fato, a 

recorrência dessa evocação à figura de Diógenes é notável nas páginas da Cão Celeste, e a 

filosofia cínica antiga é presença constante e decisiva, de modo explícito ou implícito, em seus 

textos e ilustrações. Portanto, neste primeiro capítulo, será feita uma exposição das 

características mais importantes dessa filosofia, mostrando-se também a relação da revista com 

a figura de Diógenes. Além disso, será analisado o modo como a Cão Celeste atualiza o combate 

dos cínicos gregos aos valores sociais do poder, da riqueza e da fama. Associado a isso, torna-

se indispensável examinar também como comparecem na revista os valores cínicos da 

independência e da irreverência ao poder, assim como a importância que eles assumem para 

ela, manifesta, sobretudo, nos seus ataques constantes ao capitalismo e, especialmente, ao 

mercado editorial.   

 

 

 

 

                                                           
3 Há quem defenda Antístenes como sendo o primeiro cínico, chegando-se a aventar que ele teria sido mestre de 

Diógenes, mas essa teoria é bastante controversa. Long a rejeita: “É bem possível que Diógenes tenha chegado a 

Atenas depois da morte de Antístenes [...]. A relação mestre-aluno entre eles e o tratamento de Antístenes como 

um fundador do cinismo são quase certamente uma invenção biográfica antiga” (LONG, 2007, p. 43). No entanto, 

admite-se geralmente a influência do pensamento de Antístenes na filosofia cínica de Diógenes, o que faria dele 

uma espécie de precursor do cinismo, principalmente no que se refere à diminuição da importância da riqueza para 

a felicidade, associada, ao mesmo tempo, à valorização da pobreza. 
4 FREITAS, Manuel de; DIAS, Inês. Editorial. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, p. 3.  
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2.1.1. Diógenes e a filosofia cínica 

  

 O cinismo antigo é quase todo baseado no pensamento, na biografia e no modo de vida 

de Diógenes. Decerto, é impossível estudar o cinismo greco-romano sem analisar o homem que 

ele foi e sua conduta perante a sociedade grega de sua época. O que se sabe sobre ele chegou 

aos dias atuais por meio, principalmente, de anedotas compiladas no século III por Diógenes 

Laércio no Livro 6 de sua obra Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. O cínico teria nascido 

em Sinope, em 404 ou 412 a.C., dependendo da fonte, e morrido em 323 a.C. em Corinto. As 

anedotas contam que ele habitava, como um mendigo, as ruas de Atenas, para onde se mudou 

após ser exilado. Vivia numa pobreza voluntária, considerada por ele um caminho para a 

virtude, morando num grande barril ou tonel que fazia as vezes de casa, e perambulava pelas 

ruas com uma lamparina na mão, mesmo durante o dia, alegando estar à procura de um homem 

verdadeiro. Pregava que os valores sociais — notadamente, o poder, a riqueza e a fama —, a 

preocupação com a aceitação social e o progresso material da civilização impediam ao homem 

conhecer a felicidade, alcançada apenas quando ele se liberta das necessidades artificiais 

impostas pela sociedade e passa a viver de acordo unicamente com as necessidades de sua 

própria natureza de ser racional. 

A origem do termo “cinismo” para denominar a filosofia proposta por Diógenes é 

bastante curiosa e tem relação com o animal presente no próprio título da revista Cão Celeste. 

A palavra “cínico” vem do grego kynicos, que significa “à maneira de um cão”. Essa etimologia 

 
remonta a uma piada que comparava Diógenes (ou Antístenes) a um cão, 

presumivelmente porque o seu modo de vida assemelhava-se ao de um cão — ou seja, 

era “cínico”. Assim, os cínicos eram conhecidos não só por ser francos e diretos (por 

ex., por “latir” e “abanar o rabo”), ou por sua habilidade em distinguir amigos de 

inimigos (em seu caso, os capazes de filosofar e os que não o eram), mas, acima de 

tudo, por seu modo de viver em público como cães, “despudoradamente indiferentes” 

às normas sociais mais estabelecidas. Sua rejeição deliberada da vergonha, a base da 

moralidade grega tradicional, autorizava-os a adotar modos de vida que 

escandalizavam a sociedade, mas que eles viam como “naturais”. Sua ideia radical de 

liberdade — “usar qualquer lugar para qualquer propósito” (Diógenes Laércio 6.22) 

— tornava o insultuoso epíteto canino tão apropriado a nossos filósofos que eles o 
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reivindicaram desafiadoramente como uma metáfora para a sua nova postura 

filosófica. (GOULET-CAZÉ; BRANHAM, 2007, p. 14-15) 

 

Diógenes era chamado de “o Cão” por sua rejeição das convenções que regulavam a 

sociedade grega, epíteto que ele aceitou e difundiu por se adequar à sua proposta filosófica e ao 

modo de vida cínico, já que o cão não sente a vergonha que limita os hábitos dos indivíduos em 

sociedade, sendo capaz de realizar as suas funções corporais naturais e os seus instintos em 

público e sem constrangimento; também não busca atender necessidades artificiais impostas 

pelos outros, mas apenas o que é indispensável para sua sobrevivência; é radicalmente sincero 

e capaz de distinguir amigos e inimigos, perseguindo estes ferozmente, sem enganar nem se 

deixar enganar; é capaz de enfrentar todas as adversidades, comendo o que estiver disponível e 

dormindo em qualquer lugar; e é voltado para a vida prática e imanente, sem perder tempo com 

divagações abstratas e desvinculadas da realidade imediata. Por esse motivo, Diógenes defendia 

que o homem deveria aprender com o cão a ser verdadeiro e a viver de forma simples e natural. 

Com efeito, são muitas as anedotas ou relatos sobre o filósofo em que ele toma isso à letra, 

comportando-se como um cão ou assumindo-se como tal. Segundo Diógenes Laércio, “quando, 

numa festa, a gente principiou a atirar-lhe ossos, exatamente como fariam a um cão faminto, 

fez Diógenes o que fazem os cães quando e onde quer que sintam necessidade: urinou neles, 

como se quisesse frisar seu caráter canino e estivesse ávido para pôr em prática sua convicção 

de que as necessidades naturais devem prevalecer sobre convenções, costumes artificiais e 

normas” (NAVIA, 2009, p. 71). Em outras anedotas, Diógenes explica e ratifica os motivos de 

ser chamado de cão: 

 
Em várias fontes árabes, igualmente, encontramos anedotas envolvendo referências a 

Diógenes como cão. Muntahab Siwan al-hikma, por exemplo, conta que, quando as 

pessoas perguntavam a Diógenes por que ele era chamado de cão, respondia que era 

em vista de seu hábito de defrontar caracteres malévolos e patifes com a verdade sobre 

si mesmos e de ser amigável com as pessoas boas e inimigo das vis. A mesma fonte 

informa que foi chamado cão porque a maior parte das pessoas demonstrava desprezo 

por ele e o tratava como se nada fora, um cão. Mubassir [...] assevera que, quando 

indagado sobre a razão por que era conhecido como um cão, Diógenes dizia que era 
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por causa de seu costume de ladrar para as pessoas ignorantes e demonstrar respeito 

às sábias. (Idem) 

 

Numa interpretação apressada e aparentemente óbvia, poder-se-ia atribuir o título da 

revista ao poema “The Hound of Heaven”, de Francis Thompson5. No entanto, essa atribuição 

parece equivocada, e a figura de Diógenes, o “Cão”, é seguramente a mais provável referência 

para o título. Primeiramente, porque não é a esse poema que os diretores se referem no editorial 

do primeiro número, em que apresentam a filosofia e os valores que orientarão a revista, mas à 

figura tradicional de Diógenes com sua lamparina, evocado como símbolo a guiar o 

inconformismo e a revolta que animam seus colaboradores. Segundo, deve-se atentar para o 

fato de que Diógenes é às vezes referido como “cão celeste”. Navia alude a essa designação ao 

relatar uma das possíveis causas da morte do filósofo: 

 
Há também um relato que atribui sua morte à mordida de um cão [...]. A cena é em si 

colorida: Diógenes, universalmente conhecido como o Cão e representado em obras 

de arte vivendo em companhia de cães, está prestes a comer um polvo cru. Os cães 

querem um pedaço do polvo e o polvo está sendo repartido entre eles: um dos cães 

morde o filósofo, o que ocasiona sua morte. O “cão celeste”, como lhe teria designado 

Cércidas, morre da mordida de um cão ordinário. (NAVIA, 2009, p. 66) 

  

Terceiro, a referência a Diógenes faz-se presente já no desenho de capa da revista (v. 

Anexo I), repetido do primeiro ao sétimo números, que traz a imagem de um cão dentro de um 

barril ou tonel deitado, formado com a letra “O” da palavra “cão” do título. O cão traz à mostra, 

para fora do barril, apenas a cabeça e uma mão segurando uma lamparina. A referência a 

                                                           
5 Julgamos necessária a referência a esse poema do poeta inglês Francis Thompson (1859-1907) porque ele foi 

evocado por ouvintes em nossas comunicações sobre a Cão Celeste devido à semelhança entre o nome da revista 

e o título do poema, geralmente traduzido por “Cão do Céu”. Contudo, tal coincidência não vincula de modo algum 

a revista ao poema, que não pode ser considerado a inspiração para o seu nome. Primeiro, porque a revista não o 

elege manifestamente como referência. Segundo, porque não há qualquer afinidade entre ela e o conteúdo do 

poema, cuja temática religiosa — o “Céu” do título tem essa conotação — não tem qualquer relação com a revista. 

Com um viés católico pronunciado — de fato, Thompson era católico —, o poema trata, grosso modo, da 

inevitabilidade do amor de Deus, não devendo o homem tentar esquivar-se dele, o que seria inútil, mas apenas 

render-se à sua força e aceitá-lo. A revista, de um modo geral, não traz essa visão religiosa. Dos colaboradores 

regulares, apenas António Barahona revela ocasionalmente sua religiosidade. Os outros colaboradores, em regra, 

não tratam de temas religiosos e, quando fazem alguma referência com esse teor, é apenas para criticar o moralismo 

católico da sociedade portuguesa.    
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Diógenes é evidente, como se pode constatar no anedotário sobre ele. O desenho impresso na 

penúltima página da revista (v. Anexo II), repetido também do primeiro ao sétimo números, é 

outra referência clara a Diógenes e ao cinismo. A imagem representa as várias conversas entre 

Diógenes e Alexandre, o Grande, relatadas nas anedotas sobre o filósofo. No desenho, 

encontram-se frente a frente a figura de Alexandre, o Grande, e a figura de um homem com 

cabeça de cão dentro de um tonel deitado, representação óbvia de Diógenes. Curioso notar que 

é nessa página, logo abaixo do desenho, que são elencados os nomes dos colaboradores da 

revista, estabelecendo uma relação muito sutil entre eles e o filósofo cínico.    

As anedotas e relatos sobre Diógenes contam ainda um episódio carregado de 

simbolismo e importância para a configuração do inconformismo cínico que ficou na tradição. 

Diógenes foi parar em Atenas após ter sido exilado de Sinope, sua terra natal, condenado por 

ter adulterado moedas da cidade juntamente com seu pai, banqueiro que tinha dinheiro público 

sob sua responsabilidade. Não se sabe com certeza o motivo dessa ação. Baseando-se na 

interpretação para o fato fornecida por R. D. Dudley, historiador do cinismo greco-romano, 

Branham afirma que “Diógenes e seu pai tentavam defender o crédito de Sinope tirando moedas 

falsificadas de circulação” (BRANHAM, 2007, p. 105), alterando-as com um selo cinzelado6. 

Porém, nem todas as moedas adulteradas eram falsas, e Diógenes e seu pai foram condenados 

por desfigurar moedas verdadeiras. Esse episódio aparentemente irrelevante adquiriu forte valor 

simbólico para a compreensão posterior da filosofia do pensador cínico: 

 
[...] esse incidente proporcionou aos cínicos uma de suas metáforas mais poderosas: 

“desfigurar a moeda corrente” [...] veio a se referir à tentativa cínica de retirar de 

circulação a moeda corrompida do pensamento convencional. A história também está 

de acordo com a defesa que Diógenes faz do roubo cínico e com sua crítica das regras 

                                                           
6 Várias outras hipóteses têm sido aventadas para a motivação de Diógenes e seu pai nesse episódio. A mais 

desfavorável seria que ambos buscavam enriquecer por meio de especulação monetária. Outra aponta como causa 

a chegada ao poder em Sinope de uma facção favorável aos persas, por volta de 375 a.C., o que poderia abrir 

caminho para que eles tomassem a cidade. Muitas moedas adulteradas ou danificadas na época eram de origem 

persa, numa tentativa de enfraquecer o poder dos persas pondo sua moeda fora de circulação. Nessa última 

perspectiva, a adulteração das moedas seria uma forma de resistência dos nativos ao poder estrangeiro. Cogita-se 

também que o episódio seria tão somente uma alegoria inventada para simbolizar o desafio de Diógenes às normas 

e valores sociais (v. NAVIA, 2009, p. 30-43). 
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que regulam as trocas em outros contextos: “‘Coisas muito valiosas’, disse ele, ‘são 

vendidas por coisas de nenhum valor, e vice-versa’” (D.L. 6.35)
7
. (Idem)       

 

Essa “desfiguração da moeda” metaforiza também a necessidade alegada por Diógenes 

e os cínicos de transgredir determinadas convenções sociais que aprisionavam o homem e 

impediam o seu bem-estar. Com o objetivo de “desfigurar a moeda”, ou seja, de derrubar essas 

convenções, os cínicos adotavam atitudes que afrontavam radicalmente a moral dominante. 

Escandalizar o interlocutor, ferir o seu pudor e ridicularizar seus hábitos orientados pela 

vergonha era o método mais utilizado pelos cínicos para abalar suas crenças e valores e, desse 

modo, provocar mudanças em seu pensamento e em seu comportamento. O intuito de Diógenes 

era demonstrar pela sua própria conduta “a superioridade da natureza em relação ao costume, e 

ele passou toda a sua vida tentando ‘desfigurar’ os valores falsos da cultura dominante. Em 

todas as áreas da atividade humana, essa ‘desfiguração’ levou os cínicos a adotar posições 

escandalosas” (GOULET-CAZÉ; BRANHAM, 2007, p. 34). Entre os exemplos mais 

marcantes de condutas cínicas escandalosas estava a prática em público da masturbação, como 

fazia Diógenes, e de relações sexuais, como faziam Crates e sua esposa Hiparquia. Ou, ainda, 

o hábito de Diógenes de comer carne crua e sua defesa do canibalismo e do incesto. Essas 

atitudes eram integradas à prática da filosofia cínica, compondo a “terapia” proposta por 

Diógenes para quem quisesse segui-la: 

 
A terapia que ele recomendava era bastante incomum: baseava-se, em primeira 

instância, em franqueza e liberdade de discurso (parrhēsia), o que com frequência 

levava a réplicas e reprimendas devastadoras, e no riso — riso destemido que abalava 

o interlocutor e o forçava a reagir. Por fim, baseava-se em provocação, 

particularmente na forma de “despudor”, que Diógenes não usava como um fim em 

si, mas como um instrumento pedagógico destinado — também neste caso — a chocar 

seus interlocutores e tirá-los de sua atitude complacente. A prática de Diógenes 

buscava fazer que os outros tomassem consciência das incoerências da vida civilizada 

em comparação com a “vida natural” e levá-los a abandonar sua falsa vergonha. Estas 

eram as preliminares indispensáveis a qualquer pretensão de praticar filosofia. 

(Ibidem, p. 38) 
 

                                                           
7 As citações atribuídas a “D.L.” referem-se à obra de Diógenes Laércio mencionada anteriormente. 
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Diógenes julgava os valores sociais em vigor fúteis e mesmo deletérios para a felicidade 

do homem, que só poderia alcançá-la quando vivesse de acordo unicamente com a sua natureza. 

Segundo ele, “como a sociedade grega contemporânea (e, por implicação, qualquer sociedade 

existente) está em desacordo com a natureza, seus valores mais fundamentais (por exemplo, na 

religião, na política, na ética etc.) não só são falsos, como contraproducentes” (Ibidem, p. 19). 

A proposição de que o homem deveria ter apenas as necessidades que ele próprio é capaz de 

atender, sem depender dos favores sociais, pressupunha uma simplicidade que entrava em 

confronto com os valores e normas da civilização, criadora de falsas necessidades como a 

riqueza, o poder e a fama. Essa incompatibilidade radical entre o ideal cínico de vida e os 

padrões de pensamento e conduta então vigentes levou os cínicos ao embate com a sociedade e 

com a filosofia dominante na época: “A busca incondicional de felicidade por Diógenes levou-

o a desafiar as ideias e os tabus mais fundamentais da civilização grega e a valorizar a natureza 

como uma fonte mais importante de discernimento moral do que o costume ou as escolas 

filosóficas existentes” (Idem). 

Diógenes considerava a liberdade e a autossuficiência como as condições mais 

importantes para alcançar a felicidade. E era na natureza, ou, mais especificamente, nos animais 

irracionais, que ele encontrava o modelo concreto perfeito dessa liberdade e autossuficiência, 

pois os animais não estão presos a normas ou exigências sociais supérfluas. Ao observá-los, os 

homens poderiam aprender um modelo ético que libertaria seu pensamento e suas ações. 

Todavia, viver de acordo com a natureza não significa voltar-se unicamente aos instintos 

primários, em detrimento da razão, pois a natureza humana, para Diógenes, é essencialmente 

racional e, como tal, deveria recusar qualquer padrão social incompatível com as evidências da 

razão. Segundo Long,  

 
[...] Diógenes recorreria ao comportamento animal, que se tornou um instrumento 

favorito dos cínicos para ilustrar a superioridade do natural ao convencional. A noção 

de que os humanos têm algo a aprender com os animais não implica [...] que Diógenes 

desejasse reduzir a natureza humana à de bichos. [...] A teoria e prática éticas de 
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Diógenes só fazem sentido na pressuposição de que a natureza humana seja racional 

e de que a razão possa e deva ser empregada para remover os obstáculos da convenção 

irracional. Ao mesmo tempo, ele evidentemente insistia que os seres humanos são 

animais e, como tal, compartilham com eles muitos atributos. A humanidade 

civilizada e convencional, ele provavelmente raciocinava, perdeu de vista esse fato. 

Os animais, vivendo de seu modo natural, cuidam de forma efetiva de suas 

necessidades e não têm nenhuma necessidade que não possam atender. Eles são 

treinados por natureza, por assim dizer. Mas a natureza humana, sob as condições de 

vida atuais, não está equipada, sem treinamento, para viver uma vida 

comparavelmente satisfatória. A natureza humana, que é essencialmente racional, 

exige um treinamento rigoroso para alcançar a auto-suficiência, que é a condição 

apropriada de cada animal. (LONG, 2007, p. 50-51) 

 

 Disso segue que, em sua busca por felicidade, o homem deve ter os animais irracionais 

como modelo de liberdade e autossuficiência, mas deve seguir a natureza que lhe é própria 

enquanto ser humano, o que inclui as reflexões e orientações de seu pensamento racional. A sua 

razão, portanto, é o crivo pelo qual devem passar as imposições e costumes sociais. Assim, os 

cínicos não eram contra a existência de uma moral em si mesma, mas contra uma moralidade 

baseada em convenções incoerentes ou em convenções que eram respeitadas ou desrespeitadas 

de acordo com as conveniências, numa atitude hipócrita. Por conseguinte, não eram 

forçosamente contrários ao estabelecimento de uma conduta regulada por normas sociais, desde 

que estas contribuíssem para a felicidade individual e coletiva dos homens e não representassem 

uma restrição dispensável e infundada à sua liberdade. De fato, a filosofia cínica era 

marcadamente ética, pois considerava que a virtude residia nas ações dos homens, não em suas 

palavras, o que pressupunha a necessidade de códigos morais para determinar o que seria ou 

não seria uma conduta virtuosa. Dessa forma, o ideal de vida cínico não implicava a instauração 

de uma anomia. Nas palavras de Long,  

 
[a]s histórias e os aforismos de Diógenes exibem a sua crítica cáustica a ladrões, 

adúlteros e devassos. Em outras palavras, Diógenes não atacava os princípios gerais 

da moralidade popular grega. Em vez disso, o alvo de seu ataque à convenção eram, 

em grande medida, a hipocrisia e a incoerência desta. Ele via as mesmas normas 

convencionais sendo invocadas tanto para proscrever como para desculpar condutas 

não-éticas, e práticas convencionais aprovando o que preceitos convencionais 

proibiam.  

A defesa da natureza feita por Diógenes, portanto, não deve ser interpretada como 

uma crítica a todos os princípios éticos que o nomos habitualmente admitia. [...] As 

convenções que ele queria remover por meio de seu discurso e do exemplo de seu 
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próprio comportamento eram aquelas que ele percebia como mero preconceito 

irracional e como inimigas da satisfação de necessidades naturais. (Ibidem, p. 46) 
 

De modo bastante resumido, Diógenes e seus seguidores pregavam e orientavam-se 

pelos seguintes axiomas: 

 
1. A felicidade é viver de acordo com a natureza. 

2. A felicidade é algo disponível para qualquer pessoa disposta a se dedicar a um 

treinamento físico e mental suficiente
8
. 

3. A essência da felicidade é o autodomínio, que se manifesta na capacidade de viver 

feliz mesmo nas circunstâncias mais seriamente adversas. 

4. Autodomínio é equivalente a, ou envolve, um caráter virtuoso. 

5. A pessoa feliz, assim entendida, é a única pessoa verdadeiramente sábia, nobre e 

livre. 

6. As coisas convencionalmente julgadas necessárias para a felicidade, como riqueza, 

fama e poder político, não têm nenhum valor na natureza. 

7. Os principais impedimentos à felicidade são falsos juízos de valor, juntamente com 

as perturbações mentais e o caráter vicioso que derivam desses juízos falsos. (Ibidem, 

p. 41) 

 

Esses axiomas estavam de acordo com o eudemonismo das filosofias helenísticas, isto 

é, filosofias que tinham como telos e como fundamento moral a busca da felicidade, que elas 

pretendiam internalizar no indivíduo para fazê-la depender unicamente dele. Isso geralmente 

respondia a um contexto de crise em que as circunstâncias externas eram contrárias ao bem-

estar do habitante da pólis, fornecendo-lhe uma possibilidade de felicidade que adviria apenas 

de suas atitudes e de sua vontade individual, e não dos favores sociais, o que conferia 

importância extrema ao autodomínio e à ataraxia. Nessa lógica, a proposição por Diógenes de 

uma determinada conduta de vida capaz de conduzir à felicidade, centrada apenas na vontade, 

no pensamento e no comportamento do homem, veio ao encontro dos anseios de uma sociedade 

grega em que os cidadãos experimentavam frequentemente a angústia da insegurança. O 

                                                           
8 Esse treinamento recomendado por Diógenes incluía exercícios físicos com o intuito de fortalecer o corpo e a 

autoimposição de condições desfavoráveis como o frio, a fome e o exílio. O objetivo era acostumar e preparar o 

homem para quaisquer adversidades que enfrentasse na vida, de modo que, quando elas surgissem, não abalassem 

sua serenidade, pressupondo a imperturbabilidade do espírito como imprescindível para a felicidade. O homem 

deveria ser capaz de comer qualquer alimento que estivesse disponível, de aguentar quaisquer intempéries 

climáticas e de dormir em qualquer lugar, inclusive a céu aberto. 
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contexto adverso aos habitantes da pólis era propício, por outro lado, ao florescimento e difusão 

da filosofia cínica: 

 
No início do período helenístico (ca. 323-331 a.C.), a sociedade grega desfrutava dos 

refinamentos e dos luxos de uma civilização altamente desenvolvida, mas na qual as 

desigualdades sociais sempre foram amplas. Com frequência se afirma, e com alguma 

razão, que com o declínio da pólis (ou cidade-Estado) como o centro abrangente da 

vida social cada indivíduo sentiu-se compelido a assegurar a sua própria felicidade 

num mundo em que não era incomum ser enviado para o exílio, levado prisioneiro 

por piratas ou vendido como escravo, de acordo com os caprichos da Fortuna (Tykhé). 

Nessa perspectiva, o cinismo foi concebido como uma resposta a essa busca de 

felicidade pela qual os gregos desses tempos incertos estavam quase obcecados. 

Consequentemente, ele oferecia à sociedade helenística uma prática (tekhné) moral 

sistemática capaz de guiar o indivíduo para a felicidade e de libertá-lo da angústia. 

(GOULET-CAZÉ; BRANHAM, 2007, p. 15-16) 

 

Desse modo, os postulados do cinismo antigo não constituíam um sistema de 

pensamento organizado, mas eram, sobretudo, um conjunto de princípios a orientar a vida de 

quem se propusesse a segui-lo em busca da felicidade. Ou seja, o cinismo não era uma escola 

filosófica institucionalizada, mas antes um movimento filosófico e cultural que tinha Diógenes 

como figura tutelar, cuja conduta servia de modelo para os outros homens: “O cinismo não foi 

uma ‘escola’: os filósofos cínicos não davam aulas num local específico, nem encontramos 

entre eles mestres sucedendo uns aos outros na liderança de uma instituição. Sua filosofia era 

menos uma questão de classes ou aulas do que de mimese — a imitação em ação de figuras 

exemplares” (Ibidem, p. 12). 

 Em verdade, os cínicos eram avessos a qualquer saber institucionalizado, incluindo a 

filosofia convencional de sua época. Diógenes condenava nessa filosofia a inclinação 

metafísica, a valorização da transcendência e a consequente desvinculação da experiência 

prática dos homens, numa crítica direcionada sobretudo a Platão: “Certa vez, quando explicava 

Platão a realidade das formas ideais e falou da mesa ideal e do copo ideal, conta-se que 

Diógenes declarou nunca ter visto tais coisas, mas apenas certa mesa ou certo copo pertencentes 

ao mundo físico” (NAVIA, 2009, p. 87). Diógenes defendia que “o mundo material é e deve 

permanecer sendo não apenas nosso ponto de partida, mas nosso único porto de chegada em 
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toda investigação intelectual” (Ibidem, p. 95). Ele reprovava o caráter hermético, elitista e 

abstrato da filosofia de sua época e afirmava que ela utilizava uma linguagem inacessível ao 

homem comum. Tal como Sócrates, pleiteava uma filosofia ao alcance de todos, que não fosse 

um privilégio da aristocracia9. As propostas filosóficas não deveriam ser apresentadas num 

discurso carregado de conceitos abstratos e pouco compreensíveis, mas demonstradas nas ações 

e no comportamento do filósofo, de modo que todos os homens pudessem aprendê-las apenas 

pela observação de suas atitudes. Nesse sentido, os “cínicos romperam com o modelo 

intelectualista de filosofia e privilegiaram a experiência existencial do sábio”, declarando a 

superioridade do “bem viver” sobre o “bem falar” (GOULET-CAZÉ; BRANHAM, 2007, p. 

36). Eles propunham uma prática filosófica com uma preocupação mais ética do que conceitual, 

na medida em que buscava interferir diretamente nas ações humanas. A filosofia que interessava 

a Diógenes era a capaz de responder às questões suscitadas na vida cotidiana imediata, na 

relação dos homens com a realidade que os cerca. Logo, uma filosofia calcada na contingência 

e na imanência10: o filósofo deve imergir no mundo físico, não se elevar acima dele: 

 
Se o paradigma de Platão é o da filosofia como theōria e do filósofo como um 

espectador do tempo e da eternidade, capaz apenas ele de se elevar acima do tempo e 

do acaso, o de Diógenes é exatamente o oposto — o filósofo da contingência, da vida 

no barril, da adaptação aos fatos da existência, da “vida mínima”, nas palavras de 

Dudley. Segundo essa visão, antes de ser uma fuga delas, a filosofia é um diálogo com 

as contingências que moldam as condições materiais da existência. Daí a centralidade 

do corpo para o modo de Diógenes praticar a filosofia [...]. Ao contrário dos 

metafísicos da época, Platão o melhor exemplo deles, Diógenes satisfazia-se em 

derivar o seu pensamento diretamente de sua prática social [...] sem fundamentá-la 

num domínio metafísico distante da experiência. (BRANHAM, 2007, p. 103) 
 

O cinismo, portanto, era uma filosofia essencialmente prática, uma conduta ou estilo de 

vida, implicando a adoção de determinadas atitudes e o desenvolvimento de certas qualidades 

                                                           
9 Segundo Navia, “Diógenes parece ter sido movido por um espírito missionário que o compelia a comunicar sua 

mensagem às massas de um jeito que pudesse ser por elas compreendido” (NAVIA, 2009, p. 96). Essa defesa de 

uma filosofia que comunique encontra ecos na Cão Celeste em sua valorização da comunicabilidade na poesia, 

como se verá na segunda parte. 
10 Como se verá na segunda parte, essa defesa cínica de uma filosofia da imanência e da contingência tem como 

equivalente na Cão Celeste a valorização de uma poesia imanente e circunstancial, oposta ao sublime e à 

transcendência. 
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de caráter. Uma descrição de Diógenes feita por Navia pode ser utilizada aqui para sintetizar 

essas atitudes e qualidades, que parecem conter os ideais e valores do cinismo grego: 

 
Alguns têm visto nele, mais do que em qualquer outro filósofo do mundo ocidental, o 

epítome de uma longa lista de dons e traços intelectuais e de personalidade dignos de 

louvor: um comprometimento absoluto com a honestidade, uma notável 

independência de julgamento, uma inquebrantável decisão de viver uma vida simples 

e despojada, uma devoção afincada à autossuficiência, um vínculo sem paralelos com 

a liberdade de expressão, um desdém saudável pela estupidez e pelo obscurantismo 

humanos, um nível incomum de lucidez intelectual e, acima de tudo, uma tremenda 

coragem de viver segundo suas convicções. (NAVIA, 2009, p. 18) 

 

Por fim, é importante ressaltar ainda, para os propósitos desta tese, a íntima relação que 

os cínicos estabeleceram com a literatura. Com efeito, eles foram responsáveis por um notável 

desenvolvimento das práticas literárias na sociedade grega. A literatura era para eles um meio 

privilegiado de expressão do inconformismo cínico e teve um papel fundamental na transmissão 

e divulgação de sua filosofia, mesmo após a morte de Diógenes e dos primeiros cínicos11. 

Segundo Branham, 

 
[é] verdade, sem dúvida, que a figura de Diógenes e o conjunto de gêneros [literários] 

inventados pelos cínicos sobreviveram ao movimento que os gerou. Mas isso apenas 

sugere que a dimensão retórica ou literária pode ter sido mais fundamental para o 

cinismo do que para as outras escolas filosóficas que não deixaram tal legado. De fato, 

nenhum outro movimento filosófico na Antiguidade teve consequências de tão longo 

alcance para a instituição da literatura ou estendeu a sua influência tão além do 

domínio do discurso escrito. (BRANHAM, 2007, p. 96)  

 

 Os cínicos levaram sua atitude subversiva também para a literatura, com a apropriação, 

transgressão e transformação de gêneros literários tradicionais ou conhecidos, assim como a 

criação de novos gêneros. Conforme ainda Branham, na prosa eles transformaram gêneros até 

então extraliterários — como o testamento, o diário e a diatribe — em produções literárias 

plenas com viés satírico, ampliaram as possibilidades de uso das epístolas e transgrediram a 

                                                           
11 Segundo Goulet-Cazé e Branham, a produção literária cínica no Império Romano teve um papel decisivo para 

“propagar o cinismo como uma ideologia popular e uma práxis moral coletiva” (2007, p. 26). 
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tradição mítica com o uso da paródia12. Os cínicos conferiram caráter literário a formas de 

discurso orais e cotidianas de uso até então apenas utilitário, expandindo o domínio da literatura 

e impactando a cultura literária de sua época, com consequências significativas para toda a 

literatura posterior. Na poesia, escreveram em versos iâmbicos, elegíacos e hexâmetros, 

inventaram um novo metro, o meliambo — criado por Cercidas para compor um poema político 

numa perspectiva cínica —, deram novos usos a metros conhecidos, como o iâmbico, e diluíram 

a separação entre poesia e prosa. A subversão cínica ampliou e diversificou as possibilidades 

de criação literária. 

 
Certamente, nenhuma outra “escola” filosófica dedicou-se a formas de produção 

literária tão diversas e originais. [...] Não é simplesmente uma questão de introduzir 

novos estilos ou temas cínicos ou de adaptar formas socráticas a novos propósitos, 

mas antes de abrir áreas totalmente novas de atividade literária e usar essas novas 

formas como um modo de criticar os gêneros convencionais de escrita e pensamento 

cultuados nos tipos clássicos mais estabelecidos enraizados na cultura oral antiga. O 

mapa da literatura grega simplesmente não foi mais o mesmo depois dos cínicos. 

(BRANHAM, 2007, p. 99-100)          

 

Nada de surpreendente nessa associação do cinismo com a literatura, visto que ambos 

têm em comum a transgressão de padrões e convenções sociais, pondo sob suspeita os valores, 

pensamentos e comportamentos que a sociedade impõe como naturais, apesar de serem, em 

verdade, socialmente condicionados. A literatura, sobretudo a poesia, subverte essas 

convenções a partir da subversão da própria linguagem, maior de todas as convenções. Por sua 

própria natureza, ela acaba por se tornar o meio mais apropriado de expressão do 

inconformismo cínico. Ademais, o cinismo, como visto, opunha-se ao pensamento 

sistematizado e instituído da filosofia tradicional, o que tornaria contraditório ele utilizar o 

discurso lógico e sistemático dessa filosofia para expressar e divulgar suas propostas. Logo, foi 

preciso buscar um outro modo discursivo, e a literatura, por ser o gênero de discurso disponível 

                                                           
12 “Crates foi uma das figuras literárias mais influentes do século IV e seus escritos contribuíram muito para 

disseminar a ideologia cínica e estabelecer a paródia como um modo distintamente cínico de ‘desfigurar’ a 

tradição” (GOULET-CAZÉ; BRANHAM, 2007, p. 21). 
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mais avesso aos imperativos da lógica e da razão estabelecidas, acabou por fornecer a 

linguagem mais condizente com os postulados cínicos. 

O sentido inverso dessa relação também é verdadeiro. Toda literatura que se quer 

inconformista e resistente acaba por adotar — conscientemente ou não, pouco importa — os 

postulados da filosofia cínica. O cinismo desenvolveu um modo próprio de oposição ao poder 

e à ordem que se consagrou ao longo da história como um modelo natural de resistência contra 

quaisquer poderes ou convenções instituídas e estabelecidas, principalmente no que se refere 

ao valor da verdade, da independência e da liberdade de expressão para o que se considera uma 

resistência legítima, ou ainda no tocante à adoção de uma retórica agressiva como um dos 

principais métodos de combate.  

 
[...] uma das características marcantes do cinismo como ideologia ao longo de sua 

história pós-clássica é como o modelo cínico permaneceu provocativo mesmo quando 

os seus praticantes originais já haviam se tornado figuras literárias seguramente 

relegadas a um lendário passado pagão. Quer examinemos a reação dos cristãos 

medievais [...], dos humanistas do Renascimento [...] ou dos philosophes da França 

do século XVIII [...], percebemos que o modelo cínico de um eu naturalmente livre e 

autônomo exerce uma atração poderosa à qual pode ser tão difícil resistir quanto 

domesticá-la. [...] Assim, o cinismo continuou sendo uma fonte vital de discursos de 

oposição por toda a sua história [...]. (GOULET-CAZÉ; BRANHAM, 2007, p. 29) 

 

Nessa perspectiva, é de se esperar que uma revista literária como a Cão Celeste — que 

defende uma literatura, sobretudo poesia, como um modo de resistência — acabe por se 

aproximar da figura de Diógenes e da filosofia cínica. De fato, a revista apenas atualiza uma 

relação que existe desde a Antiguidade, que é a relação entre cinismo, literatura e 

inconformismo. Por consequência, as referências diretas e explícitas a Diógenes são recorrentes 

na revista. Para citar mais alguns exemplos além dos já mencionados, Joana Matos Frias 

convoca-o em sua análise da figura do cão na poesia de Armando Silva Carvalho, apresentando 

o poeta como “o mais fiel herdeiro da tradição kinica que Diógenes inaugura” e afirmando que 

graças a esta filiação ele “alude muito sugestivamente ao «cio dos cínicos» [...] para poder 

situar-se historicamente, enquanto poeta, no seio dessa linhagem vivencial e discursiva que não 
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só ladra como morde [...]”13. Alberto Pimenta escreve, a partir da biografia anedótica do 

filósofo, uma crônica intitulada justamente “Diógenes”, em que utiliza sua figura para, dentre 

outros propósitos, denunciar ironicamente o oportunismo dos detentores do poder político e 

econômico:  

 
Dizia-se então por exemplo que ele [Diógenes] usava e andava com a pipa à cabeça, 

bem como com os trajes cínicos (porque os cínicos usavam farda), por pura 

ostentação, não de luxo, mas de desnecessidade absoluta. Aí está um maná para os 

actuais governantes da Europa e respectivos banqueiros centrais e laterais, quando 

souberem isto (sim, porque não sabem, questões de história da humanidade e de 

filosofia nem sabem de que é que isso trata), vão com toda a certeza usar Diógenes 

como exemplo de privação bem sucedida, de que ainda hoje se fala; talvez dêem o 

nome de Diógenes a escolas, programas, centros de investigação e departamentos de 

segurança, e ainda a fundações para a saúde.
14

 

   

Freitas, em texto sobre o efeito da chegada da Fnac a Portugal, alega que ela levou à 

falência livrarias menores que vendiam poesia, e agora será “quase necessária a lanterna de 

Diógenes para [...] descobrir”15 os raros locais em que será possível encontrar livros de poesia 

à venda. A lamparina que, segundo o anedotário, Diógenes carregava pelas ruas à procura de 

homens de verdade é utilizada por Freitas para conferir um caráter de legitimidade às livrarias 

pequenas que ainda vendem poesia, sem se preocupar com sua baixa lucratividade. Até mesmo 

o prêmio de poesia que era concedido anualmente pela Cão Celeste tinha o nome do filósofo 

grego: Prémio Nacional de Poesia Diógenes16. 

Na maioria das vezes, contudo, a presença de Diógenes e do cinismo não é direta nem 

explícita, mas pode ser facilmente identificada nas ideias, ideais e valores propostos pela 

revista, como se verá nesta primeira parte, muitas vezes constatando-se coincidências marcantes 

entre a revista e o cinismo em ideias bastante específicas, como, por exemplo, a relação com a 

                                                           
13 FRIAS, Joana Matos. Os cães do Armando. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 23. 
14 PIMENTA, Alberto. Diógenes. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 87. 
15 FREITAS, Manuel de. As coordenadas líricas. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 5. 
16 O prêmio, atribuído ao melhor livro inédito de poesia portuguesa do ano anterior, foi concedido seis vezes pela 

Cão Celeste, no período de 2011 a 2016. No número 13 da revista, seus diretores anunciaram sua interrupção 

devido à falta de subscritores. 
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morte. Diógenes insistia com seus discípulos que desejava ser atirado em qualquer vala depois 

de morto, sem sepultamento ou cerimônias fúnebres, que não fariam qualquer diferença para 

um corpo sem vida, e dizia ainda serem inúteis e dispensáveis o luto e as lágrimas que 

derramassem por ele, numa afronta às convenções sociais mesmo depois da morte. Essa noção 

comparece de modo flagrante numa crônica de Abel Neves, que defende uma atitude de 

indiferença perante a morte. Esta serviria apenas para lembrar ao homem a sua própria 

insignificância e a inutilidade de qualquer vaidade, inclusive a de ser lembrado postumamente. 

Numa afinidade notável com o cinismo, Neves questiona até mesmo a importância das 

cerimônias fúnebres e o propósito das lágrimas derramadas pelo morto:  

 
Sejamos sinceros, procura outro lume ou irás morrer mais cedo do que pensavas. Não 

que isso importe ao mundo e os outros irão notar o teu apagamento por uns instantes. 

Há leis inalteráveis. Isso de morrermos e termos a pretensão de permanecer pulsando 

no epitáfio não é de lei, é uma vontade de gosto muito duvidoso. O que irias ganhar 

com alguns amigos soluçando a cada palavra inscrita na pedra? Tens de sobreviver e 

se te disser por enquanto tens de sobreviver também não está mal. É que depois de 

morto não se sobrevive, ou sobrevive-se muito brevemente, e, não esqueças, o teu 

mais que poderoso sistema de austeridade cabe todo, e sobra muito, na manchinha de 

uma cagadela de mosca.
17 

 

Além disso, também comparece na crônica de Abel Neves a proposição de Diógenes de 

que o homem deve estar sempre pronto para enfrentar quaisquer dificuldades, devendo procurar 

as adversidades para exercitar seu espírito e desse modo acostumar-se a elas, segundo um ideal 

de imperturbabilidade do espírito, necessária para se alcançar a felicidade: “Não tenham medo, 

diz a divindade hindu. Parece que não, mas estamos todos cagados de medo. Disseram-to antes 

e digo-to agora. Podias ter aprendido com muitos outros, mas talvez ainda vás a tempo. Tens 

de te acostumar à penúria. Algumas palavras, algumas histórias, algumas invenções não 

agasalham como antes”18.  

                                                           
17 NEVES, Abel. Dois textos. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 11. 
18 Idem. 
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Esses são apenas alguns exemplos evidentes de afinidade da revista com os cínicos 

antigos dentre os vários que podem ser encontrados na revista. Como se verá a seguir, a Cão 

Celeste combate a todo momento, de modo contundente e agressivo como os cínicos faziam, 

os três valores sociais que eles elegeram como os principais alvos de seus ataques: o poder, a 

riqueza e a fama, numa atitude que exige doses altas de irreverência e independência.  

    

 

2.1.2. Contra o poder e a riqueza: Cão Celeste, o capitalismo19 e a irreverência cínica

  

A defesa incondicional da liberdade levava os cínicos a adotarem uma postura de 

irreverência e resistência aos poderes instituídos, considerados a principal ameaça à liberdade 

dos homens, indispensável para que eles alcancem a felicidade. Com efeito, as desavenças entre 

os cínicos e os representantes do poder atravessaram os séculos. Afrontosos com os reis e 

generais macedônios, perseguidos e banidos por sucessivos imperadores romanos — sendo, 

inclusive, açoitados e decapitados por Vespasiano —, condenados por heresia pela Igreja 

Católica no século XVII, os cínicos tornaram-se símbolos de oposição ao poder que 

sobreviveram à passagem do tempo, fornecendo ainda nos dias atuais um modelo tácito bastante 

utilizado de resistência à autoridade. 

O espírito cínico de irreverência a todas as formas de poder, em nome da liberdade, 

perpassa os textos da Cão Celeste, constituindo um discurso comum de resistência que se faz 

                                                           
19 Os termos “capitalismo” e “sistema capitalista” são com frequência evitados atualmente por serem considerados 

desgastados pelo uso, sendo geralmente substituídos pela palavra “mercado”, destituída do caráter de sistema que 

está imbuído naqueles termos. No entanto, a não atribuição ao capitalismo de seu verdadeiro nome resulta no não 

questionamento de seus efeitos e características enquanto sistema, fazendo com que as possíveis críticas sejam 

dirigidas ao mercado, e não ao sistema, o que deixa implícita a ideia de que não seria necessária a alteração do 

sistema socioeconômico que rege atualmente a sociedade. Essa obliteração do termo, e os efeitos que produz, é 

um dos aspectos assumidos contemporaneamente pela ideologia que sustenta e justifica o capitalismo, ocultando 

os seus reais efeitos. Por esse motivo, insistimos na utilização nesta tese dos termos “capitalismo” e “sistema 

capitalista” quando os julgarmos necessários para a devida nomeação do que estiver sendo discutido.  
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presente já no editorial do primeiro número, em que a revolta e o pensamento crítico livre são 

apresentados como motivadores das escritas dos colaboradores da revista:  

 
[...] o Cão Celeste pretende apenas ganir, ladrar com raiva ou paixão, amar ou odiar 

sem peias aquilo que o mundo quotidianamente lhe dá a ver. [...] Este é, antes de 

mais, um espaço de encontro entre pessoas que ainda consideram urgente o livre 

exercício da crítica, do pensamento ou da revolta. E é justamente em nome dessa 

precária liberdade que prescindimos de qualquer apoio exterior, passível de 

condicionar os nossos gestos.
20

 

 

 Esse mesmo tom de revolta, manifesto de forma marcante em todos os números da 

revista, vai se expressar novamente de modo semelhante no editorial do oitavo número, com 

referência direta a Diógenes e a toda uma linhagem de autores questionadores das convenções 

de seu tempo: “O cão é eterno, ladra desde o tempo de Diógenes até à crítica do espectáculo 

feita por Debord ou ao riso iconoclasta de Alberto Pimenta, passando ainda por Montaigne ou 

Swift, entre muitos outros. Morrerá, a ladrar, quando este mundo cão morrer”21. A retórica 

agressiva dos cínicos é frequentemente reiterada pela revista como seu modo discursivo 

próprio: “Era uma vez um cão, celeste e com dentes aguçados, obstinado numa crítica 

inclemente do que se passa à nossa volta”22. De fato, “ladrar com raiva” descreve bem o tom 

geral do discurso cínico: “O discurso dos cínicos era cáustico e agressivo; ele encurralava o 

interlocutor até este ser forçado a questionar a si próprio. É por isso que jogos de palavras, 

sarcasmo ácido e observações implacáveis são características de seus próprios métodos e do 

modo como eles foram representados por outros” (GOULET-CAZÉ; BRANHAM, 2007, p. 

36). Segundo Navia, “[e]m vez de deixarem as pessoas à vontade para mergulhar mais fundo 

em sua depravação, os cínicos transformaram em dever o persegui-las, ao modo de cães de 

caça, e invectivá-las onde quer que estivessem, na suposição e esperança de que seu latido e 

sua mordida não seriam vãos” (NAVIA, 2009, p. 110), assumindo o compromisso de combatê-

                                                           
20 FREITAS, Manuel de; DIAS, Inês. Editorial. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, p. 3. 
21 ____. Breve nota editorial. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 3. 
22 Idem.  
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las com o intuito de regenerar moralmente uma sociedade grega corrompida. Assim como os 

cínicos, os colaboradores da Cão Celeste “ladram com raiva”, perseguem e invectivam os 

poderes instituídos e seus representantes, considerados uma ameaça à liberdade do homem e 

responsabilizados pela degradação moral e social que estaria levando à destruição do mundo 

contemporâneo: “O poder é uma fome sem senhor. Duas mandíbulas só dentes, voracidade e 

estômago. Uma certeza cujo sentido é não parar de mastigar. Não devora apenas os medíocres 

e os fracos, importa que o entendas. Devora todos por igual.”23. Com a agressividade 

característica dos cínicos, eles acusam a hipocrisia dos representantes do poder, descrevendo-

os com sarcasmo de modo a desqualificá-los moralmente, o que às vezes se associa à 

depreciação de seu aspecto físico. É o que faz Jorge Roque num poema em prosa intitulado “O 

poder e os seus servidores”:      

 
Sentado ao centro da mesa (o lugar na mesa importa), corpo recostado na cadeira larga 

(a postura e o tipo de cadeira importam), as mãos cruzadas sobre a barriga opada 

ilustravam o discurso suficiente e director (isto, sobretudo, deu-me que pensar). O 

modo como as mãos sapudas se apoiavam na barriga distendida em perfeita curvatura 

era a imagem exacta da inteira complementaridade entre o poder e os seus servidores. 

Que visão funesta e, ao mesmo tempo, que rigor. Enganam tudo e todos, a si mesmos 

sem excepção. Só não enganam o que são.
24 

 

 Esse viés satírico era comum ao discurso cínico, manifestando-se na revista na 

desmoralização dos representantes do poder por meio da ridicularização de sua conduta e o 

consequente rebaixamento de sua autoridade. Continua Roque: “Chega a ser cómico, chega a 

ser trágico, a destreza com que alternam entre a postura servil e a de absoluto senhor. Cómico 

porque tão súbita e conseguida alternância reenvia-nos a artes burlescas e enredos bufos (quero 

dizer, não se percebe como possa ser verdadeira). Trágico porque para se ser, num homem, 

numa vida, com tamanha naturalidade um e outro, é preciso ser ninguém”25. 

                                                           
23 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 15. 
24 Idem. 
25 Idem. 
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Não se poupa nenhum representante do poder, mesmo o do chamado pequeno poder. 

Numa crônica de Guilherme Faria, o chefe do canteiro de obras é bestializado pela preocupação 

excessiva com o dinheiro, numa condenação cínica do valor da riqueza, caracterizando-se 

também a luta de classes que isso gera, perceptível no ódio implícito entre o chefe e o operário 

Aníbal, que ressente a opressão sofrida: “Manhã nevoenta e Aníbal encaixa o jugo, enquanto o 

chifrudo aureolado, o chefe, andarilha por ali em escoicear territorial. Desliga o telefone e as 

mandíbulas martelam à cata de sangue «estes cabrões, querem-me todos roubar», para logo 

percorrer a cercania com a mira alçada e sibilar para Aníbal «então e o fim-de-semana?» Um 

abrolho, rosna Aníbal e, entre esguelhas de sanha, cai o silêncio no curro”26. 

A ridicularização, desmoralização e bestialização dos poderosos era um procedimento 

comum entre os cínicos gregos. Crates, um dos cínicos mais influentes da Antiguidade, 

“costumava dizer que deveríamos estudar filosofia até vermos nos generais nada mais do que 

condutores de asnos” (GOULET-CAZÉ; BRANHAM, 2007, p. 21). Diógenes expressava em 

público frequentemente seu desdém pelos reis e generais de sua época, afirmando que 

“Alexandre não era digno nem de se olhar”, “Pérdicas era uma tarântula”, “Filipe II da 

Macedônia e Antípatro, homens miseráveis”, e “Dionisio de Siracusa, um escravo mesquinho” 

(NAVIA, 2009, p. 58). Essa desmoralização dos poderosos, tanto os do passado como os do 

presente, é altamente recorrente na revista, descritos como parasitas corruptos, hipócritas e 

individualistas, cuja cobiça desmedida leva toda a sociedade à derrocada: 

 
Mas isso pouco importa agora. Agora o que importa reter é que o povo estava farto 

deles.  

Estava farto deles da mesma maneira que agora está farto dos grupos, ou dos 

grupinhos, ou dos partidos, ou da máfia, ou das máfias de agora. Estava farto deles a 

mais não poder estar.  

Porquê? Ora, porquê.  

Porque todos eram sanguessugas e corruptos, porque eram prepotentes, mentirosos e 

falsos a tempo inteiro.  

Mais ou menos como os de agora, não? Tal como os de agora, sim.  

                                                           
26 FARIA, Guilherme. Mó. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 16. 
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Estava farto deles porque já fediam. Lá isso, não custa a crer, deviam feder, tanto ou 

quase tanto como os de agora.
27 

 

Numa afinidade com a crítica cínica aos valores do poder e da fama cultivados pela 

aristocracia, a revista censura reiteradamente os hábitos da elite, determinados por sua 

necessidade de poder e por sua preocupação excessiva e fútil com sua imagem social. É o que 

Isabel Nogueira ataca nos costumes remanescentes de uma aristocracia decadente, representada 

em seu conto pela personagem Estefânia da Rocha, descrita pejorativamente como uma “mulher 

altiva” que “andava tão direita que o queixo ia um pouco para trás, na direcção da nuca, 

acentuando-lhe a papada”28:  

 
Estefânia tinha decidido fazer uma acção de beneficência na vila da Régua, com o 

objectivo de ajudar duas ou três famílias francamente necessitadas. Para tal, 

empenhara-se em juntar alguns jovens da terra e fazer uma peça de teatro. [...] O 

dinheiro da bilheteria reverteria para as famílias em questão. E isto era um assunto 

muito sério. Toda a senhora de sociedade tinha os seus pobres, que urgia ajudar. Estes, 

por seu lado, prestavam-lhe vassalagem, apesar de a Revolução Francesa ter colocado 

cobro formal a este tipo de práticas, há quase dois séculos.
29 

  

O narcisismo de classe da elite no poder, bem como a indiferença e o desprezo que ela 

sente pelo povo que deveria representar, também são com frequência denunciados. Numa 

crônica de Abel Neves, o soberano de um território preocupa-se exclusivamente consigo 

mesmo, numa atenção obsessiva ao próprio corpo — que ele quer expandir no desejo de 

expandir também seus domínios e ocupá-los com sua presença —, e não é capaz de reparar na 

realidade que o cerca. Ao mesmo tempo, nutre um profundo desprezo pelo povo, que ele 

considera, numa hierarquia moral imaginária, acima apenas dos vermes:  

 
Disse vou deixar crescer os cabelos e já agora as unhas. Tinha domínios e por isso 

foi fácil, não falou logo mal. Sentou-se e esperou para ver crescer as unhas e o cabelo, 

e já agora também o coisinho. E foi assim que também se pôs a ver se aquilo crescia. 

A verdade é que tudo crescia à sua volta, embora não se desse conta desse tudo. 

Davam-lhe a comidinha e ele comia, com apetite e na expectativa de topar a sua 

                                                           
27 CAEIRO, Rui. Aquele bonito gesto da rainha (achega para uma introdução à história de Portugal, muito concisa 

e delirante). Cão Celeste, Lisboa, n. 5, mai. 2014, p. 5. 
28 NOGUEIRA, Isabel. Génova. Cão Celeste, Lisboa, n. 5, mai. 2014, p. 84. 
29 Idem. 
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cabeleira a enrodilhar-se nos veios do soalho, as unhas a treparem e a meterem-se nas 

ranhuras dos estuques mal tratados. O coisinho, esse, tinha dias. E foi por isso que 

disse para os adeptos [...]: acima dos vermes estão os do povo; acima dos do povo 

estão os do governo [...]. Ajeitou-se melhor ao trono onde estava e contemplou as 

unhas e os cabelos ensarilhando-se na geografia.
30 

 

Ricardo Álvaro leva ao extremo a agressividade cínica contra o poder e radicaliza a 

ofensa aos seus representantes, cuja baixeza moral e mediocridade intelectual são postas em 

evidência; como é comum na revista, os poderosos são responsabilizados pela miséria do 

mundo: 

  
Os «dominadores comuns» são estes pequenos homens que desgovernam o mundo, 

gentinha reles e vulgar, que não possuem Grandezas Naturais ou Grandezas 

Estabelecidas, carregadores da Peste, asquerosos múltiplos, políticos apoucados, 

aprendizes de ditadores de repartição, o presidente-rês que junta os bois da freguesia, 

criadores e exploradores de elefantes brancos, inauguradores de rotundas à escala da 

sua própria mediocridade, invólucros ocos e bacocos da mesquinha província do 

espírito, do pensamento e da acção, encarregados da miséria própria e alheia, 

capatazes da aldeia que não os larga, lâmpadas fundidas sem luz nem génio, varas de 

porcos sobre as relvas estrumadas, trepadeiras sociais de conversas treta-a-treta, ranço 

e bolor que corrompe a fruta doce dos nossos sonhos e ideais.
31 

 

 Num poema de Julián Axat transcrito por Pádua Fernandes, narra-se retroativamente a 

vida de um menino pobre preso pela polícia, vítima da brutalidade e hipocrisia dos 

representantes do poder estatal, numa acusação implícita de que eles seriam agentes da 

violência, da morte, da destruição dos sonhos, da extinção da liberdade: 

 
aos 15 sonhava ser cantor de hip-hop mas era fuzilado em um episódio confuso  

aos 14 sonhava que o prendiam em uma cela e no outro dia lia o jornal com a manchete 

«jovem se suicidou em delegacia»  

[...]  

aos 12 o pesadelo era um juiz com rosto de rato que lhe dava um sermão  

[...]  

aos 9 sonhava que um candidato a político lhe dava um abraço e depois chefiava um 

esquadrão que o perseguia  

[...]  

aos 2 caiu da cama e desmaiou por alguns segundos que foram obscuros então viu a 

chispa de seu destino vestido de tira jurando lealdade a um ministro que logo traiu
32  

                                                           
30 NEVES, Abel. Três textos. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 11. Itálicos do autor. 
31 ÁLVARO, Ricardo. Omnia obstant: ne imprimatur. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 24. 
32 FERNANDES, Pádua. Julián Axat: a poética e o princípio de rebelião. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 

33. 
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Os ataques da Cão Celeste aos detentores e representantes do poder político-econômico 

partem do pressuposto implícito de que seus colaboradores seriam portadores de uma ética de 

que tais poderosos estariam desprovidos, o que lhes confere uma superioridade moral capaz de 

autorizar e legitimar esses ataques. As anedotas sobre os encontros entre Diógenes e Alexandre, 

o Grande, revelam a existência também desse pressuposto nas atitudes do filósofo cínico. Numa 

delas, Alexandre, o Grande, muito admirador de Diógenes, aproximou-se dele e disse: “Peça-

me qualquer coisa que deseje”. Ao ver que o rei macedônio se interpunha entre ele e o sol, 

Diógenes respondeu: “Saia da frente da minha luz” (BRANHAM, 2007, p. 103). Essa anedota 

ficou famosa por representar a irreverência de Diógenes ao poder, sua não aceitação de favores 

que pudessem comprometer sua independência, numa rejeição das tentativas do poder de 

cooptá-lo, o que é reiterado em outras anedotas em que o filósofo recusa presentes oferecidos 

por Alexandre. Segundo Long, “[m]esmo que os encontros entre Diógenes e Alexandre, o 

Grande, sejam espúrios, eles se tornaram a ilustração cínica favorita da superioridade do reinado 

ético sobre o político” (LONG, 2007, p. 47). No caso da Cão Celeste, há o pressuposto de tal 

superioridade do ético não somente sobre o político, mas também sobre o econômico. 

Decerto, constata-se que o poder contra o qual a revista mais acomete é o econômico e 

financeiro. Ela elege como seu maior inimigo o grande capital, na maioria das vezes sob o nome 

de mercado, acusado de provocar a degeneração das relações humanas, das condições sociais, 

dos valores morais e da natureza. A revista combate constantemente a lógica do lucro e do 

dinheiro que rege as sociedades sob o sistema capitalista, assim como os valores que o 

sustentam, tais como o individualismo, o sucesso e o progresso. A cobiça é frequentemente 

condenada como um sentimento na origem da corrupção moral do homem e da consequente 

degradação social e cultural do mundo atual. Há aqui uma atualização dos ataques dos cínicos 

ao valor da riqueza, que consideravam prejudicial ao bem-estar do homem e da sociedade. De 
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fato, os ataques preferenciais da revista ao poder econômico trazem implícita a 

indissociabilidade e interdependência entre os valores do poder e da riqueza no mundo 

contemporâneo.  

Desse modo, Manuel de Freitas, em mais de uma ocasião, denuncia a destruição dos 

lugares de afeto pelo capital, juntamente com as relações humanas que neles se constituíam. No 

texto de abertura do segundo número, ele lamenta o fechamento da Livraria Portugal, incapaz 

de competir com as grandes cadeias de livrarias, relatando relações de afeto que nela se 

estabeleceram, inclusive seu próprio vínculo afetivo com ela:  

 
[...] habituei-me a olhar com ternura as montras de livros de arte ou edições francesas 

com que a Portugal saudava o vizinho Elevador de Santa Justa. Foi esta, aliás, a única 

livraria histórica do centro de Lisboa que contactou directamente a Averno (editora 

de que faço parte) com o propósito de ter à venda os nossos livros. Impecável no trato, 

bem como nos pagamentos, a Livraria Portugal vai agora fechar. Digo-o sem lágrimas, 

mas com uma profunda tristeza. Foram muitos, em tempos recentes, os livros que ali 

encontrei antes de chegarem às ditas grandes cadeias (termo, aliás, sordidamente 

adequado). E fiquei, claro, a gostar do senhor Joaquim, livreiro como não se fazem já. 

[...] 

Fui hoje, talvez pela penúltima vez, à Livraria Portugal. Para entregar uma última 

factura e receber a devolução final. De permeio, um velho cliente quis ser fotografado 

entre os dois proprietários do estabelecimento. Ia até de gravata, contrariamente aos 

seus hábitos. Ao balcão, de factura em riste, senti-me bastante deslocado. Pois trata-

se, afinal, da morte de um tempo que apenas em parte acompanhei.
33

 

 

 Os lugares de socialização e troca de afetos estariam sendo dizimados em prol de 

interesses econômicos. Freitas amplia o alcance de sua denúncia, acusando o capital de 

privatizar os lugares de uso coletivo e diminuir os espaços de encontro em Lisboa. A 

capilaridade e o domínio do capital estendem-se das livrarias para a cidade, e desta para todo o 

País:  

 
Lisboa está a morrer. Disso não tenho dúvidas. As mãos criminosas que agora 

vedaram uma rua, para que o Condomínio Ramiro Leão possa oferecer segurança à 

«raça ruiva do porvir», são as mesmas que violentamente exterminaram, em 2008, o 

Grémio Lisbonense, uma das referências históricas da cidade. Tudo isto se faz, 

naturalmente, com o apoio tácito dos políticos, que nem sequer se esforçam por 

esconder a sua dependência de empresários, empreiteiros e especuladores 

imobiliários. Votar, mais do que nunca, é uma estupidez. Fecha uma taberna, acaba 

                                                           
33 FREITAS, Manuel de. As coordenadas líricas. Cão Celeste, Lisboa, n. 2, out. 2012, p. 3. 
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uma livraria, encerra-se uma rua, privatiza-se um jardim. Não tardará que seja o país 

a fechar, irremediavelmente.
34

 

 

Ao anunciar o fechamento de sua própria livraria, a Paralelo W, no número 13 da revista 

(2019), ele retorna a essa questão, deplorando a extinção de lugares que representavam a 

tradição de Lisboa, e com os quais ele tinha uma relação de afeto, para serem substituídos por 

estabelecimentos comerciais americanizados que, junto com o turismo, estariam 

descaracterizando a cidade:  

 
Em rigor, o Paralelo W nasceu em Lisboa e veio a morrer, pelo menos física e 

simbolicamente, numa cidade sem nome nem gente, destinada à ruminação turística e 

a «cenas tipo» Sushi Lounge, Hamburger Gourmet, Gin Barber Shop. Longe vão os 

tempos em que apetecia jantar n’O Tripeiro, beber um café quase pessoano na 

esplanada da Pomona, apanhar eléctricos não perdidos. A Adega dos Lombinhos 

fechou, a Cervejaria Palmeira fechou, o Bar Pirata fechou, a Antiga Casa Faz Frio 

deixou de ser antiga, o Estádio tornou-se uma aldrabice iluminada, até a insigne 

Pastelaria Suíça fechou. Lisboa, em certo sentido, fechou uns anos antes do Paralelo 

W. E nem sequer estou a ser nostálgico; limito-me a reivindicar esse árduo direito de 

cidadania a que chamamos tristeza, por me lembrar demasiado bem da alegria 

irrecuperável que chegou a haver nessa tristeza.
35 

 

 Em seguida, Freitas relembra com saudosismo as relações de afeto que se constituíram 

na Paralelo W e que agora estariam se perdendo com o seu fechamento. Ao mesmo tempo, frisa 

duas vezes que a livraria não almejava o lucro e não se importava com as vendas, sendo antes 

um espaço de encontro; estabelece-se implicitamente uma oposição entre os lugares de afeto e 

a lógica do lucro: 

 
De início, éramos doze, talvez mais, numa associação informal que não pretendia nem 

a glória nem o lucro. Hoje, fazendo as contas por alto, seremos quatro. Estou, claro, a 

ser injusto para com os amigos, que eram muitos. Não havia semana em que não 

fôssemos incentivados pelo sorriso místico do António, pelas exclamações comovidas 

do Gil, pelos irreprimíveis desaforismos do Ricardo, entre várias outras grandes 

razões. [...] Devo à Rosa a primeira frase deste texto e inúmeras tardes memoráveis. 

E, de outro modo, não teríamos convivido tão de perto com a Carmo, a Débora, o 

Fábio, a Isabel, a Madalena...  

Muitas coisas aconteceram no Paralelo W: exposições, festas, as leituras em scat do 

Nuno Moura, em allegro assai do Diogo Dória ou con tenerezza do João Paulo 

Esteves da Silva. Ocasionalmente, vendíamos livros. [...] O Joaquim [...] teve uma 

                                                           
34 Idem. 
35 _____. É favor não tocar à campainha (estamos na Internet). Cão Celeste, Lisboa, n. 13, jun. 2019, p. 97. 
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frase indelével, ao saber do fecho do Paralelo W: «Nunca mais nos vamos poder 

encontrar por acaso».
36 

 

A Cão Celeste condena também constantemente a desigualdade social e a contínua 

produção de pobreza pelo capitalismo, que ferem valores humanistas que ela considera 

importantes, como a justiça social e o direito à dignidade. Assim, por meio de uma citação 

atribuída a Asger Jorn, Domingos sugere que a pobreza é uma consequência inevitável da 

concentração de renda: “«ninguém pode ganhar mais do que aquilo que outro perde»”37. Nesse 

mesmo sentido, Jorge Roque critica a distribuição desigual dos bens no sistema capitalista, 

orientando-se por um princípio de equidade social que estava implícito também na crítica dos 

cínicos romanos ao luxo das elites governantes em contraste com a população empobrecida de 

um Império decadente: 

 
Num mundo cada vez mais pressionado pela escassez de recursos naturais, 

económicos e sociais em face do contínuo crescimento demográfico, o imperativo 

político de distribuição do acesso ao trabalho e seu produto é cada vez mais 

necessário. O que sempre foi evidente e hoje se torna inadiável é que o custo da 

riqueza desmesurada é a pobreza desmesurada. O problema não é uns ganharem o 

incalculável e outros a dízima contada. O problema é que sendo os recursos finitos e 

o número dos que deles vivem crescente, ou a distribuição é racional e proporcionada, 

ou um número insustentável de habitantes deste mundo é liminarmente excluído da 

possibilidade de lutar por uma vida sequer.
38

 

   

 Esse discurso de oposição ao capitalismo, com seus extremos de riqueza e pobreza, é o 

equivalente moderno-contemporâneo da crítica que os cínicos antigos faziam à riqueza e ao 

luxo. Na perseguição de seu ideal de felicidade, Diógenes recusa o modo de vida suntuoso da 

aristocracia e faz voto de pobreza como forma de se libertar dos valores materiais que 

aprisionam o homem:   

  
Tendo reduzido todas as normas a que se deve obedecer às da natureza, Diógenes vê-

se liberado das inibições e práticas sociais burguesas. Por serem meramente 

convencionais, meras questões de prática local, estas não derivam da natureza 

                                                           
36 Ibidem, p. 97-98. 
37 DOMINGOS, Paulo da Costa. Aquele que vai partir... (leituras de verão). Deverão tais leituras partir com aquele. 

Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 69. 
38 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 14. 
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humana, como fica evidente na grande variedade de costumes de diferentes povos 

(D.L. 6,73). Equipado com uma túnica grosseira, uma sacola e um bastão (o 

equipamento padrão do mendigo), o cínico adota um estilo de vida que simboliza a 

sua independência dos valores não-morais que escravizam a maioria das pessoas. 

(LONG, 2007, p. 46-47) 

 

Com esse viés cínico de reprovação da riqueza, Roque aponta a perseguição 

inescrupulosa do lucro como responsável pela degradação social e cultural do mundo 

contemporâneo: “Mundo estúpido de gente estúpida, não encontro melhor forma de o dizer, 

que para aumentar a riqueza contabilística dos balanços, empobrece a realidade, sufoca a 

criatividade, asfixia o desenvolvimento ético, social e mental da humanidade que nele se enleia 

e debate”39. O desejo desmedido de enriquecer, num culto ao valor social da riqueza, resulta na 

decadência de toda a humanidade: 

 
E hoje, como ontem, como amanhã, o que não falta são pobres que queiram ser ricos 

para explorar os pobres do modo que os agora ricos os exploram a eles. Bestas 

esfaimadas que apenas conhecem da fome a satisfação mandibular e às quais 

obscenamente excita o desejo pornográfico de um poder maior do que aquele que ao 

seu tamanho cabe. [...] É desta barbárie que temos de nos defender. E contra esta 

certeza que temos de lutar.
40

 

 

Numa crítica à supervalorização do número decorrente do predomínio da lógica do 

lucro, Rosa Maria Martelo denuncia uma sociedade obcecada pela quantidade e pela 

quantificação, que teriam substituído o critério da qualidade na apreciação dos indivíduos, da 

cultura e das interações sociais, e alerta sobre a desumanização das relações que isso pode 

provocar:   

 
Nunca como hoje tudo foi quantificável, nunca como hoje soubemos tanto acerca de 

como e o quê quantificar: o tempo, as acções, o trabalho, o lazer, a riqueza, a pobreza, 

os saberes. São rápidas e prontas as respostas para inúmeras perguntas, desde que a 

sua formulação comece por um «quanto?». Contamos e voltamos a contar, sabemos 

sempre como converter quantidades em novas quantidades (de resto, o 

desconhecimento da quantificação em curso é cada vez mais penalizador). [...] 

[...] Ora, as Humanidades não podem deixar de reivindicar e assumir o papel de 

interrogarem os sentidos da própria quantificação em curso, a partir de um ponto de 

                                                           
39 _____. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 20. 
40 _____. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 62. 
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vista qualitativo [...]. Cabe-lhes moderar os riscos de desumanização que 

acompanham a obsessão quantificadora da sociedade em que vivemos.
41 

 

Além da deterioração das relações humanas, a revista responsabiliza também o 

capitalismo pela degradação da natureza:  

 
Enquanto confundíamos o belo 

com o fácil e o fácil com o bom, 

numa sociopatia de narcisos 

viciados em picões de dopamina, 

a nossa casa natural apodrecia  

como o ventre das abelhas quando passa  

o glifosato da ganância liberal 

[...] 

 

Enquanto levantávamos estátuas  

a Húbris ou à mãe da ironia,  

o carbono cumulava-se em medusas  

de dióxido marinho, rabiscava  

«cataclismo» no azul dos festivais  

e o metano libertado da Sibéria  

preparava o seu discurso de vitória.
42 

 

Nesse poema de José Miguel Silva — significativamente intitulado “Fim”, em 

conformidade com o tom apocalíptico dos versos —, acusam-se a desmedida, os excessos, os 

impulsos destrutivos, a arrogância e a presunção dos homens, vícios sintetizados no conceito 

grego de húbris ou hybris, numa crítica às condutas e valores da civilização bastante 

característica dos cínicos gregos, que, em sentido contrário, pregavam o comedimento, a 

simplicidade, o autocontrole, a vida regida apenas pelas necessidades naturais do homem. No 

poema, o resultado do predomínio da hybris no contemporâneo é a degradação tanto da natureza 

quanto da cultura, enquanto os homens preferem ignorar a destruição do mundo engendrada 

pelo sistema capitalista, seduzidos pelas facilidades materiais que ele oferece. 

Os colaboradores manifestam também particular ojeriza ao capitalismo financeiro, cujo 

parasitismo é frequentemente destacado. Citando a cientista social inglesa Doreen Massey, 

                                                           
41 MARTELO, Rosa Maria. As Humanidades, hoje. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 40. 
42 SILVA, José Miguel. Fim. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 15-16. 
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Rosa Maria Martelo ressalta que os especuladores são irrelevantes e mesmo nocivos à 

sociedade, extraindo dela sua riqueza sem nada produzir que possa ser revertido para o bem-

estar coletivo: 

 
As rendas derivam, não da participação na produção de bens e serviços (criação de 

valor), mas do controlo sobre um activo já existente. E foi este último que constituiu 

a base económica da emergência dos super-ricos do neo-liberalismo. Não foi em 

resultado da participação na produção que eles ganharam a sua riqueza. (A ideia de 

que a cidade é um centro de criação de riqueza é, portanto, bizarra — ela é sobretudo 

o centro de um sistema de extracção de riqueza que atravessa o mundo.) Neste sentido, 

grande parte da nova elite económica é parasita, extraindo valor do resto da 

sociedade.
43 

   

Na crônica “Trevas”, de Guilherme Faria, podem ser percebidas as consequências desse 

capitalismo financeiro — simbolizado pelo “Boi Financeiro” — para aqueles que vivem sob o 

jugo de suas leis não declaradas, porém impositivas e inescapáveis:  

 
Esgueirava-se pela sombra. Cruzou a rua entre crateras de pobreza e ficou atento. Já 

há muito que cheirava o Boi Financeiro e tropeçava nas esverdeadas poias de miséria 

processada que lhe asfixiavam os dias. Amândio sabia que o mono ganancioso estava 

ali, ao virar da esquina [...]. Ele já havia aprendido na carne que o filho de uma mãe a 

crédito é quase meigo, por vezes, seduzindo-nos com bojudas esmolas, mas que logo 

depois decapita quem lhe queira escapar. Sabia também que, quando ansioso por 

lucro, investe desvairadamente de cornos, o Boi insaciável, portanto Amândio fez-se 

sombra, recolheu-se ao pardo muro dos viventes e ensaiou mais uma desajeitada lide 

perante a sombra chifruda que, supunha, o emboscava ao virar. [...] Continuava a 

sentir o bafo do Boi, almiscarado nas faces dos assalariados assustadiços e ditou para 

si que o bicho devia, houvesse voz para contar, estar agigantado, tal o medo rentável 

que as esmagadas gentes lhe votavam. Cá pela praça é assim, temos aquele colosso 

parasita e o seu séquito de bezerros a ditar os rendimentos, trazendo a gente aparelhada 

em apertos e de rabo entalado em penúria, ditou Amândio em resumo da lide. E seguiu 

sombra adiante, ouvindo o Boi à solta em danças de cobiça e urros de ganância e as 

gentes em cercadura, marcadas como activos passivos, agachadas pelas tábuas em 

suspirados ais de quem me dera e resignados uis de assim ser a vida.
44 

 

O “Boi Financeiro” subjuga os homens com a sua cobiça parasitária e insaciável, 

relegando-os a uma existência insignificante sob a sombra do medo: Amândio faz-se a si 

próprio sombra perante a “sombra chifruda” do Boi, que domina o território, espalhando 

pobreza e miséria. A poucos homens é concedida a função de agente do “Boi Financeiro”, mas 

                                                           
43 MASSEY apud MARTELO, Rosa Maria. Questões de vocabulário. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 11. 
44 FARIA, Guilherme. Trevas. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 29-30. 
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um agente serviçal que renuncia à autonomia, enquanto à maioria dos homens resta apenas a 

resignação com a penúria a que ele os reduz. Em outra crônica num número posterior da revista, 

aparece novamente o personagem Amândio, apresentando agora o que parece ser o resultado 

de sua dominação pelo Boi Financeiro: sua condenação a uma vida vegetativa, ele próprio 

transformado num vegetal deteriorado, apático, desprovido de vontade própria, cujas forças 

parecem ter sido drenadas pelo capitalismo financeiro parasitário; este, portanto, é nocivo à 

vida, noção muito comum na revista: “Amândio é um repolho. Apesar do turvo olhar, é um 

molho debulhado de vida frisada. Meio aterrado, raiz curta e orla caída, é uma couve sem flor 

de destino. Esvaída a ternura, encanecida a verdura e roído sem cura, já só reage ao sol por 

pendor vegetal. Não é sopa que o espera, acantoado neste enfileirado, tronchudo e sonâmbulo 

couval, senão mosca por agouro e desbaste por destino”45.     

Os anseios de resistência dos colaboradores contra o capitalismo financeiro chegam ao 

ponto de Roque incitar indiretamente uma revolução social que não descarte o uso da violência:  

 
Acção directa: um romantismo perigoso. Violência: nunca. Morrem sempre inocentes 

e não resolve nada. E eu fico a pensar que acabaram de fechar sem portas nem janelas 

o quadrado sufocante que os cerca. E ocorre-me perguntar: e este amorável paraíso 

financista, servido por não menos amoráveis democracias formais e respectivos 

governos alegóricos, com o seu séquito de traidores profissionais, quantos inocentes 

mata? quantos mais condena à miséria supostamente inevitável e à escravidão com 

enquadramento legal? E já agora, caros concidadãos de um indiscutível estado 

democrático, com direito a voto, liberdade de expressão, etc. e tal: votar, resolve o 

quê? expressarmo-nos publicamente contra, muda o quê?
46 

 

A disputa da Cão Celeste com o capitalismo financeiro e o mercado é uma disputa de 

valores ético-morais, contrapondo valores como o afeto, a comunhão, o pensamento crítico e a 

liberdade aos valores do dinheiro, da mercadoria, da produção, do consumo e do 

individualismo, divulgados e propagados pelos meios de comunicação de massa, que, como 

                                                           
45 _____. Zoada. Cão Celeste, Lisboa, n. 12, dez. 2017, p. 11. (Obs.: A versão impressa desse número traz a data 

de dezembro de 2018, o que é obviamente uma gralha, visto que foi lançado muito antes dessa data; no blog da 

revista consta sua data certa — dezembro de 2017 —, que optamos por adotar nas referências). 
46 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 64. 
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aponta Rosa Maria Martelo, “não param de repetir a ideia de que comprar e vender é a matriz 

de todos os comportamentos humanos”47. Trata-se de um embate constante da revista contra 

um processo de substituição de valores em curso nas sociedades capitalistas, como o descreve 

Muniz Sodré: 

 
[...] outra coisa não tem feito a contemporaneidade senão substituir o antigo escopo 

ético-social (fins políticos, vinculação comunitária, bem-estar coletivo, consenso, 

etc.) por critérios afins à economia de mercado, que implicam lucratividade, eficiência 

e outros valores relativos a dinheiro e mercadoria como conteúdos fundamentais da 

consciência.  

A ordem que subjaz e lastreia essas qualificações é, em última análise, a da lei 

estrutural do valor (o capital), a lex mercatoria ou gramática poderosa das relações 

humanas de trabalho, cujos instrumentos de domínio e controle sociais desconhecem 

todo e qualquer valor incompatível com a perfeita funcionalidade do sistema 

produtivo, a exemplo dos valores relativos a fins transcendentes ou a formas outras de 

reciprocidade ou de troca. E a empresa midiática tem sido o grande instrumento dessa 

“lex” para a redefinição de formas sociopolíticas tradicionalmente regidas por tais 

valores (democracia, cidadania, escola) segundo os parâmetros ideológicos do 

mercado. (SODRÉ, 2006, p. 173) 

 

E a única possibilidade de resistir ao capital e tentar conter esse processo é atacar os 

valores que sustentam o sistema capitalista. Um deles é o individualismo, que os colaboradores 

acusam de destruir a vida em sociedade e contribuir para a infelicidade generalizada dos 

homens: “O furor individualista enferma de um erro de princípio: nós só podemos ser felizes 

com os outros. Porque somos parte de um todo, ínfima parcela. Cada um dos outros é parte de 

nós”48. No oitavo número, Roque retorna a essa crítica ao individualismo, agora ainda mais 

incisiva, afirmando a necessidade de uma vida voltada para a coletividade, sob pena de 

aniquilamento do próprio homem: “Mundo estúpido de gente estúpida [...], porque ignora o 

mais óbvio: não há indivíduo fora do todo, não há felicidade separada do outro. E assim o seu 

individualismo acerbo, o seu egoísmo ganante, a sua voracidade sem freio, têm um adversário 

derrotado, esvaziado, destruído, de que nem sequer suspeitam: eles mesmos”49. 

                                                           
47 MARTELO, Rosa Maria. Questões de vocabulário. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 5. 
48 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 63. 
49 _____. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 20. 
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Outro valor capitalista a ser confrontado é o ideal de sucesso, conceito que parece conter 

os três principais valores sociais combatidos pelos cínicos gregos: poder, riqueza e fama. Nesse 

sentido, enaltecer a derrota passa a ser uma forma de resistência contra uma sociedade 

capitalista que nutre um ideal de sucesso calcado na competição, dividindo os homens em 

vencedores e derrotados com o pressuposto de que o sucesso e o fracasso são resultantes do 

mérito individual, não das condições sociais. Assim, Jorge Roque defende a necessidade de se 

apreciar a derrota: “Olha-te nos olhos: tudo o que te resta é a tua derrota. Cuida bem dela, 

estima-a como preciosa companheira que é”50. Esse questionamento do ideal de sucesso 

capitalista, junto com a valorização da derrota, é reiterado por Manuel A. Domingos no nono 

número da revista: “Diremos antes: os dias são apenas promessas por cumprir, uma espécie de 

corrida onde nos dizem que temos de ser os primeiros. Sempre os primeiros. Só que ninguém 

entende o nosso desejo de não triunfar. Nunca triunfar. Ninguém entende que é possível ser 

feliz na derrota [...]”51. 

O progresso é outro dos valores do capitalismo contestados pela revista, considerado 

uma ilusão propagada pelo sistema, em que o crescimento econômico e o desenvolvimento 

técnico proclamados por meio do conceito, exaltados como propiciadores de bem-estar 

coletivo, na verdade beneficiariam apenas uma elite minoritária às custas de vastas maiorias 

lançadas na miséria. Nessa perspectiva, um poema de José Miguel Silva denuncia “a corrente 

de facadas e suturas / a que chamamos progresso, / o beco sem saída da evolução”52. Em outro 

poema, Silva retorna à questão, atacando o culto ao progresso, ao sucesso e ao crescimento 

econômico, apontado como um engodo que resulta na destruição da natureza e das culturas 

consideradas concorrentes, num processo movido pelo desejo insaciável de lucro:  

 
Enquanto amealhávamos promessas  

de crescer eternamente, numa torpe  
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miopia de peritos em feitiços  

financeiros, enfeitávamos com fitas  

de sucesso o extermínio de culturas  

ou espécies concorrentes com a nossa  

e destruíamos o mundo por dinheiro. 

  

[...] 

 

Enquanto omitíamos limites,  

travestidos de titã desenfreado,  

e celebrávamos a mancha do progresso  

e almoçávamos petróleo (pensando  

que comíamos cozido à portuguesa!),  

entropia entrava em cena e declarava,  

terminante: «Acabou a brincadeira».
53 

 

Roque faz crítica semelhante, afirmando que a lógica do lucro que move o capitalismo 

transforma o homem em mera matéria-prima no processo de produção, a ser explorada, 

negociada ou descartada sob o pretexto de contribuir para o progresso e o crescimento da 

economia. O progresso seria então o pretexto em nome do qual o sistema engendra um processo 

de desumanização e reificação do homem: 

 
E como chegámos a este sinistro império pragmático? Esta redução da causa à 

consequência, concreta, imediata? Movidos pela pressão do lucro, pois com certeza. 

Ou do que a lucro se assemelhe na sua falta, pois mais vale a semelhança do que nada. 

Rápido como se exige. Exponencial como se impõe. A qualquer preço, pois o que 

determina o preço não o tem. Com os inerentes danos colaterais, como se diz, e vidas 

humanas é o que se está a dizer, em nome do progresso civilizacional, do crescimento 

da economia que esqueceu o homem que era a sua condição e sentido, e o tornou 

alheio, matéria-prima que se negoceia, compra e vende, explora e elimina com os 

demais resíduos da suprema produção.
54 

 

Como parte desse combate à ilusão do progresso, condena-se a tecnologia, uma das 

principais bandeiras que o capitalismo atualmente utiliza para persuadir do desenvolvimento 

virtuoso que ele alega produzir para a humanidade. O progresso técnico e tecnológico é 

rechaçado pela revista como uma falsa promessa que, novamente, privilegia uma elite 

econômica e contribui para a pobreza da maioria, além de ser um agente de deterioração das 
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relações humanas. Maldonado sugere mesmo a equiparação da tecnologia à barbárie e à 

violência, como uma ameaça à tradição e às conquistas passadas do homem:   

 
Talvez devêssemos defender melhor a herança que fomos descobrindo e guardando, 

um pouco à imagem do que fizeram alguns monges antes de chegarem os bárbaros. A 

contemporaneidade de que a tecnologia é brasão usado até à medula para traficâncias 

e enredos políticos não me parece grande espingarda, não só aqui mas um pouco por 

todo o lado. Tal tecnologia feita religião é considerada espécie de nova Jerusalém de 

cuja glória só os iluminados e as inúmeras ferramentas de que se tornam maníaco-

dependentes desfrutarão.
55 

 

 John Mateer também desaprova as tecnologias atuais, alegando que elas esvaziam de 

sua dimensão afetiva a relação entre o público e a obra de arte, assim como as relações humanas 

de um modo geral. Como resultado da proliferação dos celulares e das máquinas digitais, o 

hábito atual de os frequentadores dos museus fotografarem as obras de arte, em vez de se 

demorarem a contemplá-las, teria substituído a experiência direta da arte por uma experiência 

mediada, em que a presença física imediata da obra real dá lugar à sua fotografia, a ser 

visionada, ou não, posteriormente, desprovida das emoções que o contato direto com a obra é 

capaz de suscitar no espectador. Tomando como exemplo um autorretrato de Rembrandt, 

Mateer afirma que é necessário um tempo mínimo diante dele para que se percebam as emoções 

do sujeito que o criou e que o autorretrato representa. A dinâmica de visionamento das 

fotografias reduz esse tempo, impedindo que as imagens deem a ver a interioridade do sujeito 

que criou a obra fotografada, retirando dela a capacidade de manifestar as emoções do artista. 

Isso instauraria o que Mateer chama de “experiência pós-humanista” da arte, com 

desdobramentos nas relações sociais, contribuindo para o distanciamento afetivo e a perda de 

empatia entre as pessoas na medida em que as torna menos capazes de acessar e compreender 

as emoções, tanto as próprias quanto as alheias. Simultaneamente, seria também uma 

decorrência da configuração atual da sociedade capitalista, constituindo um dos sintomas da 
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alienação coletiva que a caracteriza. A tecnologia, portanto, estaria associada à degradação das 

relações humanas no mundo contemporâneo.  

 
[...] há qualidades evidentes no tipo de criação de imagem exemplificado pelo trabalho 

de Rembrandt que deixaram de ser essenciais, e uma dessas qualidades é a 

apresentação atenta da psicologia através da representação de emoções. O período em 

que houve uma conjugação proveitosa de representação visual e Humanismo está 

definitivamente encerrado. [...]  

No processo de transformação societal provocado pela profusão de novos meios de 

comunicação, não são apenas modalidades antigas da arte, como a pintura e a poesia, 

que se vêem alteradas e reduzidas, mas também certas qualidades da experiência 

humana. Aparentemente, a emoção e as suas representações têm sofrido uma maior 

pressão do que outros aspectos da interacção. [...] as gradações de emoção, a 

linguagem para detalhar e distinguir as emoções, e o imaginário e o simbolismo do 

sentir parecem cada vez menos abrangentes. A emoção surge frequentemente como 

um embaraço.
56

 

 

 Num conto de Ana Teresa Pereira comparece novamente essa crítica às tecnologias e à 

desumanização que elas provocam. Um menino encontra uma cadela perdida na rua e a leva 

para casa. A mãe demonstra um comportamento que revela toda a sua insensibilidade em 

relação aos sentimentos do filho e às necessidades do animal, ao mesmo tempo que está 

constantemente falando ao celular, e essa ferramenta de comunicação é paradoxalmente o que 

dificulta sua comunicação com o menino. Há uma associação sutil entre o celular, fetiche 

tecnológico contemporâneo, a desumanização da mãe e a deterioração de sua relação com o 

filho:   

 
A mãe já estava em casa, estendida no sofá da sala, a falar ao telemóvel. 

Acenou-lhe vagamente enquanto ele tirava a mochila das costas. 

 Paulo ficou a olhar para ela, com aquela ternura desamparada que sentia às 

vezes. [...] 

Foi então que ela reparou no animalzinho que tinha ao colo. 

 — O que tens aí? 

 — Ela estava perdida. Está cansada e com fome. 

 — Leva-a para o lugar onde a encontraste. 

 — Estou quase a fazer anos. Pensei... 

 — Leva-a agora mesmo. 

 Deixou de olhar para ele e falou ao telemóvel. 

 — Não vais acreditar. Trouxe para casa um rafeiro sujo. 

 Reparou que o filho continuava parado com os olhos fixos nela. 

 — Talvez lhe compre um cão, quando fizer anos. Mas de raça, claro. Sabes 

aquele que a Laura comprou para a filha e custou...  

Paulo abriu a porta e saiu. 
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[...] 

Mas ao abrir a porta do apartamento, parou apreensivo. A mãe devia estar 

zangada. E não suportava vê-la zangada. 

Ela estava sentada no sofá, e falava ao telemóvel. Perguntou a si mesmo se 

seria a mesma amiga ou outra. 

Era outra. 

— Tenho uma novidade para te contar. O Paulo hoje chegou a casa com um 

rafeiro sujo. 

Olhou para o filho. 

— Já é tarde. Tens um prato no micro-ondas. 

Depois aproximou de novo o telemóvel do ouvido. 

— O que é que eu fiz? Disse-lhe para se ver livre do cachorro, claro. 

Soltou uma gargalhada. Era um riso áspero, que ele conhecera a vida toda, e 

que detestava. Normalmente desviava o olhar para não a ver rir assim, mas naquela 

noite deixou-se ficar imóvel, com os olhos fixos nela. Pela primeira vez na vida, 

achou-a feia.
57 

  

Freitas identifica como efeitos nocivos das novas tecnologias o embrutecimento, a 

imbecilização e a homogeneização dos homens, que ele constata no comportamento dos turistas 

em Lisboa:  

 
A Baixa de Lisboa tornou-se irreconhecível, palmilhada por bandos acéfalos que 

fotografam sofregamente qualquer nesga de rua ou de intransitável eléctrico. E até já 

evito ir a Alfama, invadida por essa mesma gente que consegue ser, apesar da sua 

diversidade geográfica, assustadoramente igual. É demasiado ruído ao mesmo tempo: 

i-phones, facebook, o inesperado encontro do máximo requinte virtual com a rudeza 

vil dos que dele se servem.
58 

 

Ele retorna outras vezes a essa questão da tecnologia, sempre num tom queixoso e 

elegíaco. Num texto com o subtítulo significativo de “Pequena elegia de um consumidor 

demissionário”, ele lamenta a perda do contato físico com os livros e os discos em decorrência 

da difusão dos suportes digitais de texto e música. Há um apreço pela materialidade da 

experiência, perdida com o processo de virtualização promovido por essas tecnologias, que ele 

relaciona novamente ao embrutecimento do homem quando afirma que só um “rude leitor” as 

utilizaria:  

 
Decidi, quase por masoquismo, ir ver como estava a secção de discos do El Corte 

Inglés — e depressa me dei conta de que já não existe. Foi substituída por uma ampla 

galeria de sofás, lâmpadas e ferragens, pois é disso que as pessoas precisam na vida 
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real. O resto consegue-se arranjar virtualmente. Também a livraria/papelaria passou 

entretanto para o sexto andar, antes de passar para lugar nenhum, como compete a 

actividades obsoletas. 

Assistimos, pela primeira vez, ao jubiloso advento de uma geração que já não terá 

contacto físico com discos, pois tudo se avalia, adquire e guarda no espaço volátil de 

um computador ou de um telemóvel. Talvez o mesmo, em breve, venha a acontecer 

com os livros. Embora, na verdade, me pareça que só um rude leitor de poesia dispensa 

a materialidade do objecto em que o texto lhe é dado. Refiro-me, claro, ao tom e ao 

cheiro do papel, ao tipo de letra impressa num corpo exacto, à veemência irrepetível 

de cada sublinhado — coisas que os computadores e afins nunca nos poderão dar.
59 

 

Essa rejeição ao progresso e às tecnologias atualiza, mais uma vez, a rejeição dos cínicos 

gregos ao luxo e aos bens materiais oferecidos pela civilização. De acordo com eles, o progresso 

material e a valorização da posse de bens criavam para o homem demandas que ele não 

conseguiria atender, impunham-lhe necessidades que eram desconformes com a sua natureza e 

incutiam-lhe valores artificiais que o lançavam numa busca obsessiva por riqueza nociva ao seu 

bem-estar. Por consequência, Diógenes propunha um estilo de vida que era o inverso do 

praticado pela aristocracia de sua época e seria igualmente contrário aos valores do capitalismo 

atual. Primeiramente, a defesa de que o homem deve viver de acordo somente com suas 

necessidades naturais é frontalmente oposta à produção incessante de necessidades artificiais 

pela publicidade, numa sociedade de consumo que precisa justificar constantemente a falsa 

importância dos produtos que despeja no mercado. Segundo, Diógenes cultivava em seus 

pupilos um tipo de educação que incluía um “treinamento físico suficiente para promover uma 

boa condição e não necessariamente corpos atléticos, memorização da literatura, o hábito de 

cuidar de si próprios sem a ajuda de servos, a satisfação com uma dieta mínima, roupas 

modestas e simples” (LONG, 2007, p. 49), numa prática pedagógica incompatível com o estilo 

de vida das elites capitalistas modernas. Terceiro, a noção cínica de que “se será mais feliz 

quanto menos se for dependente de circunstâncias externas” (Idem) contraria a noção de 

felicidade para o capitalismo, que a condiciona à aquisição contínua de produtos e ao acúmulo 

                                                           
59 _____. As coordenadas líricas. (Pequena elegia de um consumidor demissionário). Cão Celeste, Lisboa, n. 12, 

dez. 2017, p. 3. 



62 
 

e exibição de bens. Como visto anteriormente, em reação aos valores materiais da civilização 

grega, Diógenes enaltecia a pobreza e pregava o retorno à simplicidade e à observação da 

natureza como modelo de autossuficiência e fonte de ensinamentos morais a serem seguidos 

pelo homem, algo completamente oposto ao ideal de vida capitalista.  

A defesa de uma vida simples, antagônica aos valores do capital, e o reconhecimento da 

natureza como símbolo dessa simplicidade comparecem recorrentemente na Cão Celeste, 

tomando muitas vezes os animais como modelos de valores morais que o homem perdeu e 

precisa recuperar. A simplicidade e a natureza são evocadas como respostas às mazelas sociais 

engendradas pelo capitalismo. Assim, em recensão a livro de Rui Pires Cabral, Hugo Pinto 

Santos confere destaque a um de seus poemas em que a natureza representa uma alternativa ao 

artificialismo da cultura: “Por fim, saído para o sol dos espaços abertos, são os «excitáveis 

gansos do Avon» (p. 184) a partilhar o almoço daquele que fala neste poema. Esta decisão 

vocabular e imagética encontra um contraponto natural, zoológico, para o artificialismo de uma 

vida marginalmente cultural, com que antes se confrontara”60. Em outro texto, ele cita versos 

de Jorge de Sena que manifestam o desejo de uma vida simples e natural: “Não sei, meus filhos, 

que mundo será o vosso. / É possível, porque 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”61.  

Numa crônica em que louva os animais, Renata Correia Botelho descreve-os como 

moralmente superiores aos seres humanos, consoante pensava também Diógenes. Desse modo, 

ela denuncia os maus tratos aos animais, contrapondo a valentia e a inocência deles à covardia 

e à vileza dos homens: 

 
Tão imperdoavelmente gente. Porque, ainda que muros de fogo nos separem, 

imperdoavelmente gente como aquela gente que os coloca no carro, ruma à mais 

distante das estradas, lhes atira uma bola colorida e arranca, facínora, em marcha 
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veloz. Gente como aquela odiosa gente que os açoita, numa deslealdade sem nome, 

invejosa da sua valentia. Gente como aquela gente, de mãos imundas até aos ossos, 

que se regozija em praças redondas com o sangue a jorrar sobre a terra batida. Gente 

como aquela hedionda gente que, cumpridas as rezas domingueiras, segue desalmada 

pelos campos, de caçadeira em riste, a abater cada golpe de asa.  

Cada vez é mais difícil perdoar a crueza de se ser gente.
62 

 

Os animais ainda teriam contato direto com a divindade, em contraste com os homens, 

abandonados por Deus por não se mostrarem moralmente dignos dele. Por intermédio deles, os 

homens podem reatar sua ligação com Deus:  

 
Aos animais devemos essa luz solitária, quase música, quase silêncio, a que 

chamamos deus. Não o deus da Bíblia, que não sei onde repousa, mas aquele que 

cuida da alvorada. Porque eles o conhecem, porque com ele privam quando a primeira 

luz desponta.  

Deus partiu de nós há muitos ontens. Deixou a gente sem céu.  

Vive agora silencioso entre as pegadas de que se faz o chão da Achadinha.  

E eu sinto-o perfeitamente, quando ali deito o meu corpo quebradiço, olhando ansiosa 

os gatos-poema, que vêm e vão, amparando este cansaço de ser gente.
63 

 

Os animais ensinariam aos homens valores e qualidades morais que eles perderam ou 

nunca foram capazes de ter. Curiosamente, as qualidades que Botelho louva nos animais eram 

também atribuídas a Diógenes e constituíam valores essenciais para a filosofia cínica. Nesse 

sentido, ela menciona a liberdade, independência e coragem dos animais: “Percebo nos seus 

olhos a ternura do reencontro, mesmo naqueles que nunca consigo afagar, porque a sua 

liberdade e a sua bravura não consentem as minhas mãos temerosas”64. Exalta a capacidade de 

resistência e de enfrentamento das adversidades que eles demonstram, capacidade que era 

indispensável, segundo os cínicos, para romper com os padrões sociais, desapegar-se das 

facilidades materiais e alcançar a felicidade; essa força dos animais contrasta com a fraqueza 

assumida da narradora, que ela atribui à sua natureza humana: “Nunca, como eles, fui capaz de 

atravessar destemidamente o escuro. Nunca, como eles, apontei as garras ao medo, riscando de 
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coragem a noite funda. Alguns não me perdoam essa fraqueza, esse meu ser excessivamente 

gente, e têm toda a razão. [...] Trajados apenas da espantosa grandeza com que pisam a terra, 

com que se abrigam da chuva entre pinheiros, com que passeiam sobre o inferno, semeando o 

dia”65. 

Os animais são o exemplo ainda do ideal cínico do autodomínio e da imperturbabilidade 

do espírito, discrepando da inquietude da narradora: “Vêm e vão, num silêncio-poema, fitando, 

serenos, a minha ansiedade”66. Além disso, demonstram o desprezo cínico à vergonha e às 

convenções da vida civilizada: “Nus, sem panos a mentir-lhes o corpo nem máscara a fintar-

lhes a existência”67. E esse despojamento das convenções e necessidades sociais permite-lhes 

viver de acordo unicamente com sua natureza, fiéis apenas a si mesmos, à sua própria verdade, 

como propunha Diógenes: “Pouco na vida me comove tanto, desde criança, como a verdade 

dos animais. A verdade inteira de serem exactamente o que são, corações limpos alumiando a 

palidez do universo”68. Todas essas qualidades morais possibilitam aos animais enfrentar 

destemidamente qualquer adversidade, retirar os véus que encobrem a realidade e alcançar um 

ensinamento sobre a vida inacessível ao homem submisso à sociedade — benefícios que eram 

prometidos pela filosofia cínica a quem a praticasse: “Nunca, porém, como eles, aprendi a ver 

para além dos olhos, nem a amar para além do amor, nem a ler para além das linhas que as 

minhas mãos baças percorrem. Sou gente, apenas. Só gente. Assustadiça, medrosa, quebrada, 

descontente, sem saber, como eles, segurar com ousadia o fio estreito da vida. Gente, tão 

demasiado gente”69. 

 Esse tipo de percepção sobre os animais aparece com certa frequência na Cão Celeste. 

David Antunes compartilha da crença na superioridade deles em relação ao homem, sobretudo 
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no que se refere à sua capacidade de sobreviver às adversidades geradas pelas mudanças dos 

ecossistemas: “Afinal, se a evolução das espécies é o paradigma pelo qual se mede a excelência 

progressiva dos seus membros, no modo como se adaptam, em ecossistemas em transição, lenta 

ou abrupta, então as baratas e os crocodilos do Nilo são, zoologicamente falando e segundo o 

Discovery Channel, seres mais perfeitos que o mais perfeito dos animais humanos”70. Do 

mesmo modo que Botelho, Antunes denuncia a vileza do homem na sua relação com os animais, 

pois ele teria estabelecido uma hierarquia na qual os rebaixa numa tentativa de conferir 

importância a si mesmo e assim ocultar suas próprias limitações. Haveria nessa atitude uma 

demonstração da “estupidez moral”71 dos homens, caracterizada pelo fato de sermos “incapazes 

de ver os outros excepto através da lente dos nossos interesses”72. Novamente aqui, a convicção 

cínica da inferioridade moral do homem em relação aos animais. Antunes encerra seu texto 

revelando o mesmo desejo de Botelho de ser como os animais não humanos, defendendo que 

“vale a pena [...] privilegiarmos momentos em que o animal que somos ainda é uma experiência 

possível para os homens”73. 

  Algumas dessas noções sobre os animais estão presentes também no ensaio já referido 

de Joana Matos Frias sobre a figura do cão na poesia de Armando Silva Carvalho. Ela destaca 

a superioridade de percepção dos cães dessa poesia e sua capacidade de ensinar aos homens a 

sobreviver num mundo hostil:  

 
Porque o cão que late é o cão que guia — antena da sua raça e das outras —, que não 

ignora as suas percepções e que alerta o poeta, e com ele o leitor, para os perigos que 

o circundam, para tudo o que ameace a sua sobrevivência, como «na sondagem do 

tempo feroz o cão que come / os velhos prejuízos os laivos da nobreza / as margens 

de um dilúvio». Os cães de Armando Silva Carvalho cumprem assim uma função 

social que é também ético-estética, pois são eles que deixam «bem à mostra / a baixa 

poesia / dessas liras urbanas».
74
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Como nos textos de Antunes e de Botelho, o animal — no caso, de caráter mitológico 

— põe em evidência as limitações e fraquezas do homem: “Cérbero é o cão-vigia que guarda a 

morte como um bem precioso, recordando aos mortais a fragilidade da condição humana e a 

irreversibilidade do caminho [...]”75. Por conseguinte, o animal seria para o homem uma fonte 

de inquietações e de questionamentos sobre a própria existência humana: “Cão do demónio, 

este (que aguarda o) poeta à porta do Inferno: «Deixo a memória à entrada e ouço / o cão. / 

Quer discutir comigo a minha / morte»”76. O homem, portanto, aprende com o animal sobre sua 

própria natureza, numa concepção cínica de que o animal seria uma fonte de ensinamentos 

sobre a vida.  

Além disso, como os animais do texto de Botelho, o cão na poesia de Armando Silva 

Carvalho seria um exemplo de liberdade e independência das convenções sociais, manifestando 

a irreverência e o despudor dos cínicos gregos: “[...] é sim o cão que assume a precariedade da 

sua condição animal, exibindo o corpo e suas funções vitais em praça pública: o cão que mija 

é Diógenes urinando sobre os ossos que os comensais lhe atiram”77. Joana Matos Frias termina 

seu ensaio descrevendo a transformação de Armando Silva Carvalho em cão. De modo 

semelhante ao dos outros dois textos, e em conformidade com o ideal cínico grego de viver de 

acordo com a natureza como fazem os animais, o homem deseja ser também um animal, como 

se assim encontrasse a si mesmo: “E é aqui que o leitor pode ouvir o seu poeta «uivando, / um 

cão banhado em lágrimas», e afirmando a sua identidade: «Esse sou eu. Um cão dentro do túnel. 

/ Já de patas desfeitas. Mais frio. Ao frio». Transforma-se Armando no cão desarmado”78. 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que, segundo uma noção implícita na revista, os 

animais e a natureza seriam capazes de ensinar aos homens atuais o estilo de vida proposto 

pelos cínicos antigos. Parece haver entre os colaboradores a percepção da existência de uma 

                                                           
75 Idem. 
76 Ibidem, p. 22.  
77 Idem. 
78 Ibidem, p. 23. 
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verdade sobre a vida e sobre o próprio homem que este só pode acessar se abandonar os valores 

artificiais impostos pela sociedade capitalista. Ademais, a crença na superioridade moral dos 

animais implica que somente se despojando desses valores e revalorizando uma vida simples e 

natural, o homem pode se salvar da degradação moral que assola o mundo contemporâneo e é 

constantemente apontada pela revista. Assim, mesmo que de forma tácita, a Cão Celeste resgata 

a filosofia cínica grega como um meio de resistir ao capitalismo e tentar remediar as mazelas 

que ele engendra. 

 

 

2.1.3. Contra a fama: Cão Celeste, o mercado editorial e o valor da independência 

 

É particularmente recorrente na Cão Celeste a preocupação com a invasão das práticas 

editoriais e do setor livreiro pelo grande capital. Condena-se a criação dos grandes 

conglomerados editoriais, que teriam transformado as editoras em megaempresas guiadas 

apenas pela expansão dos lucros, sem atenção ao valor cultural do livro. Um texto de Vasco 

Silva no sétimo número, com o título bastante significativo de “O declínio do livro impresso”, 

verbaliza bem essa preocupação dos colaboradores. Ele começa descrevendo brevemente o 

surgimento das megaeditoras, que teriam submetido a prática editorial a uma lógica empresarial 

homogeneizante:  

 
As alterações na economia dos países ocidentais fizeram chegar ao sector do livro 

prácticas adquiridas de outros sectores. As fusões e aquisições criaram as mega-

editoras. O editor deixou de ser o centro da editora e passou a ser apenas uma peça 

mais no puzzle da empresa. As editoras perdem identidade, diversidade e qualidade. 

Transformam-se em gigantescas fábricas de livros. A liderança estratégica dessas 

mega-empresas passou a ser da responsabilidade de gestores e contabilistas. Na sua 

imensa maioria, esses gestores nada sabiam de indústrias culturais nem das suas 

especificidades.
79 

 

                                                           
79 SILVA, Vasco. O declínio do livro impresso. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 72.  
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 Essa invasão do grande capital é considerada uma ameaça à cultura como um todo, numa 

oposição entre mercado e cultura que, como se verá neste subitem, é frequente na revista. Vasco 

Silva denuncia a conversão do livro em mercadoria de valor unicamente material, subordinado 

aos critérios da lucratividade, sem levar em conta seu valor literário. Isso teria resultado numa 

homogeneização do mercado editorial, que estaria voltado para o gosto padronizado das massas 

e teria abandonado, e condenado ao apagamento, um patrimônio cultural e intelectual não 

vendável e não lucrativo: 

   
Estas alterações levaram a uma enorme e ainda inquantificável destruição de 

património cultural. «O livro, essa mercadoria espiritual» passou a ser apenas «o livro, 

essa mercadoria».  

Os resultados financeiros, no entanto, não melhoraram, o que levou a uma fuga para 

a frente, à procura de novas economias de escala. Novas fusões e aquisições.  

A solução é a busca incessante do best-seller para salvar as contas. É a estratégia do 

curto prazo, a visão do presente sem futuro. Só o hoje conta.  

Esta estratégia deixou um rasto de destruição. Um deserto cultural que ainda não foi 

ocupado.
80  

 

Freitas acusa igualmente a transformação do livro em mercadoria, igualada a qualquer 

objeto sem valor cultural, reduzida ao seu valor de troca e descartada quando não lucrativa, o 

que revela o desprezo do mercado editorial pelo livro e pela cultura que ele preserva e 

representa. Ele ataca a Fnac por esse desprezo no tratamento dos seus livros que não haviam 

sido vendidos: 

 
E havia ainda, agora do ponto de vista do editor, as idas ao armazém de Alverca [...] 

para ir buscar as «devoluções»: por vezes trinta ou quarenta caixotes que nos traziam, 

do Funchal a Faro, cheios ou quase vazios, livros totalmente inaproveitáveis, tratados 

a pontapé e escarro grosso. Muitos deles tinham até, como bónus, autocolantes 

deletérios de promoções para as quais o editor não fora sequer consultado. Na óptica 

da Fnac, [...] um livro de Vítor Nogueira ou de Margaret Millar tem o mesmo estatuto, 

importância e ligeireza de uma pen-drive ou de um tinteiro HP. Serão todos produtos, 

admito, afivelados a um código de barras específico mas com margens de lucro 

distintas.
81  

 

                                                           
80 Idem. 
81 FREITAS, Manuel de. As coordenadas líricas. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 3. 
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 Deplorando também o efeito nocivo do mercado sobre a cultura, Freitas responsabiliza 

as grandes cadeias de livrarias pela precarização das livrarias históricas de Lisboa: “E é penoso 

ver o estado terminal de abandono a que se viram condenadas livrarias como a Portugal ou a 

Sá da Costa, enquanto as suas rivais do Rossio eram tomadas de assalto por conhecidas máfias 

editoriais”82. A Fnac, em particular, é censurada por praticar uma concorrência desleal que 

levou ao fechamento de livrarias e lojas de discos menores. Sem estas, uma parte importante da 

literatura e da música estaria se perdendo, desprezada pela Fnac por não ser lucrativa. Numa 

crítica muito comum na revista, a lógica do lucro é acusada de asfixiar a arte e a cultura:    

 
Quando a Fnac surgiu em Portugal, corri imediatamente ao Colombo — e mais tarde 

aos Armazéns do Chiado — para comprar preciosos quilos de Bach, Monteverdi e 

Purcell. Tratava-se, também em literatura, de uma oferta inaudita entre nós (numa era 

anterior ao triunfo global da Amazon e afins), à qual se tornava muito difícil resistir. 

O paradoxo, porém, não demorou a revelar-se: a Fnac, que depressa se tornou vigorosa 

e tentacular, asfixiou todas as livrarias e lojas de discos que havia à sua volta. 

Praticado o extermínio, que foi extremamente eficaz, a Fnac logo se furtou à sua 

pretensa vocação cultural, transformando-se numa cadeia de computadores, 

aparelhagens, utensílios tecnológicos de todo o género. [...] Esmagou as livrarias e as 

lojas de discos fingindo substituí-las. Assim que pôde, abandonou esses romantismos 

pouco lucrativos. [...]  

[...] O que é triste, no caso português da Fnac, é que esta exterminou o que a rodeava 

— o que antes dela dignamente existia — sem que disso soubesse fazer as vezes.
83 

 

Cilleruelo amplia o alcance da denúncia, considerando o mercado deletério para a 

cultura em geral numa escala global. Ele reprova a uniformização cultural que o mercado 

promove, capaz de se espalhar para o mundo todo com o processo de globalização, numa 

massificação do gosto direcionada à ampliação do consumo:   

 
Seria desconhecer a época não nos darmos conta da uniformidade cultural e 

referencial no mundo ocidental (digamos assim). Um jovem ou uma jovem nova-

iorquinos e os seus coetâneos barceloneses partilham na sua formação cultural e social 

uma elevada percentagem de referências comuns: explicaram-lhes praticamente o 

mesmo na universidade, ouviram a mesma música e viram filmes idênticos; e, caso a 

devoção os tenha levado mais além no que respeita à cultura, leram Paul Auster e 

viram as peças de Mamet. Esta uniformidade não é o resultado da sua maneira de ser 

geracional, em absoluto, mas antes o modo como os seus antepassados moldaram a 

sociedade para obter uma rentabilidade cada vez maior com o crescimento constante 

dos mercados. Ao ponto de uma boa ideia nova-iorquina se ter tornado, regra geral, 

                                                           
82 _____. As coordenadas líricas. Cão Celeste, Lisboa, n. 2, out. 2012, p. 3.  
83 _____. As coordenadas líricas. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 3. 
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uma ideia igualmente rentável em qualquer bairro periférico da «grande maçã». [...] 

daí retiram benefícios editoras, distribuidores de filmes e marcas discográficas [...].
84 

 

O mercado editorial é eleito pela revista como um inimigo a ser enfrentado devido 

também à sua ação nociva à liberdade e à independência da criação artístico-literária. Pode-se 

remontar aqui à importância da parrhēsia para os cínicos gregos. Podendo ser traduzida por 

“liberdade de fala” ou “liberdade de expressão”, a parrhēsia era um dos valores principais de 

sua filosofia, parte constituinte do despudor cínico e necessária para confrontar e desafiar as 

convenções sociais que impedem a felicidade do homem. A liberdade cínica não é apenas 

negativa no sentido de recusar o que aprisiona o indivíduo, mas é também ativa, subversiva, 

“conforme expressa na metáfora de ‘desfigurar’ a tradição (por paródia e sátira) e em atos 

provocativos de liberdade de expressão concebidos para subverter as autoridades existentes” 

(GOULET-CAZÉ; BRANHAM, 2007, p. 19). A parrhēsia era parte fundamental da “terapia” 

recomendada por Diógenes como preparação para a prática da filosofia cínica, pois somente 

por meio dela o filósofo teria a franqueza necessária para escandalizar o interlocutor com suas 

palavras e abalar as crenças e hábitos que ele defende. Ela integrava o compromisso dos cínicos 

com a verdade: “[...] Diógenes fixou o exemplo máximo do que a filosofia pode ensinar e de 

como deve ser um filósofo genuíno: um parresiasta, isto é, um homem unicamente votado à 

prática da παρρησία (parrhesía), o comprometimento de falar a verdade ou, mais precisamente, 

de dizê-la por inteiro, consistentemente, em qualquer circunstância” (NAVIA, 2009, p. 17). 

 A parrhēsia é essencial igualmente para a Cão Celeste, pois ela é a condição 

indispensável para que seus colaboradores possam atacar os valores da ordem capitalista 

dominante, além de ser imprescindível para o que julgam ser uma criação literária autêntica e 

de qualidade. Eles consideram o mercado editorial uma das maiores ameaças contemporâneas 

                                                           
84 CILLERUELO, José Ángel. Poetas apoiados nos gonzos da mancebia. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 

65-66. 
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à parrhēsia da literatura e da crítica literária, o que os leva a combatê-lo com ferocidade. 

Principalmente na voz de Manuel de Freitas, eles criticam sobretudo a falta de critérios estéticos 

do mercado na eleição das obras que promove, incensando escritores medíocres, mas que 

vendem bem, e marginalizando os autores que não se submetam às suas leis, a despeito da 

qualidade do que produzem — dando voz, portanto, aos que se conformam, e calando os 

inconformistas, num desrespeito frontal ao ideal da parrhēsia. Nesse sentido, é fortemente 

hostilizada a crítica literária — ou pseudocrítica, segundo Freitas — que serve aos interesses 

do mercado, integrada num circuito de propaganda de livros e escritores, limitando-se a 

“divulgar eficazmente mercadorias que é urgente escoar (até porque têm um prazo de validade 

exíguo)”85. O “pseudo-crítico” estaria “isento de quaisquer pretensões de «opinion maker»”, 

contentando-se em ser apenas um “good seller”86. A independência do crítico, por conseguinte, 

é seriamente comprometida, contrariando ao mesmo tempo dois valores cínicos adotados pela 

revista: além da liberdade de expressão, também a insubmissão ao poder, pois o “pseudo-

crítico” descrito por Freitas responde aos interesses do poder econômico, abdicando de sua 

liberdade de dizer e escrever o que pensa para dizer e escrever o que convém ao mercado: “O 

pseudo-crítico é panfletário na medida em que, por mais que tente disfarçá-lo, está 

particularmente interessado na consagração pública de grupos ou conluios editoriais que, 

reciprocamente, tudo farão para o proteger de uma merecida inexistência. [...] O pseudo-crítico 

panfletário gosta muito de ter patrões, e fica imensamente triste quando lhes não consegue 

agradar”87.  

 A consequência geralmente apontada dessa submissão ao mercado é a mediocridade e 

superficialidade da crítica, com a percepção de que esta não pode ter qualidade se não for 

inteiramente independente. Como parte de sua ação nociva à cultura de um modo geral, o 

                                                           
85 FREITAS, Manuel de. O pseudo-crítico panfletário. Cão Celeste, Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 11. Itálico do autor. 
86 Idem. 
87 Ibidem, p. 12. 
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mercado teria também um efeito corrosivo sobre o trabalho da crítica. Haveria até mesmo uma 

oposição entre o objetivo de lucro do mercado e o intelecto, de tal modo que o “pseudo-crítico 

panfletário” é descrito por Freitas como intelectual e culturalmente limitado, pois não interessa, 

para o propósito do lucro, a competência analítica do crítico, mas tão somente suas habilidades 

midiáticas e propagandísticas: 

 
O pseudo-crítico panfletário é facilmente reconhecível por um conjunto bastante 

preciso de características: nunca demonstrou o mínimo sintoma de fôlego ensaístico, 

tem uma obra literária escassa mas dispersa por vários géneros e que se revela, na 

parte ou no todo, meramente sofrível. É, pois, extremamente mediano e, regra geral, 

mediático ou festivaleiro (quando não ambas as coisas). 

[...] 

Baço — é esse talvez o adjectivo mais apropriado para definir o pseudo-crítico. 

Embora não passe de um medíocre divulgador, atribui a si mesmo uma irrepreensível 

autoridade, sem quaisquer sustentáculos teóricos ou artísticos que a possam 

justificar.
88 

 

 António Guerreiro compartilha dessas opiniões de Freitas, afirmando que o crítico a 

serviço do mercado se tornou “um animador do gosto, de acordo com as exigências de um 

generalizado espectáculo de variedades”, em que a crítica é substituída pelo “reclame” e a 

leitura entendida “segundo a lógica do consumo cultural”89: 

 
A velha função social e de orientação que a crítica teve perdeu-se à medida que a 

esfera pública literária — com os seus debates e as suas polémicas — enfraqueceu. 

Daí que o crítico, destituído da sua função civil, tenha sido substituído pelos 

mediadores e promotores culturais. Os rituais de recepção pública dos livros, de 

divulgação, promoção e autocelebração da instituição literária passaram a curto-

circuitar a crítica e a sobrepor-se a ela, ganhando uma função de aclamação acrítica 

que funciona mais ou menos como a legitimação pelo mercado. De ambas se poderia 

dizer que funcionam segundo a regra: «Tudo o que é bom aparece e tudo o que aparece 

é bom».
90

 

 

Além disso, assim como Freitas, ele rebaixa intelectualmente o trabalho do crítico que 

é meramente um divulgador de livros. Ao reprovar o uso do sistema de estrelas para avaliar as 

                                                           
88 Idem. 
89 GUERREIRO, António. Algumas proposições sobre a crítica. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, p. 39. 
90 Idem. 



73 
 

obras literárias — que, segundo ele, seria parte de uma estratégia de marketing —, Guerreiro 

denuncia a baixa qualidade argumentativa e analítica da crítica que o utiliza:  

 
As estrelas substituem uma forma de discurso argumentativo por asserções adjectivas 

e subjectivas de tipo absoluto e autoritário (isto é, não críticas) [...]. As estrelas estão 

para o discurso da crítica como as interjeições estão para as frases: são formas 

patéticas, irredutíveis a uma proposição; adjectivações aptas a serem usadas por um 

discurso publicitário. [...] O sistema das estrelas [...] faz a economia do trabalho de 

análise e de mediações teóricas, metodológicas e ideológicas.
91 

   

 A qualidade literária da obra é desconsiderada nessa “pseudo-crítica”, em que toda 

apreciação da obra é submetida a critérios econômicos e, como afirma Freitas, “as ânsias de 

novidade ou de projecção se sobrepõem aos mais elementares critérios estéticos”92. Estabelece-

se na revista uma oposição entre a crítica meramente divulgadora, a serviço do mercado 

editorial, e a qualidade literária, julgando-se, novamente, o mercado contrário ao 

desenvolvimento cultural, pois promoveria os livros medíocres e suprimiria as obras 

literariamente relevantes: “[...] a um tempo de pseudo-crítica corresponde uma pujante pseudo-

literatura que ofusca, muito eficazmente, tudo aquilo que ainda valeria a pena defender”93. 

Também Guerreiro faz essa associação entre a crítica de divulgação, com seu sistema de 

estrelas, e a má literatura:   

 
O sistema de classificação por estrelas não deixa, no entanto, de revelar alguma justiça 

imanente. Na verdade, ele é o mais adequado para livros que, por serem tão maus, são 

incriticáveis. Digamos, então, que as estrelas não são sempre uma violência nem um 

expediente inadequado: elas são uma falsificação completamente ajustada aos 

produtos editoriais, a uma pós-literatura de ficção, que praticam a mais despudorada 

falsificação do mundo.
94

 

 

Há entre os colaboradores da Cão Celeste uma confluência notável de opiniões 

desfavoráveis à crítica orientada para o mercado. Ricardo Álvaro parece ecoar as avaliações de 

                                                           
91 Idem.  
92 FREITAS, Manuel de. Lugares de cinza. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 43. 
93 _____. O pseudo-crítico panfletário. Cão Celeste, Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 12. 
94 GUERREIRO, António. Algumas proposições sobre a crítica. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, p. 39. 
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Freitas e Guerreiro, condenando também o sistema de estrelas num texto provocativo em que 

faz uma alusão irônica ao filme Guerra nas estrelas: “A Guerra das Estrelas: os tristes 

figurantes da escrita e da edição, publicadores [em caixa rasa] fora-do-sério, porque Escritores 

e Editores são de outro filme, têm o mau hábito de atribuir ao crítico literário o obscuro papel 

de Darth Vader, O Senhor das Trevas, enquanto desconhecem, ou fingem desconhecer, as 

diferenças entre o Bem e o Mal criados e ignoram a ausência de Força nas obras escritas e 

publicadas”95. Tal como Freitas e Guerreiro, Álvaro considera a crítica de estrelas uma “bengala 

de pensamento”96, um sistema usado para dispensar o trabalho de pensar e analisar criticamente 

a obra. Também como eles, desaprova o excesso de poder e de importância concedido ao crítico 

literário midiático, assim como os critérios duvidosos e espúrios da crítica de estrelas. De resto, 

Álvaro censura a subserviência dos escritores ao mercado, que orientariam sua escrita pelo 

objetivo de alcançar uma melhor cotação de sua obra nas avaliações arbitrárias feitas pela crítica 

da grande imprensa. Mais uma vez, um colaborador da revista vem apontar a trivialidade desses 

escritores que abdicaram de sua independência, autores “sem fôlego nem músculo” que 

“deliram com a suposta imortalidade e têm visões de estrelas e constelações à volta da sua 

cabeça pouco iluminada: auras de vã glória, coroas de logros”97. Novamente, a crítica voltada 

para o mercado é associada a uma literatura inferior, descartável, incapaz de resistir à passagem 

do tempo, estabelecendo-se uma incompatibilidade entre mercado e qualidade literária:  

 
E vós? Deixai toda a esperança, vós que entrais. A falsa senha e contra-senha que 

exibis vaidosamente na mão e na vã língua ortograficamente acordada não vos 

permitirá o acesso à Ordem Canónica. Quereis fitas? Aplausos e glória externa na 

estreia da vossa miséria? Exigis ver mais estrelas pelo tombo medíocre que destes, a 

rasteira que passastes a vós próprios? A Poesia não é um laço, é uma gravata 

colombiana. Se a respiração não for brutal e o corpo poético que carregais não estiver 

possuído por uma força demoníaca, não vale a pena, literalmente, arriscardes a vossa 

pequena veia apoética, a veia cardíaca parva, contra o garrote crítico da posteridade, 

indiferente às movimentações estelares.
98  

                                                           
95 ÁLVARO, Ricardo. Omnia obstant: ne imprimatur. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 23. 
96 Idem. 
97 Ibidem, p. 24. 
98 Ibidem, p. 23. 
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De fato, preocupa particularmente a Cão Celeste o efeito do mercado sobre a criação 

literária. Os colaboradores denunciam com frequência os autores que se rendem a interesses 

econômicos ou ao desejo de celebridade, o que lhes retiraria a independência e a autonomia, 

afetando diretamente seu processo criativo e comprometendo a qualidade de sua obra. A revista 

nutre um ideal de escritor completamente desapegado de qualquer recompensa que sua escrita 

possa lhe trazer. Roque defende que o escritor não deve esperar qualquer benefício pessoal por 

meio da literatura, parecendo mesmo propor para ele um ideal de pobreza e anonimato 

semelhante ao que Diógenes pregava:  

 
Grande escritor, as palavras matam-te. A crença nas palavras mata-te. A esperança 

que advém dessa crença, mata-te. O fracasso ou a glória que venhas a ter, mata-te. O 

que te dão, mata-te. O que te tiram, mata-te. O que de ti esperam, porque te deram, 

mata-te. O que de ti esperas, porque te esforçaste, mata-te. O que não esperas, mas 

ainda assim continuas a esperar porque, lá está, a crença e a esperança que dela advém 

continua a minar, mata-te. Apenas a vida pobre, a vida ninguém de toda a gente, a 

vida vulgar que há para viver, te pode salvar.
99 

 

A independência era um valor fundamental também para os cínicos gregos, pois a 

felicidade para eles dependia do total desapego em relação aos favores da sociedade, que não 

os concede ao indivíduo sem impor condições que cerceiem sua liberdade. Os cínicos 

instituíram a independência e a autonomia como qualidades indispensáveis para a vida virtuosa 

e sábia, fornecendo um modelo de sabedoria que seria seguido pela cultura helenística posterior. 

A partir deles, o verdadeiro sábio é aquele que, dentre outros aspectos, não depende de ninguém 

nem deve nada a ninguém e, por isso, é livre para dizer a verdade, ainda que desagrade a seus 

interlocutores: 

 
Os cínicos haviam tido sucesso em mostrar que muitos valores convencionais eram 

vulneráveis a um exame crítico. Haviam libertado a felicidade da sua dependência 

costumeira das circunstâncias externas e posto em prática a capacidade da razão de 

descobrir uma autonomia que pudesse fundamentar o bem viver exclusivamente em 

seus próprios recursos. Desse modo, eles transmitiram à filosofia helenística a noção 

                                                           
99 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 23. 
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do sábio ou super-homem, que não devia satisfação a ninguém além de a si mesmo e 

não era afetado pelas paixões que perturbam outros de caráter menos fortificado. Essas 

foram contribuições radicais para a ética grega [...]. (LONG, 2007, p. 56)  

 

Em conformidade com esse ideal cínico de independência, os colaboradores geralmente 

manifestam desprezo pelos “escritores e puetas (sic) contemporâneos, que se assumem 

placidamente como literatos em busca de pódio, dinheiro, toscas regalias”100. Hugo Pinto 

Santos cita versos de Jorge de Sena que declaram que não é literatura o que esses escritores 

escrevem, equiparando-os a bandidos em busca apenas de dinheiro: “Esclareça-se uma coisa é 

literatura / comprometida ou não, e uma outra coisa / é literocambada, ou seja uma pandilha / 

ou várias assaltando à naifa e gritos / de a bolsa ou a vida”101. Pode-se associar também esse 

desprezo pelos escritores em busca de celebridade e vantagens financeiras à condenação da 

fama e da riqueza pelos cínicos gregos, ainda que para estes tal condenação decorra de uma 

busca da felicidade na natureza, enquanto para os colaboradores da revista o que está em jogo 

é o ideal de criação independente e livre de condicionamentos socioeconômicos. Nesse sentido, 

Paulo da Costa Domingos critica os escritores que se deixaram cooptar pelos grandes 

conglomerados editoriais: 

 
Convém, neste momento, os intelectuais darem-se ares de uma unidade frentista, uma 

vez que tem sido sempre cada um sabe de si. Basta recordar o seu total mutismo 

colectivo perante as sucessivas vasas de concentração das antigas editoras em 

conglomerados de capitalismo selvagem... Ao que parece, são os escritores a matéria-

prima nessas negociatas — seria de seu interesse saber como e a quem foram sendo 

vendidos os respectivos contratos editoriais. Ou será que esta gente, para publicar a 

torto e a direito, já se comporta como jogadores da bola, tanto lhes faz seja à esquerda 

ou à direita?!...
102

 

  

 O mercado se apropriaria até mesmo da suposta rebeldia do escritor, transformando-a 

em estratégia de marketing para aumentar as vendas: a insubmissão torna-se uma mera imagem 

                                                           
100 FREITAS, Manuel de. Manuel de Castro ou a passagem invisível. Cão Celeste, Lisboa, n. 5, mai. 2014, p. 66. 
101 Apud SANTOS, Hugo Pinto. A segunda parte do prodígio. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 74. 
102 DOMINGOS, Paulo da Costa. Se não é para intervir, para que é que escrevem?!!... Para estragar papel?... Cão 

Celeste, Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 6. 
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esvaziada de conteúdo, polida para atrair o público consumidor, o que na prática resulta na 

subserviência do escritor ao mercado, numa falsa revolta submetida a objetivos 

propagandísticos:  

 
Temos, assim, nesta montagem do JL, em grande evidência heróica os que (sinceros 

ou a mentir com os dentes todos) se julgam na barricada. Cai bem, ajuda a compor a 

imagem e, talvez, a vender uns livritos. O consumidor gosta de produtos de marca, 

com prestígio. Todavia, trata-se de uma apregoada combatividade que ainda não 

encontrou a saída do beco! — ou então encontram-se todos a aguardar deferimento 

dalgum pré-aviso de greve, dalgum pedido de autorização para se revoltarem, para 

sabotarem o sistema, para passarem à acção directa?...
103

 

 

 Essa acusação de Domingos contra os escritores e intelectuais que construiriam uma 

autoimagem falsa de rebeldia para angariar fama é evocativa da disputa pela herança da tradição 

cínica grega no século II d.C. Luciano censurava em Peregrino a sua busca pela fama por meio 

de atos performáticos, tornando o inconformismo cínico uma caricatura em gestos que visavam 

à autopromoção (GOULET-CAZÉ; BRANHAM, 2007, p. 28). Parece haver uma tentativa da 

revista de distinguir o seu próprio inconformismo, defendido como autêntico, do possível 

inconformismo de escritores que não pertençam ao grupo de colaboradores ou não tenham 

afinidade com eles, considerado uma mera estratégia de marketing. Dessa forma, os 

colaboradores da Cão Celeste arrogam tacitamente a si mesmos e aos que lhes são afins a 

prerrogativa de serem os legítimos continuadores da tradição cínica de rebeldia, o que faz 

lembrar o embate entre Luciano e Peregrino no período imperial romano. Como se verá no 

terceiro capítulo, há aqui, no dizer do filósofo Peter Sloterdijk, a oposição entre o cinismo 

subversivo herdado da tradição grega e o cinismo moderno, esvaziado do caráter insurgente e 

contestatório do cinismo antigo e convertido em estratégia conformista de sobrevivência. A 

rebeldia performática e propagandística dos escritores cooptados pelo mercado, como apontada 

por Domingos, seria um cinismo moderno oriundo da percepção de que é preciso se render ao 
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marketing para sobreviver como escritor, contra o que se insurgiria o cinismo de raiz grega da 

revista. Nessa perspectiva, Domingos acusa, de forma direta e agressiva, o servilismo de 

intelectuais que se autoproclamam insubmissos quando, na verdade, estariam servindo a 

interesses escusos e espúrios: 

 
Ao serviço de quem têm estado até agora os intelectuais a intervir?...  

Porque, mesmo unicamente produzindo lixo vendável em livrarias ou em galerias de 

arte, etc., todos sem excepção servem um senhor, um partido, uma causa, uma 

entidade patronal. Deseja-se saber quais, quem, o quê. Alguém se acuse. [...] Há que 

ter uma ideia do que reina no segredo, quem são os ratos, quem é a fada-madrinha, 

quem são os meros predadores, os empreiteiros, a gente do «bem haja» (e os outros), 

etc.
104 

 

 Em sentido semelhante, Domingos denuncia em outro texto a apropriação da literatura 

pelo mercado, desta vez tratando mais especificamente da poesia. Tomando de empréstimo 

palavras que atribui a Fernando R. de la Flor, ele contraria a crença geral dos colaboradores no 

poder de resistência da poesia105 e declara que ela já foi assimilada e domesticada pelo mercado, 

ainda que tenha conseguido resistir por bastante tempo. A poesia teria finalmente sucumbido 

ao processo de homogeneização da cultura em curso no mundo contemporâneo, abdicando de 

sua radical alteridade e de sua resistência contra a reificação dos homens perpetrada pelo 

sistema capitalista. Segundo a citação do professor e teórico espanhol feita por Domingos,  

 
«a poesia já não é o idiolecto, nem expressão da radical alteridade do falante, nem  

[acto,  

portanto, de natureza rebelde contra a evolução da cultura objectivante, coisificante 

— pelo contrário, torna-se o espaço emblemático onde, finalmente, se produziu uma 

domesticação  

hoje, o poeta entra no mercado comunicacional valendo-se de versos que já não lhe  

pertencem na verdade — tudo faz parte de uma progressiva institucionalização de  

um sector produtivo da cultura, que talvez tenha sido o último a integrar-se no  

gigantesco processo que visa homogeneizar os homens (a sua produção simbólica)  

                                                           
104 DOMINGOS, Paulo da Costa. Se não é para intervir, para que é que escrevem?!!... Para estragar papel?... Cão 

Celeste, Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 6. 
105 Apesar de os colaboradores geralmente afirmarem a capacidade de resistência da poesia, ocorrem às vezes 

aparentes oscilações nessa crença. Há, por certo, uma disforia que permeia constantemente os textos da revista e 

parece lançar dúvidas sobre sua crença na possibilidade de resistência. No entanto, como se verá na segunda parte, 

trata-se de uma disforia performatizada que, na verdade, produz o efeito de reforçar para o leitor a necessidade de 

resistir.  
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e as mercadorias»
106 

 

Num poema em prosa intitulado “Lucro”, Jorge Roque condena igualmente a literatura 

que se volta para os interesses comerciais do mercado, assim como o escritor que se orienta 

unicamente pelos lucros advindos de sua obra e pelo desejo de fama, de público e de aclamação 

pela crítica. Ele lamenta a espetacularização da literatura, sugerindo que a exposição permitida 

pela Internet e pelas redes sociais teria alimentado o narcisismo do escritor e seu desejo de 

alcançar celebridade. Ao mesmo tempo, ao criticar o mercado por publicar apenas livros de 

leitura fácil, destinados a grandes públicos, Roque insinua a ausência de complexidade e 

profundidade da literatura direcionada ao lucro. A lógica capitalista da lucratividade — movida 

pela necessidade de ganhos imediatos, o que exige uma rápida celebrização do escritor e sua 

obra — seria deletéria para a literatura, pois anularia o desejo que a motiva de conhecimento 

do mundo e do ser humano, e de expressão desse conhecimento, o que demanda uma reflexão 

e um pensamento prolongados, não submetidos aos imperativos da imediatidade. Roque 

assevera, inclusive, que a lógica do lucro “sufoca a criatividade”107. Enfim, como é comum na 

revista, ele denuncia os efeitos nocivos da promiscuidade entre a literatura e o mercado, com o 

comprometimento da qualidade literária: 

 
Ouço o físico afirmar que a imposição de resultados a curto prazo, a concentração de 

esforços na aplicabilidade imediata, é nefasta e redutora para a investigação científica, 

lembrando que a maior parte das descobertas que geraram aplicação prática, explorada 

ulteriormente em larga escala, foram dirigidas pela vontade instintiva de perceber, 

resolver um problema teimoso, explicar um facto inesperado.  

O mesmo se passa na literatura, fico a pensar. Livros orientados para o leitor, textos 

de leitura fácil, temas de interesse geral, feiras, festivais, poses, entrevistas, 

autógrafos, espreitadelas pelo óculo indiscreto ao elemento pessoal, o pequeno 

segredo, o inconfessado fetiche e, cereja no bolo, cume no topo, lugar cimeiro na 

tabela das vendas a retalho ou, mais ridículo, nome maior das críticas a retalho, das 

ocorrências no gugâl sârche, do número de visitantes no blogue, de laiques no 

feicebuque, etc. e tal, oco e mediático, nulo e frívolo, como se pretendia.  

E claro que é nefasto e redutor para a criação literária. E tal como nas descobertas 

científicas, a maior parte dos textos que se tornaram integrantes do pensamento e da 

                                                           
106 DOMINGOS, Paulo da Costa. Aquele que vai partir... (leituras de verão). Deverão tais leituras partir com 

aquele. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 69. 
107 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste. Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 20. 
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cultura humana resultaram da procura cega de modos de exprimir o facto bruto de ser 

homem, de estar vivo [...].
108 

 

Crítica semelhante é feita no poema “Elegia para um peixinho de prata”, de Rui Caeiro, 

em que se lamenta ironicamente a morte de um peixinho-de-prata109 antes de sua consagração 

como escritor: 

 
Estou em crer que ninguém vai chorar a tua morte e eu também 

não, ninguém. [...]  

[...] Agora, aqui, nesta obscura elegia, tão obscura 

como tu próprio, peixinho de prata, trata-se de realçar a prática 

pura e dura da literatura, dia a dia, todos os dias. [...] 

[...] 

[...] Trata-se sim de lamentar, e profundamente, que não 

tenhas dado à estampa aquela obra maior que toda uma aturada 

frequência de livros, aliada à tua perspicácia, deixavam adivinhar.  

Um desses originais que era só levar a uns certos editores 

que eu cá sei — o Vítor, o Manuel, o Diogo, o Miguel — e eles logo  

tratavam de atar e pôr ao fumeiro, até lambiam os beiços. 

Podias augurar uma boa recensão crítica da parte do Hugo, a qual  

ninguém entenderia por completo mas todos apreciariam muito. 

Podias ter sido, ainda que por escassas semanas, a grande 

atração, a estrela da companhia, não foste coisa nenhuma. Nem 

sequer constaste da secção necrológica do J.L., raios partam um 

tamanho desamparo. Podias ter arrecadado, sei lá, o prémio 

Camões ou o Pessoa, ou mesmo os dois. E o que de ti vai 

restar será não mais que uma mancha castanha dentro 

de um livro — aprazível túmulo, concedo, para um modesto 

peixinho de prata — mas para a posteridade, tão-só uma mancha 

de aspecto duvidoso, a fazer lembrar esperma seco sobre 

a página. Sim, podias ter sido tanta coisa, era uma questão de sorte 

ou de oportunidade, que não chegou a haver. Morreste. Foi pena.
110

 

 

Há no poema uma crítica a todo um circuito de promoção e aclamação do escritor, 

armado e patrocinado pelo mercado, em que ele precisa se inserir para ser conhecido e conseguir 

viver de sua escrita no mundo contemporâneo: as boas relações com editores, a divulgação e o 

elogio da crítica e da imprensa, a conquista de prêmios literários, a sua transformação em 

celebridade por meio da publicidade financiada pelo mercado editorial. O escritor que não se 

insere nesse circuito amarga uma prematura morte simbólica, como é o caso do peixinho-de-

                                                           
108 Ibidem, p. 19. 
109 Tipo de traça de corpo cinzento prateado bastante nocivo ao papel. 
110 CAEIRO, Rui. Elegia para um peixinho de prata. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 83-84. 
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prata. E para se inserir nele, ele precisa submeter a sua literatura aos critérios determinados pelo 

mercado, baseados no que se considera ser o gosto do grande público e orientados pelo objetivo 

do lucro. E o poema indicia a mediocridade intelectual desse público, perceptível na sua 

incapacidade de compreender uma recensão crítica, o que deixa implícito que a literatura 

produzida para ele deve ser igualmente medíocre para que ele possa entendê-la e assimilá-la. 

Muito sutilmente, insinua-se que esse circuito patrocinado pelo mercado seria nocivo para a 

literatura, tornando-a uma “prática pura e dura”. 

Ao mesmo tempo que a revista acusa essa submissão da literatura ao mercado, são 

valorizados pelos colaboradores os escritores e editores que preservam sua irreverência e 

independência de interesses econômicos. As edições de autor, por exemplo, são bastante 

apreciadas por eles, pois estariam fora do circuito editorial estabelecido, com destaque para o 

seu caráter marginal e não voltado para o lucro. Esse é um dos aspectos que Cilleruelo elogia 

na obra de Rui Caeiro, que, “ao imprimir os seus sete livros seguintes com a indicação «edição 

do autor», [...] manifestou a sua vontade de criar uma margem também à margem da margem 

estabelecida”111. De fato, Caeiro é exaltado por ele como exemplo de independência, não se 

curvando ao desejo de lucro ou de fama: 

 
Seria ilusório pensar que a pressão das editoras, do êxito mediático e das opiniões 

críticas não afecta a escrita. Não é fácil demonstrá-lo [...], mas talvez este seja o factor 

que condiciona de forma mais determinante uma «carreira» literária. A primeira 

afirmação que quero fazer sobre Rui Caeiro é precisamente esta: a sua forma de se 

conceber enquanto escritor é hoje exemplar. Aliás, representa o modelo ao qual se 

pode recorrer em oposição à uniformidade, ao conformismo e ao convencionalismo 

com que a escrita se sujeita às exigências da época, que actualmente caminham em 

direcção a um objectivo único, o êxito económico. Rui Caeiro encarna outra maneira 

de ser escritor. Continua a imprimir as suas obras quer como edições de autor [...], 

quer em editoras independentes, vinculadas na sua maioria a projectos artísticos ou 

poéticos de grupos emergentes. E, acima de tudo, a sua obra oferece uma coerência 

interior que brilha sem ser maculada por exigências editoriais [...], nem por 

expectativas críticas [...]. Mesmo antes de o lermos, Rui Caeiro deslumbra pela 

fidelidade a si próprio e à poesia que ilumina a sua obra. É desta inusitada lealdade 

que emana o seu carácter exemplar.
112

 

   

                                                           
111 CILLERUELO, José Ángel. Rui Caeiro, poeta. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 48. 
112 Ibidem, p. 48-49. 
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Em sentido semelhante, Freitas realça a independência e ousadia de Rui Nunes, assim 

como sua coragem de “denunciar, sem equívocos, todos aqueles que aceitam pactuar com 

estratégias mercantis tão fúteis quanto deletérias”113. Ele valoriza ainda o confronto de Rui 

Nunes com o poder, atitude comum aos cínicos, afirmando que ele “combate sem rodeios «a 

iníqua alegria dos sacanas» que passaram a dominar as artes e as letras deste minúsculo país”114. 

Além disso, a não condescendência de Nunes é destacada, bem como seu exercício radical da 

parrhēsia cínica: “Indiferente à geral anuência (a)crítica, Rui Nunes ousa denunciar o «fumo 

literário que / sobe dos montes de entulho», na certeza de que «cada época dá ao entulho o seu 

brilho». Mas o seu escárnio limpo vai ainda mais longe, ao condenar implacavelmente o circo 

reles em que se transformou o meio literário [...]”115. 

  No mesmo número desse texto de Freitas, apenas dez páginas depois, as qualidades que 

ele identifica em Rui Nunes são confirmadas por uma entrevista com o poeta. Com efeito, uma 

das falas de Nunes corrobora a parrhēsia e a não condescendência apontadas acima, numa 

agressividade própria aos cínicos antigos: “Talvez eu não fale como eles querem que fale, mas 

eu falo como quero falar. As pessoas têm medo daquilo que eu vá dizer, porque não tenho peias, 

eu digo o que me apetece, como me apetece. E é isso que as pessoas temem. [...] E falo com 

veemência. Essa veemência também assusta”116.  

 Em outro texto, Freitas reafirma o valor da independência, irreverência e insubmissão 

do poeta, dessa vez em relação aos modismos literários e correntes artísticas de sua época. É o 

que ele elogia em Manuel de Castro, salientando que, apesar de atento ao Surrealismo, o poeta 

“não demonstrou nunca qualquer gosto pela ortodoxia nem pelo epigonismo”117, e cita os 

seguintes versos do poeta que representam essa irreverência: 

                                                           
113 FREITAS, Manuel de. Lugares de cinza. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 44. 
114 Ibidem, p. 46. 
115 Ibidem, p. 43. 
116 CALEIRO, Maria da Conceição; NUNES, Rui. «Uma plenitude terrível». Maria da Conceição Caleiro 

entrevista Rui Nunes. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 53. 
117 FREITAS, Manuel de. Manuel de Castro ou a passagem invisível. Cão Celeste, Lisboa, n. 5, mai. 2014, p. 65. 
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é o momento portanto de quebrar as estátuas 

de rasgar todas as bandeiras 

de eliminar as palavras por excesso 

de destruir as máquinas 

e renovar o espírito antes que se dissolva no excremento
118 

 

 Também numa valorização do inconformismo cínico, Pádua Fernandes aprecia o editor 

Vitor Silva Tavares por ele não ceder às imposições do mercado e subverter a lógica de 

produção capitalista em seu trabalho de edição, numa atitude de independência e rebeldia contra 

o sistema: 

 
O editor da & etc sempre manteve um perfil de esquerda que não se limitou aos planos 

do discurso e do conteúdo dos livros, mas se estendeu ao modo de produção: a editora 

jamais ficou com os direitos dos autores, nunca reimprimiu os livros (com exceção de 

O Bispo de Beja, em razão de a obra — caso único após a Revolução dos Cravos — 

ter sido apreendida e incinerada pela Justiça portuguesa). Vitor Silva Tavares pôde, 

em mais de uma ocasião, ressaltar essa distinção política do seu trabalho [...].
119

  

 

Logo em seguida, ele cita uma fala do próprio Vitor Silva Tavares que revela o caráter 

revolucionário de seu trabalho como editor, num enaltecimento da resistência: 

 
Quando noutras entrevistas me perguntam: «Que linhas segue o & etc do ponto de 

vista conteudístico?» — tenho grande dificuldade em responder. O mais fácil é 

apresentar o catálogo e pedir que tirem as próprias conclusões. As linhas de força 

estão patentes no catálogo. Não é uma, serão várias. Então qual é o denominador 

comum? O modo de produção. Esse é exactamente o mesmo hoje, como quando 

nasceu. E é esse modo de produção que é político. Porque é fácil fazer catilinárias 

contra a exploração capitalista, contra a globalização das multinacionais. Eu, em 

qualquer café, posso estar a falar três horas sobre isso e, entretanto, na minha vidinha, 

no meu comportamento, cá estou eu. Não é verdade? Ora, aqui temos outro modo de 

produção — aí está a resposta, a resistência, a resistência política.
120

 

  

 Numa convergência de opiniões, Manuel de Freitas também exalta Vitor Silva Tavares 

por sua independência, enfatizando sua franqueza e não condescendência, qualidades 

geralmente atribuídas a Diógenes e facilmente constatáveis nas anedotas sobre ele. Em verdade, 

                                                           
118 Idem. 
119 FERNANDES, Pádua. Nota sobre Vitor Silva Tavares e sua recusa ao prêmio Ler/Booktailors. Cão Celeste, 

Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 8. 
120 Idem. 
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o próprio Freitas relaciona o editor ao filósofo cínico, sugerindo que este, se procurasse pelas 

ruas lisboetas, com sua lamparina acesa, um homem verdadeiro, iria ao encontro do editor em 

seu local de trabalho: “Se Diógenes, de lanterna acesa, conhecesse Lisboa, desceria certamente 

até ao subterrâneo três”. Freitas conclui o seu texto com essa frase após relatar a recusa de Vitor 

Silva Tavares a publicar seu primeiro livro, louvando a sinceridade do editor na carta que este 

lhe enviou comunicando sua decisão e expondo os motivos: 

 
E, seja como for, a franqueza e a generosidade da crítica epistolar fizeram-me ter ainda 

maior consideração pelo editor e pelo homem que fundou a & etc. 

[...] Tenho pena dos poetas que encontram facilmente editores passivos, que os 

poupam à grande luta de avaliar, verso a verso, cada poema. É o caminho mais usual, 

pois não abundam, entre nós, editores-poetas do calibre de Vitor Silva Tavares. Um 

editor, tal como um homem, define-se mais por aquilo que recusa ou questiona do que 

pelo que tranquilamente aceita.
121 

 

 Pádua Fernandes destaca ainda a independência de Vitor Silva Tavares por sua recusa 

de prêmios literários concedidos por instituições vinculadas aos interesses do mercado editorial, 

desprezando as tentativas deste de cooptá-lo por meio da concessão de benesses: “No caso de 

Vitor Silva Tavares, não se trata de falta de qualidade do premiado — longe disso. A justificada 

recusa decorre do caráter antioficializante desse editor, incompatível com as instituições que 

tentam laureá-lo. Trata-se de caso em que não apenas o artista rejeita o prêmio, como sua obra 

também o faz”122. Numa crítica ao sacrifício da independência em prol da fama — crítica que 

também era feita pelos cínicos gregos —, Fernandes denuncia o aliciamento de artistas e 

escritores por meio da concessão de prêmios artísticos e literários — e da fama que eles 

proporcionam —, que contribuiriam também para transformar a arte e a literatura num 

espetáculo lucrativo. Os colaboradores frequentemente atacam os prêmios literários concedidos 

por instituições vinculadas ao mercado editorial, conferidos a autores cheios de supostas 

                                                           
121 FREITAS, Manuel de. As coordenadas líricas. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 3-4. 
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“qualidades literárias”, mas que, em verdade, seriam qualidades fabricadas pelos mecanismos 

de propaganda do mercado, sendo o prêmio parte de uma estratégia de marketing para divulgar 

o escritor e a obra que se deseja vender. Novamente, como é recorrente na revista, há aqui o 

combate à promiscuidade da literatura, e da arte como um todo, com o poder econômico e 

também com o poder político, o que comprometeria sua independência, sua autonomia e, por 

conseguinte, sua qualidade, além de neutralizar seu caráter de resistência: 

 
[...] Historicamente, eles [os prêmios artísticos] foram sendo recriados e apropriados 

de formas muito diferentes, inclusive para cooptar artistas. [...]  

[...] quem mais havia ganhado eram os meios de comunicação e os políticos com o 

«espetáculo» da concessão do Nobel a Saramago, que havia feito intensa campanha 

para recebê-lo. E a espetacularização do «mundo da cultura», pode-se constatar, tem 

aumentado e, com ela, a docilidade dos artistas ao poder. Como escreveu Bolaño, «o 

poder, qualquer poder, seja de esquerda ou de direita, se disso dependesse, só 

premiaria funcionários, leais e obedientes». 

[...] Entendo [...] que aqueles que se consideram escritores porque prezam a «política» 

(politicagem é mais apropriado) literária, e não a literatura, prefiram os prêmios ao 

livro que jamais escreverão. Sabem qual é o valor a que podem chegar.
123

 

 

Freitas também desaprova esse tipo de prêmio literário, alegando que a escolha dos 

laureados seria muitas vezes resultado de uma política de troca de favores. Desse modo, ele põe 

sob suspeita o mérito dos que recebem esses prêmios, assim como a idoneidade dos que os 

concedem: “Como escrever sempre também cansa, o pseudo-crítico passou a ser júri regular de 

concursos literários e televisivos de grande repercussão e nenhum interesse. [...] Consequência 

directa da alínea anterior, o pseudo-crítico é regularmente premiado por obras de pouca 

repercussão e nenhum interesse”124. 

Assim, como parte da oposição entre mercado e qualidade literária apontada 

anteriormente, estabelece-se também na revista uma incompatibilidade entre qualidade literária 

e desejo de fama do escritor, pois, no mundo contemporâneo, a celebridade do escritor depende 

de sua submissão ao mercado para poder usufruir de seus mecanismos de propaganda. Jorge 
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Roque sugere a mediocridade dos autores demasiadamente preocupados com o valor que a 

sociedade lhes confere: “Comparam-se, escrutinam-se, medem-se em literatura e importância. 

Lamento, não os entendo. Que buscam afinal de tão grandioso, incomensurável, que não cabe 

no que são?”125. Segundo ele, o escritor só pode servir a um único Deus, que é a própria 

literatura, não devendo buscar com sua escrita objetivos que não sejam literários, sob pena de 

comprometer a relação — muito valorizada pela revista — entre literatura e autenticidade. Ao 

aceitar as imposições do mercado com o intuito de alcançar celebridade, o autor não pode ser 

sincero em sua escrita, ou seja, deve abdicar de manifestar suas convicções e seus valores ético-

morais; não pode, portanto, ser fiel à sua visão de mundo. Como se verá na segunda parte, sem 

essa fidelidade, o escritor não consegue produzir uma obra autêntica, condição que os 

colaboradores julgam necessária para que ela alcance qualidade e relevância. 

Consequentemente, o desejo de fama impediria o autor de escrever o que eles entendem por 

verdadeira literatura, produzindo, em vez disso, o que Freitas chama de “pseudo-literatura”126. 

Nesse sentido, Roque recomenda ao escritor: “Disse-te que só se podia servir a um Deus, que 

era essa a lei que nenhuma inteligência ou talento enganavam. Dá-te por inteiro às palavras, dá-

te sem nada quereres para lá do acto de escrever, e elas serão tuas por inteiro. Procura nelas o 

reconhecimento, a celebridade, a glória, e elas dar-te-ão reconhecimento, celebridade, glória 

talvez, mas não a elas”127. 

Ao mesmo tempo, os colaboradores apreciam os autores que conscientemente abdicam 

do reconhecimento público e da necessidade de ter um grande número de leitores, pois somente 

assim, desapegados da fama, podem garantir sua independência em relação aos interesses 

econômicos do mercado editorial. Dessa forma, Freitas elogia Emanuel Jorge Botelho por sua 

opção pela “invisibilidade”, destacando as tiragens reduzidas de seus livros e sua posição à 

                                                           
125 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 21. 
126 FREITAS, Manuel de. O pseudo-crítico panfletário. Cão Celeste, Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 12. 
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margem do mercado: “Emanuel Jorge Botelho é, em boa parte por deliberação própria e 

respeitável, um «poeta invisível». Há vários anos que a maioria das suas publicações têm 

tiragens limitadíssimas, sendo muitas delas destinadas exclusivamente a ofertas. [...] Em 2011, 

Emanuel Jorge Botelho publicou duas plaquetes, correspondendo cada uma delas a um único 

poema. São ambas edições fora do mercado [...]”128. 

Associado a isso, Freitas condena os casos de incorporação do poeta ao mercado, em 

que este tentaria transformá-lo e a sua poesia em mercadorias. Ele lamenta, por exemplo, o que 

fizeram com a poesia de Herberto Helder, convertida num negócio lucrativo que tornou sua 

obra um objeto vazio propiciador de prestígio a quem a adquira e exiba, transformando-a numa 

espécie de poesia kitsch indicativa de cultura e erudição: 

 
Além da aura que se foi tecendo em torno de Herberto Helder (ao ponto triste de, para 

algumas pessoas, ter um livro do autor na estante ser o equivalente decorativo de 

possuir na sala de jantar uma serigrafia de Júlio Pomar ou um serviço Vista Alegre), 

convém não menosprezar a feroz especulação de alfarrabistas e coleccionadores que 

devoram cada novo livro de Herberto Helder como quem aposta na Bolsa ou adivinha, 

sem grande margem de erro, que este ouro vai envelhecer muito bem. A poesia, é de 

novo, o que menos importa.
129  

 

Em sentido semelhante, Jorge Roque critica o processo de consagração e 

institucionalização cultural de Herberto Helder, que o teria transformado numa espécie de 

monumento ou de patrimônio nacional, ao mesmo tempo que tornou sua obra e sua imagem 

presas daqueles que as utilizam para obter lucros ou ganhos pessoais. Denuncia, assim, o uso 

ilegítimo que a sociedade e o mercado fazem do poeta consagrado:  

 
Penso no poeta Herberto Helder, só me encontrou quando já estava a despedir-se e a 

poesia era, precisamente, o erro de que se queria livrar, mas o país literário, o país 

cultural, renderam-se muito antes, quiseram até dar-lhe prémios que não quis receber, 

na sua morte disseram o maior poeta português da segunda metade do século, morreu 

há uns meses e já nunca existiu. Enquanto isso, os espertos, concentradamente 

pragmáticos, tomam conta da pocilga e fazem a distribuição das rações do modo que 

lhes convém. Juntam-se-lhes, reverentes, os traidores, os cobardes, os submissos, os 
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doutos coniventes e os indignados alheados, todos ao serviço do mesmo bem comum, 

ó tão bem distribuído, a grotesca mediocridade.
130 

  

No entanto, essa apropriação da poesia pelo mercado é pouco frequente, sendo mais 

comum na revista a acusação da apropriação da prosa. Em verdade, o mercado editorial é mais 

hostilizado pela Cão Celeste por relegar a poesia a uma condição de marginalidade, pois ela 

não constituiria produto lucrativo. Críticas nesse sentido aparecem regularmente na revista, 

sendo particularmente recorrentes nos textos de Manuel de Freitas: 

 
[...] não deixa de ser curioso verificar que no número 108, de Dezembro de 2011, a 

Ler tem um dossier em que é pedida a dez críticos uma lista dos dez «melhores livros 

de 2011». Desses dez críticos [...], apenas dois incluem na sua lista títulos de poesia. 

[...] Esta secundarização óbvia da poesia faz jus aos índices de mercado, é o reflexo 

promíscuo mas transparente da actual realidade editorial portuguesa — se pensarmos, 

por exemplo, que as poucas «grandes editoras» que ainda apostam na poesia 

reduziram as tiragens de 2000/1500 exemplares para 600/500. [...] Mais perturbante, 

creio, é verificarmos que o destaque da capa deste mesmo número da Ler consiste na 

seguinte afirmação de Mário Soares: «Tentei muita coisa, até poesia». Não querendo 

ser demasiado malévolo, é como se nos fosse dito ou sugerido: «Fiz tudo, até pedir 

esmola». [...] A poesia, no menos eliotiano dos sentidos, já não interessa.
131

   

 

 A crise da poesia na contemporaneidade é identificada com frequência pelos 

colaboradores. Freitas refere-se reiteradas vezes à perda de espaço e ao desprestígio da poesia 

num mundo dominado pelo mercado. Ao comentar uma lista de mais vendidos do semanário 

Expresso — em que o livro Servidões, de Herberto Helder, aparece na terceira posição na 

categoria “Ficção”, sendo a outra “Não Ficção” —, ele destaca a ausência de lugar para a poesia 

nas categorizações impostas pelo mercado, apontando isso como sintoma de uma crise cultural:  

 
Ora o que isto [um livro de poesia categorizado como “Ficção”] demonstra 

cabalmente é o não-lugar da poesia. Os tops não estão preparados para fenómenos de 

vendas como Servidões, que fazem com que a poesia tenha de ser encaixada numa de 

duas categorias que, por motivos diferentes, lhe são hostis ou inadequadas. 

Independentemente dos apoios teóricos a que recorramos, é muito difícil determinar 

onde começa ou termina a ficção, mas torna-se muitíssimo claro, para um leitor atento, 

o que é ou não é poesia. O deslocamento de um livro como Servidões — ou a 

indesejabilidade da poesia, num mundo que tende a descategorizá-la impunemente — 

consiste em este não ter qualquer afinidade ética ou literária com produtos 

contemporâneos como Madrugada Suja, de Miguel Sousa Tavares, ou A Dieta dos 31 
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Dias, de Ágata Roquette. Chegamos, enfim, ao «tempo de indigência» profetizado por 

Hölderlin. E já não há bárbaros que nos salvem deste grotesco abismo civilizacional 

e cultural em que abruptamente resvalámos.
132 

 

Em vista disso, o poeta é socialmente excluído e economicamente desfavorecido, pois 

seu ofício de nada serve para o processo lucrativo de produção e consumo. Com efeito, haveria 

uma proximidade de estatuto social do poeta, como concebido pela revista, e Diógenes, descrito 

como um mendigo pela tradição. À diferença de que o filósofo cínico adotava a pobreza como 

um caminho para a virtude e a felicidade, e os poetas amargam dificuldades financeiras por 

serem rejeitados pelo mercado e pela sociedade. Hugo Pinto Santos cita dois versos de Jorge de 

Sena que denunciam a marginalização socioeconômica do poeta: “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?”133. Cilleruelo chega mesmo a considerá-lo na mesma condição marginal das 

prostitutas: 

 
Auden afirmou que, se alguém lhe perguntava a profissão, dizia que era professor, 

sobretudo para não incomodar o interlocutor dizendo-lhe que era poeta. Não há 

nenhuma outra actividade que obrigue ao disfarce para evitar o incómodo de um 

desconhecido. Excepto, claro, a de dedicar-se à prostituição. Poetas e putas partilham, 

portanto, uma condição inicial: a sua maneira de ganhar a vida não é ainda aceite pela 

sociedade.  

A boémia finissecular e a arte pela arte uniram definitivamente no imaginário cultural 

a figura de poetas e prostitutas. Partilham ambos os mesmos lugares, ruas, bairros e 

noites, além de uma semelhante exclusão social e, frequentemente, de uma idêntica 

miséria económica.
134 

 

 Por outro lado, como se verá a seguir, a posição marginal do poeta é a sua garantia de 

independência dos interesses econômicos do mercado, definindo-se uma incompatibilidade — 

apontada primeiramente pelos cínicos gregos — entre independência, de um lado, e os valores 

da fama, da riqueza e do poder, de outro. Como a Cão Celeste considera a independência 
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indispensável para a liberdade de expressão na crítica e na literatura — liberdade que ela julga 

uma precondição para a qualidade e relevância de ambas —, torna-se uma consequência natural 

que a revista combata esses valores conforme eles se apresentam no mundo contemporâneo, 

pois seriam uma ameaça ao tipo de crítica e ao tipo de literatura que ela defende. 

 

 

 

2.2. A resistência da poesia 

 

 O desejo de combater os poderes que oprimem o homem determina o modo como os 

colaboradores da Cão Celeste concebem a poesia: acima de tudo, a poesia é uma forma de 

resistência contra uma ordem socioeconômica que condiciona e aprisiona o homem. A poesia 

para eles é insubmissa, não cede às imposições sociais nem se curva aos interesses do mercado. 

Uma poesia cuja potência vigorosa é capaz de demolir a ordem, de subverter os padrões, numa 

resistência cujo objetivo maior é a liberdade do homem: libertação do seu pensamento, do seu 

desejo, dos seus afetos, das suas ações, da sua capacidade de criação. Neste capítulo, analisa-se 

a configuração na revista dessa poesia como resistência, como violência destruidora da ordem, 

movida pelo valor maior da liberdade. 

 

 

2.2.1. Contra a ordem: a violência da poesia 

 

Como defende Marcos Siscar, a percepção de um mundo em crise é determinante para 

a poesia moderna e contemporânea, sendo a crise constitutiva da visão que se formou da 

experiência moderna. Segundo o autor, o discurso poético sente o impacto dessa crise, deixa ler 
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em seu corpo as marcas de sua violência e, sobretudo, a nomeia, indicando-a e dramatizando-a 

como sentido mesmo do contemporâneo (SISCAR, 2010, p. 10). A partir de então, a literatura, 

principalmente a poesia, traria uma estreita relação com os conceitos de crise e também de 

resistência: 

 
A reação àquilo que se percebe como a ilegitimidade do presente é um traço discursivo 

que conta pelo menos 150 anos, se deixarmos à parte o viés do escapismo de tipo 

romântico. [...] Dizendo de outro modo, o discurso da crise é um dos traços fundadores 

do discurso da modernidade, que atesta um modo particular de relação com o presente, 

por parte da literatura, no qual a estética (e até mesmo o “esteticismo”) é entendida 

como elemento, por assim dizer, de “resistência”. (Ibidem, p. 21)  

 

Portanto, conforme ainda Siscar, esse sentimento de crise — crise moral, social e 

cultural, incluindo a própria poesia — teria uma natureza ética, instituindo para a poesia um 

lugar crítico e de resistência. Também em crise, cada vez mais carente de prestígio social, a 

poesia é relegada a uma posição marginal, sempre desestabilizada pelo próprio discurso da 

crise. Contudo, é justamente esse lugar à margem, afastado dos favores sociais e dos poderes 

instituídos, que permite à poesia a independência e a perspectiva necessárias para constatar e 

denunciar a decadência cultural e social do contemporâneo. Ou seja, a crise paradoxalmente 

cria para a poesia um lugar de resistência à própria crise, a partir do qual se realiza a escrita 

poética.       

Assim, se, por um lado, o discurso da crise aponta para a queda do valor social da poesia, 

por outro lado, motiva decisivamente a sua escrita a partir da modernidade: “Eu diria que a 

poesia moderna surge desse sentimento de crise, afirmando-se a partir da crise, como discurso 

da crise [...]” (Ibidem, p. 175). De fato, os colaboradores da Cão Celeste manifestam essa 

dubiedade: condenam o mercado por marginalizar a poesia ao mesmo tempo que afirmam essa 

marginalidade como garantia de sua vitalidade. A apontada crise da poesia, rejeitada por não 

ser um produto lucrativo, permitiria a sua sobrevivência, pois a pouparia das investidas de um 

mercado que compromete a literatura ao submetê-la às suas leis e transformá-la em mercadoria. 
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Freitas coaduna com essa percepção: “Por ironia, e embora já ninguém se aperceba disso, a 

poesia (que não vende, não interessa, etc.) continua a ser a mais forte e intensa afirmação da 

literatura portuguesa. Talvez por lhe faltar aquilo que nunca teve: esse gosto pela prostituição 

em que tantos ficcionistas e prosadores alegremente se comprazem”135. 

Freitas estabelece com frequência essa oposição entre prosa e poesia no que se refere à 

independência em relação a interesses econômicos, acusando a primeira de ceder mais 

facilmente às pressões do mercado. Ele chega mesmo a chamar depreciativamente de 

“romancistas” os autores voltados para a necessidade de dinheiro e fama, ao mesmo tempo que 

designa como poetas aqueles escritores, de verso ou de prosa, que adotam uma postura de 

independência e resistência, numa associação implícita entre poesia e insubmissão: “Excessivo, 

desnecessário, é um único capítulo de certas excrescências lusitanas que são tranquilamente 

exportadas como «romancistas». A esses se aplica a certeira afirmação de Cioran: «Tout mot 

est un mot de trop». Aos outros, porque realmente poetas, não há palavras que os assustem ou 

diminuam. Vivem e morrem num estado de idioma; não esperam esmolas nem elogios 

fúnebres”136. 

Cilleruelo valoriza igualmente a literatura que se situa numa posição marginal, 

afirmando que as manifestações literárias situadas à margem da história literária e do circuito 

editorial estabelecido são responsáveis pela riqueza da literatura: “No centro da história 

literária, encontram-se os factos relevantes para o mundo editorial convencional, a crítica 

literária e a difusão cultural. Uma literatura, porém, torna-se mais rica quantas mais 

manifestações se encontrem à margem dessa centralidade que, por vezes, perde o interesse para 

as gerações seguintes”137. Ainda segundo ele, a inserção e integração social do escritor 

compromete sua capacidade criativa, assim como sua atitude de resistência e intervenção, 
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pondo em risco sua autonomia em relação às convenções e imposições sociais: “A vida actual, 

democrática, facilitou a inserção do escritor na sociedade. Se, por um lado, isso é obviamente 

positivo, por outro debilitou em muito a capacidade de imaginação e de intervenção — melhor 

dizendo, das duas juntas — no seu tempo. Na verdade, tornou-as protocolares”138. Há entre os 

colaboradores da revista uma predileção evidente pela posição do escritor à margem da 

sociedade, condição social que era preferida também pelos cínicos gregos, pois lhes assegurava 

a independência necessária para exercer a parrhēsia. 

Em síntese, o lugar do poeta à margem da sociedade é também um lugar de resistência, 

sendo a garantia de sua capacidade de intervenção na realidade, o que o aproxima do filósofo 

cínico. Sua marginalidade constitui uma posição de não conformação: “[...] o poeta, regra geral, 

nunca está de acôrdo, enforma o espírito de contradição por excelência e nem a própria 

liberdade o consegue aprisionar”139. Ela lhe permite perceber com clareza as incoerências dos 

valores sociais dominantes e as iniquidades que produzem. Por meio de sua poesia desprezada 

por não ser lucrativa, o poeta resiste ao mercado e às coerções da vida em sociedade. Barahona 

destaca que ele consegue criar uma linguagem capaz de salvaguardar a língua portuguesa das 

tentativas do mercado de uniformizá-la por meio do novo Acordo Ortográfico: 

 
A ortografia é o rosto das palavras. Este rosto já sofreu tantas operações plásticas, mal 

feitas, que, agora, com a última, a pior e a mais estúpida, quase ficou irreconhecível. 

Chegou a altura de parar e, nalguns casos, de voltar atrás, sob risco de se perder da 

vista e do coração o pouco que resta da fisionomia das palavras da língua portuguesa. 

[...]  

A última reforma ortográfica destina-se aos carneiros, parasitas e usurários, que 

necessitam, em simultâneo, nas arengas e transacções, do inglês básico 

americanizado, factor que acelera ainda mais a degradação da língua nacional, até a 

reduzir a um dialecto tôsco, que caracteriza, sobretudo, a classe baixa dos políticos e 

dos magarefes ocidentais sem religião. 

O poeta, neste contexto, é o único que, orientado numa linha de ortografia tradicional, 

nem sempre etimológica, [...] é o único homem livre capaz de criar a sua própria 

ortografia, indissociável da disposição rítmica e gráfica dos seus poemas.  

[...] porque a poesia é de essência monárquica e litúrgica e, como já disse alguém, 

reina sozinha ou abdica.
140 

                                                           
138 Ibidem, p. 49. 
139 BARAHONA, António. Evocação de Ruy Cinatti na livraria Paralelo W. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, 

p. 41. 
140 _____. Ortografia. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, p. 6. Itálico do autor. 



94 
 

 

Essa crença na capacidade de resistência da poesia é comum entre os colaboradores da 

revista. Num mundo ocidental descrito por eles como socialmente degenerado e culturalmente 

medíocre, a poesia apresenta-se, nos textos da Cão Celeste, como o único bastião que resta 

contra essa degradação, conseguindo resguardar sua independência e insubmissão das pressões 

do mercado e da mídia. Desse modo, em texto sobre a obra do poeta estadunidense Billy 

Collins, Ricardo Marques afirma que “estamos perante um poeta que conhece bem o seu 

território (seja as palavras com que trabalha, seja a cultura americana e ocidental onde está 

imerso) e por isso o consegue subverter como poucos”141. Manuel de Freitas e Inês Dias 

consideram a poesia como a arma da resistência cínica. No editorial do oitavo número, ao 

mencionar o aumento expressivo da quantidade de poemas publicados pela revista, os diretores 

declaram que a poesia constitui para a Cão Celeste uma arma contra a dominação do mercado 

na literatura — o que instituiria, segundo eles, um “reino pseudo-literário” — e comparam 

tacitamente os colaboradores aos cínicos gregos, cujo hábito de andar nus pelas ruas da pólis 

representava, ao mesmo tempo, a recusa do luxo da civilização e a ostentação da resistência 

contra os costumes e a falsa moral da sociedade grega: “Podemos, quando muito, deduzir de 

uma tão intensa colaboração lírica que a poesia continua a ser a melhor arma — e a mais inútil, 

também — para demonstrar a nus, despidos e andrajosos de luxo que o vosso reino pseudo-

literário não nos interessa”142. Segundo Rosa Maria Martelo, a poesia dá a ver as mazelas da 

sociedade capitalista e apresenta uma forma de relação humana alternativa num contexto em 

que as relações interpessoais são mediadas pelo dinheiro:     

 
Ora, a relação de compra e venda é muito provavelmente aquela que menos importa 

à poesia, que, desde logo, é uma arte que se vende mal e tem um valor de mercado 

reduzido, além de que, como temática, sem dúvida privilegia outras formas de 

relacionamento humano. [...]  

                                                           
141 MARQUES, Ricardo. Os problemas da poesia (traduzindo Billy Collins). Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, 

p. 51. 
142 FREITAS, Manuel de; DIAS, Inês. Breve nota editorial. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 3. 
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Não creio que a poesia constitua uma arte de viver, no sentido de nos facultar o acesso 

à harmonia, ou de nos dar lições sobre felicidade. Mas depressa ela nos dá prova de 

haver muito de errado num mundo em que as noções de mercado e de compra e venda 

se apresentam como matriciais.
143

 

 

Conforme ainda Martelo, a poesia resistiria à desumanização das relações provocada 

pela lógica da eficiência capitalista, transposta da linha de produção para as interações pessoais 

cotidianas. Além disso, ela reagiria à perda da individualidade do homem em meio ao processo 

de massificação promovido pelo mercado: 

 
No caso da poesia portuguesa, se olharmos para as últimas décadas do século XX e 

agora para o século XXI, veremos que as poéticas da expressão, os tópicos intimistas, 

o retardamento do tempo numa experiência da lentidão e da singularidade, respondem 

à massificação, à flexibilidade, à quantificação. Poetas como Manuel Gusmão, Adília 

Lopes, Alberto Pimenta, José Miguel Silva, Manuel de Freitas, entre outros, têm 

mesmo denunciado de maneira explícita os atentados à singularidade (pessoalidade) 

perpetrados em função da suposta eficiência flexível e da desumanização esclavagista 

que atrás dela se esconde.
144 

 

Referindo-se à poesia surrealista, Miguel de Carvalho destaca sua independência em 

relação a qualquer ideologia política, assegurando que o movimento surrealista internacional 

mantém “sempre o carácter revolucionário da sua trajectória em constantes estados de 

insubmissão e de recusa das organizações ideológico-políticas”145. Segundo ele, os poetas 

surrealistas atuais caracterizam-se por uma atitude subversiva, “entram em ressonância com a 

vida e, através de propósitos de negação da realidade exterior, visam transformá-la”146. 

Maldonado defende que a resistência ao poder é uma obrigação do escritor, tanto o poeta como 

o romancista, que devem “incomodar não só a língua mas os poderes, tanto os mais próximos 

como os que se simulam mais distantes”147. Por consequência, os colaboradores costumam 

valorizar poéticas que de algum modo oponham resistência ao poder ou à ordem vigente, o que 

                                                           
143 MARTELO, Rosa Maria. Questões de vocabulário. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 11-12. 
144 Ibidem, p. 12. 
145 CARVALHO, Miguel de. Sobre a margem no meio do rio. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 26. 
146 Idem. 
147 MALDONADO, Fátima. Sol e sombra. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 42. 
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se reflete nos poetas que eles abordam em seus textos e nos poemas que eles selecionam para 

analisar. Assim, em recensão a livro de Wislawa Szymborska, Parrado ressalta que nos poemas 

da polonesa “recusa-se [...] qualquer retórica ideológica, optando-se sempre por uma 

perspectiva humilde, mas resistente, seja pela ironia, seja pela auto-ironia”148. Ele traz para o 

seu texto um poema de Szymborska que contesta uma arte promovedora da idealização dos 

poderosos e da exclusão dos dominados, e, por meio dessa contestação, o poema inverteria a 

relação, rebaixando os poderosos e reabilitando os dominados: 

 
Um segundo exemplo é «Iluminura medieval». Recorrendo ironicamente ao grau 

superlativo sintético dos adjectivos, a autora dirige uma crítica aos pintores medievais 

por se revelarem historicamente sujeitos a uma estética que os obrigou à representação 

idealizada dos poderosos («À frente, galante, o príncipe / nadíssima barrigudo, / ao 

lado, formosíssima, a princesa / na flor da juventude»). E, no mesmo movimento, à 

exclusão de todos os outros, nomeadamente dos dominados e dos não-belos, portanto, 

não merecedores de representação pictórica: «Nitidíssimo para a vista / é que faltam 

nesta cena / pobres, tristes, vesgos e maltrapilhos».
149 

  

A poesia seria capaz de resistir também à aceleração do tempo imposta pelo sistema 

capitalista. É o que se constata numa declaração de Billy Collins citada por Ricardo Marques: 

“Time is not just money — sorry, Ben Franklin — time is a way of telling us if we are moving 

at the right pace through the life that has been given us. One of the most basic pleasures of 

poetry is the way it slows us down. The intentionality of its language gives us pause. Its formal 

arrangement checks our haste”150.  

Esse desejo de resistência manifesta-se também na valorização de poesias que 

subvertam o cânone, considerado como representação e transposição, para o âmbito da 

literatura, dos valores da ordem social, marginalizando os autores que não se conformam a eles. 

                                                           
148 PARRADO, Luís Filipe. Descrever este voo e não acrescentar a última frase. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 

2013, p. 34. Itálico do autor. 
149 Ibidem, p. 33. Itálicos do autor. 
150 MARQUES, Ricardo. Os problemas da poesia (traduzindo Billy Collins). Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, 

p. 51. Tradução livre nossa: “Tempo não é só dinheiro — desculpe, Ben Franklin — o tempo é um meio de nos 

dizer se estamos nos movendo no ritmo certo pela vida que nos tem sido dada. Um dos prazeres mais essenciais 

da poesia é o modo como ela nos desacelera. A intencionalidade de sua linguagem nos dá uma pausa. Sua 

disposição formal refreia nossa pressa.” 
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Nesse sentido, Marques releva o poema “Poesia Irlandesa”, de Billy Collins, cuja leitura “pode 

resultar algo confusa e gongórica para quem conhece a poesia simples e pragmática de Billy 

Collins, mas como o próprio confessou numa entrevista recente, este foi um exercício de 

subversão de uma certa linguagem e ambiente da «poesia irlandesa» canónica e premiada [...] 

usando para tal a mesma linguagem que é posta em causa”151. 

A resistência da poesia, nessa perspectiva, iria além de uma recusa passiva das 

imposições sociais, pois seria também uma ação movida pelo desejo de destruir a ordem 

vigente, motivação que também estava presente nos discursos e condutas escandalosas dos 

cínicos: “Sejamos por fim claros: a poesia é uma condição de vida superior. Não se põe à 

disposição nem aguça a sensibilidade com vista a agradar. Não angaria votos. É intempestiva. 

Tem na realidade a sua presa, e um apetite de destruição”152. Há na revista uma associação 

recorrente entre poesia e violência, investindo a palavra poética de uma potência vigorosa, 

insurreta e incontrolável. Numa passagem citada anteriormente, Ricardo Álvaro assevera que a 

poesia “não é um laço, é uma gravata colombiana”, e sustenta que o “corpo poético” deve estar 

“possuído por uma força demoníaca”153. Em sentido análogo, Fátima Maldonado considera a 

poesia um “terreno minado onde não deve esperar-se qualquer afago lírico ou molho de 

rosas”154. E amplia essa relação com a violência para toda a literatura, exaltando seu caráter 

destrutivo dos padrões e costumes socialmente estabelecidos. Ela afirma que os romances de 

Maria Velho da Costa e Agustina Bessa-Luís são uma “matilha [...] quase sempre de dentes 

arreganhados”, que “deixam rastos, perseguem-nos mutilando tudo o que de vulgar se nos 

pegou nos baldios onde vegetamos”, abrindo “fendas nas certezas” e espezinhando os “sermões 

a que nos habituaram”155 — significativamente, romances comparados a cães ferozes, como se 

                                                           
151 Idem. 
152 DIAS, Inês; PINTO, Diogo Vaz. Sete regras. Cão Celeste, Lisboa, n. 2, out. 2012, p. 36. 
153 ÁLVARO, Ricardo. Omnia obstant: ne imprimatur. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 23. 
154 MALDONADO, Fátima. Sol e sombra. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 42. 
155 Idem. 
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autodesignavam os cínicos. A leitura desses livros seria um confronto, uma “guerra santa”156 

entre eles e o leitor. Ela compara as palavras a “feras que devem obrigar-se ao confronto sem 

medo de feri-las ou matá-las à saída das tocas, porque hão-de renascer até das transfusões mais 

fatais”157. E alega que a “língua tem um corpo que é preciso violentar obrigando-o à respiração 

fora de ritmo, desdobrar em escamas, fogos postos ou insuspeitas asas de morcego até chegar 

às garras com que nos pica”158. A literatura “violenta” esse corpo da língua e, ao mesmo tempo, 

fornece-lhe as armas com que fere as certezas e hábitos do leitor, numa conspiração “herética” 

contra as “letras fáceis, raciocínios simples e grandes acalmias”159.  

Associando novamente poesia e violência, Inês Dias refere-se mesmo a uma “actividade 

terrorista poética que escapa aos circuitos de consumo instituídos e à lógica do lucro”160. Em 

recensão ao livro Zona Autónoma Temporária, de Hakim Bey, ela apresenta a poesia do norte-

americano como uma estratégia agressiva de demolição da ordem estabelecida, conferindo à 

palavra poética o poder de “bombas imaginárias”: 

 
Ora o Terrorismo Poético que Hakim Bey sugere, nestes textos, como estratégia de 

boicote a este estado de coisas é justamente uma manifestação dessa ironia do mundo, 

uma sabotagem inesperada das engrenagens da ordem através de pequenos grãos de 

pólen nos mecanismos do hábito, que podem passar pelo uso dos graffiti ou da própria 

poesia, em que as palavras adquirem o poder e a precisão de «bombas imaginárias». 

[...] e o próprio estilo do autor neste livro — e em muitos poemas — tem um carácter 

de guerrilha, com frases curtas e uma sobrecarga de imagens que parecem explodir 

sucessivamente, deixando os seus estilhaços cravados na mente dos leitores.
161

  

 

Confere-se destaque a autores capazes de operar esse “terrorismo poético”, 

desestruturando a ordem por meio de uma literatura instauradora do caos, aliás muito valorizado 

pela revista, como se verá ainda neste capítulo, enquanto agente de libertação do homem de 

uma vida cotidiana programada, considerada castradora do desejo e da criação. Desse modo, 

                                                           
156 Idem. 
157 Idem. 
158 Idem. 
159 Idem. 
160 DIAS, Inês. A violência e o escárnio. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 28. 
161 Ibidem, p. 27. 
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Inês Dias aponta como um dos melhores exemplos do conceito de “terrorismo poético” a obra 

do escritor Albert Cossery, que 

 
[...] nos apresenta personagens em luta contra a ordem (do socialmente instituído, dos 

Estados, do capitalismo) através de recursos surpreendentes, até mesmo caricatos, 

destinados a esvaziarem de sentido o poder (outros tantos modos de dizer, afinal, que 

«o rei vai nu») e a reintroduzirem o caos no quotidiano, obrigando as pessoas, pelo 

desequilíbrio súbito, a repararem tanto nas incongruências do real como nas 

possibilidades infinitas que existem para o mudar.
162 

  

Ela defende a capacidade do “terrorismo poético” de catalisar transformações que 

libertem o homem das opressões da cultura de massas, uma mudança que parte do interior do 

sujeito e reverbera na realidade exterior. Por certo, de acordo com a crença geral dos 

colaboradores, a resistência que a poesia engendra tem sua matriz no leitor, como não poderia 

deixar de ser; é ele que, a partir de sua conscientização crítica pela poesia, operará a 

transformação do mundo. A poesia, portanto, empodera o leitor, considerando-o não como um 

receptor passivo, mas como um potencial agente de mudanças. Ela lhe fornece as armas 

necessárias para resistir. Sobre os objetivos do “terrorismo poético” de Hakim Bey, escreve 

ainda Dias: 

 
Em última análise, o objectivo proposto é «a Mudança»: dificilmente não se escutarão, 

neste livro, ecos do «changer la vie» de Rimbaud, da recusa de uma arte fútil, que não 

saiba nem queira pôr em causa. Lê-se, a páginas tantas: «o Terrorismo Poético [...] 

falha sempre que não altera a vida de alguém (para além do artista)». Trata-se, com 

efeito, de uma mudança antes de mais interior, na medida em que devemos procurar 

um sentido próprio para as nossas acções, um sentido emancipado da necessidade de 

validação por um público massificado ou virtual (jornais, televisão, redes sociais): 

«Um simples encontro face a face é já uma acção contra as forças que nos oprimem 

por meio do isolamento, da solidão, pelo transe dos media.». Mas que esta mudança 

nunca se reduza a algo de solitário, egoísta, inscrevendo-se, pelo contrário e de forma 

radical, no seu meio.
163 

 

A valorização da capacidade de resistência da poesia integra, então, um desejo maior 

dos colaboradores de transformar o mundo, de instaurar uma realidade outra, ainda que não 

                                                           
162 Ibidem, p. 27-28. 
163 Ibidem, p. 28. 
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definida; desejo utópico, decerto, mas não direcionado por qualquer doutrinação: “Mas o que 

mais importa na poesia nem é denunciar: é proporcionar, tanto a quem escreve como a quem 

lê, a possibilidade de haver, de facto, para todos nós, outros mundos. Livres e indetermináveis 

[...]”164. E, como sugere Martelo, essa realidade outra instaurada pela poesia seria caracterizada, 

sobretudo, pela liberdade.  

 

 

2.2.2. O valor da liberdade 

 

A liberdade constitui um valor fundamental para a Cão Celeste, talvez mesmo o mais 

importante, entendida em sentido amplo: não somente a liberdade de expressão e de criação 

artístico-literária, como visto até aqui, mas sobretudo a liberdade de pensamento e a libertação 

do homem das imposições sociais, das coerções do sistema econômico, das opressões dos 

poderes instituídos, do cotidiano controlado e programado pela ordem social. 

 A liberdade também era um valor essencial para os cínicos gregos, que a consideravam 

uma precondição indispensável para o homem alcançar a felicidade. As palavras e condutas 

escandalosas dos cínicos tinham como principal objetivo libertar o homem dos padrões sociais 

que tolhem suas ações e seu pensamento. E ao propor um ideal de liberdade amplo e radical, 

que pressupunha a rejeição de tudo que pudesse restringi-la — os poderes, os valores sociais, 

as normas de comportamento, a vergonha, o medo etc. —, os cínicos deixaram para a 

posteridade “um modelo ético universal de liberdade e autonomia” (GOULET-CAZÉ; 

BRANHAM, 2007, p. 31). Modelo que parece inspirar o ideal de liberdade da Cão Celeste.    

Num poema feito de excertos de outros autores, Paulo da Costa Domingos exalta a 

liberdade e a luta contra os poderes que a coíbem por meio de um trecho de Maquiavel que, 

                                                           
164 MARTELO, Rosa Maria. Questões de vocabulário. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 12-13. 
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apesar de originalmente destinado a orientar o tirano em seu projeto de dominação, acaba se 

transformando num louvor à liberdade quando citado e retirado de seu contexto original: 

  
«a ofensa que se faz a um homem deve ser tal que se não receie depois a vingança   

em verdade, não há modo tão seguro de dominar a outrem como arruiná-lo — e  

quem se torne senhor duma cidade acostumada a viver livre, e não a destrua, espere  

ser destruído por ela; porque ela sempre terá para se refugiar na rebelião o nome da  

liberdade e as suas antigas ordenações  

e por mais que se faça e se providencie, se não se desune ou dispersa os habitantes,  

não esquecerão estes nem aquele nome, nem aquelas leis, e bem depressa recorrerão  

a eles em qualquer eventualidade»
165  

 

A resistência da imaginada cidade a renunciar à liberdade evidencia a liberdade como 

um valor inegociável para o homem. Ao mesmo tempo, ela não é concedida, mas conquistada 

por meio de lutas e rebeliões contra a ordem estabelecida. Com essa percepção, a Cão Celeste 

trava batalhas contra todas as formas de poder e todas as convenções sociais que de algum modo 

impliquem uma limitação da liberdade da maioria com o intuito de beneficiar uma minoria 

privilegiada detentora do poder político-econômico. A libertação do homem contemporâneo 

dos condicionamentos socioeconômicos e das estruturas de poder é uma preocupação constante 

na revista.   

Nesse sentido, um primeiro alvo que poderia ser apontado é o conceito de pátria, 

combatido por alguns colaboradores por estar associado às guerras e às ditaduras, situações que, 

além de atentar contra a própria vida, constituem também uma afronta ao direito do homem à 

liberdade e ao livre-arbítrio, tornando o seu corpo uma propriedade do Estado. É o que denuncia 

Rui Nunes: 

 
O patriotismo, o heroísmo, a bandeira, o hino, esses horrores todos, são palavras que 

me perturbam porque são geradoras de grande violência; uma pátria só existe quando 

existe outra pátria contra a qual aquela está. E isso é um horror. Portanto a guerra é 

outro horror que as pátrias geram. A pátria para mim é uma espécie de prostíbulo. [...] 

A pátria envolve sempre não a alma, mas o corpo das pessoas. Manda as pessoas para 

a guerra, as pessoas morrem, é a morte que é exaltada no Soldado Desconhecido, é o 

hino que diz «contra os canhões», é o corpo que está ali continuamente a defender 

                                                           
165 DOMINGOS, Paulo da Costa. Aquele que vai partir... (leituras de verão). Deverão tais leituras partir com 

aquele. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 70. 
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uma abstracção, é o corpo que de certo modo se vende a uma abstracção. [...] É alguém 

que compra um corpo a alguém que vende um corpo, é esse negócio que é a pátria.
166  

 

Há aqui uma consonância notável com o cosmopolitismo cínico, resultado da percepção 

de que a pátria ameaçaria a liberdade do homem e seria contrária à natureza, constituindo um 

poder a ser enfrentado. Diógenes dizia não possuir nem casa nem pátria que o aprisionassem, o 

que era simbolizado por sua vida itinerante de mendigo nas ruas de Atenas: 

 
[...] quando Diógenes respondia à pergunta “De onde você é?” com as palavras “Eu 

sou ‘um cidadão do cosmos’ [kosmopolitēs, D.L. 6.63]”, e quando ele escreveu, “O 

único bom governo é o do cosmos” ([...] D.L. 6.72), ele queria dizer apenas o que 

expressou em outra parte em versos trágicos (D.L. 6.38): “Sem cidade, sem casa, sem 

pátria, / Um mendigo, um vagabundo, vivendo de um dia para o outro” — qual seja, 

que ele não tinha nenhuma pólis e rejeitava as pólis como sendo “contra a natureza” 

(para physin). (MOLES, 2007, p. 123) 

 

De acordo com Navia, Diógenes era “um homem que se concebia como pertencente a 

qual lugar fosse em que calhasse de estar num momento qualquer, um cidadão de cidade 

nenhuma, [...] um homem sujeito ao engajamento de país nenhum e rejeitando a simples ideia 

de nacionalidade — apenas um ser humano” (NAVIA, 2009, p. 50). Navia sustenta que “[e]ssa 

independência vinha, em parte, de sua condição de exilado, forçado a viver em solo estrangeiro, 

e, em parte, de sua convicção de que as coisas que uma pessoa precisa para sobreviver são bem 

poucas: alguma comida e algum abrigo, além da possibilidade de ir e vir livremente” (Ibidem, 

p. 50-51).  

Haveria um ideal internacionalista nessa rejeição cínica da pátria, que não tinha apenas 

um valor negativo, mas também o valor positivo de que os homens pertencem ao universo e à 

humanidade de um modo geral, sendo artificiais quaisquer tentativas de separá-los pela 

nacionalidade, raça, posição social ou qualquer outra distinção convencionada. Assim, a recusa 

do conceito de pátria era uma afirmação da liberdade irrestrita do homem: 

 

                                                           
166 CALEIRO, Maria da Conceição; NUNES, Rui. «Uma plenitude terrível». Maria da Conceição Caleiro 

entrevista Rui Nunes. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 56-57. 
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O cosmopolitismo cínico relaciona-se à “liberdade” (eleutheria) cínica [...] porque a 

pólis, com todas as obrigações que a acompanhavam, é também um impedimento à 

verdadeira liberdade cínica. Ele se relaciona à “virtude” cínica, um estado definido 

como “viver de acordo com a natureza”, porque [...] a pólis é “contra a natureza”. [...] 

Claro que a liberdade e a virtude cínicas têm aspectos negativos — liberdade implica, 

em parte, libertar-se de coisas, incluindo a pólis —, mas não são meramente negativas: 

a liberdade de coisas não-essenciais é uma precondição da liberdade positiva. 

(MOLES, 2007, p. 127) 

 

Segundo esse cosmopolitismo, “é possível viver a vida cínica em qualquer lugar da 

terra” (Idem), o que faria do mundo todo o lar e a pátria dos cínicos. Em conformidade com 

essa perspectiva, Rui Nunes defende a itinerância incessante como forma de acabar com a pátria 

e assegurar a liberdade: “A pátria morre na viagem, a viagem é contra as pátrias. É o que me 

fascina na viagem. A maneira mais forte de destruir uma pátria é viajar, não é só sair dela, é 

não parar; é a ausência de paragem que a destrói”167. 

Em sentido semelhante, Jorge Roque manifesta um forte desconforto com a obrigação 

de pertencer à pátria e com a imposição de ser português. Seu cosmopolitismo entra em choque 

com o provincianismo da sociedade portuguesa e seu fechamento ao outro: 

 
Embora a literatura se resuma ao gesto desesperado de um eu, ela só faz para mim 

sentido enquanto abertura ao outro, quer dizer, enquanto busca de um modo de acolher 

e expressar a condição humana. Este o meu desentendimento radical com o país da 

língua em que escrevo. Onde vejo mundo, aqui vê-se bairro. Onde vejo humano, aqui 

vê-se fulano. Onde vejo literatura, aqui vê-se grupo. Eu e o país jamais nos 

reconheceremos. Frente a frente, sempre o mesmo muro, a mesma violência surda, a 

mesma sufocação.
168 

 

Em seguida, exprime o desejo de se libertar de seu próprio país associado à angústia de 

se sentir estrangeiro em sua própria terra. O pertencimento à pátria é sentido não como 

acolhimento, mas como aprisionamento. A identidade que ela lhe fornece não o define, mas 

apenas o estigmatiza: “Estrangeiro em Portugal, português em todos os destinos, sem pátria 

nem exílio e a vida amarrada por país. Gostes ou não, é a cara com que ficas no retrato”169. A 

                                                           
167 CALEIRO, Maria da Conceição; NUNES, Rui. «Uma plenitude terrível». Maria da Conceição Caleiro 

entrevista Rui Nunes. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 57. 
168 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 5, mai. 2014, p. 43. 
169 Ibidem, p. 44. 



104 
 

pátria, dessa forma, é vista como um conceito oposto à liberdade, e o cosmopolitismo cínico 

surge como um meio de destruir a pátria e libertar o homem. 

Um outro poder que cercearia a liberdade dos homens é o mercado, acrescentando mais 

um motivo, além dos citados anteriormente, para a revista se opor a ele e ao capitalismo. Os 

colaboradores o acusam de instaurar um novo tipo de ditadura, de caráter econômico, mais 

velada do que a ditadura política ou militar, porém não menos violenta. Eles denunciam 

recorrentemente esse totalitarismo econômico: “Estamos a viver um período histórico mundial 

de fascização plena das sociedades sob a economia de mercado global, não dá para brincadeiras 

o sofrimento que ainda aí vem”170. Num poema intitulado “O clube” — em que se descreve 

uma reunião fictícia de um clube formado pelos integrantes da alta cúpula do capitalismo 

internacional, na qual eles apresentam seus planos de dominação do mundo —, Paulo da Costa 

Domingos retorna a essa noção de uma ditadura do capital, dando a ver algumas de suas 

estratégias de dominação e seus resultados: o domínio das fontes de energia, o controle da 

informação e dos meios de comunicação, a coibição do pensamento crítico, a vigilância 

constante e onipresente das populações, a posse do poder militar, a difusão do medo, com a 

consequente alienação e submissão do homem, as guerras e seus assassínios em massa, a asfixia 

da arte: 

 
«Quem dominar as fontes de energia 

domina o mundo... ¡e por que não 

a Via Láctea, o Universo!», 

assim falou, num escarro débil, 

o velho anfitrião do clube, 

naquele lugar onde o dinheiro 

lambe o prepúcio do poder. 

[...] 

 

Ei-los que brindam com nafta, 

estes engolidores de crude; 

está-se a morrer pisado pelos 

côtos atrofiados das gentes 

do clube: «O programa é induzir 

um fascismo transnacional 
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sem rosto, por meios silenciosos.» 

 

Na letal quietude da rede o servidor 

do sistema operativo somos nós, 

quem controlar os meios controla 

o fim: a vida na Terra mais não é que 

a continuação do crime napoleónico 

por outros meios, já nenhum poema 

consegue autodeterminar-se. 

 

O tempo de comunicar já foi 

e o nosso pensamento está prestes 

a ser interrompido, a vigilância 

chegou às lixeiras, está maduro 

o fruto do clube, a próxima etapa 

será de afrontamento militar 

à porta da casa do Homem. 

 

Que foi moldado para aceitar tudo. 

Que foi amedrontado para ser corno. 

Que foi despossuído de suas reservas. 

Que foi confundido no seu idioma. 

Que foi dado como dano colateral. 

Que foi tido na escola da ignorância. 

Que foi havido a morrer e a pagar 

 

o seu próprio funeral. Faz planos, 

o dinheiro: planeia assassinar 

vastas camadas da população 

ante as testemunhas oculares 

no esquecimento, cirurgicamente. 

Na penumbra o escarro débil 

afoga o Poema de Ninguém.
171  

 

Freitas revela a nova censura promovida pelo totalitarismo econômico, ainda mais 

ardilosa do que a censura vivida na ditadura do passado:  

 
[...] teoricamente deixou de existir censura; mas sabemos que não é bem assim: [...] a 

censura tornou-se parte integrante da sociedade em que vivemos, actuando de forma 

implacável em nome da saúde física, económica ou moral de quem talvez preferisse 

continuar doente. A única «vantagem», historicamente falando, dos «tempos de 

indigência» vividos por Manuel de Castro (que faleceu, recorde-se, alguns anos antes 

do fim da ditadura) consiste no seguinte: eles assentavam claramente num regime 

despótico — mas reconhecível e nomeável — que via com desconfiança qualquer tipo 

de aventura estética ou política que não se conformasse a certos padrões normativos 

[...]. Hoje — dizem-nos — somos todos livres. Como se a liberdade consistisse em 

escolher um Governo, uma gravata, um revólver (há mais liberdade, escusado dizer, 

nestas duas últimas opções), numa época em que o totalitarismo económico asfixiou 

ou assimilou, o que talvez seja ainda pior, todo e qualquer grito de revolta.
172
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 O Estado também é acusado de atentar contra a liberdade, agora não tanto pela repressão 

policial violenta como nas ditaduras, mas pela aliança perniciosa com o capital, resultando do 

mesmo modo numa coação do homem comparada pelos colaboradores a uma escravidão 

econômica: “No fundo, o Estado assume, cada vez mais, o seu carácter de «Estado policiário», 

interessado em escravos sofisticados apenas q.b., que por sua vez preparem escravos para 

produzirem sem questionarem. Assistimos, deste modo, a uma infecção generalizada do tecido 

social pelos princípios e pelo vocabulário da ordem económica [...]”173. Essa noção de uma 

escravidão perpetrada pelo capital comparece igualmente em outro poema de Paulo da Costa 

Domingos: 

 
Mesmo os jovens... Pode ser que ainda 

se safem, ’bora aí arregimentados já 

no voluntariato da ignomínia, 

rapazes e raparigas na passerelle 

do mercado de escravos, contentinhos. 

Ninguém vê o que urge salvar, pôr 

a salvo dos bruxedos do lucro?
174

 

 

A preocupação de libertar o homem dessa escravidão contemporânea torna-se mesmo 

uma obsessão da revista, expressando-se das mais variadas formas. Roque questiona-se como 

seria possível essa libertação se o homem hodierno já se acomodou na sua condição de escravo 

e contribui para reproduzir o sistema político-econômico que o escraviza: “O problema não são 

apenas os senhores da escravatura. O problema é que os escravos se reconhecem como tal. Os 

senhores talvez se pudessem derrotar. Mas como vencer os muros de quem ignora a liberdade 

e dentro de si ergue a cela que o encerra?”175. Os colaboradores insurgem-se contra quaisquer 

tentativas de controlar ou padronizar os homens, que atentariam não somente contra o seu 

direito à liberdade, mas também contra a sua individualidade e singularidade. Nessa 
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perspectiva, Rosa Maria Martelo condena o novo Acordo Ortográfico, alegando que ele seria 

mais um instrumento de uniformização num mundo excessivamente regulador: 

 
Após décadas de tentativas frustradas, é significativo que só recentemente se tenha 

tornado possível a implementação do Acordo que, alegadamente, deverá sustentar 

uma ortografia unificada nos países de língua portuguesa. Foi preciso esperar por este 

tempo em que vivemos, no qual o controlo e a normalização já assumem a dimensão 

de uma doença degenerativa. [...] Grelhas, esquemas e formatações sem relação 

evidente com as vidas que pretendem gerir e controlar reinam, neste mundo soturno, 

[...] sem respeito pelo que é específico ou diferente, padronizando, nivelando, 

sujeitando tudo a uma assustadora mesmidade. [...]  

Tentativa falhada de unificar ao nível do que não tem unificação possível, o novo 

Acordo Ortográfico é mais um efeito da perversa obsessão reguladora e normalizadora 

que (des)norteia o poder no mundo em que vivemos.
176 

 

Acusa-se na revista a mediocridade da vida na contemporaneidade, limitada por 

coerções dos mais diversos tipos — políticas, sociais, econômicas. A perda da liberdade 

denunciada por ela não é mais a da liberdade física nas prisões da ditadura. A repressão torna-

se mais sutil e, por isso mesmo, mais difícil de ser combatida. Agora a prisão é intelectual, 

espiritual, afetiva, econômica, social. O homem sofre a todo o momento a restrição de seu 

desejo, de seu pensamento, de suas expectativas e de suas possibilidades de existência por 

estruturas de poder político-financeiras invisíveis das quais não pode escapar, numa sociedade 

em que “o monetário e o mercantil, desligados de qualquer consideração humanista, subjugam 

e arrasam as aspirações do espírito a uma vida com outro conteúdo”177. Freitas aponta a 

“barbárie económica, retrógrada e morigeradora que diariamente nos tenta asfixiar e formatar 

os gestos”178. Manuel A. Domingos sugere essa formatação dos comportamentos dos homens, 

indiciando seu cotidiano mecânico de seres autômatos e o consequente apagamento de sua 

singularidade e individualidade nas sociedades capitalistas, num processo de uniformização das 

identidades: “É vê-los nos seus carros de manhã e à tarde. E sempre os mesmos rostos amorfos, 

                                                           
176 MARTELO, Rosa Maria. Procrustes e a ortografia. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, p. 8-10. 
177 CILLERUELO, José Ángel. Poetas apoiados nos gonzos da mancebia. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, 

p. 67. 
178 FREITAS, Manuel de. As coordenadas líricas. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 5. 



108 
 

cinzentos. Filas e filas de carros. Pára-arranca. O mesmo ramerrame de sempre. Pára-arranca 

nas caixas do supermercado. Novamente os mesmos rostos amorfos e cinzentos. E tu: no meio 

deles. Amorfo e cinzento”179. 

Numa de suas crônicas, Guilherme Faria apresenta momentos na vida de um operário 

da construção civil chamado Aníbal, dando a ver claramente o aprisionamento do homem 

contemporâneo na sua condição social. Subjugado e explorado pelo sistema capitalista e seus 

mecanismos de controle por meio do trabalho — de fato, o título da crônica, “Mó”, já simboliza 

estruturas socioeconômicas que “trituram” o homem —, Aníbal é descrito como uma espécie 

de morto-vivo, um indivíduo cuja vida foi apropriada pelo sistema, privado de sua vontade e de 

sua liberdade, agindo como um autômato na realização de tarefas cotidianas programadas. Um 

homem, portanto, que foi destituído de sua capacidade criativa, tornando-se um mero executor 

de tarefas repetitivas e pré-determinadas por terceiros; que ressente a vida que lhe é retirada, 

mas é obrigado a abafar e sufocar esse ressentimento na luta diária pela sobrevivência, 

escravizado por sua condição econômica. A opressão e o encarceramento existencial de que é 

vítima iniciam-se já no seu trajeto para o trabalho, intensificam-se no canteiro de obras e 

permanecem dentro de si próprio mesmo quando deixa o canteiro, num sentimento de 

impotência que domina todos os momentos de sua vida cotidiana:  

 
Segunda-feira, com o ânimo nas solas, sai Aníbal, o contratado. Icêdezanove, inferno 

cromado e trinchante, fumeiro rodoviário sem fim. Entra de manso na fileira e ensaia 

refúgio entre têmporas, mas é abalroado. Avejões enlatados pelejam avidamente por 

metros de asfalto, formando carreiras convulsas de cabecinhas embicadas em 

guerrilhas de grão e ele no meio, asinhas mudas, engaiolado pelo absurdo empenado. 

Neste ponto, dobrou a cervical em desamparo e suspendeu-se. Tentou localizar o 

ponto de onde sentia, medir o vento gelado, o grau de amargura, o nível de secura da 

sua vida e outros factores que poderiam desviar o foco da lucidez, mas nada concluiu 

senão que morria e prosseguiu. Chegado ao local do contrato fica surpreso por ver 

pessoas, espantado por sequer sorrirem e ele também, mas tem logo que despir o 

espanto e vestir a estranheza. Um autómato da vida despeja um carro de massa numa 

fundação e orienta para a terra um esgar sem origem. Vários outros olham apenas e 

discutem prumos, travamentos, mulheres, cimento, ferrolhos, futebol, trancas, café, 

alegrias de ninguém e tristezas mudas. Manhã fora, já na rua e a caminho do café onde 

se procura, cai-lhe então o chão em cima, porra que nada ajuda. Sente-se pesado sem 

peso algum. Tenta projectar um caminho por entre o canavial mental do fundão que 
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sente na alma. A saída que pensa é sempre um beco, escorre-lhe da nuca a sensação. 

Desde que se lembra, a busca e o desencontro são o baloiço dos seus dias, mas agora 

concentra-se, terá que agir. Anima-se um pouco pela distância percorrível até à noite 

e convoca vontades. Vamos a isso, reformula-se prontamente.
180  

 

Com um outro personagem da crônica, o “servente”, o processo de alienação, opressão 

e aprisionamento descrito acima atinge seu ápice, roubando ao homem a sua própria 

humanidade, bestializando-o, reduzindo-o à força física, privando-o de autoconsciência e de 

consciência do mundo, negando-lhe o livre-arbítrio e qualquer desejo para além de um cigarro:  

 
Aníbal sai e caminha entre lama, caboucos, entulho e o mutismo de corpos arrendados 

à hora até que, desse mundo lunar, um vulto dobrado emerge. Chamam-lhe servente 

e carrega fardos vida fora, cimentado a cal por fora e a cinza por dentro. A cabeça em 

cubo fechado, o tronco assente em barrotes e a boca num rasgo mudo. Um olho ainda 

vivo, olha o chão como destino e pede-lhe um cigarro, enquanto o outro, cratera 

branca, nunca nada pediu. Recolhe o cigarro, ausenta-se num esgar sem origem e 

retorna à postura resignada de mula.
181  

 

No fim da crônica, a opressão sofrida por Aníbal traduz-se na sensação de afundar e 

sufocar numa condição de vida da qual não pode escapar, encarcerado que está na prisão 

socioeconômica engendrada pelo sistema capitalista atual: 

 
Pensa, Aníbal, porque tens certas noites esse olho de choco em água rasa? Dizes que 

tem a ver com os teus dias, um pantanal de violência vizinha e estranhezas miúdas, 

sublinhas de semblante submerso. Murmuras que há noites, porém, em que tudo 

parece certo, a alma insular em contravento, a solidão oceânica batida a remos. 

Contudo, alguém te encontrou noite dentro, arrombado pela fúria raticida do mundo, 

segundo balbuciavas, a esbracejar e a tender para a submersão com os dentes ferrados 

no tubo. Não se percebe essa tua dificuldade em boiar pelo mundo, estrebuchas sem 

leme entre ser e sentir, dias a fio em areias do fundo, semanas entre escarpas inanes, 

meses inteiros de silêncio salgado e anos de vigília em águas pardas. Espero estar 

enganado, mas, Aníbal, acho que nunca aprenderás a nadar de costas.
182 

 

Em sentido semelhante, Miguel de Carvalho denuncia a limitação do homem num 

cotidiano regido pela lógica do capitalismo, que reduz a vida a trabalhar e consumir. 

Novamente, a vida que se vive no mundo contemporâneo é equiparada a uma escravidão 
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simbólica, em que o homem se encontra atado a necessidades artificiais que o afastam de sua 

natureza, ideia em consonância flagrante com os postulados da filosofia cínica antiga: 

 
A evolução do contexto social na vida quotidiana dominada pela dicotomia 

trabalho/consumo representa um pesadelo que é totalmente incompatível com as 

condutas naturais de vida para além da sobrevivência. Esta cultura de «escravidão» 

consciente obriga a uma doença colectiva de proveitos corporativos que nos ocupa o 

tempo com falsas necessidades e identidades, remetendo-nos para lugares que nos são 

estranhos e por vezes exteriores a nós próprios.
183 

 

Com efeito, em seu livro Crítica da razão cínica, Peter Sloterdijk descreve o que chama 

de programações sociais do eu, que Carvalho designa como “falsas identidades”. A convivência 

em sociedade e, principalmente, o processo educativo determinariam os padrões de pensamento 

e comportamento, assim como os valores morais do indivíduo. Consequentemente, a autonomia 

do eu seria ilusória: “Como o eu chega a suas determinações? O que constitui o seu ‘caráter’? 

O que cria o material de sua experiência de si? A resposta é: o eu é um resultado de 

programações. Ele se forma em adestramentos emocionais, práticos, morais e políticos. ‘No 

início era a educação’ [...].” (SLOTERDIJK, 2012, p. 102). A partir da modernidade, com o 

trabalho crítico do Esclarecimento, o indivíduo começa a tomar consciência de suas 

programações. Passa-se, gradativamente, de um estágio ingênuo em que se acredita na 

existência de um eu autônomo, com identidade particular e vontade própria, para um estágio 

reflexivo em que se entende o eu como um produto social: 

 
A experiência de si passa por dois níveis: percepção ingênua e reflexão. No nível 

ingênuo, como lhe é próprio, nenhuma consciência pode fazer outra coisa além de 

apreender suas cunhagens, programações e adestramentos. Quer em sensações, 

sentimentos ou opiniões, ela sempre precisa dizer de início: este sou eu! Assim se 

mostra o meu sentimento, assim se constitui o meu posicionamento. Eu sou como eu 

sou. No nível reflexivo, a autoconsciência conquista uma clareza em relação a si 

mesma: assim são as minhas programações, as minhas cunhagens, os meus 

adestramentos; assim fui educado; assim me tornei; assim funcionam meus 

“mecanismos”; assim trabalha em mim aquilo que eu ao mesmo tempo sou e não sou. 

(Idem) 
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O eu, segundo essa percepção, seria uma espécie de personagem, de máscara social por 

meio da qual a sociedade controla o indivíduo, que não existiria tanto para si próprio, mas, 

sobretudo, para o seu meio social. A liberdade, nessa lógica, seria ilusória: o livre-arbítrio não 

resistiria às automatizações impostas ao eu. A identidade pessoal seria, portanto, programada 

socialmente, conformando a vontade do indivíduo à vontade coletiva: 

 
A busca pela “identidade” parece ser a mais profunda das programações 

inconscientes; parece tão velada, que escapa por muito tempo até mesmo à reflexão 

atenta. Em nós, está quase programada a aparição de um alguém formalmente 

concebido como portador de nossas identificações sociais. Ele garante por toda parte 

o primado do alheio em relação ao próprio; onde parece haver um eu, os outros sempre 

estiveram presentes em meu lugar antes de mim, a fim de me automatizar por meio 

de minha sociabilização. (Ibidem, p. 119) 

 

Nessa identidade programada e vida controlada, o homem é obrigado a ser pouco, pensar 

pouco, querer pouco, como indica Jorge Roque: 

 
Tanto pouco onde nunca havemos de caber. Tanto pouco que é a lei geral que não 

mudará. E nós a porfiar, porfiar, não desistir de lutar, de crescer, para cada vez mais 

não caber, não caber. Isto que é um perfeito absurdo, é a única razão do nosso existir.  

Merda de mundo pouco. Merda de fazedores de pouco. E já agora, merda de ideia a 

nossa de teimar lutar contra o que desde o começo sabíamos não poderíamos 

vencer.
184 

 

Em outro texto, Roque condena a mediocridade da sociedade portuguesa, que se 

contenta com esse “pouco”. Há na revista a percepção de que o homem contemporâneo não é 

tudo que ele poderia ser, e um incômodo ainda maior com a constatação de que ele aceita 

passivamente o pouco que a sociedade lhe concede ser:  

 
A tentação da mediocridade: em vez de a ignorarem e se buscarem maiores, alcançam-

se na sua denúncia. São os pequenos grandes que se esgotam na grandeza que 

poderiam, mas nunca são. Cães empenhados que cientes dos dentes afiados se 

concentram nos tornozelos próximos. Mais grave é a cedência à mediocridade tornar-

se grandeza e os pequenos grandes medida de conseguimento. Retrato pobre deste 

Portugal onde empobreço português. Pouco de grande se ousa, pouco de só se 

empreende. É-se grande na crítica do pequeno, não na perseguição do mais alto.
185 
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Não se trata aqui da valorização de uma ambição material, de cunho econômico. Trata-

se, sim, da percepção de que a liberdade do homem só será plena quando forem plenos o seu 

criar, o seu pensar, o seu sentir, o seu desejar. O homem, por isso, deve ter garantido o direito 

de desenvolver inteiramente sua capacidade de criação e de realizar suas potencialidades de 

existência. Como se verá na segunda parte desta tese, ocorre com frequência na revista a defesa 

de uma “vida plena”, geralmente acompanhada da frustração de constatar que tal vida não é 

possível no mundo contemporâneo. Os colaboradores manifestam reiteradamente o desejo de 

libertar o homem das programações sociais apontadas por Sloterdijk, ainda que com a amarga 

consciência da impossibilidade disso. O anseio de se libertar das limitações do eu, e da vida que 

a sociedade lhe impõe, é sugerido numa crônica de Luís Lima, em que o narrador nutre a 

fantasia de voar, imaginando asas crescendo em seu corpo, levantando voo, até, enfim, se 

transformar em vento:    

 
Estava a voar. As minhas asas eram violetas e esverdeadas. Nasceram-me da glândula 

tiróide, abaixo da nuca, e estavam fortemente agregadas ao meu dorso. Comecei por 

sacudir a asa direita, primeiro devagar, depois com mais energia, senti esse 

desempenho estranhamente muscular. Fiz o mesmo com a asa esquerda, primeiro 

devagar, e então mais energicamente. Sem me demorar sacudi ambas as asas, ao 

mesmo tempo e em sincronia. Comecei a levantar voo. Um sorriso rasgou os meus 

lábios: tinha os olhos bem abertos. Comecei a subir, primeiro devagar, depois mais 

aceleradamente. Senti o ar tornar-se mais fino, mais fresco [...]. Que leveza. Acima, 

as nuvens. [...] 

Eu sou um vento! Intempestivo.
186 

 

O desejo de libertar o “sentir” comparece em vários textos da revista. Em seu poema 

composto de fragmentos de outros autores, Domingos cita uma frase de Maiakovski segundo a 

qual o amor seria restringido pelos hábitos e convenções definidos pela sociedade, 

estabelecendo uma oposição entre os afetos e os costumes sociais: “«a barca do amor destroçou-
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se contra os costumes»”187. De fato, é comum entre os colaboradores a noção de que haveria 

um conflito permanente entre a vivência plena do afeto ou do amor, de um lado, e as convenções 

e hábitos sociais, de outro. O afeto ou o amor só podem existir plenamente onde há plena 

liberdade, o que seria impossibilitado pelos padrões opressivos instituídos pela sociedade. Por 

outro lado, mas ainda estabelecendo essa oposição, as paixões e os desejos teriam o poder de 

impulsionar o homem a superar as limitações impostas pela humanidade, como se percebe num 

outro fragmento citado por Domingos, que ele atribui a Norman Cohn:  

 
«o milénio do livre-espírito tinha-se tornado um império invisível, mantendo-se  

unido por laços emocionais — que obviamente eram muitas vezes laços eróticos —  

entre homens e mulheres  

o âmago da heresia não era de facto uma ideia filosófica, mas sim uma aspiração;  

correspondia ao desejo passional de alguns seres humanos em superar a condição da  

humanidade e tornarem-se  

no uno»
188 

 

É patente na revista um anseio por libertar os afetos dessas restrições criadas pela 

sociedade. Num poema de Ricardo Álvaro, há uma oposição entre eles e os poderes instituídos, 

representados pelo Estado e a Igreja. Numa valorização dos afetos comum entre os 

colaboradores, o afeto nesse poema é insubmisso a qualquer forma de poder, capaz de resistir 

a qualquer tentativa de controle ou a qualquer ordem que se busque impor: 

  
[...] 

Nenhuma senha de razão e todas as línguas 

na gamela: tudo flui e o amor permanece 

no centro desta mesa, tábua redonda e de salvação.  

Amigos que entram sem lei, ordem ou decreto 

pela nossa casa adentro: Embaixada dos Únicos. 

 

Anunciam-se os obscuros intentos de S. Bento 

à Porta Fechada: a treva, o ranço e a barbárie 

a rondar os ninhos da Criação. Os ministérios 

abriram a Arca da Peste e as agendas negras; 

tentam limitar e extinguir o Agregado Familiar. 

 

Podre vai o vosso reino. Aviso: nenhum verme, 

besta de cargo, bicho de contas, animal de rácio 

                                                           
187 DOMINGOS, Paulo da Costa. Aquele que vai partir... (leituras de verão). Deverão tais leituras partir com 

aquele. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 71. 
188 Idem. 
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ou outro baixo indignatário nos há-de fiscalizar 

os bens e males das empresas falidas do coração, 

as belas propriedades trespassadas do interior, 

o mel do sangue, o puríssimo ouro da União.
189  

 

O afeto no poema é constantemente ameaçado pelo poder. O Estado ataca a família com 

sua tributação e política econômica austera. A Igreja “ronda os ninhos da Criação”, coíbe o 

desejo com sua moral repressiva. Mas, como vimos ser comum na revista, o poema opera o 

rebaixamento dos poderes, desmoralizando seus representantes, comparados a vermes e bestas, 

cujo “reino podre” contrasta com o “puríssimo ouro” dos afetos. Estes se apresentam como 

forma de resistência à opressão, o que é constatável nos “amigos que entram sem lei, ordem ou 

decreto”, no amor que permanece no centro da mesa, nas “empresas falidas do coração” e 

“propriedades trespassadas do interior” capazes de resistir às investidas do poder.    

Como parte desse ideal de liberdade dos afetos, os colaboradores culpam 

frequentemente a sociedade por castrar ou aprisionar o desejo, o que era motivo de preocupação 

também para os cínicos gregos, que propunham a liberação do desejo sexual como uma 

necessidade natural do homem, implicando, inclusive, a prática de relações sexuais em público. 

Libertar plenamente o desejo — em sentido amplo, não somente sexual — é uma das aspirações 

da revista. Na crônica de Guilherme Faria sobre o operário da construção civil Aníbal, citada 

anteriormente, o desejo do personagem é sufocado e oprimido pelo trabalho monótono e 

extenuante infligido pelo sistema capitalista; o operário precisa renunciar a ele para retornar ao 

canteiro de obras, com uma noção implícita de impossibilidade de conciliação entre o desejo e 

o trabalho: “Café tomado e alma afagada, vai atrás da vida num cigarro e depara com meias de 

vidro em saias rodadas: esperam o autocarro em montra eterna. Não imagina contudo o que 

fazer com o olhar e empurra a cabeça com o corpo. Fica-lhe a memória de calores concentrados 

e vida sentida, mas resta-lhe o caminho de volta ao contrato”190.  

                                                           
189 ÁLVARO, Ricardo. Agregado familiar. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 9. Itálico do autor. 
190 FARIA, Guilherme. Mó. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 15. 
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Na crônica de Luís Lima, manifesta-se também essa preocupação com a castração social 

do desejo — desta vez, do desejo feminino —, atacando-se o moralismo da sociedade 

portuguesa e sua repressão sexual, num país que não permite o erotismo: 

 
Uma vez, a Isabel contou-me que queria escrever um livro erótico. Mas estava 

desconsolada porque «em Portugal é impossível publicar uma coisa dessas!». Não era 

romance de cordel, não era Maria Teresa Horta, era «um romance erótico, como a 

Duras, só que melhor», era em português e escrito pela Isabel, que é muito mais nova 

e bem mais bonita que a Marguerite. Mas dizia, com ar desenvolto e sotaque francês, 

«aqui nunca me irão publicar, esta é uma sociedade misógina, puritana, machista 

primária inculta e, sobretudo, insensível. Sabem lá o que é desejo, o que é 

erotismo».
191 

 

Também numa acusação da repressão ao desejo feminino, o machismo e o catolicismo 

são denunciados num conto de Isabel Nogueira que narra as dificuldades enfrentadas por uma 

personagem feminina, em meados do século XX, num meio social governado pelos homens e 

pela moral católica, dominadores dos desejos e paixões da mulher, aos quais ela deve renunciar 

em prol de um casamento que satisfaça a vontade paterna: 

 
Elisa, a filha primogénita, acabou por ingressar no Colégio de Nossa Senhora do 

Rosário, no Porto. Dois anos mais tarde, Génova — Geninha para todos — juntar-se-

lhe-ia. No final dos estudos, Elisa casa-se e vai viver com o marido, médico recém-

formado, para Braga. Por aí ficaria. Geninha apaixonara-se vagamente pelo primo 

Jaime Manuel, o que foi uma grande maçada para seu pai, proibindo de imediato o 

namoro. Os anos pelo colégio acabariam por fazer apagar a chama, ou pelo menos 

arrefecê-la o suficiente.
192 

 

 O machismo seria um entrave à autodeterminação da mulher, impedindo-a de decidir 

sobre o seu destino e de assumir posições sociais que a empoderem: “Génova foi educada a 

preceito, como o exigia a família de condição aristocrata da Presegueda, concelho do Peso da 

Régua. Se tivesse nascido rapaz, Evaristo dos Santos pensaria certamente em colocá-la à frente 

da quinta produtora de vinho, a Quinta do Pombal. Mas, tendo sido pai de duas raparigas, foi 

necessário encontrar outras soluções [...]”193. Quando ainda jovem, Génova foi obrigada a 

                                                           
191 LIMA, Luís. O bigode de Nietzsche. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 66. 
192 NOGUEIRA, Isabel. Génova. Cão Celeste, Lisboa, n. 5, mai. 2014, p. 83. 
193 Idem. 
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seguir a única profissão permitida então à mulher: professora de instrução primária. Contudo, 

numa valorização da libertação das opressões sociais, o conto opera uma reviravolta nessa 

condição social que foi predeterminada para Génova, mostrando o seu processo de 

amadurecimento e empoderamento. Com o falecimento do pai, ela assume a gestão da quinta, 

liberta-se de sua antiga condição e conquista a autonomia de decidir sobre o seu próprio destino: 

“Amadurecera muito rapidamente naquela Primavera. E os vestidos antigos pareciam já não lhe 

assentar convenientemente na alma. [...] Dali em diante seria a Génova, proprietária e gestora 

da quinta. [...] Era agora plenamente aceite no mundo masculino do vinho e dos negócios. E 

seria suficientemente feliz”194. 

A libertação do pensamento é outro anseio que move a revista. Primeiro, porque ela é 

necessária para a criação artístico-literária. João Barrento chama a atenção para a proposta de 

Maria Gabriela Llansol de que haveria uma “unidade última e inalienável entre liberdade de 

consciência e dom poético”195. Segundo, porque a libertação do pensamento, e a consciência 

crítica que ela pressupõe, seria uma precondição para o homem se libertar de quaisquer 

condicionamentos provocados pela sociedade. O pensamento livre é avesso à ordem, às normas 

sociais, às hierarquias, ao automatismo do cotidiano, à necessidade de aceitação social: 

 
Não é uma superioridade, se tiver que ser alguma coisa que seja inferioridade. [...] 

Não danço, nunca tive o impulso. Mais que tudo uma rejeição de qualquer ordem, de 

qualquer natureza que queira sair por cima. [...] O anonimato é a maior bênção. Cada 

vez que ofereces o nome, é a dor dos outros que dele se alimenta, que ali se aninha. 

[...]  

[...] Nada é mais frágil do que a vida na minha cabeça. Dilacerado e fiel, permaneço 

inquieto. Olho-os. Dobrados sobre si mesmos, escavando a alma para enterrar o corpo. 

Abismos suficientes, práticos. Sem outra substância que a das ideologias 

sensaboronas. A cabeça erguida — sensata, severa e inútil. Quando a cabeça devia ser 

embalada entre as mãos, como o centro maligno de todo o distúrbio. Famigerada 

cabeça, destruindo as marcações do grande baile, desta realidade que, aliás, não passa 

de uma pobre e grosseira ficção. É preciso resistir às ideias, cheirá-las sim, mas sem 

delíquios, atravessá-las para continuar a pensar. O fulgor vive disso. De um 

pensamento sem fixações, num desequilíbrio vivaz que rasteire violentamente o 

tempo mecânico, reduzido e contado que nos coube. O mal, disse Michaux, é o ritmo 

                                                           
194 Ibidem, p. 85. 
195 BARRENTO, João. «Uma contra-música». Llansol e a questão da poesia. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, 

p. 30. 
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dos outros. Esta praga dos que enchem o tempo todo, dos que se apresentam ao serviço 

diária e pontualmente como lacaios, cães do inferno.
196 

 

Aqui já se pode inferir qual seria a motivação da resistência da poesia, segundo os 

colaboradores: a libertação do homem. A liberdade é o valor maior que orientaria toda essa 

resistência. Há entre eles uma forte crença na capacidade da poesia de libertar o homem das 

opressões sociais, políticas e econômicas por meio da libertação do pensamento que ela 

promove. Cilleruelo afirma que os poemas são “breves instantes de liberdade”197. Roque amplia 

essa crença para a literatura de um modo geral, revelando a importância dessa relação entre 

literatura e liberdade para sua vida pessoal: “Importa-me cada vez mais a literatura: é a única 

saída na minha vida cercada, a única janela por onde posso espreitar e supor que sou feliz”198. 

Carvalho defende que a poesia — no caso, a poesia surrealista — seria capaz de libertar o 

pensamento padronizado e programado pela sociedade e, com isso, permitir ao homem realizar 

plenamente sua capacidade de criação. A liberdade do homem é relacionada diretamente à 

libertação de seu pensamento e de sua criatividade, indispensável para que o cotidiano adquira 

um sentido para além do trabalho e do consumo:  

 
Surge como reacção uma busca incessante de geografias, dentro e fora de nós (por 

vezes escondidas), onde apaixonadamente se caminha com manifestações poéticas em 

direcção à fracturação duma paisagem cognitiva construída à custa de repressões 

sociais desmedidas. Refazer o entendimento humano, no sentido da sua total 

libertação, passa também pelas relações entre pessoas e as suas correspondências com 

o meio natural, numa envolvência plena de sentidos físicos e estados psicológicos, 

que restaure a paixão pela vida quotidiana. Esta dinâmica das ordens naturais e 

interiores em constante diálogo desenvolve uma cultura não-repressiva onde cada 

indivíduo explora o seu território criativo em conformidade, como resposta ao 

ambiente que o envolve, nas mais variadas possibilidades poéticas para a sua total 

libertação. Falamos da proposta surrealista enquanto aventura de vida.
199 

 

                                                           
196 DIAS, Inês; PINTO, Diogo Vaz. Sete regras. Cão Celeste, Lisboa, n. 2, out. 2012, p. 34-36. 
197 CILLERUELO, José Ángel. Tomas Tranströmer ou a linguagem do Norte. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, 

p. 58. 
198 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 22. 
199 CARVALHO, Miguel de. Sobre a margem no meio do rio. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 25. 
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 Estabelecendo uma relação explícita entre poesia e libertação do pensamento, Rosa 

Maria Martelo sustenta que a poesia, enquanto “discurso livre e libertário”200, subverte o senso 

comum por meio de uma experimentação discursiva em que convergem o som e o sentido, o 

som e a imagem verbal. Isso causaria a ruptura das formatações verbais impostas pelo senso 

comum — que resultariam também na formatação do pensamento — na medida em que instaura 

uma “ductilidade da matéria verbal” geradora de uma “ductilidade do pensamento”201, que, por 

consequência, se liberta das programações sociais por meio da libertação da linguagem operada 

pela poesia. Importante lembrar aqui a função mais importante do pensamento livre segundo os 

cínicos gregos: é por meio dele que o homem consegue refutar as convenções sociais que o 

constrangem e assim se libertar delas. A poesia, nesse sentido, seria primordial porque liberta 

o próprio pensamento, estando, portanto, na origem da liberdade do homem.  

 Essa capacidade de romper as amarras que prendem o pensamento às convenções é um 

dos aspectos da poesia de Rui Caeiro exaltados por Cilleruelo. Ele destaca a habilidade do poeta 

de desordenar uma racionalidade cartesiana dominante, introduzindo o caótico e o aleatório nos 

padrões estabelecidos de abordagem de temas tradicionais como Deus, o amor e a morte; a 

linguagem poética instaura no pensamento o caos que o liberta: 

 
Sobre estes temas o pensamento do século XX, o da sua época, já estabeleceu pólos, 

paradigmas e opções em debate. A argumentação racional debruça-se sobre uma 

destas ideias-mãe e, a partir daí, desenvolve-se de modo encadeado. Nada mais oposto 

à atitude que Rui Caeiro adopta perante os mesmos assuntos. As variações, no 

primeiro termo, permitem-lhe evitar a ordem, o seu encadeamento. Os fragmentos 

fluem. Adoptam uma perspectiva e fazem-na variar constantemente. Afirmam, 

perguntam, sugerem, evocam... mas sem continuidade, nem consequência; 

aparentemente só o capricho os guia. Tentam sempre encontrar a perspectiva insólita 

sobre o tema abordado, a que escapa aos pólos de pensamento convencionais.
202 

 

 Encontra-se na Cão Celeste uma forte valorização do caos, do erro, do acaso, da 

imprecisão, da indefinição, da incompletude, da imperfeição, como fatores que derrubam a 

                                                           
200 MARTELO, Rosa Maria. Questões de vocabulário. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 12. 
201 Idem. 
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ordem racional e lógica que aprisiona o pensamento, a linguagem e os comportamentos do 

homem. E a poesia é o lugar em que todas essas qualidades se realizam plenamente. Um poema 

sem título de Maria João Worm dá a ver esses valores, não somente na semântica das palavras, 

mas no grafismo mesmo do texto, impresso em letra cursiva escrita à mão, com toda a 

irregularidade, imperfeição e dificuldade de leitura que isso implica. Aliás, já na ausência de 

título do poema subentende-se uma afronta à necessidade do pensamento convencional de 

definir e nomear as coisas: 

 
Não saber dizer onde estamos pode ser encontrarmo-nos  

num lugar. Sem saber discutir a cor da Rosa ou do  

Hibisco.  

Deixar às palavras a sua complexidade que num  

desacerto cumpre o certo arrumo do salão. 

Construído por e para elas. 

Para que dancem circunscritas as Sras Circunstâncias 

nunca nuas mas em combinação. 

 

[...] 

Ambos sabemos que sem errar não estamos certos.  

[...] 

(Não se devia escrever a eito, nem consultar a definição) 

Devia-se escrever com amor, aliás como tudo o que pelo 

gesto se regista.  

Não há perfeição possível no que faço: é esboço, coisa   

de começar. [...] 

Eu que fui à escola não aprendo. 

Queria e tu sabes isso, deitar-me espojada no chão, 

com a inteireza certa de um cão. 

[...]
203 

 

 O poema revela as características que a poesia deve ter para os colaboradores: escrita 

do erro, aberta às circunstâncias, contrária às definições, movida pelo afeto, sempre em estado 

de inacabamento — avessa, pois, a todas as tentativas de ordenação racional. E o poeta, para 

alcançar essa escrita, deve ter o despojamento de um cão — inevitável pensar aqui, no âmbito 

desta tese, na atitude dos cínicos, os que se comportavam “à maneira de um cão”, despojados 

das convenções, dos valores sociais, das necessidades artificiais e da vergonha que mantém os 
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gestos humanos dentro dos padrões da civilização. Livres, portanto, como devem ser o poeta e 

a sua escrita. Além disso, esse ataque da revista a uma lógica ordenadora convencional, 

castradora da liberdade de pensamento, assemelha-se às investidas dos cínicos gregos contra a 

filosofia tradicional de sua época, que, segundo Diógenes, se ocupava com conceitos abstratos 

inúteis que desviavam o pensamento do homem do que seria mais relevante para ele: o estudo 

do próprio ser humano, passível de ser revertido em autoconhecimento. 

 A valorização das qualidades opostas à ordem comparece também de modo pronunciado 

na recensão de Hugo Pintos Santos ao livro Morada, de Rui Pires Cabral. Assim, essa poesia 

seria capaz de derrubar as certezas: “[...] tudo quanto se possa dizer sobre o mundo e sobre a 

poesia cabe em versos como estes, que deixam perdidas ao golpe dos vendavais todas as 

certezas, todas as tentativas [...]”204. Ela institui o erro e o imprevisto, abolindo as 

programações, condição indispensável para a fantasia, a imaginação e a criatividade. Nesse 

sentido, Santos destaca um poema em que um sujeito está à deriva numa viagem pela Inglaterra, 

desrespeitando o roteiro predeterminado pelo guia turístico, o que o leva à efabulação: “Num 

primeiro plano, o sujeito desvia-se da casa de Shakespeare, no seguimento da correnteza de 

loquacidade de um guia turístico, e retendo na memória apenas o permitido pelos «caprichos / 

da atenção» (p. 183). O reiterado desencontro com o circuito programado leva-o a efabular uma 

refeição do poeta inglês em casa da filha”205. O acaso e o imprevisível na poesia de Cabral são 

evocados recorrentemente por Santos, que afirma que nela os “diferentes tempos avançam e 

retrocedem, mas movidos pelos caprichos do acaso”206, ou que sua atenção se volta para os que 

circulam “ao sabor do acaso”207, ou ainda que seu sujeito poético é animado pela “contemplação 

e o esconjuro do que é imponderável”208. E no fim do texto, o que parece mais importante e 

                                                           
204 SANTOS, Hugo Pinto. Versos feridos pela prosa da vida. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 45. 
205 Ibidem, p. 45-46. 
206 Idem. 
207 Ibidem, p. 48. 
208 Ibidem, p. 46. 
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também mais libertador: o poder da poesia de criar o caos e engendrar um desafio mobilizador: 

“Questão de energia e de força, nos seus ritmos que se movem rumo aos maiores desafios, o 

poema é entrada numa nebulosa de sentidos. É onde se conjugam os contrastes e as 

similitudes”209. 

Num poema-colagem de Rui Pires Cabral publicado no décimo número da revista (v. 

Anexo VIII), pode-se constatar novamente a noção de uma poesia instauradora do caos que 

liberta o homem. O poema tem a disposição de uma história em quadrinhos, compondo-se de 

doze quadrinhos, sendo dois destinados ao título de cada uma das duas partes. Nos outros dez, 

repete-se rigorosamente a mesma cena, modificando-se apenas o pano de fundo do último: um 

homem lendo o jornal na sala-de-estar, sentado numa poltrona, num cotidiano doméstico 

aparentemente previsível, controlado e repetitivo, o que é realçado pela roupa formal e asseada 

e pela postura ereta e rígida do homem, e também pela repetição da mesma cena em quase todos 

os quadrinhos e pela leitura do jornal, símbolo da rotina. Há um descompasso semântico entre 

a ordem rígida e monótona das imagens e os versos colados, que parecem em conflito com elas. 

No nono quadrinho, os versos sugerem que a vida doméstica previsível põe o homem em 

desacordo consigo mesmo e afasta-o de seu próprio desejo: “e depois pousou no chão / a pesada 

culpa de não ser / quem procurava”210. Nos versos de cada quadrinho, processa-se uma busca 

por uma realidade livre para além desse cotidiano programado: “Caíra a noite. / Coisas 

pequenas / passaram por ele a voar. // Curvou-se para ver / por dentro — de pólo a pólo — / a 

cabeça da realidade”211. O cotidiano começa então a ser subvertido pela loucura, pelo erro, pelo 

desvio, pelo impróprio, pelo imensurável — enfim, pelo que não pode ser previsto nem 

controlado, subversão que já é indicada no próprio título do poema, “Motim no espaço”: “Por 

vezes chegava a ouvir / a voz de um gémeo doido, / morto há séculos. // Era verdade. / A teia 
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211 Ibidem, p. 26. 
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da existência / parecia não ter fim. // Repetiu a volta, / o erro — a vida / impròpriamente 

dita,”212. O desvio da ordem programada resulta na libertação do homem e na sua integração ao 

universo, o que é simbolizado, no último quadrinho, pelas paredes da sala tornadas negras e 

estreladas, agora não mais encerrando o homem na casa, mas convidando-o para fora. 

Interessante notar que essa libertação ocorre quando ele se abre para a música, não definida e 

não determinada, incorporada à própria vida, talvez representando a arte como um todo, 

principalmente a poesia, indissociável da música na sua origem: “Podia, é certo, / ficar ali 

fechado / e desperdiçar a música — // talvez fosse melhor / esquecer esse caminho / desviado, 

rente à lâmina. // Ou talvez não”213. Ao mesmo tempo, o próprio poema representa em sua 

configuração o papel subversivo e libertador da poesia, visto que são os versos que introduzem 

semanticamente o caos que contesta e modifica a rigidez das imagens.  

Nessa perspectiva, parece haver no poema uma oposição implícita entre a arte (música) 

e a mídia (jornal), oposição frequente na revista: a mídia instituiria uma rotina programada, 

reproduziria um sistema de dominação que controla a vida diária do homem, enquanto a arte 

abriria sua vida para um “caminho desviado”, imprevisível e incontrolável. Segundo a crença 

dos colaboradores, a arte, sobretudo a poesia, insere na vida o caos capaz de libertar o homem 

de uma ordem social que controla seu cotidiano e cerceia seu desejo, seu pensamento e sua 

capacidade criativa.  

A poesia, por conseguinte, teria para a Cão Celeste o mesmo poder de libertação que os 

cínicos atribuíam à sua própria filosofia. Em síntese, seus colaboradores nutrem a seguinte 

concepção de poesia: independente, resistente, insubmissa, irreverente ao poder e à ordem, 

promovedora da liberdade. E além disso, como se verá na segunda parte, uma poesia voltada 

para a experiência e a realidade imanente vivenciada pelos homens, avessa à transcendência, e 

                                                           
212 Ibidem, p. 26-27. 
213 Ibidem, p. 27. 
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com uma linguagem simples e capaz de comunicar. Ou seja, uma poesia em harmonia com os 

valores, ideais e características da filosofia cínica antiga. 

 

     

 

2.3. Embate entre cinismos na Cão Celeste 

 

 Em seu combate ao sistema capitalista contemporâneo, o cinismo de raiz grega da Cão 

Celeste se defronta com um novo cinismo, agora favorável ao sistema e à manutenção da ordem. 

Na perseguição de seu ideal de liberdade, que exige a transgressão da ordem estabelecida, a 

revista entra em confronto com uma sociedade cínica moderna que lança ao descrédito qualquer 

tentativa de transformação da realidade. Avulta então a necessidade de defender a utopia dos 

ataques do cinismo moderno. Como parte dessa batalha, é preciso desmascarar os discursos 

ideológicos que falseiam a realidade, alienam as massas e legitimam o capitalismo neoliberal. 

É preciso, então, restaurar a capacidade da linguagem de dizer a realidade como ela é. E a 

literatura vem desempenhar aqui um papel fundamental. 

 

 

2.3.1. Uma revista kynica contra a sociedade cínica moderna 

 

Se o cinismo grego antigo se definia pelo inconformismo e resistência contra as 

convenções sociais e as várias formas de poder que subjugavam o homem, o século XX assiste 

ao florescimento de um novo cinismo — em quase tudo oposto ao grego —, que se generalizou 

e passou a constituir o modo de pensar e de agir característico do homem moderno e 

contemporâneo. Essa distinção entre o cinismo grego antigo e o cinismo moderno foi analisada 



124 
 

por Peter Sloterdijk em seu livro Crítica da razão cínica, de 1983. O filósofo alemão se refere 

ao primeiro como Kynismus, resgatando a palavra grega, e ao segundo como Zynismus 

(cinismo), utilizando o termo corrente em alemão. O confronto entre as duas formas marca uma 

viragem do pensamento cínico durante a modernidade. No decorrer do século XX, o Kynismus 

antigo perde sua potência contestatória e transformadora e converte-se no cinismo moderno, 

que age agora como uma força de conservação e manutenção da ordem, das estruturas sociais 

e das hierarquias de poder. O cinismo moderno é a refutação niilista de quaisquer ideais ou 

utopias, considerados impossíveis a partir do ponto de vista de um realismo pessimista que se 

apresenta como historicamente fundamentado. Como não é factível qualquer transformação 

voluntária e intencional da realidade, resta ao cínico moderno adaptar-se a ela como estratégia 

de sobrevivência e tentar tirar dela o maior proveito pessoal possível, o que lhe confere um 

caráter conformista e oportunista.   

 Sloterdijk identifica o desenvolvimento e difusão desse cinismo moderno como um 

desdobramento do Esclarecimento, ao mesmo tempo que é também a sua negação e o resultado 

de sua falência. A crítica esclarecedora às ideologias radicaliza-se e generaliza-se, atinge quase 

todos os setores da vida social, desmascarando discursos até então insuspeitos, revelando neles 

intenções ocultas, denunciando as ideologias que eles simultaneamente disfarçam e propagam, 

e assim lançando ao descrédito os valores que sustentam as sociedades capitalistas. Essa 

acusação de uma presença absoluta das ideologias, identificadas na base de todos os discursos, 

produz a percepção de que elas seriam ubíquas e inevitáveis, o que põe em questão a utilidade 

da própria crítica esclarecedora, incapaz de fornecer soluções ou esperanças diante do elevado 

poder de penetração, difusão e atuação dos discursos ideológicos. Os saberes que buscam 

desmascarar a falsa consciência perdem sua função, visto que o cinismo moderno se apresenta 

como uma falsa consciência já esclarecida, ou seja, percebe a existência das ideologias, mas 

conforma-se a elas por julgar não haver alternativa possível ao sistema socioeconômico vigente. 
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O cínico moderno caracteriza-se, portanto, por um pessimismo resignado e descrente da 

utilidade do pensamento crítico, chegando mesmo a considerar a ideologia funcional, isto é, 

como uma ilusão necessária ao bom funcionamento da sociedade. 

Um outro fator contribui para a desvalorização do conhecimento crítico, provocado 

inadvertidamente pelo próprio Esclarecimento. Este, ao rejeitar o pensamento metafísico por 

considerar suas questões situadas além do que a razão pode conhecer, deu ocasião para o 

cinismo moderno escarnecer dos grandes temas da tradição filosófica como 

“pseudoproblemas”, submetendo o pensamento a uma lógica positivista e utilitarista que 

despreza o que não for rigorosamente material e empírico. Por consequência, o pensamento 

reflexivo necessário ao autoesclarecimento emancipatório, essencial no processo crítico do 

Esclarecimento, é rejeitado pelos cínicos modernos como divagações abstratas e inúteis, 

resultando na desvalorização do conhecimento crítico e filosófico característica do mundo 

contemporâneo. Soma-se a isso que a reação dos poderes hegemônicos aos ataques da crítica 

esclarecedora foi a depreciação e mesmo ridicularização do conhecimento crítico humanista 

como um todo, o que contribuiu para justificar a atitude cínica moderna.   

Sloterdijk aponta ainda a impotência e falência da crítica diante da multiplicidade e das 

dimensões das mazelas sociais e culturais no mundo que se configura a partir do século XX. 

Junta-se a isso a desconfiança em relação à racionalidade técnica, considerada culpada pelas 

grandes atrocidades do século XX — notadamente Hiroshima e Auschwitz —, e com isso 

desacreditada quanto à sua capacidade de trazer qualquer progresso à humanidade. A crise da 

razão crítica e da razão técnica deixa o terreno livre para a ascensão de uma razão cínica, que 

declara justamente a inutilidade de se desvelar criticamente a realidade e a incapacidade do 

pensamento crítico de promover qualquer melhoria nas condições de vida dos homens.  

Essa razão cínica investe-se, então, de um realismo historicamente fundamentado que 

invalida as esperanças no futuro da coletividade, fazendo com que se propague o entendimento 
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de que a modernidade exige como resposta a si mesma uma atitude de indiferença cínica. Diante 

da percepção generalizada de que o mundo moderno é caracterizado pelo caos e pela 

instabilidade constantes, difunde-se a noção de que, perante esse caos, não seria possível ter 

qualquer juízo seguro sobre a realidade, assim como seria estéril e mesmo contraproducente 

adotar uma moral rígida. Nesse mundo radicalmente instável, cada novo acontecimento 

invalidaria as opiniões já formadas pelo indivíduo, bem como seus valores morais, de tal modo 

que se decreta a inutilidade de se ter convicções. O cínico moderno desconsidera os valores 

sociais não porque eles aprisionam o homem e impedem sua felicidade — motivo que 

mobilizava a rebeldia dos cínicos antigos —, mas tão somente por não acreditar mais em 

quaisquer valores, nem em qualquer felicidade associada a uma conduta de vida ou a um modo 

de pensar. Dessa forma, o cinismo moderno define-se pela amoralidade e pelo princípio da 

isenção, consoante a lógica de que a ausência de opiniões e de valores fixos possibilitaria ao 

homem adaptar-se a uma nova realidade em constante mutação, como parte de uma estratégia 

de sobrevivência e de autoconservação. Navia apresenta uma descrição moral bastante 

desfavorável desse cínico moderno, responsabilizando-o pela corrupção e degradação do 

mundo contemporâneo: 

 
A figura de Diógenes, isto é, o conteúdo do cinismo em sentido clássico, pode ser 

mais bem apreciada quando se considera o vasto hiato que separa o exemplo de sua 

vida e suas ideias das de seus herdeiros em épocas modernas. Os novos cínicos ligam-

se aos antigos apenas por meio de uma corrupção linguística do nome original. Assim, 

o Cinismo dos filósofos cínicos tornou-se o cinismo das pessoas cínicas. As últimas 

se transformaram na exata antítese dos primeiros. O novo cínico, der hässlichste 

Mensch (“o mais Hediondo dos Homens”), como dizia Nietzsche, ou homo cynicus, 

como digo eu, é o reverso de Diógenes. Nem com respeito às convicções e aos ideais, 

nem na maneira pela qual a vida é vivida é o novo cínico herdeiro de direito de seus 

ancestrais. Uma vez que sua presença ubíqua parece ser hoje o padrão pelo qual todas 

as coisas são medidas, não deveria haver, portanto, nada de surpreendente no fato de 

que o mundo dos homens, no início do século XXI, esteja verdadeiramente arruinado 

do ponto de vista moral, porque os novos cínicos não têm ponto de vista moral. Neles 

não há vestígio de consciência. Munido dos instrumentos de uma tecnologia sem rumo 

e tornado poderoso por essas aquisições, o novo cínico cinicamente governa como um 

monarca desimpedido: eis o rei. Pela linhagem não se liga a Diógenes nem a Sócrates, 

mas aos trogloditas das eras pré-históricas, dos quais herdou sua insensatez, sua 

vulgaridade e sua avidez incomensuráveis. Vive sua vida vazia de significado quer 

assistindo à televisão (imagens que confunde com a realidade), quer conquistando 

nações ou dizimando povos na busca vã de petróleo ou qualquer outra fonte de 
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riquezas. Como um solipsista perfeitamente narciso, não cuida de nada nem de 

ninguém — mas tão-somente de si. (NAVIA, 2009, p. 11-12) 

 

Contudo, segundo Sloterdijk, não haveria uma plena substituição de um cinismo pelo 

outro. Em verdade, apesar de o Zynismus ser predominante na modernidade, o pensamento e a 

atitude característicos do Kynismus grego nunca deixaram de estar presentes. De fato, a 

modernidade seria marcada sobretudo por uma dinâmica cínico-kynikē, pelo embate entre 

forças cínicas de conservação e forças kynicai de transformação, numa ambivalência que está 

na sua própria matriz. 

Ao resgatar, atualizar e defender valores e ideais da filosofia cínica antiga, a Cão Celeste 

seria uma revista kynica em permanente confronto com uma sociedade cínica segundo o sentido 

moderno do termo. Ela vem se opor a um cinismo moderno que legitima o mercado, o 

neoliberalismo, a mídia e a hegemonia de poderes político-econômicos e desvaloriza o 

pensamento crítico e a arte. 

No poema “Põe os olhos na água”, publicado no oitavo número da revista, José Miguel 

Silva traz uma crítica contundente ao conformismo do cínico moderno:  

 
A realidade, percebes agora, é a realidade.  

Não favorece a beatice dos bons sentimentos,  

não se rege por princípios morais  

nem reconhece direitos humanos. 

 

Tenta agir naturalmente. Não consegues, 

porque faltaste à aula de biologia e portanto 

desconheces a natureza da realidade, 

o mesmo é dizer, a realidade da natureza. 

 

Mas tira da cabeça o capacete noosférico 

e põe os olhos na água: ao contrário de nós, 

a água não discute com a lei da gravidade, 

não tem ideias fixas, não se mete em escaladas 

 

impossíveis. Quando encontra uma barragem, 

não pensa «Aqui está um problema a superar» 

nem clama — que absurdo — por justiça. 

Senta-se na terra, simplesmente, e aguarda 

 

as instruções do terramoto. Como a formiga, 

o diamante, a bactéria, a água é cem por cento 

de direita, não acredita em nada, nem sequer 
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no ciclo da água. Dois átomos de paciência 

 

e um de realismo. Por isso não acorda 

de manhã com o delírio de querer mudar 

o mundo (mudá-lo para onde?). Tem a noção 

do ridículo, compreende que há limites para tudo. 

 

O corpo humano é composto principalmente 

por água, mas a humanidade prefere o álcool 

da fantasia, sem o qual a realidade pareceria 

quase tão insuportável como a realidade.
214

  

 

Numa ambiguidade irônica215, aparentemente se questiona a necessidade do ser humano 

de mudar o mundo, tomando-se o comportamento da água como exemplo de que o natural é ser 

conformista. A fórmula da água é a fórmula do cinismo moderno: “dois átomos de paciência e 

um de realismo”, numa acomodação resignada e oportunista à ordem estabelecida a partir da 

percepção alegadamente realista de que o mundo é irredimível e qualquer resistência é inútil. 

O poema reproduz o argumento dos cínicos modernos de que é preciso desconhecer 

completamente a “natureza da realidade” para ainda se acreditar em utopias, como se a 

realidade não permitisse nada para além de si mesma, num realismo radicalizado que 

desemboca numa descrença generalizada: a água “não acredita em nada” e “não acorda de 

manhã com o delírio de querer mudar o mundo”. A realidade imporia a necessidade de se 

abandonar quaisquer valores morais ou ideais humanistas, pois ela “não se rege por princípios 

morais / nem reconhece direitos humanos”, corroboração irônica da amoralidade cínica. Seria 

preciso, segundo a lógica do cinismo moderno, retirar da cabeça o “capacete noosférico” e 

atentar para o pragmatismo da água, remetendo à condenação cínica moderna do pensamento 

crítico ou filosófico, considerado estéril ou sem efeitos aproveitáveis na realidade, o que serviria 

                                                           
214 SILVA, José Miguel. Põe os olhos na água. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 25-26. 
215 Importante destacar que a ironia e o sarcasmo compõem a chave de leitura mais adequada aos poemas de José 

Miguel Silva. Assim, a ironia institui em sua poesia a necessidade de uma leitura ao avesso, que acesse o dizer 

pelo não-dito, ou o não-dito pelo dizer. Segundo Joana Matos Frias, a ironia em José Miguel Silva integra uma 

estratégia discursiva de resistência e insubmissão, “de dizer através do não-dizer, o que na verdade constitui a base 

retórica da ironia, que no discurso poético de José Miguel Silva é a mais pura expressão daquela ‘insubmissão’ de 

que fala Freitas a propósito de Sena, inserindo-o nessa ‘tradição biliosa’ [...] de alguma poesia portuguesa que 

Joaquim Manuel Magalhães tão bem soube explorar” (FRIAS, 2013, p. 62). 
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de justificativa para a defesa de que o homem deve se voltar apenas para o conhecimento 

utilitarista com aplicação imediata na vida prática cotidiana. A água é “cem por cento de 

direita”, assim como o cinismo moderno, que fornece os argumentos para justificar o processo 

de exploração econômica e as hierarquias de poder do sistema capitalista neoliberal, conforme 

a crença de que não haveria uma alternativa realista a ele, considerado mesmo indispensável 

para o bom funcionamento das sociedades atuais.   

Numa estratégia discursiva muito comum na poesia de José Miguel Silva, o poema 

reproduz o discurso do cinismo moderno para refutá-lo por meio da ironia, num jogo ambíguo 

em que se afirma esse discurso para negá-lo. Desse modo, aparentemente rejeitando a 

necessidade de resistência às iniquidades sociais, ele acaba por ratificar essa necessidade, 

abrindo para uma dimensão utópica e imaginativa inerente ao homem, que se utilizaria do 

“álcool da fantasia” para suportar a realidade. O poema é um forte exemplo da resistência kynica 

da revista contra as arbitrariedades de uma sociedade cínica moderna. 

Com efeito, Jorge Roque também desaprova essa sociedade cínica, reproduzindo, para 

depois o contestar, seu pensamento cético em relação a qualquer utopia ou possibilidade de 

transformação social: “Pois, só que não é de Quixotes que se faz o mundo (versão erudita da 

vulgata: tens razão, mas não me canses ou a vitória da indolência sobre o juízo). Certo e errado. 

É de Quixotes que o mundo que importa se faz”216. O Quixote, símbolo da crença na capacidade 

do homem de mudar a realidade, é refutado pelo cinismo moderno, que o declara 

despropositado e anacrônico no contexto contemporâneo. O niilismo desse cinismo faz cair em 

descrédito a efetividade de qualquer mudança que se alcance: “Na simpatia cínica, na tolerância 

cobarde, na frontalidade enviesada, toda a vitória é derrota”217. Segundo esse pensamento cínico 

moderno, a utopia já não desempenharia qualquer função na sociedade, tornando-se supérflua 

                                                           
216 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 5, mai. 2014, p. 43. 
217 Ibidem, p. 42. 
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e devendo, por isso, ser abandonada. Numa reação kynica a esse pensamento, Roque afirma a 

necessidade do Quixote no mundo atual e resgata a importância da utopia e da resistência. 

Rosa Maria Martelo vai no mesmo sentido de defender a utopia dos ataques do cinismo 

moderno. Ela contesta o argumento deste de que não seria possível qualquer transformação da 

realidade, cabendo aos indivíduos apenas adaptar-se a condições sociais das quais não podem 

se esquivar: “Muito do que hoje se diz sobre a inevitabilidade de determinadas circunstâncias 

mais não reflecte do que uma escolha e decorre de opções que temos o direito de debater”218. 

Martelo rejeita também uma outra alegação dos cínicos modernos, a de que seria improdutivo 

tentar influenciar no porvir da humanidade, não havendo mais qualquer expectativa de futuro a 

guiar as ações do presente — ou seja, compõe esse argumento a crise das utopias e de quaisquer 

esperanças no destino do coletivo. Assim, ela cita um trecho de um artigo de Manuel Gusmão 

em que ele reproduz esse argumento cínico para depois o refutar e então sustentar a necessidade 

de se resgatar a crença no futuro:  

 
De há uns tempos para cá, vozes muito dissemelhantes parecem insinuar, se não 

explicitamente afirmar, que não há futuro para ninguém ou que vivemos tempos em 

que ninguém se arrisca a qualquer gesto de protensão ou actividade de prognose. 

Conheceríamos uma era em que teríamos já desistido ou teríamos de desistir de tentar 

imaginar ou desejar um rosto para o futuro. Esta situação dever-se-ia a um medo que 

inibe a própria imaginação e de que padeceríamos para além de todo e qualquer 

pessimismo individual ou grupal. E contudo se não houver futuro, se não tivermos 

futuro, seremos como dizia o outro, «cadáveres adiados que procriam». Porque aquele 

medo se torna uma patologia do desejo, uma tão brutal antecipação simbólica da morte 

que inibiria todo o imaginário, amputaria a capacidade de simbolização e tornaria toda 

a esperança uma ilusão ou um produto do sono da razão. Ora nós precisamos do futuro 

como do ar que respiramos.
219 

 

Pouco depois, Martelo cita Gusmão mais uma vez, fornecendo ao leitor motivos para 

acreditar novamente no futuro, num trecho imbuído de forte sentimento utópico. Essa 

                                                           
218 MARTELO, Rosa Maria. As Humanidades, hoje. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 37-38. 
219 GUSMÃO, Manuel apud MARTELO, Rosa Maria. As Humanidades, hoje. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 

2015, p. 38. 
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preocupação de resgatar a dimensão utópica da existência humana é bastante recorrente na 

revista:  

 
O carácter profundamente transformador do trabalho humano, o facto de uma criança 

de dois anos ser capaz de produzir uma frase que nunca ouviu, o facto de a poesia 

reinventar a língua em que se escreve, o facto de as artes serem construções 

antropológicas e de os humanos se configurarem e reconfigurarem, segundo uma 

auto-poiesis histórica, são fundamentos suficientes para que nos possamos, sem mais 

garantias, prometer um futuro, «uma terra sem amos». Porque nós habitamos o 

mundo, e o mundo é a nossa tarefa.
220 

        

Além de combater os ataques à utopia, os colaboradores apontam com frequência o 

oportunismo e o conformismo do cínico moderno, liberto de qualquer impedimento ético ou 

moral. São essas as características identificadas e criticadas por Roque na sociedade portuguesa: 

 
Também posso abichar? proferiu em voz baixa, vestindo com um leve pudor, retocado 

de cumplicidade sugerida, o desejo alarve de participar no saque que para ele era a 

forma inteligente de entender a posse do que, sendo de todos, era como se fosse de 

ninguém.  

E eu fiquei a meditar na doença portuguesa da pobreza nas suas diversas faces que 

vão do compadrio organizado à mesquinhez de ambição, passando pela intriga 

formigante, tacticismo obsessivo, reverência discreta ou empenhada a todas as formas 

de poder, incluindo, claro está, o contrapoder, tudo isto ao serviço da impostura 

profissionalizada que é a via consabida de garantir devida cota nos depredados lucros 

da dolosa empresa.  

[...] 

Exijo para que me exijam. Combato para que me combatam. Doridos, exaustos, 

vencedores, derrotados, no fim ganhamos todos na vida luta que for de cada um. Mas 

a voz consensual é outra: aceito para que me aceitem. Concedo para que me 

concedam, o difícil troco-o pelo fácil, a luta pela trégua negociada. Assim, atentos e 

delicados, serenos e compassivos, perdemos todos.
221 

 

Se o cinismo antigo se encontrava preferencialmente na plebe urbana, opondo-se à 

aristocracia, o cinismo moderno apresenta-se em todos os estratos sociais, sobretudo nas elites 

político-econômicas, sendo utilizado convenientemente por elas para justificar seu desprezo às 

leis e à moral. Sloterdijk chama esse novo cinismo das elites de senhorial, pois serve para 

legitimar o poder hegemônico de uma classe minoritária esclarecida. Os cínicos senhoriais 
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2015, p. 38. 
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modernos descreem da possibilidade de transformação social, julgam que o pensamento 

esclarecido é para os poucos capazes de compreendê-lo e defendem que as ilusões da ideologia 

são necessárias para o funcionamento da sociedade. Enquanto classe esclarecida, eles são 

conscientes dessas ilusões, mas são favoráveis às ideologias por se beneficiarem delas, 

considerando-se merecedores exclusivos desses benefícios. Além disso, manipulam a moral de 

acordo com seus interesses, permitindo a si próprios o que negam para as classes abaixo da sua. 

 
Mas o privilegiado esclarecido também sabe muito bem o que aconteceria se todos 

pensassem como ele. Por isso, o saber agora desperto das cabeças senhoriais 

estabelece para si mesmo limites; antevê um caos social, se as ideologias, os temores 

religiosos e as adaptações desaparecessem das cabeças dos muitos. Ele mesmo, 

desprovido de ilusões, reconhece a imprescindibilidade funcional da ilusão para o 

status quo social. Assim, o Esclarecimento trabalha nas cabeças que reconheceram o 

surgimento do poder. Sua precaução e sua discrição são completamente realistas. Ele 

contém uma sobriedade de tirar o fôlego, na qual reconhece que os “frutos dourados 

do prazer” só florescem no status quo que coloca no colo as oportunidades de 

individualidade, sexualidade e luxo para os poucos. (SLOTERDIJK, 2012, p. 65-66) 

 

Em conformidade com essa crítica de Sloterdijk, Abel Neves acusa a amoralidade e a 

indiferença cínicas do capitalista financeiro, equiparado a um verme, que não se importa com 

a “matança dos inocentes no passeio” e “apalpa meninos, meninas” com a naturalidade de quem 

julga que as leis e a moral não se aplicam a si mesmo:  

 
O verme parasita a alma dos inocentes, e goza e ri, um riso que se ouve na rua que 

ainda pertence aos sem-culpa [...]. O riso é sem vergonha e denuncia o verme e ele 

veste-se de financeiro de elite. Corre as persianas de metal fino, desce ao carro 

blindado, dá instruções ao motorista e segue na avenida financeira, cada vez mais 

depressa. Dá-se conta da matança dos inocentes no passeio da avenida. Dá-se conta e 

rala-se nada. Mais depressa vai e não conhece fronteiras. Bebe, não fuma, apalpa 

meninos, meninas, gratifica os bombeiros, a paróquia e etc. Sobe à central financeira, 

ao último andar e ao terraço. Dá-se de novo ao riso e ao gozo. Descerá ao carro 

blindado, correrá as avenidas e subirá ao piso de elite. E voltará a descer e a subir, 

gozando e rindo. Assim, até ao juízo final.
222

 

 

Ao analisar a recepção da obra O Bezerro de Ouro, de Hirst, que foi do criador direto 

para o leilão, sem passar por exposições em museus ou galerias, Mateer censura a relação do 

                                                           
222 NEVES, Abel. Verme. Cão Celeste, Lisboa, n. 5, mai. 2014, p. 10. 
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capitalismo financeiro com a arte, denunciando que ele esvazia a obra de arte de seu sentido ao 

transformá-la em mera mercadoria ou espetáculo. Em meio à atração midiática em que se tornou 

o leilão, o sentido histórico e crítico da obra foi apagado. Segundo Mateer, “ninguém estava 

interessado na escultura em si, ou em perguntar se o objecto era sugestivo de mais alguma coisa 

para além das reacções extremadas ao evento «mediático»”, de tal modo que “a contemplação, 

algo que costumamos entender como sinónimo de arte, foi completamente esquecida”223. O 

capital, desse modo, converteria a arte numa cifra ou num entretenimento desprovidos de 

significado histórico, questionamento crítico, dimensão ética ou capacidade de transformação 

da realidade — de fato, de acordo com Sloterdijk, é o tipo de neutralização que o cinismo 

senhorial moderno opera em toda manifestação com potencial subversivo, o que permite dizer 

que, traduzindo a crítica de Mateer para a teoria do filósofo alemão, o cinismo senhorial do 

capital estaria anulando a potência kynica da arte: 

 
A obra A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo foi vendida em 

leilão, por 12 milhões de dólares, a Steve Cohen, coleccionador e gestor americano de 

fundos de retorno absoluto. Cohen colocou-a no seu escritório de Londres como uma 

espécie de troféu, ou memento mori hipercapitalista. Ao escrever sobre a presença da 

obra no escritório de Cohen em Extreme Money: Masters of the Universe and the Cult 

of Risk, um livro sobre as falhas estruturais da indústria financeira global, o 

economista australiano Satyajit Das comentou que era algo de representativo daquela 

era de agressão excessiva e indiferença ética. [...]  

De certo modo, não parece haver grande diferença entre o cofre em que as obras de 

arte contemporânea, caras e difíceis de pôr no seguro, são guardadas, e um túmulo em 

que se colocavam esculturas preciosas em volta do cadáver mumificado de uma 

pessoa importante. [...] O Bezerro de Ouro de Hirst, vendido a um comprador 

desconhecido por 10.3 milhões de libras, ainda não foi, tanto quanto sei, exposto. 

Assim como muitas outras obras vendidas nas cúpulas do mercado de arte global, é 

uma espécie de cifra do capital [...].     

[...] Um jornalista, entrevistando um banqueiro internacional na exposição de Hirst 

organizada pela Galeria Gagosian em Moscovo, ouviu a seguinte resposta: «Os 

oligarcas sabem tudo sobre bens como campos de petróleo e fábricas. Só compram 

arte para se divertirem... para serem famosos e interessantes. É um brinquedo para 

eles». É preciso dizer mais alguma coisa?
224 

 

                                                           
223 MATEER, John. Egiptologia renovada: Damien Hirst, o Antigo Egipto e o Grande Capital. Cão Celeste, 

Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 28-29. 
224 Ibidem, p. 33. 
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A revista Cão Celeste atua, portanto, como uma consciência crítica esclarecedora que 

se empenha em desmascarar a consciência mistificadora e manipuladora do cinismo senhorial 

moderno. Ela parece nutrir tacitamente o desejo de reverter o processo que levou da derrocada 

do Esclarecimento — e de sua crítica à ideologia — à ascensão do cinismo moderno avesso ao 

conhecimento crítico humanista, que ela anseia resgatar e difundir com o intuito de 

conscientizar criticamente as massas, como era o objetivo do Esclarecimento. Ela busca 

restaurar a crença na capacidade desse conhecimento de fazer frente aos poderes hegemônicos 

e subverter a ordem instituída, como se verifica numa frase citada por Domingos, que ele atribui 

a Gianfranco Sanguinetti: “«interessam somente os raros livros susceptíveis de atrair adeptos 

por um vasto período / de tempo, e que finalmente abalem o poder»”225. Em conformidade com 

esse desejo de esclarecimento das massas, Pádua Fernandes lamenta a crise da educação e a 

consequente falta de letramento da maioria da população, o que comprometeria também a 

sobrevivência da literatura: 

 
Seria simultaneamente didático e político que os escritores, em geral, percebessem 

que o aniquilamento da educação, no Brasil já realizado em grande escala, prejudica 

não só a cidadania (e o direito à literatura), como os interesses específicos deles 

mesmos, pois normalmente gostam de ser lidos, e isso é inviável (exceto para os best-

sellers que somente são tragáveis por quem não entende o que lê) em uma população 

cuja ampla maioria é de iletrados ou de analfabetos funcionais.
226  

 

Como parte desse anseio por resgatar o conhecimento crítico, a revista recusa qualquer 

tipo de neutralidade. Seus colaboradores combatem ferozmente o princípio da isenção seguido 

pelo cinismo moderno. Eles desqualificam os periódicos literários que evitam formular opiniões 

críticas judicativas em busca de uma autoproclamada imparcialidade, acusando-os de 

subserviência ao mercado. Freitas reprova o crítico que arrisca “muito pouco no domínio do 

                                                           
225 DOMINGOS, Paulo da Costa. Aquele que vai partir... (leituras de verão). Deverão tais leituras partir com 

aquele. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 70. 
226 FERNANDES, Pádua. Nota sobre Vitor Silva Tavares e sua recusa ao prêmio Ler/Booktailors. Cão Celeste, 

Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 10, nota 5. 
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juízo literário (ou do gosto pessoal, que passou a ser entendido como uma espécie de heresia), 

preferindo adoptar uma neutra mas simpática descrição do objecto literário que discretamente 

promove ou tolera”227. Realmente, seria mais conveniente para o mercado a flexibilidade de 

opinião, pois o consumidor precisa estar sempre aberto e receptivo às mercadorias postas à 

venda; não ter opinião formada é manter-se num estado de permanente disponibilidade para se 

deixar conduzir pelas estratégias de marketing. Nessa perspectiva, bastante natural que, ao 

eleger o mercado como um de seus maiores inimigos, a revista rejeite a isenção e apresente 

textos críticos opinativos e judicativos, ao mesmo tempo que ataca os periódicos literários que 

se proclamam neutros e imparciais. Desse modo, Paulo da Costa Domingos afirma que o Jornal 

de Letras é “feito por gente cujo único compromisso são as três décadas de consensos que nos 

puseram onde estamos hoje”228. Já em seu primeiro texto assinado na Cão Celeste, Manuel de 

Freitas assevera que se instalou na direção da revista Ler “o império light, o estilo divulgativo, 

a reles subserviência”229, e considera que ela é “hoje uma das instâncias seculares que mais 

perniciosamente tenta impor os ditames do prosaísmo e do marketing directo. Passou, de revista 

de «livros & leitores», a revista de «livros & editores»”230. Nesse mesmo sentido, Pádua 

Fernandes acusa a mesma revista Ler de ser “dominada pelos grandes grupos editoriais” e 

voltada para as “celebrações e autocelebrações do mercado”231. Há, por conseguinte, na revista 

uma associação frequente entre o princípio cínico moderno da isenção e os interesses espúrios 

do mercado. 

                                                           
227 FREITAS, Manuel de. O pseudo-crítico panfletário. Cão Celeste, Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 11. 
228 DOMINGOS, Paulo da Costa. Se não é para intervir, para que é que escrevem?!!... Para estragar papel?... Cão 

Celeste, Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 6. Importante lembrar que no momento em que Domingos escreveu esse texto, 

no ano de 2013, Portugal estava no auge de sua crise econômica, com o desemprego atingindo nesse ano o pico de 

17%. 
229 FREITAS, Manuel de. As coordenadas líricas. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, p. 4. 
230 Ibidem, p. 5. 
231 FERNANDES, Pádua. Nota sobre Vitor Silva Tavares e sua recusa ao prêmio Ler/Booktailors. Cão Celeste, 

Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 8. 
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 Com efeito, segundo Sloterdijk, o capitalismo moderno se apropria desse novo cinismo, 

utilizando-o para se justificar e se legitimar perante os desfavorecidos pelo sistema. O cinismo 

senhorial moderno contribui para a manutenção das estruturas sociais e dos privilégios de 

classe, além de validar a exploração do trabalho alheio. De modo oposto ao cinismo antigo, ele 

se transforma em ideologia no sentido marxista do termo, servindo de sustentação para as atuais 

teorias sociológicas sistêmicas que fornecem a base argumentativa para a defesa do sistema 

capitalista: 

 
[essas teorias] decretam que membros úteis da sociedade humana têm de internalizar 

de uma vez por todas certas “ilusões corretas”, porque sem elas nada funciona 

propriamente. Procura-se prever a ingenuidade dos outros [...]. É sempre um bom 

investimento aduzir ingênuas disposições de trabalho, independentemente de para 

quê. [...] 

Quem coloca à disposição os meios para uma reflexão libertadora e convida as pessoas 

a se servirem desses meios se mostra para os conservadores como um vagabundo sem 

consciência e ávido por poder, ao qual se repreende dizendo: “São os outros que fazem 

o trabalho”. Ora, mas para quem? (SLOTERDIJK, 2012, p. 51-52) 
 

O oitavo número da Cão Celeste apresenta uma fábula de Hippolyte Taine que, trazida 

para o contexto atual, permite identificar com clareza os principais aspectos desse cinismo 

moderno que justifica o sistema de exploração da maioria. Intitulada “Vida e opiniões 

filosóficas de um gato”, a fábula é uma alegoria da sociedade e das relações de poder e de 

dominação que a constituem, num relato da vida numa fazenda a partir do ponto de vista dos 

gatos. A fazenda é habitada por personagens que representam determinados tipos característicos 

de indivíduos que cumprem funções definidas na estrutura social: os homens, enquanto 

proprietários e gestores da fazenda, são os detentores do poder político-econômico; os cães, 

defensores dos homens, são responsáveis por manter a ordem e as hierarquias de poder através 

do uso da força bruta, remetendo aos aparelhos repressivos do Estado; e os animais que têm sua 

carne e seus ovos espoliados pelos homens, ou que executam para eles o trabalho pesado, 

compondo a maioria explorada e oprimida pelo poder político-econômico. Mas os animais que 

mais interessam aqui são os gatos, descritos como oportunistas que descreem de qualquer 
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possibilidade de mudança e adulam os poderosos em busca de proveitos pessoais, ao mesmo 

tempo que apoiam o sistema de dominação e exploração alegando cinicamente ser o melhor 

para todos, como se tal sistema fosse indispensável para o devido funcionamento da fazenda, 

representação da sociedade. Em síntese, os gatos fornecem um retrato perfeito do cínico 

moderno. Assim, o gato mais velho, tio do gato protagonista, conta ao seu sobrinho a história 

da ascensão dos homens ao poder e a violência de sua dominação e exploração dos animais, 

mas legitima esse poder como necessário à boa ordem da fazenda: 

 
O meu tio, um animal bastante experiente e muito velho, ensinou-me a história 

universal. 

 Na origem das coisas, quando ele nasceu, o dono tinha morrido, os seus filhos 

estavam no enterro, e os criados no baile, de modo que todos os animais se viram em 

liberdade. Foi uma balbúrdia terrível; um peru que tinha penas demasiado belas foi 

deixado nu pelos seus confrades. À tarde, um furão conseguiu entrar e mordeu o 

pescoço de três quartos dos combatentes, os quais, naturalmente, deixaram de gritar. 

O espectáculo no pátio era bonito; os cães comiam aqui e ali um pato; os cavalos 

divertiam-se a partir a espinha dos cães; até o meu tio devorou meia dúzia de 

franguinhos. «Foram bons tempos», diz ele. 

 Ao cair da noite, quando as pessoas regressaram, começaram as chicotadas. O 

meu tio recebeu uma que lhe arrancou uma tira de pêlo. Os cães, bem castigados e 

presos, uivaram de arrependimento e lamberam as mãos do novo dono. Os cavalos 

retomaram o seu trabalho com um zelo administrativo. As aves, protegidas, soltaram 

cacarejos de gratidão; mas ao fim de seis meses, quando passou o negociante de ovos 

e criação, mataram cinquenta de uma só vez. Os gansos [...] bateram as asas, dizendo 

que tudo estava em ordem, e elogiando o agricultor, benfeitor do povo.
232 

  

A fábula permite reconhecer os argumentos geralmente utilizados pelo cinismo 

moderno para justificar a conservação da ordem vigente. Um deles é o de que o sistema de 

exploração e dominação da maioria não pode ser subvertido e é mesmo imprescindível para a 

preservação do tecido social. O aparato repressivo é validado como indispensável para garantir 

a ordem e a sobrevivência da coletividade, ainda que, paradoxalmente, sirva para defender e 

impor o sistema que a explora e sacrifica. A liberdade, nesse contexto, não seria possível à 

maioria, pois resultaria mesmo na sua autodestruição, e deve ser reservada apenas a uma elite 

capaz de usufruí-la. A anarquia, portanto, levaria à desagregação da sociedade, intrinsecamente 

                                                           
232 TAINE, Hippolyte. Vida e opiniões filosóficas de um gato. Trad. Inês Dias. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 

2015, p. 56. 
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incapaz de viver sem as leis, o que corrobora a autoridade e a necessidade dos três poderes do 

Estado: o Legislativo para criar as leis, o Judiciário para punir sua infração, e o Executivo para 

garantir sua efetividade. São todos argumentos utilizados pelos cínicos senhoriais modernos, 

segundo Sloterdijk, para justificar e sustentar ideologicamente sua dominação sobre a maioria. 

É a nova ideologia a legitimar a manutenção do sistema capitalista, fazendo as massas 

acreditarem que o capitalismo é o melhor sistema possível. Aos cínicos modernos que não 

pertencem à elite senhorial, resta apenas tentar usufruir ao máximo o pouco que lhe é permitido, 

buscando se beneficiar das facilidades materiais que o sistema oferece, ainda que, para isso, 

tenha de abdicar do direito a bens imateriais essenciais como a liberdade e a dignidade: 

 
O meu tio, embora melancólico, confessa que as coisas correm melhor do que 

antigamente. Explica que, no início, a nossa raça era selvagem, e que ainda existem 

nos bosques gatos semelhantes aos nossos primeiros antepassados, os quais de vez em 

quando apanham um arganaz ou um rato do campo, ou mais frequentemente tiros de 

espingarda. Outros, magros e de pêlo ralo, andam pelos algerozes e encontram cada 

vez menos ratos. Quanto a nós, criados no seio da felicidade terrestre, abanamos 

lisonjeiramente a cauda na cozinha, soltamos gemidinhos ternos, lambemos os pratos 

vazios, e no pior dos casos recebemos uma dúzia de palmadas por dia.
233

 

 

Por consequência, o cínico moderno é conivente com o sistema de exploração da maioria 

e tenta utilizá-lo a seu favor, desculpando-se com o argumento de que ele é, de qualquer forma, 

inevitável: já que não é mesmo possível salvar os homens do sistema, então que se busque tirar 

proveito dele de algum modo. Isso envolve participar também na alienação dessa maioria, 

fazendo com que ela própria julgue benéfica a exploração e opressão de que é vítima. Essa 

forma cínica de pensar é perceptível na atitude dos gatos diante do abate da gansa, que, numa 

demonstração de alienação extrema, havia mesmo defendido o sistema. Nas palavras do gato 

mais novo:   

 
Quando as minhas patas ficaram mais sólidas, saí e rapidamente me tornei 

amigo de uma gansa, animal estimável, pois tinha a barriga morna; eu abrigava-me aí, 

enquanto os seus discursos filosóficos me iam educando. Ela dizia que o pátio dos 

animais era uma república de aliados; que o mais industrioso de todos, o homem, tinha 

                                                           
233 Ibidem, p. 56-57. 



139 
 

sido escolhido como chefe, e que os cães, embora turbulentos, eram os nossos 

defensores. Eu chorava de ternura debaixo da barriga da minha boa amiga. 

Certa manhã, a cozinheira aproximou-se com um ar bonacheirão, trazendo na 

mão um punhado de cevada. A minha amiga estendeu o pescoço, que a cozinheira 

agarrou, puxando de uma grande faca. O meu tio, filósofo atento, acorreu e começou 

a exortar a ave, que dava gritos inconvenientes: «Querida irmã», dizia ele, «o 

agricultor, depois de comer a tua carne, terá a inteligência mais límpida e velará 

melhor pelo nosso bem-estar; e os cães, depois de comerem os teus ossos, ficarão mais 

capazes de te defenderem.» Nesse instante a minha amiga calou-se, pois tinham-lhe 

cortado a cabeça, e uma espécie de tubo vermelho saía-lhe do pescoço que sangrava. 

O meu tio correu até à cabeça e levou-a imediatamente; quanto a mim, um pouco a 

medo, aproximei-me da poça de sangue e, sem pensar, molhei nela a minha língua; 

aquele sangue era bem bom, e fui até à cozinha ver se conseguia arranjar mais.
234

 

 

 Na parte final do texto, o gato mais velho revela ainda todo o seu ceticismo em relação 

às crenças e opiniões do senso comum, numa incredulidade total característica do cínico 

moderno: 

 
Pouco a pouco, o espírito vai-se libertando dos preconceitos de que se 

alimentou; faz-se luz; começa a pensar por si próprio: foi assim que alcancei a 

verdadeira explicação das coisas. 

 Os nossos primeiros antepassados (e os gatos dos algerozes mantiveram esta 

crença) diziam que o céu é um celeiro muito alto, bem coberto, onde o sol nunca 

magoa os olhos. «Nesse celeiro», dizia a minha tia, «há um bando de ratazanas tão 

gordas que mal conseguem andar, e quantas mais comemos, mais aparecem.» 

 Mas é evidente que isto não passa de uma ideia de pobres-diabos que, só tendo 

comido ratazanas durante toda a sua vida, não conseguiam imaginar uma alimentação 

melhor. Além disso, os celeiros são cor de madeira ou cinzentos, e o céu é azul, o que 

os confunde ainda mais. 

 Na verdade, eles baseavam a sua opinião numa observação bastante 

engenhosa. «Vê-se», diziam eles, «que o céu é um celeiro para palha ou farinha, 

porque dele saem muitas vezes nuvens louras, como quando se joeira o trigo, ou 

brancas, como quando se polvilha o pão na amassadeira.» 

 Mas eu respondo-lhes que as nuvens não são formadas de maneira nenhuma 

pelas cascas dos cereais ou pelo pó da farinha; pois, quando caem sobre nós, o que 

recebemos é água. 

 Outros, mais cultos, asseguraram que o forno era Deus, afirmando que se trata 

da fonte de todas as coisas boas, que está sempre a girar, que arde sem se queimar, e 

que basta contemplá-lo para entrar em êxtase. 

 Para mim, eles só se enganaram desta maneira porque o viam através da janela, 

de longe, no meio de um vapor poético, colorido, refulgente, tão belo como o sol da 

tarde. Mas eu, que passei muitas horas sentado ao lado dele, sei que o lavam, que o 

consertam, que o esfregam, e perdi, ao adquirir este conhecimento, as ilusões ingénuas 

do estômago e do coração. 

 É preciso abrirmos o espírito a concepções mais vastas, e raciocinar por vias 

mais seguras. [...] 

 Chegado a este grau de sabedoria, já não tenho mais nada a exigir da Natureza, 

dos homens, de ninguém, excepto talvez algumas comezainas do forno. Resta-me 

adormecer em toda a minha sabedoria [...].
235 
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   Nessa fala do gato mais velho, as crenças num mundo melhor — as utopias — são 

cultivadas pela maioria ignorante e inculta de gatos de rua, enquanto ele, gato instruído e 

domesticado, cínico moderno esclarecido, não acredita mais nelas, estando já inteiramente 

adaptado e conformado à realidade concreta da fazenda. O niilismo e a descrença generalizada, 

inclusive em Deus, associados ao pragmatismo, ao oportunismo e a uma consciência 

esclarecida, são características marcantes do cinismo moderno, de acordo com Sloterdijk. 

Como se infere ainda da fala do gato, a sabedoria, para o cínico moderno, não diz mais respeito 

a um conhecimento humanista que ensine a viver bem com a coletividade dos homens, mas 

consiste apenas em ser capaz de se adaptar à realidade e de tirar dela o maior proveito pessoal 

possível, sem perder tempo tentando transformá-la nem nutrir esperanças de um mundo melhor. 

Todas essas conclusões do cínico moderno apresentam-se como o resultado de um realismo 

fundamentado na observação racional e desmistificadora da realidade — no caso do gato, a 

observação do céu, do celeiro e do forno. O seu ceticismo generalizado implica também a 

descrença em quaisquer princípios ou valores morais, vistos como obstáculos inúteis à sua 

estratégia oportunista de sobrevivência. Desse modo, despido de ilusões e de qualquer 

moralidade, o gato mais velho não hesita em matar a esposa e comer os próprios filhos: 

 
Como a juventude é feliz, e como é duro perder as nossas santas ilusões! Eu também 

amei e corri pelos telhados, modulando requebros de barítono. Uma das minhas 

primas comoveu-se com eles, e dois meses depois trouxe ao mundo seis gatinhos 

brancos e rosados. Fui vê-los e apeteceu-me comê-los: estava no meu direito, pois era 

o seu pai. Quem haveria de imaginar? A minha prima, minha esposa, com quem quis 

dividir o festim, atirou-se-me aos olhos. Esta brutalidade indignou-me e estrangulei-a 

ali mesmo; após o que devorei a ninhada inteira. Mas os infelizes bichinhos não 

serviam para nada, nem sequer para alimentarem o seu próprio pai: a sua carne mole 

pesou-me três dias no estômago. Desencantado das grandes paixões, renunciei à 

música, e regressei à cozinha.
236 
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 Para alcançar o ideal de liberdade cultivado pela revista, faz-se indispensável combater 

esse cinismo senhorial moderno que justifica e legitima o sistema de dominação e exploração 

da maioria e o aprisionamento do homem em sua própria condição social. E uma das estratégias 

mais utilizadas pela revista nesse combate é o desmascaramento dos discursos enganosos 

propagados por esse cinismo, como se verá a seguir.  

 

 

2.3.2. Contra a alienação: a literatura como despoluição da língua 

 

 A crítica ao cinismo senhorial moderno manifesta-se também nos ataques constantes da 

Cão Celeste à alienação da maioria e ao falseamento da realidade que ele promove. Há uma 

preocupação frequente de desmascarar o discurso do neoliberalismo, cujo principal agente é a 

mídia. A revista age, portanto, de modo semelhante à crítica do Esclarecimento às ideologias, 

buscando revelar as intenções ocultas dos discursos. Num ensaio publicado no primeiro 

número, José Miguel Silva acusa os meios de comunicação de massa de adotar um vocabulário 

eufemístico para camuflar as relações de poder e exploração no sistema capitalista atual e 

naturalizar a falsa consciência da ideologia neoliberal:  

 
Que a mistificação se tornou absolutamente instrumental para os detentores do poder, 

é algo que se pode aquilatar pelo progresso do eufemismo nos meios de comunicação 

social. Assim, e a título de exemplo, não é por acaso que hoje se pretende chamar 

«colaborador» ao trabalhador, que ao corte de salários e à apropriação privada de bens 

públicos se chama «reforma estrutural», que à resistência anti-colonialista se chama 

«terrorismo» e ao terrorismo de Estado «libertação», que se chama «democracia» à 

oligarquia e «lobbying» ao tráfico de influências. Escusado é notar que este 

esvaziamento semântico de palavras e conceitos, tidos como «problemáticos» para a 

rede de poder global, tem como propósito introduzir ruído no espaço comunicacional, 

para que os homens, privados dum vocabulário comum, deixem de poder comunicar 

entre si.
237
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De modo semelhante, Rosa Maria Martelo denuncia o que chama de “novilíngua 

neoliberal” num ensaio publicado no quarto número da revista. Com epígrafe do próprio José 

Miguel Silva, o texto como um todo é uma crítica à manipulação do vocabulário levada a cabo 

pelo neoliberalismo com o objetivo de empobrecer o pensamento e encobrir a exploração 

econômica, promovendo a si próprio como sistema benéfico e necessário. Após enumerar 

exemplos dessa manipulação — tais como chamar de flexibilidade a perda de direitos 

trabalhistas, ou utilizar empresários e colaboradores em vez de patrões e empregados, 

dissimulando a luta de classes que esses dois últimos termos evocam —, ela adverte: 

 
Não tenhamos dúvidas quanto à pouca inocência deste tipo de vocabulário. [...] no 

mundo do neo-liberalismo há uma premente necessidade de conceitos novos — ou, 

melhor, de palavras velhas recauchutadas com noções novas. E de tal maneira que é 

difícil não pensarmos em George Orwell e na novilíngua do romance 1984, inventada 

pela autocracia orwelliana com o objectivo de conseguir que a população «não tenha 

disposição nem capacidade para pensar a fundo em coisa alguma» (Orwell s.d.: 214) 

e se torne incapaz de imaginar alternativas ao violento autoritarismo que a governa. 

[...] 

[...] o neo-liberalismo perverte os sentidos originais das palavras que usa, mas, 

simultaneamente, é a referência a esses sentidos originais que lhe permite impor (e 

legitimar) os conceitos pervertidos. [...] este vocabulário é [...] tudo menos inócuo: na 

verdade, ele vende gato por lebre e oferece ideologia fazendo-a passar por senso 

comum.
238  

    

Esse combate à falsidade dos discursos ideológicos dos poderes hegemônicos indica 

uma afinidade da revista não somente com o Esclarecimento, mas também, novamente, com o 

cinismo grego. Ao deturpar o vocabulário como estratégia de alienação, o neoliberalismo — 

por meio, sobretudo, da mídia — infringe um valor kynico fundamental para a Cão Celeste: o 

ideal de transparência da linguagem, ou seja, de as palavras denotarem o que realmente 

significam, sem deformar a realidade para atender a interesses escusos. O objetivo do 

Esclarecimento de desmascarar as ideologias remonta, consequentemente, a esse ideal de 

transparência da filosofia cínica grega: é necessário desvelar as intenções por trás dos discursos 

destinados a iludir e manipular o homem. A ética da linguagem proposta por Diógenes integrava 
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um ideal de verdade e sinceridade, segundo o qual o filósofo teria a obrigação de dizer a 

realidade exatamente como ela é, independentemente das polêmicas e reações negativas que 

suas palavras pudessem causar. Long menciona as seguintes anedotas sobre o filósofo cínico 

que dão a ver esse ideal ético: 

 
Ao lhe ser perguntado onde se poderia ver homens bons na Grécia, [Diógenes] 

respondeu: “Homens, em nenhum lugar, mas rapazes, em Esparta” (D.L. 6,27). 

Quando capturado e posto à venda, foi-lhe perguntado o que sabia fazer, e ele 

respondeu: “Sei mandar em homens”, pedindo então ao leiloeiro que anunciasse: 

“Alguém quer comprar um senhor para si?” (D.L. 6,29). Vendo autoridades do templo 

prendendo uma pessoa que havia roubado uma vasilha pertencente aos tesoureiros, 

ele disse: “Os grandes ladrões estão prendendo o pequeno ladrão” (D.L. 6,45). 

(LONG, 2007, p. 44-45)  

 

Segundo Long, nessas anedotas, Diógenes evidencia a distância entre o significado real 

das palavras e o uso corrente inapropriado que se faz delas, resultando na ocultação de como as 

coisas efetivamente são:  

 
Um homem genuíno deve ser mais resistente e mais bem treinado do que um guerreiro 

espartano; um senhor genuíno deve ser alguém que tenha total comando sobre si 

mesmo e autoridade moral para dizer aos outros como eles devem se comportar; roubo 

pode se aplicar a autoridades oficiais tanto quanto a criminosos comuns. Esses 

aforismos representam um desafio poderoso a visões irrefletidas sobre a relação entre 

linguagem e juízo ético. (Ibidem, p. 45)  

 

 Como parte do ideal de “desfigurar a moeda”, ou seja, de derrubar as convenções sociais 

que cerceiam a liberdade do homem, Diógenes empreendeu uma tentativa de reformar a 

linguagem, numa busca por restaurar a relação direta entre os nomes e as coisas, pois era preciso 

revelar a realidade, retirando o véu de discursos falaciosos que a encobre, para que fosse 

possível questioná-la e transformá-la. Do mesmo modo, para a Cão Celeste, qualquer alteração 

na ordem neoliberal vigente somente seria possível com o desvelamento de seus mecanismos 

de sujeição e mistificação do homem comum, o que só pode acontecer com a descrição exata 

das relações de opressão e exploração da maioria por uma minoria detentora do poder político-
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econômico. A revista resgata a ética da linguagem proposta por Diógenes com o intuito de 

denunciar e desmoralizar os discursos dominantes que falseiam a realidade, como sugere Navia:  

 
Se nada mais pode ocorrer hoje a Diógenes, poderíamos invocar do passado remoto 

seu espírito para nos recordar que a realidade não é o que as oligarquias governantes 

desejam que as pessoas comuns aceitem, ou o que jorra tão abundantemente da mídia, 

ou o que aqueles a quem chamamos “celebridades” mascateiam à luz pública, ou o 

que a inércia endêmica do pensamento humano santifica, mas aquilo que na verdade 

as coisas e situações pronunciam por si mesmas. Diógenes pode nos ensinar a ver o 

mundo dos homens precisamente tal como é, sem distorções, eufemismos ou enganos. 

(NAVIA, 2009, p. 12-13) 

 

Assim, orientando-se por essa ética de transparência da linguagem, a Cão Celeste 

combate frequentemente o discurso midiático, mostrando a deformação da realidade que ele 

opera e os interesses que representa. Citando Alexandre Koyré, Domingos acusa a constante 

transgressão da verdade realizada pelos meios de comunicação de massa e pela propaganda: 

 
«dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, rios de mentiras são vertidos sobre  

o mundo — a palavra, a escrita, os jornais, a rádio... todo o progresso técnico está  

ao serviço da mentira  

se nada é tão refinado como a técnica de propaganda moderna, nada é tão grosseiro  

quanto o conteúdo das suas afirmações, que revelam um absoluto e total desprezo  

pela verdade — e mesmo pela simples verosimilhança»
239 

 

Ele cita ainda uma frase que atribui a Leão Hebreu que, adaptada ao contexto atual, é 

utilizada para fazer uma crítica implícita à sociedade contemporânea, em que os simulacros da 

mídia tomaram o lugar da experiência direta do real: “«quem deixa de amar a forma original 

para amar o seu simulacro, ou imagem, a si / próprio se odeia»”240. De modo semelhante, Mateer 

aponta como as imagens televisivas substituíram o contato direto com as imagens concretas do 

mundo físico e a dimensão psicológica que elas suscitam, afirmando que “tanto o visual como 

o psicológico têm sido desgastados numa cultura televisiva em que a experiência electrónica da 

imagem e do som em tempo real substituiu a experiência analógica que tinha a sua ênfase na 
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fisicalidade e na atenção”241. Também se denuncia às vezes o “ruído” introduzido na linguagem, 

ou a sua “poluição”, pelo discurso mistificador dos meios de comunicação de massa, enquanto 

porta-vozes do poder político-econômico, no sentido de que ele desvirtuaria as acepções 

originais das palavras, fazendo com que elas não consigam mais dizer o que de fato significam: 

“[...] o ruído impera incontestavelmente sobre a palavra nos sistemas de comunicação 

dominantes, e a sedução sobre a persuasão, a propaganda sobre a informação”242. Num poema 

em prosa de Inês Dias e Diogo Vaz Pinto, faz-se novamente referência a um “ruído” que 

impediria o homem de ouvir a vida e a si próprio, ou seja, de adquirir o conhecimento do mundo 

e de si mesmo, condenando-o à alienação:  

 
Camada a camada a camada, vão-nos atulhando o buraco no coração, esse espaço 

cheio apenas de faltas e futuros, que funcionava como um búzio ainda à espera de 

voltar a ouvir o mar. 

Difícil, com tanto ruído sobre ruído sobre ruído. Há quem tente gritar por cima dos 

seus próprios gritos, quem se perca na reconfirmação da reconfirmação, no 

reconhecimento, quando ainda nos falta tanto conhecimento.  

Outros esperam pela noite mais quieta, mais silenciosa. Sobem. Tentam ouvir. Ouvir-

se, Contam aos outros que também já só sabem ficar acordados.
243 

 

Além da manipulação da linguagem, a mídia adotaria uma outra estratégia de dominação 

típica do cinismo senhorial: ela neutralizaria o efeito das críticas dos intelectuais e suas 

tentativas de esclarecimento do público, inviabilizando a consciência crítica e provocando uma 

passividade generalizada que contribui para a manutenção dos poderes hegemônicos: 

  
E, com a possibilidade de controlo do espaço comunicacional pelos equalizadores 

publicitários e propagandísticos, dos intelectuais já nada havia a temer; pela primeira 

vez na história, um escritor tinha toda a liberdade para dizer o que quisesse, porque se 

havia tornado invisível, isto é, irrelevante. [...]  

Em seu lugar surgiram mestres da oralidade que [...] não pretendem exortar o seu 

auditório a qualquer esforço de auto-superação intelectual ou espiritual. Solidamente 

implantados nos púlpitos duma comunicação social cartelizada, e auxiliados por 

técnicas de excitação emocional descobertas pela psicologia de massas, estes novos 

comunicadores tiram partido da natureza acomodatícia da mente humana para 
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degradarem qualquer impulso de individualidade num narcisismo consumista e numa 

passividade apolítica que servem perfeitamente os interesses do poder.
244 

 

Os meios de comunicação de massa, portanto, promoveriam uma alienação que 

neutralizaria o pensamento crítico necessário para o inconformismo cínico e a consequente 

subversão da ordem social, inviabilizando o ideal kynico da revista de “desfigurar a moeda” por 

meio do questionamento crítico constante. A libertação do homem das imposições e dos efeitos 

nocivos do sistema capitalista — aspiração tácita ou explícita dos colaboradores em geral — é, 

dessa forma, impossibilitada. Nesse sentido, José Miguel Silva censura de modo contundente 

“a massificação do indivíduo e a sua violação moral e intelectual por hordas de comunicadores 

bárbaros”245, num “processo de infantilização e embrutecimento do homem que alimenta o 

dinamismo capitalista”246. Num desejo de combate à alienação característico do 

Esclarecimento, os colaboradores ressaltam frequentemente as suas consequências: a 

resignação e a passividade do povo, que o levam a se sujeitar à exploração econômica e às 

arbitrariedades de um poder político e financeiro cínico, no sentido moderno do termo: 

 
E não que se trate de um povo cobarde no sentido estrito, o simples facto da sua 

existência o demonstra. Mas de um povo que não se atreve, não ousa, existencialmente 

acomodado a ser pequeno, socialmente resignado a ser pobre, moralmente educado 

para sê-lo. Um povo cuja coragem se limita à aceitação do medo, cuja violência se 

dirige a esmagá-la, cuja utopia consiste em não a ter.  

Declarações públicas de um ministro das finanças e de um banqueiro dizem tudo. 

Afirma o ministro, referindo-se ao povo que supostamente representa, por entre o 

anúncio de medidas destinadas a todos empobrecer, excepto, é evidente, a riqueza da 

minoria que a detém: os portugueses são o melhor povo do mundo. Remata o 

banqueiro, respondendo à pergunta acerca de se esse mesmo povo aguentaria mais 

austeridade: ai, aguenta, aguenta.
247 

 

O povo é considerado pelos colaboradores da revista como culpado de sua resignação 

e, ao mesmo tempo, como vítima das instâncias de poder que o alienam. Há entre eles uma 
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preocupação com a falta de consciência crítica e de participação popular na política muito afim 

ao Esclarecimento. Com efeito, conforme análise de Sloterdijk, o povo acabaria por incorporar 

o argumento do cinismo senhorial moderno de que não haveria possibilidade de mudança social 

ou de subversão do sistema econômico, argumento reforçado nele pela sua percepção do 

cinismo dos políticos que deveriam representá-lo, desacreditados quanto à sua intenção de 

promover mudanças. Esses fatores o teriam levado à conclusão de que sua participação política 

seria sem efeito, fazendo-o renunciar a ela e adotar também uma atitude de indiferença cínica 

quanto ao seu próprio destino na sociedade. A incredulidade generalizada do cinismo moderno 

acaba atingindo também as camadas populares. Atitude assinalada por Rui Caeiro:   

 
Monarquia, monarquias várias. Um pouco longas e um pouco monótonas, é certo. No 

meio delas o povo lá se desvencilhou como pôde.  

República, repúblicas várias. Nada de muito entusiasmante também.  

Por último, até uma revolução houve. Ou uma tentativa, ou um simulacro dela. 

Acompanhada da terrível pergunta: Revolução, sim ou não? (Não, claro).  

De tudo o povo conheceu, ou pensou que conhecia. De tudo o povo escolheu, ou 

pensou que escolhia.  

No fundo, para ele, com ou sem ele, tudo não passou de macacadas. 

[...] 

E o povo, se já não acreditava em nada, da mesma maneira não acreditava em si 

mesmo. 

[...] 

O povo não acreditava em si porque também não acreditava neles. E não acreditava 

neles porque também não acreditava em si. E porque tudo, povo, eles e governantes, 

fossem estes quem fossem, tudo era farinha do mesmo saco, tudo o mesmo e igual.
248 

 

Jorge Roque faz uma crítica semelhante ao apontar a anulação da democracia como uma 

consequência do cinismo senhorial moderno, que a teria pervertido, tornando-a um meio de 

disfarçar o despotismo de uma elite minoritária que se perpetua no poder. Desse modo, a 

democracia teria se tornado uma máscara ideológica a ocultar as desigualdades sociais e a 

alienação, opressão e exploração da maioria. Seu desvirtuamento pela elite cínica no poder teria 

contribuído para a descrença do povo na política e sua consequente adoção de uma postura 

cínica de indiferença em relação à própria democracia:  
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Dá pelo nome de democracia porque existe o voto. Não se trata de democracia, no 

entanto, porque se esvaziou a relação do voto com a governação. O que hoje se pratica 

na maioria das democracias desenvolvidas é um nepotismo de alternância que apenas 

serve para iludir o rosto concreto do déspota. Para lá do absurdo, do ponto de vista do 

conceito, e da perversão, do ponto de vista da prática, há ainda a funesta pedagogia 

social: cada um de nós, perante a evidência da nulidade da sua acção face ao rumo da 

governação, tende a demitir-se da responsabilidade política, privando a democracia 

das raízes que à árvore levariam a sua força e sentido.
249  

 

Os colaboradores, por outro lado, acusam o povo de apoiar aqueles que o subjugam, 

incapaz de reconhecer sua própria condição de dominado como resultado das estratégias de 

mistificação utilizadas pelos opressores: “[...] no circo os artistas prosseguem o seu acto 

triunfal, aplaudidos por um coro de idiotas que nunca teve outro papel que não o de aplaudir 

esses mesmos que os oprimem”250. Domingos faz uma citação de Guy Debord que revela essa 

preocupação com a alienação e passividade das massas que não conseguem perceber sua 

exploração pelo sistema: “«assalariados pobres que se julgam proprietários, ignorantes 

mistificados que se julgam / instruídos, mortos que julgam votar / coleccionam as misérias e as 

humilhações de todos os sistemas de exploração do / passado, mas ignoram a revolta»”251. 

Também nesse sentido, “Um poema para a cruel maioria”, de Jerome Rothenberg, satiriza uma 

maioria cuja falta de discernimento e de consciência crítica a impede de reconhecer sua 

condição social desfavorável, o que a leva a votar contra os desfavorecidos como se ela própria 

não o fosse, fazendo, ironicamente, da democracia uma forma de perpetuar a sujeição e 

opressão da mesma maioria, entretida numa autocelebração ilusória: 

 
A cruel maioria emerge! 

 

Salve, cruel maioria! 

 

Punirá os pobres por serem pobres. 

Punirá os mortos por terem morrido. 

 

Nada consegue que as trevas se façam luz 
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para a cruel maioria. 

[...] 

 

A cruel maioria adora multidões & piqueniques. 

A cruel maioria enche de bandeirinhas os seus jardins. 

A cruel maioria celebra o seu aniversário. 

 

Salve, outra vez, cruel maioria! 

 

A cruel maioria chora os seus filhos não nascidos, 

chora os filhos que nunca gerará. 

A dor devasta a cruel maioria. 

 

(Porque rirá sempre, então, a cruel maioria? 

[...] 

 

Hoje, a cruel maioria vota que as trevas alastrem. 

 

Vota que as sombras tomem o lugar dos pântanos, 

tudo o que vota, consegue aprovar. 

 

[...] 

A cruel maioria rasga a terra para a cruel maioria. 

A seguir a cruel maioria faz fila para ser enterrada. 

 

Quem ama a morte amará a cruel maioria. 

 

Quem se conhece a si mesmo saberá o medo 

que a cruel maioria sente quando se olha ao espelho. 

 

A cruel maioria ordena aos pobres que se mantenham pobres. 

Ordena ao sol que só brilhe nos dias de semana. 

[...] 

 

(Se a cruel maioria for dormir dentro das suas sombras, 

ao acordar encontrará cheias de vidro as suas camas.) 

[...] 

 

Salve, sangue dos pobres, tem de alimentá-los! 

[...]252 
  

De fato, há entre os colaboradores a percepção de uma apatia crítica e intelectual natural 

do ser humano, cuja mente permaneceria numa espécie de torpor — explorado e alimentado 

pela mídia — que dificulta o pensamento crítico. José Miguel Silva, num trecho citado 

anteriormente, menciona a “natureza acomodatícia da mente humana”253. Maldonado, por sua 

vez, alude aos “baldios onde vegetamos”, referindo-se ao pensamento convencional da maior 
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parte dos homens, e acrescenta ainda que eles são “por natureza timoratos”254, contribuindo 

ainda mais para sua resignação e passividade. Essa noção de torpor da maioria já estava contida 

no ideal iluminista, e depois também do Esclarecimento, de retirar o homem da obscuridade 

intelectual, levando-lhe a luz do conhecimento ou da consciência crítica. Aliás, pode-se recuar 

muito mais no tempo. Ela já estava presente, de certo modo, na Alegoria da Caverna de Platão 

e também era comum entre os cínicos gregos, que diziam que quase todos os homens viveriam 

em meio à penumbra e à neblina, incapazes de ver a realidade e pensá-la criticamente; em 

verdade, pode-se retroceder ainda mais e encontrá-la já em Heráclito:  

 
A convicção de Heráclito de que a maior parte das pessoas vive como que em um 

estado de sono profundo faz recordar o que diziam os cínicos a respeito das nuvens 

de penumbra ou neblina [...] que envolvem a existência humana. Do mesmo modo, o 

desdém de Heráclito pelas massas aparece em asserções atribuídas a Diógenes, que 

bem poderia ter dito o que se conta que Heráclito disse: “Que inteligência ou 

entendimento tem o povo? Acredita nas histórias dos poetas e aceita apenas o 

populacho como mestre, desconhecendo que a maioria é má, e os bons, poucos” (frag. 

104). (NAVIA, 2009, p. 128)  

 

Contudo, os colaboradores defendem que a literatura, notadamente a poesia, constituiria 

um espaço de resistência a essa alienação, não somente por estimular o pensamento crítico, mas 

também por se fechar ao léxico desvirtuado e mistificador do neoliberalismo: 

  
Sintomaticamente, esta novilíngua [neoliberal] não entra bem nas artes nem na 

literatura. Ou melhor, ela tem vindo a ocupar algum do discurso sobre as artes em 

geral e sobre a literatura, designadamente ao nível do pensamento sobre as indústrias 

culturais, ou sobre o ensino das Humanidades, mas defronta-se com focos de 

resistência, sobretudo quando passamos para o plano da criação propriamente dita. 

Para o que aqui me interessa, pode dizer-se que a novilíngua neo-liberal não entra no 

universo da poesia senão excepcionalmente e coada pela ironia [...].
255

 

     

 Assim, por um lado, José Miguel Silva reconhece que, no processo de imbecilização do 

homem pela mídia, a literatura, por exigir o pensamento, foi “sucessivamente ultrapassada pelo 

cinema, a rádio e a televisão, num movimento geral da actividade leitora para a inércia 

                                                           
254 MALDONADO, Fátima. Sol e sombra. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 42. 
255 MARTELO, Rosa Maria. Questões de vocabulário. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 8. 
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espectadora, da literacia para o consumo de imagens, do maior para o menor esforço”256. Por 

outro lado, ele também conclui, de modo semelhante a Rosa Maria Martelo, pela capacidade 

potencial da literatura de resistir ao que ele chama de “poluição” lexical, “limpando” a língua 

do vocabulário alienante da mídia: “Ora, que futuro pode ter a forma de indagação e de 

expressão a que chamamos literatura num espaço comunicacional tomado por exércitos de 

entertainers empenhados em difundir a surdez, a poluição lexical e a desinteligência? Que a 

literatura teria um papel central em tão necessária despoluição da língua, parece ser 

inquestionável”257.   

 Essa crença, com algumas variações, é compartilhada por outros autores da revista. 

Freitas, por exemplo, em recensão a livro de poemas de Emanuel Jorge Botelho, refere-se à 

capacidade do poeta de “esculpir, longe do ruído, uma «prece lavada» ou um «segredo 

branco»”258, trazendo, novamente, não apenas a noção de “ruído”, mas também a ideia de que 

a poesia “lava” a linguagem. Haveria a percepção de que a literatura, principalmente a poesia, 

seria capaz de calar o ruído dos discursos ideológicos e permitir ao homem ouvir nitidamente 

o mundo259. Por conseguinte, a poesia cumpriria um papel semelhante ao da crítica 

esclarecedora no desmascaramento das ideologias, ressalvando-se as especificidades de sua 

linguagem, que implicam um modo diferenciado de atuação no real. Também ela promoveria 

o desvelamento da realidade e o esclarecimento das consciências, resistindo à mistificação e à 

imbecilização produzidas por uma mídia cínica a serviço de um capitalismo igualmente cínico 

que lança ao descrédito toda tentativa de resistência. Como visto, trata-se de uma guerra travada 

                                                           
256 SILVA, José Miguel. Divagações sobre o futuro da literatura numa era de ignorância programada e pré-

apocalíptica. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, p. 46. 
257 Ibidem, p. 47. 
258 FREITAS, Manuel de. Frutos secretos. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, p. 49. Itálicos nossos. 
259 Curioso notar que Jorge Gomes Miranda — poeta português da mesma geração de Manuel de Freitas e José 

Miguel Silva, com uma poesia bastante próxima da dos poetas sem qualidades — publicou em 2003 um livro de 

poesia com um título bastante significativo, Postos de escuta, trazendo também a ideia de que cada poema 

constituiria um espaço a partir do qual seria possível ouvir melhor o mundo. 
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no campo da linguagem, segundo sugere José Miguel Silva numa declaração citada como 

epígrafe por Rosa Maria Martelo:  

 
Na melhor poesia, como na melhor literatura em geral, existe sempre uma intenção, 

explícita ou não, de resistência. A quê? À fealdade, à mentira e à estupidificação 

promovidas pelos oligopólios de comunicação social.  

Nesse desiderato, um poeta não pode deixar de declarar guerra a todo o género de 

clichés: verbais, desde logo, mas também políticos, filosóficos, psicológicos, etc. Mas 

sem nunca perder de vista que, numa era de comunicação de massas, essa sua guerra 

é tão desigual, e portanto tão caricata, como a guerra que uma sardinha (zangada) 

decidisse mover a um petroleiro (de aço).
260 

  

 No embate entre o Kynismus grego remanescente e o cinismo moderno, a poesia viria 

reafirmar a potência kynica, confirmando novamente sua própria capacidade de resistência, que 

agora exige um esforço duplo: “resistência à hegemonia de outros géneros literários ou 

(sub)produtos culturais, que a remete para uma quase invisibilidade, mas também resistência à 

massificação, ao espectáculo pseudocultural e à degradação quotidiana do verbo”261. A poesia, 

então, travaria uma luta kynica em defesa de uma ética da linguagem contra os meios de 

comunicação social, que seriam movidos pela percepção cínica moderna de que toda ética deve 

se submeter às suas estratégias de dominação e manipulação das massas, num uso ideológico 

da linguagem que tolhe sua capacidade de dizer o mundo. Com um poder semelhante ao que 

Diógenes atribuía à filosofia cínica, a poesia, ao “despoluir” a língua, viria dizer novamente a 

realidade das coisas, o que é essencial também para a poética do testemunho valorizada e 

defendida pela Cão Celeste, como se verá na segunda parte desta tese. 

 

 

 

                                                           
260 Declaração de José Miguel Silva ao inquérito “Poesia e Resistência”, conduzido pela rede de pesquisa 

LyraCompoetics em 2012. (Disponível em: http://lyracompoetics.ilcml.com/inquerito-poesia-e-resistencia-

portugal/). Citada por Rosa Maria Martelo em: MARTELO, Rosa Maria. Questões de vocabulário. Cão Celeste, 

Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 5. 
261 SILVA, José Miguel apud ARGEL, Luca. A K-7 & a caneta. Cão Celeste, Lisboa, n. 5, mai. 2014, p. 51. 
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3. SEGUNDA PARTE: TESTEMUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos valores do cinismo antigo, também a poética do testemunho de Jorge de 

Sena262 fornece um ideal fundamental a orientar o desejo de resistência da Cão Celeste. As 

referências a Sena e a utilização do termo testemunho — assim como testemunha e o verbo 

testemunhar — são altamente recorrentes em seus textos. E mesmo quando não diretamente 

evocada, a poética do testemunho seniana está quase sempre implícita nos valores de poesia 

que ela defende. Jorge de Sena e Diógenes são, sem dúvida, referências fulcrais para os 

colaboradores, mesmo quando não mencionados explicitamente. De fato, pode-se considerar o 

cinismo e o testemunho como valores complementares, e às vezes coincidentes, para a revista. 

Há uma confluência notável entre a poética do testemunho e o inconformismo cínico no que se 

refere ao desejo de subversão dos valores, hábitos e pensamentos socialmente convencionados 

e estabelecidos, indo ambos ao encontro do desejo de resistência dos colaboradores a uma 

                                                           
262 Nascido em Lisboa em 2 de novembro de 1919, engenheiro civil por formação, Jorge de Sena notabilizou-se 

principalmente como poeta, crítico e ensaísta, com contribuições importantes também na ficção, no teatro e na 

tradução. Muito combativo e crítico em relação ao seu próprio país, a situação de Sena em Portugal complica-se 

após sua participação numa tentativa abortada de revolução em março de 1959, o que poderia acarretar sua prisão 

pela PIDE. Nesse mesmo ano, exila-se para o Brasil, onde trabalha como professor universitário de Teoria da 

Literatura e de Literatura Portuguesa no Estado de São Paulo. Em outubro de 1965, em reação à instalação da 

ditadura militar no Brasil, Sena parte para os Estados Unidos, onde trabalha também como professor universitário 

e vem a falecer em 4 de junho de 1978. Na situação de exilado, estabelece uma relação conflituosa com Portugal, 

atacando com rancor a mediocridade da sociedade portuguesa ao mesmo tempo que anseia por retornar ao País. 

No que se refere à sua produção poética, Sena publica seu primeiro livro de poemas, Perseguição, em 1942, 

seguido de — para citar as obras poéticas mais importantes — Coroa da Terra (1946), Pedra Filosofal (1950), As 

Evidências (1955), Fidelidade (1958), Metamorfoses (1963), Arte de Música (1968), Peregrinatio ad Loca Infecta 

(1969) e Exorcismos (1972).   
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sociedade de mercado que degrada as relações humanas e compromete a liberdade de criação. 

Se o cinismo antigo proporciona a base filosófica desse ideal de resistência, a poética do 

testemunho seniana vem fornecer os argumentos para a subversão de convenções poéticas que 

em nada contribuiriam para a transformação daquela sociedade, ou antes serviriam 

indiretamente à sua conservação. Nesse sentido, mudar a poesia que se escreve seria um meio 

de mudar a realidade em que se vive. A revista, portanto, vem pleitear um ideal de poesia que 

deve ser um testemunho do mundo, mas um testemunho que intervém na realidade com o intuito 

de transformá-la. Para tanto, a poesia deve estar vinculada à experiência cotidiana dos homens 

e ser capaz de comunicar com eles. Consequentemente, dois valores de poesia são fundamentais 

para realizar o ideal de testemunho que orienta a revista: a experiência e a comunicabilidade. 

 

 

3.1. O testemunho 

 

Para se compreender com mais exatidão os valores de poesia da Cão Celeste, faz-se 

necessário analisar a poética do testemunho seniana e os seus pressupostos, dentre os quais se 

destacam a historicidade, a imanência e a circunstancialidade da poesia, características 

defendidas constantemente pela revista, como se verá neste capítulo. Se a poesia deve ser o 

testemunho do mundo, surge a necessidade de averiguar como a revista concebe esse mundo a 

ser testemunhado, descrito geralmente por ela como distópico e disfórico. Revela-se 

imprescindível recorrer também à crítica de Joaquim Manuel Magalhães, referência importante 

para Manuel de Freitas, para os poetas sem qualidades e, por consequência, também para a Cão 

Celeste — referência que constitui para eles uma espécie de elo com a poética do testemunho 

seniana, propiciando-lhes, com sua proposta de “voltar ao real”, um modo mais contemporâneo 

de a poesia testemunhar a realidade. 
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3.1.1. Ao encontro do mundo 

 

A presença de Jorge de Sena e de sua poética do testemunho é marcante na Cão Celeste. 

Com efeito, é muito significativo e revelador de sua importância para ela o fato de que ele é o 

primeiro poeta analisado em suas páginas, num ensaio sobre sua poesia escrito por Silvina 

Rodrigues Lopes e publicado no primeiro número263. Ele certamente é a referência poética mais 

decisiva para o ideal de poesia nutrido pela revista, sendo com frequência exaltado pelo caráter 

fortemente crítico, político e humanista de sua obra. Assim, depois de se referir a Sena como o 

“gigante português”, Hugo Pinto Santos caracteriza-o, de modo bastante laudatório, como o 

“incansável e desperto viajante; o leitor impiedoso da cena política; o crítico de Portugal, 

amoroso e inflexível na sua exigência; o amante conhecedor e empenhado da música; mas 

também o Sena humanista; e o poeta que nunca deixava de reflectir, com abertura de espírito e 

um crivo reflexivo de apertadíssimo critério, sobre a escrita produzida dentro e fora do seu 

país”264. Mais adiante, ele afirma ainda que os poemas de Sena “são a expressão consumada de 

uma poesia que se bateu pela reivindicação da dignidade humana, pela radicalidade sólida da 

senda das artes, a consciência da história e do tempo”265. Essa recensão de Santos ao livro 

Poesia II, segundo volume da obra poética seniana, sintetiza e revela, nos aspectos enaltecidos 

do poeta e sua obra, alguns dos principais valores de poesia da revista. Ao citar entrevistas 

dadas por Sena, ele seleciona afirmações do poeta que corroboram esses valores: 

 
Numa reveladora e famosa entrevista de 1954 (coligida em O Reino da Estupidez I, 

1961), exprimia o autor o seu «desejo de independência partidária da poesia social, 

um desejo de expressão lapidar, clássica, da libertação surrealista, um desejo de 

destruir pelo tumulto insólito das imagens qualquer disciplina ultrapassada (e assim: 

                                                           
263 LOPES, Silvina Rodrigues. O nada que se vive, que se escreve. Jorge de Sena. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 

2012, p. 17-24. 
264 SANTOS, Hugo Pinto. A segunda parte do prodígio. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 72. 
265 Ibidem, p. 74. 
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a lógica hegeliana deve sobrepor-se à aristotélica; uma moral sociologicamente 

esclarecida à moral das proibições legalistas)».
266   

 

 Essa reflexão de Sena vai ao encontro de aspirações e ideais manifestados e defendidos 

incessantemente nas páginas da revista: a liberdade de criação, a independência política, a 

poesia enquanto resistência e subversão, a transgressão da ordem estabelecida e a crítica 

sociocultural esclarecida e esclarecedora. Em outras respostas de Sena citadas por Santos, 

transparecem mais duas características que os colaboradores consideram indispensáveis para 

todo poeta e toda poesia: o caráter político e a consciência histórica: 

 
Não disse Jorge de Sena, numa entrevista, ser um «político»? «Aí está: durante vinte 

anos de actividades críticas (literária, teatro, principalmente, artes plásticas e cinema), 

sempre fugi de ser um literato. No fundo, sou um político, na medida em que um poeta 

pode e deve ser político.» (Entrevistas 1958-1978, Lisboa, Guimarães Editores, 2013). 

Noutra dessas ocasiões, afirmou o poeta: «nós funcionamos sempre em função dum 

determinado contexto político-social em que estamos inseridos» (Entrevistas...). [...] 

Tais considerações que, pode dizer-se, sempre subjazeram à prática literária de Sena, 

ter-se-ão intensificado, tendo-se mesmo radicalizado. [...] essa preocupação com a 

circunstância histórica terá estado sempre na génese de quanto fez.
267 

 

 As ideias e valores presentes nas falas de Sena integram a sua poética do testemunho, 

que concede à Cão Celeste uma espécie de ética de escrita da poesia, acabando por influenciar 

também na ética de escrita da própria revista, conforme a concepção de testemunho formulada 

por Sena:  

 
É que à poesia, melhor que a qualquer outra forma de comunicação, cabe, mais que 

compreender o mundo, transformá-lo. Se a poesia é, acima de tudo, nas relações do 

poeta consigo mesmo e com os seus leitores, uma educação, é também, nas relações 

do poeta com o que transforma em poesia, e com o acto de transformar e com a própria 

transformação efectuada — o poema —, uma actividade revolucionária. [...] o 

“testemunho” é, na sua expectação, na sua discrição, na sua vigilância, a mais alta 

forma de transformação do mundo, porque nele, com ele e através dele, que é antes 

de mais linguagem, se processa a remodelação dos esquemas feitos, das ideias aceites, 

dos hábitos sociais inconscientemente vividos, dos sentimentos convencionalmente 

aferidos. 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 simultânea e idealmente possíveis, mas, principalmente, de 

outros que a nossa vontade de dignidade humana deseja convocar a que o sejam de 

facto. (SENA, 1988a, p. 25-26)  

                                                           
266 Ibidem, p. 72. 
267 Ibidem, p. 72. 
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Como se pode constatar, a poética do testemunho seniana harmoniza-se perfeitamente 

com o ideal de poesia enquanto resistência alimentado pelos colaboradores. A noção de uma 

atenção ao mundo que não é apenas contemplativa e expectante, mas sobretudo interventiva e 

atuante, segundo um desejo de transformação da realidade no sentido de um mundo livre, 

igualitário e justo, faz do testemunho seniano a poética que melhor traduz para a poesia os 

valores humanistas da Cão Celeste. Esse ideário, portanto, como entendem os colaboradores da 

revista e como propunha Sena, extrapola os limites da poesia, integrando, para além de uma 

poética, um ideal de mundo: 

 
A saída da devastação do mundo não pode estar naquilo que o fecha, que o concebe 

como um todo, pois o seu fechamento é que é a sua devastação — é o não se crer nele 

como possibilidade de viver em conjunto sem privilégios nem servidões, de um viver 

que não iluda a distância infinita, que é incitação de abertura. Enquanto relação com 

o outro, baseada na ausência de provas, e por conseguinte na paradoxal síntese de 

confiança e incerteza, o testemunho é talvez a maneira de abrir os discursos e o mundo 

àquilo que, excedendo o conhecimento, é aposta, provação. E talvez os testemunhos 

sejam sempre humildes, endereçados e para além de qualquer endereço.
268 

 

Os poetas abordados de modo favorável nas páginas da revista são aqueles que ela julga 

em conformidade com essa poética do testemunho, sendo exaltados constantemente no seu 

diálogo com as questões sociais e culturais de seu tempo, na sua atenção às angústias 

existenciais coletivas do homem contemporâneo, na dimensão social e política de sua obra, na 

sua imersão na imanência do mundo, na sua atitude de resistência e intervenção na realidade, 

no compromisso ético de sua escrita. 

 É o que Cilleruelo elogia na poesia de Rui Caeiro, salientando sua concepção de criação 

poética como um meio de interferir na realidade e da poesia como um modo de construir uma 

compreensão social do real. Não se trata aqui de privilegiar uma poesia que documente 

                                                           
268 LOPES, Silvina Rodrigues. Improvavelmente. Cão Celeste, Lisboa, n. 2, out. 2012, p. 17. 
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objetivamente o real, mas de um testemunho que busca modificá-lo ao recriá-lo por meio da 

linguagem poética: 

 
Metade da obra de Rui Caeiro é formada por discursos — poéticos, morais (não éticos) 

e temperamentais — à sua época. Uma época que existe apenas na criação poética do 

escritor, que a re-cria para poder intervir nela e transformá-la; a época e, acima de 

tudo, a polarização de ideias dominantes que uma época estabelece (da direita-

esquerda ao Sporting-Benfica). Esta capacidade para prolongar o humor lírico e, a 

partir dele, construir uma compreensão social do real [...] constitui a sua primeira 

característica literária.
269  

 

Mais adiante, ainda no sentido do testemunho, Cilleruelo afirma que a poesia de Caeiro 

conjuga “o magma lírico com a dimensão social — poder-se-ia dizer epocal — a que aspira”270. 

Ressalta também que ela altera as hierarquias de valor271, numa apologia da subversão dos 

valores da sociedade que era característica também do cinismo grego, como visto na primeira 

parte. Além disso, sugere a importância de o poeta ser capaz de conferir um significado social 

e coletivo a problemas considerados de caráter pessoal, estabelecendo uma ligação entre o 

indivíduo e o mundo em que ambos se afetam reciprocamente: “A sociedade tem discutido o 

suicídio, em geral com certa crueza, desde a época grega, mas duvido que alguém o tenha 

considerado uma questão social, com excepção do nosso poeta: «Matar a feia vida por viver: 

foi a sua peculiar maneira de transformar o mundo»”272.      

Dessa forma, a poesia que interessa aos colaboradores é aquela capaz de instigar o leitor 

a sair de seu isolamento e imergir na realidade; mas, para isso, como preconiza o testemunho 

seniano, o próprio poeta deve ir ao encontro do mundo, que deve entrar em sua poesia e unir-

se a ela, numa fusão indissociável entre mundo, poesia e poeta. Em outro texto na revista, 

Cilleruelo assinala o momento em que, segundo ele, a poesia de Tomas Tranströmer encontra 

                                                           
269 CILLERUELO, José Ángel. Rui Caeiro, poeta. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 49-50. 
270 Ibidem, p. 50. 
271 Idem. 
272 Ibidem, p. 51. 
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o mundo, ou o mundo entra em sua poesia, como um resultado positivo do processo de 

amadurecimento do poeta: 

 
Numa entrevista filmada de 1989, Tranströmer [...] explica: «Quando comecei a 

escrever raramente usava a palavra eu, sobretudo no meu primeiro livro. Mas foi 

certamente escrito por alguém muito jovem sem demasiada experiência na vida, antes 

no seu próprio mundo. Na verdade, tudo tinha a ver comigo». [...] Em 1962, no seu 

terceiro livro, [...] este «eu» ausente mas implícito aparece agora explícito na sua 

poética: «O mundo e eu demos um salto em direcção um ao outro». E este clarividente 

verso não apresenta apenas o seu testemunho, mas também a sua consequência. Pela 

mão do «eu» entram na sua poesia as pessoas do verbo, ou seja, do mundo. [...] Um 

eu transfigurado em mundo [...].
273 

 

Nessa mesma perspectiva, Hugo Pinto Santos, em recensão a livro de Alberto Pimenta, 

destaca que a obra do poeta resulta da vivência da realidade de sua época, sendo o seu 

testemunho: 

 
E eis como Alberto Pimenta [...] incorpora o seu próprio tempo naquilo que escreve. 

[...] este é um poeta cuja actividade concita [...] uma atenção sem freios à realidade 

epocal e aos seus dados mais concretos. [...] 

Mas este livro suspende, por algum tempo, a acção demolidora para erguer um templo. 

Singelo mas sólido, apenas o suficiente para fixar uma intenção de testemunhar 

qualquer coisa que apenas a meia voz se pode enunciar. [...] o diálogo que este livro 

instala decorre na sequência da vivência do mundo.  

Ao lermos «O que neste momento respiro / pertence à temporada petrolífera.» [...], 

somos testemunhas de um dos mais precisos e contundentes diagnósticos de uma 

actualidade em esboroamento irreprimível.
274 

 

A escrita poética valorizada pela revista é a que traz esse diagnóstico da atualidade, ao 

mesmo tempo que nela se imbrica e com ela dialoga, abrindo-se para questões globais que 

conformam a experiência de viver no mundo contemporâneo, num testemunho que nele atua e 

dele participa de modo crítico e contestador. Segundo Vasconcelos, “[e]screver conflui cada 

vez mais com a multiplicidade e a instantaneidade de signos e sinais de uma intervenção on 

time. [...] A escrita se encontra em forte vínculo com a experiência vitalista do mundo no 

                                                           
273 _____. Tomas Tranströmer ou a linguagem do Norte. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 60. 
274 SANTOS, Hugo Pinto. Dizer onde está a nascente. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 81-85. 
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contexto de sua mundialização. Atua no andamento de uma globalidade concreta, 

materialmente interventiva, coeva da ultratecnológica virtualização cotidiana”275. 

Em outro texto na revista, Vasconcelos identifica a presença dessa concepção de escrita 

nas obras de Eduarda Dionísio, Ana C., Amélia Loureiro e Kim Gordon. De acordo com ele, a 

produção da primeira baseia-se num “claro dimensionamento testemunhal/documental” de uma 

“condição presente”, numa “relação interpelativa” com “um «estado de coisas» sempre 

atual”276. Do mesmo modo, aponta no livro Meninínima, de Amélia Loureiro, seu “empenho 

para ficar aqui. Do jeito parcelar, provisório, de agora mesmo, em desprovimento de altas 

metas”277. O livro é exaltado por efetuar a leitura e a escrita do mundo contemporâneo, dando-

lhe expressão e inteligibilidade por meio da linguagem literária: 

 
Um jogo cerrado se forma a contar do prisma mínimo lançado às mais amplas 

dimensões do mundo. A ponto de ser dito o que há de caliente (de energia sensorial, 

«atmosférica») no constructo globalizante à sua volta (mundialismo em muralhas), 

simultaneamente à sua captação como «analfabeto». [...] Concomitantes são estar no 

mundo, de corpo presente, e aprender a lê-lo (numa espécie de sonda, viagem sob o 

influxo de um «mantra onipresente»). Ou melhor, dar pela primeira vez um alfabeto 

à ordem mundial globalizada [...].
278 

 

Ele afirma ainda que Amélia Loureiro e Kim Gordon “vibram em sintonia criadora com 

os meios e o ethos do presente milênio”279, de acordo com a convicção — comum entre os 

colaboradores da revista — de que não deve haver separação entre a escrita e o mundo: a escrita 

faz-se ao dizer o mundo, transformando-o à medida que o diz, sendo ele o seu ponto de partida 

e o seu ponto de chegada. Esse testemunho interventivo e interpelativo da atualidade é 

valorizado pela revista não apenas na poesia e na literatura, mas na arte de um modo geral. 

Assim, por exemplo, Emanuel Cameira elogia o filme Tudo sobre minha mãe, de Pedro 

Almodóvar, por apresentar “formas outras de interrogar quem nós somos” “ao falar do que hoje 
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afecta a nossa condição”280. Mesmo a edição e a tipografia são consideradas pelo viés de um 

testemunho que busca resistir e interferir na realidade de seu tempo, dando a ver nas páginas 

impressas e na seleção dos livros os conflitos e tensões que a atravessam. Num texto 

significativamente intitulado “A passagem do testemunho”, é por esse viés que Paulo da Costa 

Domingos avalia o trabalho do editor Vitor Silva Tavares:  

 
A tipografia vai ser o seu campo de honra, a arte tipográfica entendida como arma de 

rigor estético, concomitantemente ético e político. [...] certo e sabido que quase não 

houve corte imposto pela censura que, nas páginas finais impressas, ele não deixasse 

assinalado — para quem sabia ler-lhe as mensagens subterrâneas — pela simples 

presença atrevida dalguma mordaz ilustração. [...] As colecções que ele criou e dirigiu 

na editora Ulisseia [...] patenteiam título após título o desafio corajoso à cobardia 

traiçoeira dos censores.
281 

 

A poesia — assim como a arte de um modo geral — deve ser capaz, portanto, de dizer 

o seu tempo, com o poeta convertendo em linguagem poética a realidade que testemunha à sua 

volta — nas palavras de Hugo Pinto Santos, baseando-se em Jorge de Sena, a “poesia como 

prática consciente das vozes de um tempo e de uma história”282. Nesse sentido, Cilleruelo ataca 

os poetas defasados em relação ao seu momento histórico, fazendo um contraste entre a 

modernidade de Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa — afinados com o progresso dos 

bondes amarelos nas ruas de Lisboa — e a extemporaneidade de Eugénio de Castro, associado 

aos excrementos dos cavalos e bestas de carga: 

 
— Amarelos. São como enormes vacas amarelas com um só corno gigante 

que lhes nasce na espinha dorsal a meio do lombo — disse Fernando.  

— Pura magia, contaram-me. Andam sem serem puxados por nada e não 

deixam para trás esse carreiro de bostas que, ao serem pisadas, soam como os versos 

do grande Eugénio de Castro. Pobre Eugénio de Castro! A doce melodia dos seus 

versos desaparecida por artes de magia. Nem mais uma bosta sobre as pedras da 

calçada, que tremenda injustiça do progresso — exclamou Mário.  

[...]  

— E os sacos de palha? O que será feito dos sacos de palha que penduravam 

nas cabeças ruminantes? O que será feito dessa forragem de ouro que, escapando da 

serapilheira, unia a rima precisa das bostas num colar infinito de melodias magníficas? 

Pobre Eugénio de Castro! Os seus louros de excrementos e feno fenecem diante do 
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império da magia que o novo século traz. Não te dás conta do absurdo que é escrever 

como um poeta de quarenta anos quando o século tem apenas dez?  

— Amarelos, Mário, amarelos. A partir de hoje os meus poemas serão 

enormes pedaços de amarelo que sobrevoarão estridentes as ruas da Baixa como 

zepelins assombrosos. A estética do tempo amarelo é não ter estética nenhuma. A 

estética do tempo amarelo é abandonar o corpo de crustáceo da estética. [...]  

— [...] Acabou o tempo dos excrementos, chegou o século das faíscas. 

Contaram-me que esses búfalos enigmáticos avançam a ritmo de bengala, é verdade? 

Tu que já os viste, diz-me, Fernando, é verdade que recebem fogo nas suas entranhas? 

É verdade que são como esses poemas que sonho escrever todas as noites da minha 

vida?  

— Fogo amarelo. Uma combustão nova que dizimará a raça dos poetas 

crustáceos. É o símbolo da nossa época.
283 

 

Ao mesmo tempo que louvam a poesia afinada com o seu tempo, os colaboradores 

condenam de modo contundente a figura do poeta alienado, imerso num mundo próprio e 

indiferente às questões sociais que assolam os homens seus contemporâneos. Há 

frequentemente a defesa de um compromisso ético da escrita poética com a realidade social. 

Essa defesa está implícita na caricatura que Abel Neves apresenta do poeta alienado:  

 
Qual é a importância de jogar em casa?, pergunta o jovem poeta. Que lhes caiam em 

cima as divinas sombras, o varejador de oliveiras. Quer um, quer outro, falam de nariz 

aprumado para o alto. Um está à janela, o jovem poeta, a enfrascar-se com uma 

zurrapa adocicada, a julgar que vê para cima o fim das coisas e as suas eternidades 

[...]. [...] O poeta enfrascado ouve falar e confunde a bárbara degola de cristãos numa 

praia talvez da Líbia com os galos depenados ao raiar de uma nova aurora — por um 

minuto postos a correr sem cabeça — assumindo com mais dois goles de licor 

amendoado que não sabe ter consciência das misérias humanas, trocando homens por 

bichos, ideias por sangue. Os ares de ontem e de amanhã tocam-se mansamente e nisso 

é o optimismo que respira, a indiferença do maravilhoso. O antigo grego nem sonha 

que haverá um dia jovens poetas assim, indiferentes às maquinarias do mundo [...].
284 

 

Consequentemente, a historicidade seria inerente ao tipo de poesia valorizado pela 

revista, pois o testemunho é sempre de uma realidade situada num momento histórico 

específico. Haveria assim uma defesa do compromisso da escrita poética também com a 

história, o que não significa uma concepção historicista de poesia (historicidade não implicando 

necessariamente historicismo), mas a percepção de que a poesia é marcada pelo tempo dos 

homens — não se situando, pois, numa dimensão superior, sublime e intemporal, mas imersa 
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na realidade concreta, imanente e contingencial dos seres humanos. A poesia, por conseguinte, 

deve ser fiel ao mundo de que é parte, o que remete à noção seniana de fidelidade, conceito-

chave para a poética do testemunho, sustentado pela revista, explícita ou implicitamente, como 

o princípio que deve reger a criação poética; para Silvina Rodrigues Lopes, fidelidade seria 

mesmo o “outro nome” da poesia: “Fidelidade ao nada que se vive será outro nome de poesia, 

nome do escutar e dirigir-se aos outros, morrendo e renascendo sem o medo infame que move 

a vontade de poder. Porque a vida não é um fim para si mesma; o mundo é vasto, não existe em 

si, mas no seu apresentar-se sempre através de uma assinatura, infiel ao instituído por fidelidade 

ao acontecimento”285. 

Dessa forma, a revista confere importância às marcas que a história imprime na poesia. 

Pádua Fernandes, por exemplo, abre seu texto sobre o poeta Julián Axat evocando os eventos 

históricos recentes que marcaram sua biografia e atravessam sua poesia: 

 
O poeta argentino Julián Axat (La Plata, 1976) tem dedicado sua obra aos temas 

relativos ao terror de Estado e aos abusos de poder. Ele é um dos diversos filhos de 

desaparecidos pela ditadura militar argentina. Seus pais foram sequestrados em abril 

de 1977, e ele, mais tarde, tornou-se um dos membros da organização H.I.J.O.S. 

(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), nascida em 1995, 

que congrega os filhos de desaparecidos e realizou escrachos contra os assassinos e 

torturadores da ditadura. 

[...] A criação, neste livro [Rimbaud en la CGT, 2014], tem por objeto novas formas 

de revolta; em «Poesia pós 2001», escreve que «a Poesia / fala / todo o tempo / do 

Estado». 

Os temas dos julgamentos da ditadura militar e dos direitos dos menores retornam 

neste livro [...].
286 

 

 A atenção às marcas da história estende-se à arte como um todo. Ricardo Marques 

ressalta o caráter político das colagens de Matisse e os sinais que elas apresentam do contexto 

em que foram produzidas, trazendo em si um testemunho da realidade histórica:  

 
Voltando a Matisse, a sua obra mais importante deste período intitula-se Jazz (1947), 

que muitos críticos dizem ser a sua autobiografia possível. O que muito poucas 
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pessoas desde logo notaram [...] foi o carácter eminentemente político de tais [...] 

colagens. Matisse concebeu esta obra no final da Segunda Grande Guerra — tendo 

sido indirectamente afectado por ela com a tortura da filha Marguerite — e, como tal, 

a queda de Ícaro, para apenas falar numa das mais iconográficas colagens do livro e 

de sempre, resulta numa leitura da queda do soldado na guerra.
287 

 

 Também enfatizando a relação entre arte e história, Isabel Nogueira elogia um filme de 

Ana Hatherly por sua capacidade de sintetizar e evocar o momento histórico de Portugal logo 

após a Revolução dos Cravos: “De entre os seus filmes, merece destaque Revolução (1975), no 

qual apresentou uma síntese notável entre o pulsar do momento vivido no Portugal do pós-25 

de Abril e uma visão esteticamente vanguardista e depurada, juntando uma série de imagens 

iconográficas fixas, evocativas do momento revolucionário, com o som colectivo do 

mesmo”288. 

 Em seguida, ela aponta como um aspecto positivo da arte portuguesa pós-25 de abril a 

sua capacidade de, simultaneamente, ser neovanguardista e estar em sintonia com o momento 

revolucionário de Portugal, fundindo duas características apreciadas pelos colaboradores da 

revista na arte e na literatura: a capacidade de inovação e o testemunho da realidade histórica. 

Além de ser estimada por sua sintonia com seu contexto imediato, o Portugal pós-Revolução, 

a arte portuguesa do período é enaltecida por estar afinada também com o momento vivido pela 

arte num contexto internacional, conseguindo, desse modo, ser um testemunho ao mesmo 

tempo da arte e da história do período, numa conjunção entre valor estético e valor histórico-

testemunhal muito prezada pela revista: 

 
Por estes anos, e do ponto de vista conceptual, foi possível observar uma mudança da 

ideia de vanguarda [...] para a neovanguarda, enquanto movimento artístico de fundo, 

em grande parte na senda do que se fazia em Londres, Munique, Nova Iorque ou Paris. 

Alguma da mais importante produção artística nacional dos anos setenta evoca o 

movimento geral da neovanguarda internacional, especialmente depois das 

experiências da Pop art e da arte conceptual. A verdade é que se verificou também 

que parte relevante da arte deste momento revolucionário — entre o 25 de Abril de 

1974 e a tomada de posse do I Governo Constitucional, em Julho de 1976 —, e nos 

anos subsequentes, conseguiu a particularidade de unir o contexto estético da 
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neovanguarda à vivência do momento português. E esta situação é marcante e também 

ela característica da produção portuguesa deste período.
289 

 

     O testemunho histórico é apreciado também no cinema e na música. O filme Uma 

abelha na chuva (1971), de Fernando Lopes, baseado no romance homônimo de Carlos de 

Oliveira, é destacado por Paulo da Costa Domingos por revelar “a temperatura nebulosa e estéril 

de quatro décadas de esboroamento da luta de classes durante o regime fascista”290, assim como 

a canção “A morte saiu à rua”, de Zeca Afonso, por ser uma alusão ao assassinato político do 

pintor José Dias Coelho pela PIDE291. Mesmo na edição a relação com a história é valorizada, 

louvando-se o trabalho do editor Vitor Silva Tavares, no “contexto fervilhante” da ditadura, por 

infiltrar “nos brandos costumes do portugal dos pequeninos uma necessária reflexão” acerca 

do “devir histórico” português292.    

Há também na revista uma preocupação de estabelecer um diálogo entre os eventos 

históricos narrados ou descritos nas obras literárias analisadas e o momento presente do leitor. 

Nesse sentido, numa recensão ao livro Oh! Lusitania, de Rui Pires Cabral, Ricardo Marques 

traz para os dias atuais o acontecimento narrado no livro The last voyage of the Lusitania, do 

qual o poeta português retirou as palavras utilizadas em suas colagens. O naufrágio do 

transatlântico Lusitania, afundado por um torpedo alemão em 1915, torna-se a alegoria de um 

mundo contemporâneo decadente, fazendo dos poemas-colagem de Cabral o testemunho do 

tempo atual: “De facto, as aparentemente inocentes tiras de palavras, rearranjadas no sentido 

de construir caminhos por meio de uma história, revelam-se duplas nesta leitura (tão actual) de 

um transatlântico que, como se sabe desde o início, se irá afundar. [...] Em suma, [...] estes 
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poemas podem perfeitamente ser sobre o momento presente, num belo livro concebido como 

objecto-colagem único”293. 

A poética do testemunho abraçada pela revista pode ser encontrada tanto nos seus textos 

críticos quanto nos poemas e textos ficcionais que ela publica, revelando uma coerência e uma 

harmonia entre a teoria de poesia e literatura por ela defendida e a literatura que seus 

colaboradores produzem. Assim, a consciência histórica e a crítica política ou social estão 

presentes em quase toda essa literatura, que denuncia as iniquidades e mazelas sociais do mundo 

contemporâneo, num testemunho combativo.  

O caráter histórico do testemunho manifesta-se de modo mais evidente em textos 

literários que fazem uma releitura de eventos históricos, geralmente pondo-os em diálogo com 

os problemas sociais do momento presente. Num poema em duas partes, Rui Nunes descreve o 

que seria a cidade de Oswiecim (Auschwitz) nos dias de hoje, com a memória dos campos de 

concentração nazistas pairando sobre o cotidiano da cidade. Numa crítica político-social de 

fundo histórico, o poema apresenta um testemunho atual das marcas deixadas pelo Holocausto: 

 
I 

o pântano é um brilho sem interrupção, uma cegonha que se desprende da luz, com 

sangue nas patas. Não construirá o ninho de carqueja e urze, nestas chaminés. Rolos 

de fumo: 

a cinza acabou de nascer. 

: 

Hoje, na berma da estrada, pequenas casas, rodeadas de um jardim, onde as mulheres 

plantam couves e os homens podam macieiras: 

são brutais, os pequenos gestos de paz: 

escondem um massacre na tesoura de poda. 

E de golpe em golpe atinge-se o primeiro. 

: 

Não esqueceram. Eles. Mas não sabem o quê. Podam macieiras. Ouvem-se as 

tesouras. E a luz cai irresoluta, na estrada que vai de Oswiecim a Krakow. Camionetas 

aos solavancos deitam fumo negro pelo escape, um cheiro a óleo queimado. O alcatrão 

esboroa-se nas bermas, o vento abana as cancelas de madeira podre. Ininterruptas 

passam as casas com os seus minúsculos jardins, ralo o verde desta relva, mais erva 

do que relva. Árvores enfezadas, lá ao fundo, cresceram até meio, até meio de tudo. 

Dos tubos de escape continua a sair um fumo negro, na estrada que vai da Cova da 

Piedade a Corroios, ou de Oswiecim a Krakow. [...]
294
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As referências aos horrores do Holocausto subjazem às imagens do poema: as chaminés 

dos crematórios em que se incineravam os judeus, o “brilho sem interrupção” dos fornos que 

trabalhavam sem cessar, o sangue nas patas da cegonha, que não pode construir seu ninho nos 

campos de concentração em que é impossível a gestação da vida. Tampouco na Auschwitz do 

presente pode a vida prosperar, dificultada pela memória do que ali se passou: na paisagem 

insalubre, nem a relva nem as árvores se desenvolvem. Os horrores do passado são trazidos 

para o tempo e o espaço do leitor português: o “Hoje” no início da segunda estrofe investe-os 

de contemporaneidade, e a analogia entre a estrada de Cova da Piedade a Corroios e a estrada 

de Auschwitz a Cracóvia situa-os criticamente no contexto português.    

Na segunda parte do poema, a memória do Holocausto persiste, numa impossibilidade 

de apagamento do passado, a experiência histórica sendo inevitavelmente atualizada a todo 

momento: 

 
II 

entre dois sons simultâneos 

há um grande silêncio. 

Uma distância. 

E uma voz por entre, 

que mesmo não dizendo continua. 

Infatigável como a tesoura que poda as macieiras: 

som após som, ramos secos sobre ramos secos, a secura risca.  

Não começa nem acaba, esta voz: tem só um tempo em que é subterrânea. Uma 

espera? Por vezes prolonga-se. E as palavras ficam ásperas. É a voz de uma mulher 

jovem que o prolongamento envelheceu. A máscara? Persona? De súbito fecham-se 

as tesouras, a espera cortada, afastam-se os pés, arrastando os galhos. Riscos. Não é 

brutal a memória do homem que poda macieiras: o cotovelo na secretária, entre os 

dedos uma caneta. Ou já, ou ainda não, ou sempre. De onde e para onde, só ele sabe. 

Uma linha de caminho de ferro reduzida, uma tranvia. Pinheiros de um lado e outro. 

O que foi, as ervas entre as chulipas não cobriram. São assim as ervas, às vezes: 

mostram o que recomeça. Um pontapé nos ramos secos, enquanto a tesoura poda o 

vazio, o crepúsculo: é na falta de luz que os troncos ficam mais nítidos. Que os sons 

ficam mais nítidos: separados uns dos outros, liga-os a falta de um caminho. 

 

Não se escapa. Nunca. 

As tesouras de poda não desistem. 

[...]
295 
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A voz silenciosa e contínua, por vezes subterrânea e de palavras ásperas, é a voz da 

memória do extermínio genocida nos campos de concentração, voz do passado subjazendo a 

uma vida cotidiana que se reveste de uma aparente normalidade, que é incapaz, todavia, de 

silenciá-la: as ervas não conseguem encobrir o caminho de ferro que conduzia os judeus aos 

campos de Auschwitz, não é possível ocultar a função que um dia teve.  

No encerramento do poema, os campos de concentração potencializam a noção de vida 

enquanto risco, investindo o risco de toda a sua carga polissêmica: o risco de morte sempre 

presente nesses campos; o risco no nome, com o apagamento da identidade e da individualidade 

dos que neles eram presos; o risco, ou eliminação, de suas vidas; as tentativas de riscar e ocultar 

a história do que neles se passou: 

 
[...] 

Não temos as grandes palavras: 

unicamente a palavra risco para o que há: 

a fúria de uma criança, 

a demência de um burocrata. 

O risco prende-nos a nada, não começa nem acaba, suporta o movimento dos olhos 

para os manter abertos, não é o início de um rosto, de uma casa, de uma árvore, a um 

risco nada se acrescenta, está completo na sua coisa nenhuma. É. Numa parede, num 

vidro, no tampo de uma mesa, numa folha de papel, 

sobre o nome, 

mostra um nome. 

O anónimo. 

:  

As tesouras podam.
296 

 

Como se constata nesse poema de Rui Nunes, os poemas e demais textos literários da 

revista, quando abordam um evento histórico, revelam uma tendência a mostrar também as 

marcas desse evento no presente, assim como seus textos críticos também costumam trazer para 

o momento atual os textos literários de cunho histórico que analisam, conforme visto 

anteriormente. Numa atitude que parece fazer parte do ideal de testemunho, há uma 

preocupação implícita de inserir o leitor na História, tornando-o coparticipante dela ao trazê-la 
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para sua realidade contemporânea. A percepção de que a experiência do presente é atravessada 

por uma historicidade inevitável transparece igualmente num dos textos de Manuel A. 

Domingos. O silêncio dos tios do narrador não é capaz de ocultar a memória da Guerra Colonial, 

que invade e perturba, na figura do carteiro, a aparente normalidade de um dia de aniversário, 

introduzindo subitamente a História na vida cotidiana: 

 
Em mil novecentos e sessenta e dois a Guerra Colonial ia no seu segundo ano e a 

NATO fechava os olhos às armas que lá eram utilizadas por nós. Tudo era permitido, 

desde que os comunistas fossem derrotados. Tive tios na Guerra. A maior parte deles 

não fala sobre o assunto. Mas um dia aconteceu ser o meu vigésimo terceiro 

aniversário. Tocaram à campainha e era o Senhor Gilberto, carteiro de profissão, com 

uma encomenda para mim (uma prenda da namorada daquela altura). Convidei-o a 

entrar, a beber um copo — faço anos — quantos? — vinte e três — sabes onde estava 

eu no dia em que fiz vinte e três anos? — não — num lugar qualquer em Angola, no 

meio do mato, numa emboscada. Fiquei de olhos bem abertos até — então esse copo? 

vem ou não vem? — e disse-o com um sorriso. Servi dois. Bebemos em silêncio.
297 

 

No conto “Falésia”, de Vítor Nogueira, o foco é a situação dos refugiados durante a 

Segunda Guerra. Num testemunho que almeja a realidade vivenciada diretamente pelo homem, 

um problema de ampla abrangência social é particularizado nas dificuldades enfrentadas por 

dois refugiados, com os eventos históricos que marcaram uma coletividade de homens sendo 

singularizados nas suas implicações para a vida imediata de cada indivíduo. Desse modo, o 

francês Michel e o alemão Otto Seelig contam as adversidades e arbitrariedades sofridas na 

fuga para Portugal — como no poema de Rui Nunes sobre Auschwitz, o evento histórico global 

é trazido para o território do leitor português, estabelecendo uma ligação entre o problema 

coletivo e a realidade individual do leitor: 

 
— [...] Cheguei há quase dois anos. Consegui fugir de França escondido num 

tênder, a reboque da locomotiva, no meio do carvão.
298

 

 

— [...] Foi a polícia secreta que me prendeu em Lisboa. Apanhou-me, por mero 

acaso, com um pequeno grupo de veteranos da Guerra Civil Espanhola, todos eles 

refugiados com documentos falsos. Passámos a primeira noite numa cave sinistra 

embrulhados em mantas de aspecto sujo. Na manhã seguinte, informaram-nos de que 
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podíamos mudar para celas melhores, com roupa de cama branca. Desde que se 

pagasse. 

— Claro, desde que se pagasse...  

— Dez escudos por dia. [...]
299  

 

 No fim do conto, o narrador, identificado ficcionalmente com o próprio autor, reproduz 

uma suposta carta que teria recebido de um refugiado, uma espécie de testemunho direto dos 

que viveram a história, considerada não como narração distanciada e objetiva dos eventos, mas 

como vivência e experiência, o que confere autoridade às críticas do refugiado aos poderosos 

que comandam a guerra: 

 
Estimado autor: 

Perdoe-me que lhe escreva à máquina. Faço-o para o poupar ao castigo da 

minha caligrafia. É assim a guerra, ao longe. Apenas um uivo prolongado e pesaroso. 

Fruto indigesto dos tempos e de certos disparates de homens célebres que fazem 

assentar a sua glória nos destroços das nações. Estão armadas as paixões nestes 

senhores do mundo, são mais fortes e mais vivas, os golpes que descarregam 

abrangem mais objectos. Sim, estão armadas as paixões nestes senhores do mundo, 

excitam ao seu redor tudo aquilo que a piedade tem de terno e o ódio de terrível. 

Jovens passando o Abril dos anos já nos incêndios de Agosto. Velhos assombrados e 

atónitos, mirrados de cansaço e de temor. Loucos perdidos em guerra. E loucos 

fugidos da guerra, tipos como eu que aqui chegaram deixando para trás uma parte de 

si mesmos. Como hei-de pois sentir-me confortável com a distância? Como hei-de ver 

eu isto de olhos secos?
300 

  

A situação do refugiado é tratada também em outro poema de Rui Nunes, agora 

atualizada no problema dos fluxos migratórios para a ilha de Lampedusa, numa denúncia das 

condições precárias, insalubres e letais das multidões que morrem no mar Mediterrâneo na 

travessia em direção à ilha, ponto intermédio entre os continentes africano e europeu. A 

preocupação social é flagrante em todo o poema de quase quatro páginas, do qual seguem 

algumas partes: 

 
O sangue, essa alegria da morte, 

não os acompanha: 

já nada esperam os corpos 

frente a frente separados por outros corpos. 

O enxame da luz come-lhes a boca, 

as mãos crescidas de ossos, a magreza dos braços: 

                                                           
299 Ibidem, p. 62. 
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insaciáveis, estes insectos 

tornam a morte um futuro luminoso. 

 

[...] 

pés tocam pés, sob pequenas ondas  

de merda e urina, no fundo do bote. 

Parecem olhar-se, estes homens, 

mas os seus olhos sabem unicamente desconhecer. 

Anónimos: têm, como Deus, a letra maiúscula da multidão. 

[...] 

 

Barcos, por entre 

o arquipélago instável dos mortos, 

mergulhados numa névoa que cheira a gasolina. 

O som dos motores desenha a geometria dos afogados: 

um gancho aproxima os corpos uns dos outros. E assim altera 

o mapa dos naufrágios. 

Depois, recolhe-se o lixo. 

[...] 

 

Neste mar sem argonautas, os mortos 

são montes de lixo 

que as gaivotas vasculham com o bico. 

Aves da mentira: 

quando abrem as asas, 

não é o início de um voo: 

unicamente se reequilibram para melhor comer. 

 

[...] 

Hoje, 

este mar 

transformou mulheres e homens em ilhotas balouçantes 

onde pousam alguns pássaros. 

Que destino interroga os novos viajantes? 

A bússola é uma esteira de espuma 

e a morte, círculos de aves necrófagas, no azul desbotado. 

[...] 

 

expostos, como o abandono de uma criança, em barcos quase submersos. Um monte 

de gente. Um monte de lixo. Sem aquilo que um olhar traz à distância: uma chegada. 

Perderam o sentido de uma ilha, de um encontro: um riso, um seixo na praia, um aceno 

de mão. [...] Sobra um campo de mortos. Um mapa de naufrágios. A geometria dos 

afogados. [...] são ilhas de lixo, só ilhas de lixo. Deus tinha passado e reduzira tudo a 

maiúsculas: uma criança nua tão pobre que não deixou um nome. Ou esta gente que 

na incerta travessia vai perdendo, nome a nome, todos os nomes. 

[...]
301  

 

 Pode-se estabelecer uma aproximação da Cão Celeste com o Neorrealismo português 

de meados do século XX no que se refere a essa preocupação social, com uma recorrente 

solidariedade aos socialmente marginalizados e economicamente explorados nas sociedades 

capitalistas contemporâneas. Com efeito, a poética do testemunho seniana guarda sensível 

                                                           
301 NUNES, Rui. Lampedusa: a respiração da água. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 9-12. 
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afinidade com a literatura neorrealista no que tange à atenção à realidade político-social e à 

crença na capacidade da literatura de transformar o mundo, ainda que a filiação ideológica e 

doutrinária não lhe seja uma condição obrigatória como era para os neorrealistas, mesmo se 

considerado o declarado marxismo de Sena. Assim, a preocupação social imbuída de traços 

neorrealistas comparece frequentemente nos textos literários da Cão Celeste. Num poema todo 

composto de versos e frases de outros poetas e escritores, definido pelo autor como um 

“patchwork” de citações, Paulo da Costa Domingos transcreve uma frase de Camilo Castelo 

Branco em que se faz a defesa do homem socialmente excluído, com a responsabilização da 

sociedade pela conduta dele: “«ao homem desamparado não lhe podem pedir contas do pacto 

social, porque a sociedade não quis aliança com ele quando o desamparou»”302. Cita também 

alguns dos versos de Cesário Verde que trazem mais marcada a dimensão social, com a 

descrição do trabalho dos calceteiros, cuja posição de cócoras acentua sua condição social 

subalterna: 

 
«faz frio — mas, depois duns dias de aguaceiros,  

vibra uma imensa claridade crua  

de cócaras, em linha os calceteiros,  

com lentidão, terrosos e grosseiros,  

calçam de lado a lado a longa rua»
303 

 

    Esses mesmos versos parecem ter inspirado Jorge Roque num poema em prosa em que 

denuncia as condições extenuantes da lida dos calceteiros: 

 
Semana apertada, semana forçada, semana cumulada, sexta-feira, dia do maço. Rasga 

o ar por onde corre pesado, falha a pedra, falha o chão, acerta sempre no dedo, no 

mesmo dedo, na mesma unha [...]. Exausto. Sem réstia de força, sem réstia de 

esperança. Uma fresta, uma pausa, onde por um instante repousar.
304  

 

                                                           
302 Apud DOMINGOS, Paulo da Costa. Aquele que vai partir... (leituras de verão). Deverão tais leituras partir 

com aquele. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 71.   
303 Apud ibidem, p. 70. 
304 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 21.  
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 Num viés sensivelmente neorrealista, a solidariedade com os operários faz-se presente 

também no poema “«Malteses» S. Pedro da Cova”, de Ana Paula Inácio. Desta vez, revela-se 

o trabalho insalubre e exaustivo nas minas de carvão de São Pedro da Cova, freguesia 

portuguesa rica em jazidas de carvão de pedra, exploradas até 1970. Os mineiros são 

transformados em “britadeiras por filiação”, sugerindo que as condições socioeconômicas são 

transmitidas de pai para filhos, numa cadeia de miséria que não se quebra no suceder das 

gerações: 

 
recusa-se a mandíbula 

à sopa de pedra 

e já não engastamos verbo 

em versículo ledo 

somos britadeiras 

por filiação 

sobre o carvão ajoelhamo-nos 

no terreiro 

até o lume lhe ser de feição 

em gigas 

à cabeça o levamos 

como se fora treva de um rio 

subterrâneo, 

onde não desejaríamos 

banharmo-nos duas vezes
305 

 

 No poema seguinte de Ana Paula Inácio, o sujeito lírico rejeita as pompas da elite e 

declara preferência pela classe trabalhadora, como era praxe nos sujeitos líricos da poesia 

neorrealista:  

 
Ternura e desfastio 

encontro no livro 

acantonado 

onde m’embrenho 

a furto 

de pomposas exéquias. 

Prefiro as que agraciaram 

o domador de cavalos 

o lavrador com cem anos 

ou o oculto guarda-livros. 

Sem tralha ou tuba 

apenas como imitação silenciosa 

de um arado.
306 
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A denúncia da situação precária dos socialmente excluídos é marcante num texto de 

Beatriz Hierro Lopes, cujo narrador manifesta reiteradamente a solidariedade pelos pobres que 

era comum nos narradores da literatura neorrealista. Apresentando um personagem em situação 

de indigência, o narrador chama-o de “amigo” e tem para com ele uma atitude compassiva e 

caritativa: 

 
Tenho um amigo. Um novo que agora tem nome. No seu quarto não há janelas. Duas 

clarabóias que nada devem ao romantismo centenário: antes à necessidade de haver 

luz. Que uma sorte qualquer garantiu ao dar dias ao tempo e umas telhas de vidro que 

um caixote de lixo lhe guardou. [...] Tem periodicamente duas sacas de plástico. Uma, 

com fruta, maioritariamente laranjas; outra com um saco de arroz, conservas, um 

pacote de massa e um papelinho vermelho que diz «vale mensal: 2,50» para carne; se 

conseguir dão-lhe dois. Hoje, ao oferecer-lhe o almoço, confessou-me a sua 

preferência por unhas de porco. 

Horas antes, na Rua da Alegria, n.º 200, uma funcionária, ao ler o seu relatório médico 

anexo ao pedido de pensão por invalidez, disse-me que não bastava. Não chegava a 

tuberculose, o enfisema pulmonar ou o sangue. Era preciso um cancro. Daqueles de 

que um gajo sabe que não se safa. — «Isto será indeferido de certeza, as juntas 

médicas só as dão quando uma pessoa está quase com os pés para a cova», disse-me. 

[...] O meu amigo espera pelo rendimento social de inserção desde Fevereiro mas 

perdeu-o há mais de três anos. Comeu muitos vales mensais de carne. Tem sessenta e 

quatro anos e cinquenta e dois quilos. Receberá, talvez, enquanto espera, um «fundo 

de maneio» na melhor das hipóteses de setenta euros. 

Na casa do meu amigo não há segredos. Há ferro-velho, um fogão de um só bico 

eléctrico, a retrete e a gratidão ao homem que lhe deu a chave daquela casa, de onde 

saiu quando o telhado aluiu. [...] Agora: cento e cinquenta quilos de batatas greladas 

e muitas delas podres, que encontrou na Latino Coelho e trouxe às costas, em longas 

viagens, para lavar, comer e dar a quem quiser. [...] 

[...] Somos amigos e jurei-lhe que não ia deixar que ele voltasse a acordar no meio de 

um procedimento médico por causa da negligência do anestesista. Prometi-lhe que ele 

não morreria. Ele confia em mim.
307 

 

 Como era característico dos neorrealistas, essa atitude solidária do narrador de Lopes 

vem junto com uma autorresponsabilização pelos problemas sociais, num sentimento de culpa 

por sua própria condição burguesa privilegiada numa sociedade marcada por acentuados 

desníveis econômicos entre as classes. Numa crítica ao seu próprio egoísmo, o narrador começa 

por revelar que sua família possui dois meios jazigos em cemitérios diferentes da cidade, para 
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depois confessar que não cederia espaço em nenhum deles para o amigo indigente. Essa decisão 

contrasta com a generosidade do amigo, malgrado seu estado de miséria:   

 
Se eu fosse à meia casa do meu amigo e se ele estivesse a comer dois euros e meio de 

unhas de porco, ele dar-mas-ia. E, nessa noite, eu saberia que ele não comeria. Nem 

nessa nem nas seguintes.  

O que eu talvez só lhe poderia pagar cedendo-lhe um espaço onde deixar as suas 

cinzas. Espaço para a morte ainda há; mas, mesmo esse, nunca se sabe: é que a minha 

família é muito grande.
308 

 

 No entanto, as afinidades com o Neorrealismo não vão muito além da crítica social 

apontada acima. Falta à revista um aspecto que era fundamental e impositivo para esse 

movimento literário: o engajamento político-social orientado pelo pensamento marxista, cuja 

doutrina deveria determinar o caráter da literatura produzida. Ainda que seja possível detectar 

em alguns textos uma certa inclinação para ideais comunistas — mas geralmente de modo muito 

esparso e não assumido abertamente —, a revista declara-se contundentemente contrária a 

qualquer filiação ideológica ou político-partidária. O ideal de liberdade e de independência do 

escritor sobrepõe-se a qualquer pensamento doutrinário ou corrente literária. É o que seus 

diretores afirmam categoricamente já no editorial do primeiro número, em que garantem não 

obedecer a “qualquer cartilha literária ou política que possa servir para classificação geral”309. 

As críticas incisivas da revista ao sistema capitalista não implicam necessariamente sua adesão 

a correntes políticas de esquerda. De fato, Freitas chega a ser agressivo na defesa de sua 

independência político-partidária: 

 
Falei hoje ao telefone com uma badameca de esquerda que, ao saber que não vou 

votar, me acusou de estar a contribuir para a hipotética vitória do mesmo Governo 

nojento. Mas votar em quem, para quê? Entre os dois partidos que podem vir a 

governar esta espelunca, apetece dizer «descubra as diferenças» [...]. 

Por feliz coincidência, no dia a seguir a ter falado com a badameca, recebo a visita de 

um amigo e grande poeta, que comenta assim as eleições legislativas: «Eu voto é no 

caralho!». Acha-os, a todos, medíocres. E tem razão. Ou tem, pelo menos, uma grande 

razão. Houve e há pessoas estimáveis na vida política mais recente: Vasco Graça 

Moura, Mariano Gago, Mota Amaral... Desculpem não me lembrar de mais nenhum. 

Simpatizo com o Jerónimo de Sousa, fui muitas vezes à Festa do Avante, mas não 
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subscrevo a Cartilha do Partido. Como disse e cantou Jacques Brel: «J’aime pas les 

troupeaux». E é por isso, justamente, que nunca votei em nenhum partido político. 

Como diz o meu amigo, que prefere musas a comendas, «puta que os pariu a 

todos».
310 

 

 Além disso, as opiniões dos colaboradores sobre o povo são demasiado ambíguas. Por 

um lado, solidarizam-se com ele, combatem os poderes que o oprimem, apontam as 

arbitrariedades que o assolam. Por outro lado, atacam veementemente esse povo por sua 

resignação, alienação e mediocridade cultural e intelectual, como visto na primeira parte. Não 

possuem, portanto, uma crença significativa na sublevação popular, que era a principal 

esperança a motivar a escrita dos neorrealistas. A revista tem em comum com eles a 

preocupação de delatar as iniquidades e desigualdades da realidade social com o intuito de 

alterá-la, mas não tem, como eles tinham, o objetivo de catapultar uma revolução político-social 

que instaure uma nova realidade orientada por doutrinas político-econômicas como o 

marxismo. O que se busca em suas páginas é a defesa de um mundo com mais liberdade, 

dignidade e justiça social, em que os valores humanistas sejam cultivados e respeitados. 

Abandona-se a pretensão de grandes revoluções — considerada ingênua diante do nível de 

dominação e controle das massas atingido pelos poderes hegemônicos — e abraça-se a 

esperança mais modesta de combater, por meio da denúncia e do esclarecimento e 

conscientização dos leitores, as injustiças do sistema político-econômico que rege o mundo 

atual, motivando pequenas mudanças nas atitudes individuais dos leitores, que, somadas, 

produzam — quem sabe — algum efeito sobre a ordem social. A transformação da realidade 

não se daria, consequentemente, por uma revolução social ampla, mas a partir das pequenas 

transformações que a literatura pode provocar nos pensamentos e hábitos do leitor. Desse modo, 

não se encontra na revista um engajamento numa ideologia específica, mas uma busca por um 

testemunho interventivo da realidade que leva em conta suas várias dimensões — social, 
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política, econômica, cultural —, numa defesa da imbricação da literatura (especialmente poesia) 

nas questões e preocupações que afligem a humanidade no mundo contemporâneo.  

 Em conformidade também com o ideal de independência da revista, nem a poética do 

testemunho nem a filosofia cínica antiga abraçadas por ela lhe fornecem preceitos a determinar 

a escrita de seus colaboradores. Pela simples razão de que nem uma nem outra constituem uma 

doutrina. Como visto na primeira parte, a filosofia cínica grega não produziu um pensamento 

sistematizado, sendo composta sobretudo de escritos esparsos e anedotas sobre as atitudes de 

Diógenes, que serviam como exemplos de conduta, não como argumentos e premissas a 

sustentar um pensamento filosófico e doutrinário organizado. A poética do testemunho, por sua 

vez, oferece princípios éticos gerais a motivar a escrita de poesia, não um método de criação 

poética ou um conjunto definido de convenções a serem adotados pelo poeta. Tanto o cinismo 

quanto o testemunho não constituem para a revista dogmas impositivos, mas meios de atuação 

e intervenção no mundo. Têm, por conseguinte, um caráter mais ético do que doutrinário, 

entendendo-se a ética sob uma perspectiva humanista, enquanto uma conduta com implicações 

sociais que visa à efetivação de valores como a liberdade, a justiça e a dignidade humana. 

 

 

3.1.2. Poesia da imanência e da circunstância 

 

 Noções como “sublime”, “transcendência”, “elevação” — durante muito tempo 

consideradas como os efeitos almejados e produzidos pela “grande poesia” — são geralmente 

rejeitadas pela Cão Celeste, pois não coadunam com o ideal do testemunho, que pressupõe, 

como condição fundamental e imprescindível, a presença do poeta, da poesia e do leitor no 

mundo imanente e historicamente marcado dos homens. Como destaca Silvina Rodrigues 

Lopes, a poesia de Jorge de Sena aponta para o estar no mundo como condição inescapável do 
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homem, nada havendo que o transcenda: “Em poemas escritos por Jorge de Sena, o pensamento 

da poesia dá-se, no permanente desdobramento de cada verso, frase ou palavra, como uma 

meditação sem fim que abre o abismo de nada haver fora do mundo, de dele não haver limite, 

saída, pois ele é tudo o que há e o seu nada, espaço-tempo incapturável”311. Sena reprovava os 

poetas portugueses de sua época por não escreverem sobre a realidade vivida diretamente pelos 

homens, desvinculando a poesia da materialidade da experiência — crítica semelhante à que os 

cínicos gregos costumavam fazer à filosofia de sua época, como visto na primeira parte: 

 
[...] creio que uma das maiores dificuldades em que se debate a poesia portuguesa 

contemporânea é a abstracção, o inconcreto, a impossibilidade mental de escrever 

referencialmente, seja em relação ao que for. Quase toda a gente, mesmo dos 

melhores, vive na aflição e na inibição de não dizer nada claramente, de não 

mencionar nada concretamente, de não estabelecer conexões racionais e lógicas com 

experiência alguma [...]. (SENA, 1989, p. 114) 

 

 Em sintonia com as críticas de Sena, os colaboradores da revista pleiteiam 

frequentemente a imersão da poesia na imanência do mundo e na contingência da 

experiência312. Parecem servir de pano de fundo aos seus textos a repugnância manifesta de 

Sena pela “noção de intemporalidade da experiência humana” (SENA, 1988b, p. 155) e a sua 

afirmação categórica de que “toda a poesia é circunstancial” (SENA, 1989, p. 20). Assim, Lopes 

                                                           
311 LOPES, Silvina Rodrigues. O nada que se vive, que se escreve. Jorge de Sena. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 

2012, p. 17. 
312 António Barahona é o único a defender abertamente a transcendência na poesia e a atacar a poesia voltada para 

a imanência do cotidiano, num raro exemplo de discordância de opiniões entre os colaboradores em seus textos na 

revista: “Estou cansado da poesia sem transcendência / debruçada sôbre si própria / ou só glosadora de metade da 

Realidade.” (Exaustão. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 7). Contudo, os valores de poesia de Barahona são 

marcadamente influenciados pela sua profunda e manifesta religiosidade — converteu-se ao islamismo na década 

de 1970 —, o que faz com que seus valores de poesia destoem bastante dos valores dos outros colaboradores. 

Nesse mesmo poema “Exaustão”, pode-se constatar facilmente essa religiosidade, com a defesa da transcendência 

e a condenação da imanência de parte da poesia contemporânea: “Estou cansado da imanência de Deus embrulhado 

em frases de ondulação musical / e falsa poesia de café com leite, / ao pequeno almoço, com torradas. // Aborrecem-

me os poetas que não planam sôbre a água, na companhia de Deus. // Aborrecem-me os poetas que escrevem Deus 

com letra pequena / — e dizem que Deus é insignificante, numa prolixidade doentia.” (Idem). Com efeito, essa 

religiosidade chega ao radicalismo: “Impõe-se fazer justiça com as próprias mãos: / estrangular influências nefastas 

e poetastros agonizantes que têm dificuldade em morrer; / varrer esse lixo para debaixo do tapete da oração. // [...] 

Só a poesia feita com palavras encharcadas em sangue, / consegue apaziguar o meu cansaço, [...]” (Ibidem, p. 7-

8). Esse radicalismo de Barahona manifestou-se claramente no seu apoio público à fatwa de Khomeini ordenando 

o assassinato de Salman Rushdie e de todos os envolvidos na edição e publicação de seu polêmico livro Versos 

Satânicos.   
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censura a concepção do senso comum de que a literatura estaria vinculada a valores 

considerados “elevados”, o que a subordinaria a uma noção de transcendência que a distancia 

da realidade vivida diretamente pelos homens. Além disso, desaprova as crenças e teorias sobre 

literatura que a reduzem à sua dimensão estética ou a amoldam numa história da literatura: 

 
É que quando alguém aponta o perigo do desaparecimento da literatura, fá-lo 

normalmente por motivos «elevados»: a nação, a cultura, a formação, a beleza, a 

verdade, o conhecimento, a identidade. Quase sempre em nome de uma pseudo-

filosofia em que o «Ser» pontua, qual deus, através de relações mediúnicas com os 

tristes mortais. E se não é assim, é para a enfileirar numa História ou para exaltar a 

qualidade estética, a forma. Como se «História», «estética» e «forma» fossem 

palavras mágicas, preenchidas por um acordo tácito ou uma cumplicidade de que 

resulta o emudecimento, a perda de resposta. E quando é que a literatura não foi vista 

assim? Algumas vezes — por excepção, por distracção, pelo acaso que nos 

acompanha, pela lucidez como resistência que combate a repetição, a propagação, a 

propaganda...
313 

 

 Essas críticas de Lopes condenam, em suma, concepções de literatura que a subtraem 

de sua participação na vida cotidiana do homem, tornando-a inócua e incapaz de resistir e 

responder à realidade, o que seria contrário a alguns valores essenciais para a revista, como seu 

ideal de poesia enquanto testemunho interventivo e seu ideal cínico de inconformismo e 

resistência à ordem social vigente. Por esse motivo, os colaboradores rejeitam fortemente as 

ideias de sublime, de elevação e de transcendência. Freitas ataca autores que defendem a 

“transcendência” da poesia, considerando, com ironia, o termo “vago” e “vaporoso”314. Joana 

Matos Frias destaca como um aspecto bastante positivo da poesia de Armando Silva Carvalho 

a sua permanência no mundo físico: a poesia que interessa é a que se comporta como um cão 

que fareja o chão em busca dos restos e das ruínas da realidade, não como o cavalo Pégaso que 

se distancia da realidade concreta movido por um desejo de elevação: “[...] Armando entende 

que o poeta é «o pássaro que tem de andar um quilômetro pelo chão», e não Pégaso, o cavalo 

que voa. Mais: Armando entende que o próprio poema, com o seu focinho, deve perseguir um 
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movimento rastejante e demandatório que não ignore a ligação à terra onde nasceu, por onde 

deve circular, e a que em última instância voltará, mesmo que o poema não morra com(o) o 

poeta”315. 

Segundo essa concepção, a literatura seria feita da materialidade do mundo. Como 

afirma Jorge Roque, a “[l]iteratura é o avesso da criação. Não é o verbo que se faz carne, mas 

a carne que se faz verbo”316. Nesse sentido, Parrado elogia a poesia de Wislawa Szymborska 

por sua rejeição à metafísica e à crença de que a poesia se situaria num plano superior, antes 

preferindo se voltar para a realidade terrena dos homens: 

 
[...] humilde, esta voz está bem ciente da nossa insignificância cósmica. E recusa-se a 

atribuir qualquer pureza ou dimensão superior à poesia (o que é, também, um gesto 

de rejeição da poesia pura). Na verdade, esta é uma escrita que não apresenta sintomas 

de vocação metafísica, apostando antes numa poética materialista, ligada às coisas 

terrenas, a este «estranho planeta e [às] estranhas pessoas que [nele] vivem». [...] a 

voz que nela se expressa revela-se profundamente comprometida com o humano, com 

os seres concretos que habitam este planeta [...].
317 

 

Dessa forma, os colaboradores recorrentemente promovem o rebaixamento ao nível 

terreno de conceitos que costumam aparecer sublimados numa certa tradição lírica. Valoriza-

se, por exemplo, a poesia que nega ao amor um caráter sublime, eterno ou sagrado e o apresenta 

como um sentimento temporal, mundano, imanente aos corpos e integrado à vida cotidiana 

imediata. É o que Cilleruelo exalta nos livros mais recentes de Rui Caeiro: 

 
[...] nota-se em O quarto azul um renovado impulso lírico, quase uma refundação da 

sua poesia através de uma tentativa de refundação laica do amor. [...] Nesta linha da 

tradição idealista, O quarto azul imprime um desvio radical de perspectiva ao tema 

amoroso, ao explorar a razão corporal do amor. Sem invenções nem misticismos. Dois 

corpos, uma cama que range, um quarto azul, pequeno, e nem sequer demasiadas 

palavras. Tão simples como desconcertante a ideia de amor que brota sem cenário, 

sem protocolo, sem sagrado, sem sentimento, sem amor sublimado. Um amor laico, 

livre, um encontro no meio da cidade e das suas rotinas; sem passado nem futuro, só 

um presente assumido como a totalidade do tempo e da existência. E este desvio 

radical pode ser considerado o traço característico dos últimos livros do poeta. E 
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também um símbolo perfeito para caracterizar a obra poética de Rui Caeiro, simples 

e luminosa, imediata e insólita.
318 

    

A própria noção de salvação é destituída de seu caráter teológico, que a remete à 

transcendência e à eternidade, e é trazida para a circunstancialidade e transitoriedade do mundo 

cotidiano presente e imediato:  

 
Em última análise poderíamos dizer que, na perspectiva de Freitas, a poesia é uma 

espécie de «tábua de salvação» do sujeito — e aqui já pouco importa se ela é ou não 

uma «mentira», uma «ilusão». Claro que não se trata da salvação num sentido 

teológico, pois «esta salvação não transcende o tempo, nem instaura um paraíso sem 

culpa e sem queda». Trata-se simplesmente daquele pequeno gesto diário, exercido 

no tempo presente, em que salvar é — paradoxo — mergulhar não na eternidade, mas 

nas águas turvas do transitório. E então, só então, quando o poeta desistiu do eterno, 

pode surgir um sentido, uma beleza, um pequeno fragmento do mundo, que vai apenas 

tornando mais suportável a existência.
319 

 

Um dos poemas de Rui Baião realiza sutilmente essa depreciação do sublime e da 

elevação: 

 
Concluído, o episódio. Santo 

surdo, com todas as letras. Cínicas, 

millions now living will never die. Aos milhares 

tantos, os dias errados. São o turvo e o bonito, 

ao entardecer. Irmãs dos escombros — as sombras 

por ruelas vigiadas. Até às nuvens 

da náusea. Ramagens se as juntarem 

e enlaçarem.
320 

 

O sagrado é neutralizado pela surdez do santo; a beleza, valor geralmente associado ao 

sublime, é maculada pela justaposição do “turvo”; as nuvens, que poderiam sugerir elevação, 

degradam-se em náusea, descendo à fisicalidade degradada do corpo. Num outro poema, desta 

vez de Rui Nunes, evoca-se uma imagem que representa bem o rebaixamento do sublime 

produzido pelos colaboradores: “O anjo fechou as asas. E adormeceu de cabeça para baixo. Um 
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morcego”321. O anjo de cabeça para baixo opera uma inversão do movimento de elevação, 

apontando para uma descida do sublime ao terreno. Sua transfiguração em morcego rebaixa-o 

mesmo à categoria do grotesco.  

Realmente, no combate ao sublime e à elevação na poesia, os colaboradores descem por 

vezes ao nível do grotesco e do escatológico. Num poema significativamente intitulado 

“Oráculo”, as palavras do deus são um convite não à ascensão, mas à queda, numa lição em que 

o homem deve aprender com o abjeto a libertar-se da ordem e da certeza, a tornar-se ele próprio 

abjeto, e assim viver para o acidente, o acaso, a temporalidade e a finitude: 

 
do peito aberto saiu larva sem eco 

caligrafia ou certeza 

disse o deus 

 

ensinar-te-ei modos de atravessar paredes 

quando ninguém é perto 

ou saudade 

 

caminhar sobre as águas se o amor for ponte 

sem arcos 

e nela colhes líquenes cinzentos 

[...] 

 

ensinar-te-ei a respirar quando o ar for um vómito 

e vós enxofre ao entardecer 

(sereis pequena abjecção laureada) 

[...] 

 

escuta quem nada viu e confia na estupefaciência 

dos acasos [...] 

 

[...] 

a agonia destes mortais 

 

que em curtas diarreias 

e glórias à cabeceira 

são capazes da nossa inveja 

[...] 

 

olha a hesitação hábil 

do rato morto 

entre purga e exaltação 

 

o trabalho fonético das moscas 

é memória no calor de cardos 

fedor imóvel junto ao sono 
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sem dentes carne ou ambição 

esquece assim a idolatria 

a inclinação estrangeira no falar 

 

também o assobio sem arte 

no modo precário de morrer 

 

com sangue a entaramelar aceno 

sorvendo cuspo 

sob postigo animal 

 

na confusa maneira de pensar 

lei ou promessa 

aguarda acidente e fractura 

[...] 

 

toma a mão que escolheste no adeus 

e adormece com uma estrela cega 

no sovaco de pedra 

 

sob a melodia tóxica dos vermes  

ó jazente príncipe inacabado 

[...] 

 

lava a pedra do mijo dos cães 

para a morte ser um hábito a ter em conta
322  

 

  Num efeito de rebaixamento produzido pelo escatológico, Ricardo Álvaro subverte o 

ditado popular “Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és”, erroneamente atribuído à Bíblia 

pelo senso comum, convertendo-o numa espécie de sabedoria do grotesco: “Diz-me o que 

comes, dir-te-ei o que cagas”323. Num texto de Abel Neves, o viés romântico da descrição de 

uma casa abandonada, com os mistérios evocados pelas ruínas, é interrompido pelos 

excrementos dos morcegos, inserindo o escatológico para conter a idealização da casa em 

ruínas: 

 
De vez em quando vou lá e sopro o pó dos livros. Hoje, na entrada, há uma geada que 

faz patinar os pés. Aos lados, o alecrim esbranquiçou. Não é um sítio especial nem de 

temer. É um lugar onde pousaram os livros e caiu o pó. Do lado de fora, podem ver-

se as lombadas no alinho das prateleiras, o tecto bordado com pequenos cogumelos, 

o soalho escuro de excrementos. A janela atrai a curiosidade com a sua madeira de 

castanho curtida pelo frio, os vidros encardidos. É como se lá dentro fosse um Inverno 

maior com rigor suficiente para congelar o olhar. [...] A ruína acende os mistérios 

quase todos. Abrir a porta com o zuído breve da dobradiça não assusta ninguém, mas 
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afasta os pequenos morcegos, que largam um risco negro na saída. [...] Não são 

muitos, não são colónia. As caganitas, por enquanto, não são em excesso [...].
324 

 

 Gil de Carvalho recorre ao escatológico de modo semelhante. Seu texto no nono número 

inicia-se com a descrição de um lugar ameno, com traços idílicos perceptíveis nas imagens das 

gaivotas na chaminé e do estorninho no plátano: “Os navios ouvem-se outra vez lá em baixo, 

mais raramente os comboios no túnel, e as gaivotas na chaminé. Quando regressa do trabalho, 

cansada, repara nas figurinhas que estão na montra da loja do snr. Benguiato, na rua das 

Farmácias [...]. O estorninho tem voltado ao velho plátano, pelo menos o assobio é o dele ou te 

parece”325.  

Em seguida, inicia-se um processo gradativo de desidealização do lugar, de sua 

destruição, de desfazimento de seu caráter semi-idílico, com a descrição do estado de 

precariedade e de pobreza que o caracteriza, assim como a crítica aos responsáveis por ele: 

 
A esquadria das pequenas janelas octogonais se vai embora por metade, destruída, 

junto à Rua de Portakal (a das Laranjas). O quartel e a estação e os pequenos cruzeiros 

vão desaparecendo. Destrói-se o fio de prumo que aguentava isto há tanto tempo, bem 

ou mal, apesar de tudo e da pobreza. Estes sicários sabem fazê-lo — de mãos 

pequeninas e falinhas mansas — o rosto sempre um pouco de lado, e longe, mesmo 

quando aceso num pequeno écran.
326 

   

O processo de rebaixamento e degradação do lugar se consuma na sua queda no 

escatológico, conspurcando e maculando a imagem positiva dos navios no início do texto: 

“Estes navios pejados de excremento — sempre se defeca muito, diz o snr. Benguiato”327. 

A associação da poesia ao abjeto e ao escatológico — numa atitude que, além de 

antissublime, é também antirretórica e antiesteticista — é considerada por Nunes da Rocha uma 

forma de resistência ativa da poesia a uma ordem repressiva que estetiza a palavra poética para 
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neutralizar seu poder de intervenção na realidade; comparece aqui, novamente, ainda que por 

outras vias, o ideal de poesia como testemunho interventivo: 

 
Se o surrealismo e depois o abjeccionismo, mais do que um modo (retórico, entenda-

se), privilegia a acção, e esta está impossibilitada de ser usada como modo de negação 

do «peixe frito», então o vómito, como resolutamente vimos, pode ser em si um acto 

poético. O vómito vem assim na continuação do ícone «Zé Povinho» de Rafael 

Bordalo Pinheiro. São gestos feios (malcriados em qualquer salão ou congresso), que 

sobram das palavras como rejeição absoluta da estetização retórica da palavra. Esta 

acção, ou antes, reacção abjeccionista, a convite de Pedro Oom (àqueles a quem o 

pessoal «nós» designa, os da barricada, os poetas), é a resolução em acto da antinomia 

o’neilliana: entre a impossibilidade do acto-palavra e a estetização das palavras que 

supõem actos, a angústia gerada contra uma parede tornada inútil seria a sua 

(antinomia) dissolvência latrinária.
328  

 

No entanto, nas páginas da revista, a rejeição ao sublime não se manifesta 

necessariamente no rebaixamento extremo ao nível do escatológico. Em verdade, na maioria 

das vezes, a postura antissublime traduz-se na predileção por uma poesia que pretere as grandes 

questões existenciais e metafísicas, caras à tradição canônica, em prol de temas menores que 

afetam mais diretamente a vida individual e coletiva dos homens. Trata-se de uma poesia do 

“menor”, do “pormenor”, que se ocupa de aspectos da realidade cotidiana imediata que 

geralmente não têm lugar na chamada “grande poesia”: “Encontro-me com a poesia no gosto 

pela exactidão, vocação para os pequenos espaços, ínfimos detalhes, milimetrias”329. Poesia, 

portanto, que adota a perspectiva do “insignificante”, do “desprezado”, do “marginal”, do 

“desimportante”: 

 
Um olhar, o seu [de Rui Caeiro], que adquire singularidade quando dá mais valor e 

importância ao que possui menos valor e importância. Esta será provavelmente a 

pedra angular que fecha o arco criativo da sua obra poética. Ou, nas palavras dos seus 

próprios versos: «Meter em verso as pequenas coisas / mais fáceis de se perderem». 

E um olhar que, perante a polarização das ideias e concepções, também procura, para 

se expressar, um ponto intermédio, inusual e revelador onde se situar e donde 

contemplar. Um ponto de vista sempre menor, não interessa se abandonado ou 

menosprezado.  

[...] 

A publicação em 2011 de O quarto azul representa uma inflexão na sua obra [...]. A 

partir deste livro, a lista deixa de aumentar com temas reconhecíveis pela época, 
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externos, para estabelecer um repertório de assuntos menores, marginais ou 

claramente subjectivos. Animais diferentes, uma história concreta de amor, as mamas, 

as prostitutas, o fio literal que nos prende à vida, a ausência de um lugar que acolha, 

o pai, uma travessa do bairro portuário de Lisboa, o acabar das coisas iniciadas...
330 

 

Ainda quando essa poesia valorizada pela revista almeja o todo, ela nasce das pequenas 

partes que o compõem. Desse modo, até mesmo António Barahona, exceção entre os 

colaboradores no que se refere à sua defesa da transcendência da poesia, valoriza a escrita 

poética que parte do “menor”, louvando, na obra de Ruy Cinatti, “a visão do pormenor mais 

simples, que nos faz pressentir a imensidade do Todo”331. Além disso, as circunstâncias e 

acontecimentos da vida coletiva e imanente dos homens — com ressonância em suas vidas 

individuais, tomadas como inseparáveis da coletiva — assumem importância fundamental, na 

esteira da defesa de Sena de que “toda a poesia é circunstancial”, conforme citado 

anteriormente. A poesia, segundo essa concepção, deve estar em diálogo com as mazelas do 

mundo contemporâneo, atenta às questões que afetam o cotidiano do homem hodierno e 

assolam a sociedade de um modo geral, ainda que isso signifique deixar de lado os temas 

convencionalmente designados como poéticos e elevados para tratar de problemas corriqueiros 

que não costumavam ser tema de poesia. O poeta e sua escrita devem estar mergulhados na 

“lama do mundo”, a linguagem poética precisa se adaptar às vicissitudes enfrentadas pelas 

sociedades atuais, dando-lhes voz, o que, além de coadunar com a poética do testemunho, faz 

lembrar a defesa dos cínicos antigos de que a filosofia deve tratar dos assuntos da vida diária 

imediata dos homens. É assim a escrita poética que Fátima Maldonado propõe, num texto em 

tom de manifesto que permite ver claramente o ideal de poesia geralmente abraçado pela 

revista: 

 
E embora pareça pouco poético falar por exemplo de meia dúzia de pinheiros com 

centenas de anos arrancados a uma praça vampirizada pelos automóveis, ou da 
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libertação de um chimpanzé adolescente acorrentado no meio de destroços, o poema 

vai-se edificando também nesses martírios, essas rugosidades e manchas.  

Vivemos longe do Islão, por enquanto, mas imaginemo-nos cerrados nos véus onde a 

barbárie enterrou raparigas condenando-as à ignorância, à fome e à doença ou em 

Guantanamo, vendados, supliciados, tentando múltiplos suicídios mas até essas portas 

nos sendo interditas. Enquanto vamos assistindo ao reviver das guerras onde novas 

Inquisições voltam a queimar, fazemos parte dos exércitos invasores, caminhamos 

junto dos vencidos, dos que se defendem, violam e cegam, participamos nos saques, 

nas infâmias, nas mentiras derramadas como gordos petróleos. O poema, que também 

faz parte da horda errando nesta esfera que poucos soubemos resguardar, não pode 

isolar-se das suas dores e fealdades. É preferível narrar o nosso tempo letal nem que 

para isso se tenham que inventar outras palavras e uma poesia às vezes tão bruta como 

tudo aquilo a que vamos assistindo.  

Tarefas humildes, coisas miúdas que parecem não elevar em nada o papel ritual do 

escritor, repõem equilíbrios onde a divindade foi rasurada como numa parede suja um 

grafito obsceno tapou o nome da Terra. Restaurar às vezes e outras deixar à vista o 

esplendor bruto da época que nos calhou pode ser desígnio modesto mas interessa-me 

mais do que qualquer outro.
332     

 

Trata-se, então, de uma poesia que deve permanecer na materialidade da realidade 

cotidiana. Por conseguinte, recursos como a metáfora são por vezes refutados por desvincular 

a poesia das coisas concretas do mundo, constituindo uma linguagem incapaz de diferenciar a 

realidade, de nomeá-la, esvaziando-a de sua dimensão histórico-política e de seu caráter crítico. 

É nesse sentido que João Barrento destaca a recusa da poética da metáfora na escrita de Maria 

Gabriela Llansol: 

 
Caminhemos um pouco mais pela senda dessa «contra-música». Numa outra 

passagem, mais antiga, do diário Finita, chegamos aí por antítese. A antítese é dada 

na fórmula — que, diga-se já, não interessa a Llansol — de uma «poética amena» (F, 

211). Seguir uma tal poética seria, por exemplo, «dizer que as árvores são pássaros», 

o que imediatamente levaria a linguagem a perder o seu «poder discriminante». Essa 

poética seria a poética da metáfora, que Llansol liminarmente rejeita. Num contexto 

de encontro, mas não de fusão e indistinção com o mundo, rejeita-se a «poética 

amena» que anula a qualidade diacrítica (diferenciadora) da linguagem, reduzindo-a 

perigosamente ao poder envolvente e dissolvente de uma linguagem mítica 

atravessada pela nostalgia das origens. E «ameno» significaria então a-histórico e a-

crítico, remetendo para a situação da linguagem na sopa cósmica-edénica-adâmica das 

suas origens míticas. Por aí não se chega à poética llansoliana, que é, pelo contrário, 

agreste, angulosa e dissonante, resultado da articulação de uma faculdade perceptiva 

e claramente distintiva das coisas (a que chama «o dom poético») com uma 

componente amplamente política do existir (que dá pelo nome de «liberdade de 

consciência»). Coloca-se de lado o «inefável» (nisto, Llansol é wittgensteiniana, o seu 

texto diz o que pode dizer, «dá testemunho» do Ser e da experiência com os meios 

que a linguagem lhe oferece), mas insiste-se no carácter de «aparição» (que é também 
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imagem, no sentido do grego eikon) da cena-fulgor veiculada por essa mesma 

linguagem.
333

 

 

O cotidiano torna-se o tema preferencial da poesia — e também da prosa — valorizada 

pelos colaboradores, mas um cotidiano intrinsecamente histórico, constituído pela 

materialidade do mundo, atravessado pelo acaso, pela circunstância e pela contingência. Numa 

carta de Saldanha da Gama publicada no nono número, o autor exalta justamente a presença do 

acaso da vida cotidiana em livro de Miguel Martins: 

 
a vida do quotidiano está nesse texto 

a vida feita de «por acaso» isto aconteceu, feita de coincidências que um homem pensa 

«que apesar 

de tudo, tenho tido sorte» 

existem coisas bizarras, inexplicáveis, que conduzem a nossa vida: a vizinhança, os 

representantes da 

ordem, a bicicleta amarela da rapariga do terceiro andar (estou a falar por mim) 

os «por acaso» fazem parte dos prazeres e dos mistérios da vida
334 

 

 Luca Argel vai em sentido semelhante ao elogiar o livro Walkmen, de Manuel de Freitas 

e José Miguel Silva, ressaltando que ele adota o cotidiano como matéria da poesia, ao mesmo 

tempo que rejeita o sublime e a desvinculação da vida diária que ele ocasiona: “Não é no terreno 

do sublime, mas antes na lama do dia-a-dia que os dois poetas aqui estudados irão buscar a 

matéria para seus poemas. Assim como o personagem de José Miguel Silva em Sonhos Pop II, 

esta poesia prefere morar no rés-do-chão, fugindo da vertigem de andares mais altos”335.    

A poesia teria um compromisso ético com a realidade cotidiana dos homens, atuando 

em relação a ela como um testemunho crítico que a questiona para transformá-la — importante 

lembrar que por meio do testemunho, segundo Sena, “se processa a remodelação dos esquemas 

feitos, das ideias aceites, dos hábitos sociais inconscientemente vividos, dos sentimentos 

                                                           
333 BARRENTO, João. «Uma contra-música». Llansol e a questão da poesia. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, 

p. 26. 
334 GAMA, Alexandre Saldanha da; MARTINS, Miguel. Cartas de Alexandre Saldanha da Gama com uma nota 

de Miguel Martins. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 71. 
335 ARGEL, Luca. A K-7 & a caneta. Cão Celeste, Lisboa, n. 5, mai. 2014, p. 52. 
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convencionalmente aferidos” (SENA, 1988a, p. 26) — ou seja, a poesia, pelo testemunho, deve 

desautomatizar e desprogramar uma rotina socialmente condicionada que, por sua vez, 

condiciona o homem, submetendo seus desejos e vontades. O testemunho crítico do cotidiano 

engendraria, pois, um processo de libertação do homem dos condicionamentos invisíveis que o 

oprimem, o que aproxima bastante o testemunho do cinismo grego. Segundo Hugo Pinto 

Santos, é essa noção de compromisso ético da poesia com a vida diária que estaria na base dos 

poemas de Sena aparentemente voltados para a banalidade do cotidiano:  

 
Não poucas vezes, Jorge de Sena socorreu-se de uma forma, uma expressão e um 

modo que aproximaram os seus poemas de páginas de diário (que também praticou: 

ver Diários, Porto, Edições Caixotim, 2006) — «É tarde, muito tarde da noite, / 

trabalhei hoje muito, tive de sair, falei com vária gente, / voltei, ouço música, estou 

terrivelmente cansado. / Exactamente terrivelmente com a sua banalidade / é o que 

pode dar a medida do meu cansaço.» [...]. Mas o que esta adopção formal pode 

transmitir é, precisamente, a noção de compromisso humano que estava, desde 

sempre, em vigor na escrita de Jorge de Sena.
336 

 

Nessa perspectiva de compromisso ético da escrita com a vida cotidiana do homem, 

Manuel A. Domingos descreve o dia a dia de um professor: 

 
Acordas antes do despertador. Abres os olhos. O quarto. A escuridão. O despertador 

toca. Levantas-te, habituas os pés ao chão. Caminhas. Passos curtos. Tens cuidado 

para não bater em nenhuma esquina dos poucos móveis que ocupam o pequeno quarto 

a trezentos euros o mês tudo incluído, mais serventia de cozinha e uma casa de banho 

a dividir por mais três pessoas. Abres devagar o estore. Os olhos habituam-se à luz. 

Pegas na toalha de banho do estendal e rumas até à casa de banho, antes que alguém 

se antecipe e fiques sem o necessário e imperativo duche. Ao menos a água sai sempre 

quente e com a pressão desejada. Ao menos isso. Sabe bem sentir o corpo a acordar. 

Desta vez não foi champô para os olhos. Ao menos isso. Vais para o quarto 

novamente. Escolhes a roupa que vais vestir e que, pensas, irá ajudar contra as 

camelices do mundo, roupa boa para vestir o «bom dia» que nunca ouviste na rua. 

Bebes a tua dose de coragem líquida e comes duas fatias de pão com cereais xpto e 

promessas de fibra suficiente para regular o trânsito intestinal. Lavas os dentes. Não 

esqueces as lentes de contacto. No elevador marcas o zero, mas também podias marcar 

o menos um, ou o menos dois. É como te sentes: abaixo de. Mas lá continuas e sais à 

rua. [...] Colocas os óculos de sol, pois, aprendeste, o inferno são os outros. No café 

do costume bebes a segunda dose de coragem líquida. Aqui, pensas, dizem — bom 

dia! e sai uma bica! — pois já te conhecem. E lá tens que seguir o teu caminho. 

Caminhas lentamente. Não tens pressa, ou, então, já não te importa com o facto de 

poderes chegar atrasado. Pelo caminho há pais que entregam os filhos no colégio. 

Apitam, aceleram em seco. Estão sempre com pressa. Estão sempre atrasados. 

Pontualidade não é para gente «rica», pensas. Chegas à tua escola. Um dos teus alunos, 

                                                           
336 SANTOS, Hugo Pinto. A segunda parte do prodígio. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 74. Itálico do 

autor. 
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que nunca te cumprimenta, pergunta — vamos ter aula consigo, né, stôr? — quando 

sabe perfeitamente que sim, pois raramente falta. Reparas, depois, que tem um cigarro 

na mão e fuma à-homem e quer que o vejas fumar à-homem. Entras na escola e há 

uma fight algures, que rapidamente chega ao local onde te encontras. O barulho é 

ensurdecedor. Tentas respirar fundo. É então que reparas: estás a respirar fundo desde 

o momento em que saíste do quarto.
337

 

 

Não se trata aqui de uma mera descrição da rotina de um personagem professor, mas de 

um testemunho crítico de seu cotidiano, com a denúncia da brutalidade que o constitui e da 

precariedade que o determina — denúncia, portanto, das condições socioeconômicas restritivas 

enfrentadas pelo professor, perceptíveis na descrição de seu quarto (pequeno e com poucos 

móveis), na casa de banho compartilhada, na repetição da locução adverbial “ao menos”, na 

referência aos pais dos alunos como “gente rica”, sugerindo que eles pertencem a uma classe 

social da qual ele próprio estaria econômica e socialmente afastado. Crítica, também, a um 

cotidiano solitário constituído de tarefas rotineiras, repetitivas e desprovidas de sentido, cujo 

caráter monótono e mecânico é acentuado pelas frases curtas no início da narração, produzindo 

um efeito seco de staccato. Denúncia, enfim, da violência ou da hostilidade sutil que subjazem 

a esse cotidiano, constatadas na declaração do personagem de nunca ter ouvido um “bom dia” 

na rua, ou, de modo mais explícito, na briga na escola. O resultado é uma rotina sentida como 

árdua, exigindo do personagem um esforço constante de automotivação, sugerido pelo seu 

constante “respirar fundo” e pelas duas vezes em que bebe “uma dose de coragem líquida”, 

metáfora para o café e seu efeito estimulante. Dessa forma, o testemunho da vida diária nessa 

literatura quer-se crítico e interventivo, pondo novamente em evidência a brutalidade e 

precariedade de um cotidiano já naturalizado pela sociedade.       

Com efeito, valoriza-se na revista uma relação de mão dupla entre poesia e cotidiano. 

Assim, como visto acima, exalta-se a poesia que traz o cotidiano para dentro do poema. Ao 

mesmo tempo, relevam-se as iniciativas que introduzem fisicamente a poesia na vida 
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corriqueira da cidade. É o que Cilleruelo aprecia em dois textos diferentes, um sobre Tomas 

Tranströmer, referindo-se à sua relação com a cidade de Västeräs, e outro sobre Inger 

Christensen, mencionando a inserção de sua poesia na paisagem urbana de Nørrebro:  

 
A cidade em que se refugiou [Tranströmer], Västeräs, gravou alguns haikus em 

grandes lousas e integrou-os no empedrado das ruas. Algo que Estocolmo já havia 

feito antes com textos de August Strindberg no largo de Drottninggatan, onde o 

dramaturgo morreu em 1912. A literatura sueca integrada no bulício quotidiano da 

cidade. Não é uma má metáfora. Em Västeräs, o espaço que dá acesso à biblioteca da 

cidade, por onde o poeta andou diariamente durante décadas, chama-se agora Tomas 

Tranströmer Plats, literalmente «o lugar do poeta». Um pequeno poema do livro Det 

vilda target (A praça selvagem), de 1983, gravado numa lousa, vem recordá-lo aos 

actuais frequentadores da biblioteca.
338

 

 

 

Em Nørrebro, as paredes também falam. As paredes intermédias que ficam a 

descoberto nas diferentes alturas dos edifícios transformaram-se no suporte de 

esplêndidas obras de arte. Numa dessas paredes, em Stefansgade, sobre um fundo azul 

e com uma letra imaginativa e colorista, pode ler-se «abrikostraerne findes» (os 

damasqueiros existem) e a partir deste fulgurante início reproduzem-se os cinco 

primeiros poemas de Alfabet (Alfabeto), livro publicado em 1981.
339

 

 

Desse modo, conforme um ideal de testemunho, a poesia que interessa aos 

colaboradores é a que retira o leitor de seu isolamento e o põe em contato com o mundo em que 

habita, tomado mesmo em sua materialidade e fisicalidade. De fato, essa fisicalidade é não 

somente a da realidade cotidiana e imediata dos homens, mas também a da natureza. Ricardo 

Marques, por exemplo, assinala, na poesia de Billy Collins, a presença da “animalia e [d]o 

mundo natural”, afirmando que “o nome de pássaros, bem como o de árvores, é algo da 

linguagem do concreto sempre presente”340. Manifesta-se, por vezes, uma preocupação mais 

marcadamente ecológica, ampliando-se a noção de mundo para a noção de planeta, com a 

constatação de que o homem não é apenas um ser político e histórico, mas também um 

organismo biológico, ou, indo além, que o caráter político e histórico do homem afeta e é 
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afetado pela natureza, numa relação de dependência mútua e indissociabilidade. Por 

consequência, adaptando-se às questões em voga atualmente, o testemunho assume também um 

caráter ecológico, num entendimento de que o engajamento político e a consciência crítica não 

podem prescindir de uma preocupação com o meio ambiente. Num texto em que faz uma defesa 

dos direitos e da dignidade dos animais não humanos, Ana Teresa Pereira escolhe duas 

epígrafes que sintetizam bem essa concepção: 

 
Penso que seriam necessários estudos básicos, muito simples, em que a criança 

aprenderia que existe no seio do universo, num planeta cujos recursos terá de 

administrar mais tarde, que depende da água, do ar, de todos os seres vivos, e que ao 

menor erro ou à menor violência se arrisca a destruir tudo.  

Uma civilização cada vez mais afastada do real faz cada vez mais vítimas, entre as 

quais ela própria se conta.  

MARGUERITE YOURCENAR 

 

 

Ser de esquerda é não ter chefe. Já me esquecia: é ter um entendimento infinito que 

está relacionado com os animais, as ideias, com o tratamento à escala planetária, das 

baleias, das árvores, do ar. É não poder agir de outra forma, nunca, em caso algum.  

MARGUERITE DURAS
341 

 

Em vista disso, a poesia testemunhal deve se ocupar não somente da vida cotidiana do 

homem, mas também dos efeitos de suas ações sobre o planeta. Cilleruelo destaca de modo 

bastante positivo no livro Alfabet, de Inger Christensen, a atenção às coisas do mundo que têm 

sua existência ameaçada pelo homem, numa concepção de poesia enquanto lugar de inscrição 

dos elementos que compõem a realidade concreta como um esforço por salvá-los da extinção: 

“Alfabet [...] é um livro tão fulgurante como o seu primeiro verso. Uma litania hipnótica — 

«efteråret findes; eftersmagen og eftertanken / findes» (o Outono existe; o travo e a reflexão / 

existem) — que procede a um registo de quanto existe neste mundo e se encontra ameaçado 

porque também «brintbomben findes / en bøm om at dø» (a bomba de hidrogénio existe / uma 

súplica para morrer)”342. 
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Contudo, não é no mundo natural que essa poesia deve ter o seu local privilegiado de 

atuação, mas no espaço urbano. Como visto até aqui, a poesia do testemunho é essencialmente 

histórica e deve ir aonde os homens se encontram. É no mundo destes que ela deve estar imersa, 

do qual se torna indissociável, num testemunho que não é uma observação à distância, mas uma 

participação da poesia e do poeta na vida cotidiana da cidade. Cabe agora, então, caracterizar 

como se apresenta na Cão Celeste esse espaço urbano no qual a poesia do testemunho deve se 

inserir e atuar.  

 

 

3.1.3. Voltar ao real: o mundo urbano distópico 

 

Na esteira do testemunho, é recorrente na Cão Celeste a defesa de uma “poesia do real”, 

ecoando o “regresso ao real” defendido por Joaquim Manuel Magalhães (nas palavras exatas 

do poeta-crítico, o “voltar ao real”), outra referência importante para os colaboradores, 

sobretudo para Manuel de Freitas. Num ensaio publicado em 1981 em seu livro Os dois 

crepúsculos: sobre poesia portuguesa actual e outras crónicas, Magalhães reage ao que chama 

de “tradição do novo”, que tinha como representantes em Portugal, vindas das duas décadas 

anteriores, a Poesia 61 e a Poesia Experimental. Segundo ele, essa tradição impunha à poesia 

portuguesa experimentalismos formais cujas possibilidades de inovação já haviam se esgotado, 

transformando-se num epigonismo literário que perdeu sua intensidade verbal e sua 

expressividade. Para Magalhães, o excessivo formalismo desses movimentos teria resultado 

numa incapacidade de dizer a realidade sua contemporânea, numa linguagem que não 

expressava nem fornecia sentidos à relação do sujeito com o mundo em que habita. A solução 

que propõe é “voltar ao real”, dizer novamente sobre o homem e o mundo material, retornar ao 

sentido das “palavras comuns”, revisitar a tradição. Em suas próprias palavras: 
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No meio de frases destruídas, de cortes de sentido e de falsas imagens do mundo, 

organizadas em busca de agressão e de delírio, deixei de saber se a mudança não terá 

de ser agora um «decorum» novo, um regresso às histórias e às árduas gramáticas sem 

compêndio. Depois dos efeitos da recusa, se quisermos dizer não, a que diremos não? 

Que cânones são hoje dominantes contra que se tem de re-erguer a triunfante 

inovação? Voltar a contar de si, voltar ao coração, voltar à ordem das mágoas por uma 

linguagem limpa, um equilíbrio do que se diz ao que se sente, um respeito pela 

tradição da língua e dizer a catástrofe pela articulada afirmação das palavras comuns, 

o abismo pela sujeição às formas directas do murmúrio, o terror pela construída 

sintaxe dos compêndios. Voltar ao real, a esse desencanto que deixou de cantar, vê-lo 

na figura sem espelho, na perspectiva quase de ninguém, de um corpo pronto a dizer 

até às manchas a exacta superfície por que vai, onde se perde. No fundo. 

(MAGALHÃES, 1981, p. 168) 

 

 Esse ensaio de Magalhães gerou interpretações de que haveria uma dicotomia entre uma 

poesia da linguagem e uma poesia do real, dicotomia bastante problematizada e relativizada 

posteriormente. Em verdade, o próprio Magalhães parece não autorizar a necessária existência 

dessa oposição em ensaio sobre Carlos de Oliveira. Este teria sido capaz de se servir do rigor 

formal e da materialidade da linguagem para dizer o real, apagando aquela dicotomia. Assim, 

o livro Cantata, de Carlos de Oliveira, “surge como uma afirmação de materialidade da escrita, 

enquanto verbalização sujeita a um rigor que se não compadecia com outros critérios senão os 

da expressivização possível com palavras jogadas num modo novo, os da atenção ao mundo 

organizada com palavras que se preocupam com o discurso verbal ao mesmo tempo que surgem 

como declaração no real” (Ibidem, p. 64-65).  

No que se refere à Cão Celeste, Jorge Roque começa, aparentemente, por rejeitar essa 

oposição entre poesia da linguagem e poesia do real para em seguida, de modo contraditório, 

reafirmar indiretamente a distinção, negando à primeira o estatuto de poesia e considerando 

legítima apenas a segunda: “Nunca entendi a distinção entre poesia do real e outra que não 

vislumbro o que seja (poesia das palavras? dos processos poéticos de composição? do equívoco 

a que chamam música da língua?). Dito isto, não surpreenderá que diga que poesia do real é, 
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no que consigo alcançar, a poesia real. O resto é poesia da poesia, isto é, e redondamente, e até 

mesmo cultamente, exacerbadamente, arrebicadamente, nada”343. 

 Numa recensão a livro de António Cabrita — significativamente intitulada “Quem tem 

medo da realidade?” —, Freitas condena a separação que o autor faz entre a linguagem poética 

e o real, assim como sua aprovação da dicotomia referida acima. Nas páginas da revista, o “real” 

deixa de ser um mero conceito para assumir um estatuto de valor: a aproximação ao real confere 

valor à poesia, com o argumento, inclusive, de que essa aproximação lhe seria inerente. Nessa 

perspectiva, Freitas reprova no ensaio de Cabrita o que chama de “pânico” do real: 

 
[...] em última análise, «toda a arte é realista» (Ezra Pound). 

«Há uma fissura irredutível entre o sujeito e o universo, o real e a linguagem» [citando 

António Cabrita]. Admitamos que sim; mas a poesia (e a arte, em geral) é 

precisamente um modo privilegiado de tentar superar essa fissura. O temor do 

«predomínio da referencialidade» [citando Cabrita] vai, neste ensaio, a par de um 

pânico do «excesso de real» [...].
344 

   

 Por certo, a valorização de uma “poesia do real” integra o ideal do testemunho seguido 

pela revista, pois na origem do “regresso ao real” de Magalhães está a poética do testemunho 

de Sena. Magalhães dá continuidade à convicção de Sena de que a poesia deve assumir seu 

compromisso ético com o mundo imanente dos homens. Trata-se da defesa de uma poesia que 

deve estar sempre imbuída da consciência de seu tempo histórico, com uma linguagem capaz 

de dizê-lo. Bueno insere ambos numa mesma genealogia poética, identificando na volta ao real 

de Magalhães o resultado de um percurso iniciado pelo testemunho de Sena em reação à 

despersonalização pessoana:  

 
 A aproximação entre a obra de JMM e a de Sena não é gratuita: ela tem certa afinidade 

que pode criar elos para a leitura do cânone português do século XX: Sena conquista 

relevo a partir dos anos quarenta; Magalhães a partir dos oitenta, logo após o 

falecimento em 1978 do autor de Arte de Música, o que pode sugerir uma 

continuidade, uma genealogia poética. [...] 
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autor. 



196 
 

Do testemunho seniano ao comprometimento com o real de Magalhães, pode-se 

verificar um fundamento único: não rejeitar um lirismo que parta também de uma 

apreensão do entorno, entendido como espaço e tempo, uma escrita que se proponha 

reativa e reflexiva no ponto em que se instaura, uma consequência do lugar, ou seja, 

em diálogo com o mundo [...]. 

Para se efetuar outro recuo, a partir de Jorge de Sena, buscando-se semelhanças em 

uma genealogia anterior, pode-se resgatar um nome forte do modernismo português: 

Fernando Pessoa e seu drama em gente, que acarreta, em certa medida, a “resposta” 

do testemunho de Jorge de Sena. Tem-se, portanto, certo alinhamento teórico entre o 

percurso que vai da despersonalização ao testemunho, e do testemunho ao voltar ao 

real de Magalhães. O primeiro par é gerado pela recusa e pela oposição; já o segundo, 

pela continuidade e remanejamento da noção de testemunho. (BUENO, 2017, p. 32-

34)
345

 

 

 De fato, há uma consonância flagrante entre o que propõe Magalhães com sua volta ao 

real e o que o próprio escreveu sobre a poesia de Sena. Este teria instituído, segundo Magalhães, 

uma alternativa para o lirismo que não passava pela excessiva sentimentalização da tradição 

lírica portuguesa nem pela objetivação da emoção efetuada por Pessoa. Como ele afirma, o 

“mecanismo fundamental” do lirismo tradicional português “consistia no desdobramento em 

palavras de um sentimento do eu e da paisagem envolvente”, na “tónica da sentimentalização 

directa das perturbações pessoais e a apropriação do mundo objectivo em função dessas 

alterações subjectivas” (MAGALHÃES, 1981, p. 54). A poesia portuguesa sofria da “corrosão 

da sentimentalidade” (Idem), de um lirismo de “carácter egocêntrico” e “ego-expressivo” 

(Ibidem, p. 60) que submetia o mundo à emocionalidade do eu. 

 Pessoa, continua Magalhães, veio romper com essa tradição lírica portuguesa. A 

heteronímia operou a objetivação das emoções do sujeito e, por consequência, do próprio 

sujeito: 

 
O sujeito torna-se, pela heteronímia, uma hipótese. Os sentimentos jogados por esse 

sujeito hipotético surgem numa relação ambígua com o sentimento, porque são 

sentimentos de uma emoção construída, são a objectividade emocional de um sujeito. 

O sujeito do poema é o objecto heteronímico com que Pessoa se relaciona com o 

sentimento. Cada heterónimo é, na expressão de Eliot, um «correlativo objectivo». 

Isto é, uma personagem-objecto através da qual Pessoa ficciona as emoções. Através 

da qual acedemos à evocação de uma emoção por via de um sujeito que é um objecto. 

[...] [Pessoa leva] assim a um ponto extremo a possibilidade de propor a aparente 

contradição de um lirismo objectivo (porque sentimento de um sujeito que é objecto 

criado) [...]. (Ibidem, p. 55) 

                                                           
345 Itálicos do autor. 



197 
 

 

 No lirismo tradicional, portanto, a excessiva subjetivação e sentimentalização do 

mundo; no pessoano, a des-sentimentalização do mundo e objetivação do sujeito. Faltava, 

então, um lirismo capaz de aliar a subjetividade do eu à objetividade do real, desfazendo a 

relação dicotômica e mutuamente excludente entre ambas. Jorge de Sena veio preencher essa 

lacuna, na opinião de Magalhães, o que teria sido seu maior contributo para o lirismo lusitano, 

inaugurando uma nova linhagem lírica na poesia portuguesa. A descrição subjetiva de objetos 

artísticos nos poemas de Sena promove uma revalorização da subjetividade lírica, mas 

submetendo-a aos limites impostos pela objetividade do mundo: 

 
Jorge de Sena já fora o responsável, nos anos 60, por uma mudança qualitativa da 

nossa poesia ao publicar Metamorfoses. Aí erguera a uma prática nossa a possibilidade 

de ultrapassagem do lirismo objectivo da heteronímia pessoana, propondo uma 

sequência de descrições subjectivas de objectos artísticos. Essas descrições erguiam-

se como uma proposta lírica onde a subjectividade procurava equivalentes verbais 

materiais das representações com que se confrontava. Os «correlativos objectivos», 

com que Eliot revigorara a ideia do lirismo subjectivista oitocentista e romântico, 

transformavam-se aqui em «descrições correlativas» onde a subjectividade se fundava 

para, sem abdicar de margens objectivas, se afirmar na pessoalidade apreendedora do 

poeta que via, sentia e falava. 

As declarações «face» aos objectos visuais [...] delimitavam as possibilidades 

expressivas do sujeito estabelecendo-se como limite ao devaneio intimista. O discurso 

interior romântico era enquadrado numa objectividade exterior a si, onde o sentimento 

podia circular, mas cujas regras descritivas tinha de cumprir. (Ibidem, p. 59) 

  

Nessa nova configuração lírica, a realidade exterior obriga o sujeito a sair de seu 

ensimesmamento. A relação do sujeito com o mundo percorre um caminho inverso ao 

percorrido pelo lirismo tradicional: se este partia do sujeito para o mundo, e do mundo 

novamente para o sujeito, tendo este como motivo e como fim último, no lirismo proposto por 

Sena parte-se do mundo para o sujeito, e deste novamente para o mundo, sendo o mundo o 

motivo e o resultado da escrita lírica. Nas palavras de Magalhães, a poesia de Sena caracteriza-

se por “uma notável capacidade de revelação do mundo dos outros por interposição do olhar 

pessoal” (Ibidem, p. 60).  
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Além disso, com o conjunto de poemas “América, América, I Love You”, Sena teria 

trazido para a poesia a possibilidade de um lirismo contador de histórias. Magalhães via na 

narratividade transposta da prosa um recurso que permitiria à poesia “ultrapassar a sobrecarga 

sentimentalista e o rigorismo prosódico” (Ibidem, p. 58), apontando nos poemas de Sena a 

possibilidade de renovação do lirismo por meio de versos capazes de “conta[r] histórias que 

são de sentimento, que resultam de reacção emotiva a certos eventos, mas mantendo uma 

neutralidade descritiva que, ao ser lida, evoca o sentimento experimentado por quem escreve 

sem o declarar” (Ibidem, p. 61)346. Segundo Magalhães, os sentimentos surgem da própria 

história narrada pelos versos, não das declarações emotivas do sujeito lírico: 

 
A narração do comportamento de certos emigrantes, no poema «Cidadão», 

corresponde a um empenhamento político evidente, mas não formaliza esse 

empenhamento: ele resulta da história. A circunstância da família é sentida de um 

modo peculiar face às leis que a instituem e protegem, no poema «Marido e Mulher», 

mas nunca qualquer declaração clarifica a raiva impotente: ela resulta da história. A 

repressão ético-política irrompe violentamente em «A torre e a metralhadora ou Freud 

na prática», mas nunca uma afirmação ideológica explícita contamina o filme da 

explosão desta vida sufocada: ela resulta da história. [...]  

O sentimento é assim o lugar ausente cuja explosão ecoa na leitura: é o detrás de uma 

escrita lírica que abdica da emoção declarada para renovar a emotividade. A lição de 

prosa escreve a poesia: contar para sentir e não enunciar a sensibilidade; narrar para 

exprimir e não declarar os pontos de vista da reacção intimista. (Idem) 

 

Dessa forma, por meio do “contar histórias” sobre o mundo — a partir da perspectiva 

implícita de uma subjetividade que o vê e o sente para poder dizer sobre ele —, a poesia de 

Sena contribui novamente para a constituição de um lirismo capaz de conciliar a subjetividade 

do eu com a objetividade do mundo. É essa renovação do lirismo realizada por Sena que tornará 

possível o comprometimento com o real pleiteado por Magalhães. Com efeito, na conhecida 

passagem, citada anteriormente, em que Magalhães defende a volta ao real, ele alega a 

necessidade de um “regresso às histórias”, por meio de uma “linguagem limpa” e da “afirmação 

das palavras comuns”. Do mesmo modo que Sena, também propõe uma poesia de um sujeito 

                                                           
346 Itálico do autor. 
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que se volta para o mundo, que se ocupa em dizê-lo, mas sem abandonar sua emocionalidade. 

Por um lado, preconiza um “voltar a contar de si”, “voltar ao coração”, “voltar à ordem das 

mágoas”, a “um equilíbrio do que se diz ao que se sente”, reafirmando a subjetividade em reação 

a uma poesia por demais preocupada com a forma e o significante. Por outro lado, clama por 

um “voltar ao real”, a “esse desencanto que deixou de cantar”, “na perspectiva quase de 

ninguém, de um corpo pronto a dizer até às manchas a exacta superfície por que vai” (Ibidem, 

p. 168), numa valorização do mundo exterior como motivador da escrita lírica. 

Essa proposta de poesia de Magalhães reverbera decisivamente nos valores de poesia 

de Manuel de Freitas e, consequentemente, da revista Cão Celeste. Efetivamente, Freitas é 

continuador da linhagem de poetas inaugurada por Sena e seguida depois por Magalhães. Este 

parece constituir uma espécie de ponte entre aqueles dois, estabelecendo uma ligação temporal 

entre ambos, de certo modo atualizando as ideias de Sena e aproximando-as da 

contemporaneidade de Freitas. Após a identificação das conexões entre a poética do testemunho 

de Sena e o “voltar ao real” de Magalhães, retome-se mais uma vez o trecho em que este pleiteia 

essa volta da poesia ao real, e recorra-se também a outros trechos do mesmo ensaio, para se 

constatar a notável afinidade entre eles e a seguinte passagem de Freitas em seu prefácio à 

antologia Poetas sem qualidades — pode-se perceber, com esse cotejo, que ambos possuem, 

na verdade, os mesmos valores de poesia: 

 
Estes poetas não são muita coisa. Não são, por exemplo, ourives de bairro, artesãos 

tardo-mallarmeanos, culturalizadores do poema digestivo, parafraseadores de luxo, 

limadores das arestas que a vida deveras tem. Podemos, pelo contrário, encontrar em 

todos eles um sentido agónico (discretíssimo, por vezes) e sinais evidentes de 

perplexidade, inquietação ou escárnio perante o tempo e o mundo em que escrevem. 

Não serão, de facto, poetas muito retóricos (embora à retórica, de todo, se não possa 

fugir), mas manifestam força — ou admirável fraqueza — onde outros apenas 

conseguem ter forma ou uma estrutura anémica. Comunicam, em suma; não 

pretendem agradar ou ser poeticamente correctos. (FREITAS, 2002, p. 14-15)
347

 

  

                                                           
347 Itálicos do autor. 
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Várias aproximações são possíveis entre os valores de poesia de ambos, que dão 

continuidade, com algumas adaptações, aos valores de poesia de Sena. Freitas ataca os poetas 

experimentalistas ou “muito retóricos”, excessivamente voltados para o aspecto formal ou 

estilístico da poesia e alienados da realidade de seu tempo, chamados sarcasticamente por ele 

de “ourives de bairro” e “artesãos tardo-mallarmeanos”; Magalhães, em sentido semelhante, 

diz ser necessário travar um combate contra “o verbalismo logorreico”, os “excessos 

declarativos”, a “conceptualidade alfabético-cultista” (1981, p. 166) da poesia dominante em 

sua época, cuja linguagem seria uma “pirotecnia de efeitos modernaços garantidos” (Ibidem, p. 

168). Além disso, os poetas sem qualidades, conforme a descrição elogiosa de Freitas, realizam 

em seus poemas as propostas de poesia sustentadas por Magalhães. Freitas enfatiza que eles 

“comunicam”, o que conferiria força à sua poesia; Magalhães já havia defendido o “regresso às 

histórias”, com uma “articulada afirmação das palavras comuns”, uma “linguagem limpa”, uma 

“sujeição às formas directas do murmúrio” (1981, p. 168). Freitas assinala nos poetas da 

antologia o “sentido agónico”, os “sinais evidentes de perplexidade, inquietação e escárnio 

perante o tempo e o mundo”, sendo poetas capazes de dizer o mal-estar do mundo 

contemporâneo; Magalhães já havia recomendado o “voltar ao real, a esse desencanto que 

deixou de cantar”, na perspectiva “de um corpo pronto a dizer até às manchas a exacta superfície 

por que vai” (1981, p. 168). Ambos têm também uma visão semelhante da realidade de sua 

época, percebendo-a como distópica: Freitas, em outra passagem do mesmo prefácio, refere-se 

à “cicatriz pungente de um tempo que é o nosso e das cidades e perfídias que nos matam” (2002, 

p. 13); para Magalhães, dizer o “real” é dizer o “desencanto”, a “catástrofe”, o “abismo”, o 

“terror” (1981, p. 168).  

 O mundo apresentado nas páginas da Cão Celeste — contra o qual ela trava uma luta 

incessante — está em evidente conformidade com esse mundo distópico que se depreende dos 

ensaios e críticas de Freitas e Magalhães. “Voltar ao real”, por conseguinte, significa retornar a 
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um meio degradado e caótico, distinto do universo asséptico ou cirurgicamente construído de 

uma poesia voltada para o sublime ou para os experimentalismos formais. O testemunho 

valorizado pela Cão Celeste é, essencialmente, o testemunho de uma realidade contemporânea 

distópica. Retomando as palavras de Freitas, é de um tempo enquanto “cicatriz” que punge, 

enquanto “perfídia” que mata, que a poesia deve ser a voz, expressando-se como a “ferida” do 

mundo contemporâneo, como corpo-linguagem marcado e ferido por ele. 

 E esse mundo é, sobretudo, urbano. O testemunho poético prezado pela revista é, então, 

um testemunho da distopia das cidades. Trata-se da valorização de uma poesia que se constitui 

enquanto escrita da vida urbana, abordando as questões e angústias que assolam os homens 

citadinos, provocadas pela própria configuração da realidade cotidiana na urbe. É este um dos 

aspectos da poesia de Rui Pires Cabral enaltecidos por Hugo Pinto Santos, que afirma que as 

“cidades formaram o desejo do sujeito destes versos”348, em poemas que “lucidamente «dão 

testemunho do tempo»”349. É essa escrita da cidade que Cilleruelo destaca reiteradamente na 

poesia de José María Fonollosa, considerando seu caráter de memória da vida urbana como sua 

particularidade mais importante: 

 
[...] enquanto característica de maior relevo literário, Fonollosa pode ser considerado 

um poeta da cidade pela sua pretensão lírica de se transformar em memória viva da 

mesma. O poeta de Mallorca Blai Bonet anota no seu diário: «eu não recordo as coisas; 

tenho-as presentes; sou uma profunda memória da Vida e da minha espécie», e este é 

o sentido exacto que adquire a «memória viva da cidade» que persegue o poeta de 

Barcelona [...].
350 

 

 Cilleruelo ressalta a aspiração de Fonollosa a tornar-se um “poeta da cidade”, 

assegurando que essa aspiração não lhe é “exterior”, mas “interior, poética, lírica, e daí o seu 

interesse literário e a sua originalidade”351, como se a cidade não devesse ser apenas um tema 

                                                           
348 SANTOS, Hugo Pinto. Versos feridos pela prosa da vida. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 48.  
349 Ibidem, p. 45. 
350 CILLERUELO, José Ángel. José María Fonollosa, poeta da cidade. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 

89. 
351 Ibidem, p. 87. 
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sobre o qual se escreve, mas se constituir como um modo de escrita da poesia que exprime a 

experiência de viver no espaço urbano:  

 
Fonollosa traslada o sujeito lírico de raiz romântica para um sujeito individual — com 

uma sensibilidade própria, nunca colectiva — separado das multidões de 

sensibilidades que povoam as ruas da cidade, e cujo conjunto procura emular em 

Ciudad del hombre. [...] cada poema corresponde a uma personalidade fictícia, que 

[...] carece de nome para assim se aproximar mais do fenómeno do anonimato das 

multidões urbanas.
352     

 

E, como é próprio à poética do testemunho, essa escrita da cidade é historicamente 

situada. A cidade em questão não é um espaço meramente literário, abstraído de sua 

materialidade e temporalidade para se adequar a uma convenção de representação, mas uma 

urbe concreta, histórica, pois só assim pode ser testemunhada: 

 
[...] cada poema tem como título o nome de uma rua. A eleição deste nome urbano 

não corresponde a nenhum motivo ou assunto desenvolvido no poema; a atribuição é 

uma decisão que vincula o texto a um lugar e a uma hora da experiência urbana. Os 

títulos dos poemas de Ciudad del hombre, portanto, não têm uma justificação pelo seu 

tema, como habitualmente acontece, mas são antes um elemento de identificação 

formal, tal como o poderia ser uma numeração, com a particularidade de que nesta 

série a cidade comparece através de um itinerário que passa por vários dos seus 

bairros. [...]  

Ou seja, os títulos urbanos dos poemas de Fonollosa estão destinados a funcionar 

como descrição implícita do contexto em que o poema decorre [...].
353 

 

A cidade que se mostra na poesia privilegiada pelos colaboradores é quase sempre um 

lugar fisicamente degradado onde os homens se degeneram moralmente. Trata-se de uma poesia 

que se constitui enquanto réquiem de um mundo já destruído ou que caminha para sua total 

aniquilação. É esse caráter de réquiem do contemporâneo que Freitas elogia na poesia de Rui 

Nunes: 

 
Não há, pois, exagero nenhum em considerar este livro um Requiem geral (mas 

também, e dolorosamente, pessoal), dos mais severos que a literatura portuguesa 

alguma vez conheceu. «Irá mais longe esta ruína / que uma vida qualquer?» — 

pergunta-se o autor. Mas, e para que fique bem claro este tom crepuscular, serão mais 

elucidativos versos como os seguintes: 

 

                                                           
352 Ibidem, p. 89-90. 
353 Ibidem, p. 89. 
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   as cidades há muito apodreceram, 

   resta a fuligem negra das paredes, 

   nas manhãs frias de domingo, voam baixo 

   os corvos, voam sempre, e atravessam 

   a moldura das janelas, o deserto 

   de um bater de asas interrompe, 

   não sabemos o quê, mas interrompe 

   como se violentamente começasse,
354

 

 

 É uma escrita da cidade que se realiza enquanto escrita dos restos e das ruínas, como se 

depreende de um fragmento de Rui Nunes citado por Freitas: “Não é dor, nem cansaço, é ranço, 

as minhas mãos só sabem escrever, as minhas mãos não sabem, as letras destroem-se, destroem 

as frases, páginas e páginas desta destruição. Os meus olhos, quanto menos, mais paciência têm 

para os detritos. Eles próprios são detritos. O que vêem lentamente cega-os. Por entre, ressaltam 

os restos. Tudo é um resto”355. Releva-se uma poesia que se apresenta como um testemunho 

das ruínas do contemporâneo, como Hugo Pinto Santos constata na poesia de Rui Pires Cabral: 

“Pode, portanto, o poema abeirar-se dos seus declives e abarcar a imagem ruinosa da vida, 

verbalizada quase num assomo de voz em poemas assim: «Era assim que eu envelhecia, / entre 

desastres e poemas com vista panorâmica / sobre as ruínas.» [...]”356. Ou, nas palavras de 

Cilleruelo, uma escrita que tem de “[c]ontar a vida de um modo vacilante, precário, coxo e 

repondo as palavras espalhadas pelos escombros sem luz nem certezas”, como quem “apanha 

as palavras do chão e lhes tira o pó e o cotão”357. O escritor, tanto de prosa quanto de poesia, 

seria uma espécie de “detetive das ruínas”, semelhante ao trapeiro baudelairiano, investigando 

os restos e vestígios deixados pelo espaço urbano e compondo a partir deles a sua escrita. Desse 

modo, o narrador de Cilleruelo tropeça, na Rua do Alecrim, num saco de lixo rasgado cujo 

interior se espalhou pelo passeio. Encontra no chão restos oriundos desse saco que chamam sua 

atenção: uma sandes mordida, três fotografias com imagens de uma rapariga, pedaços de uma 

                                                           
354 FREITAS, Manuel de. Lugares de cinza. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 44. 
355 Ibidem, p. 45. 
356 SANTOS, Hugo Pinto. Versos feridos pela prosa da vida. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 46. 
357 CILLERUELO, José Ángel. Bairro Alto. Cão Celeste, Lisboa, n. 3, mai. 2013, p. 28. 
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folha de papel rasgada escrita à mão, e um punhado de beatas e cinzas de cigarro. A partir desses 

vestígios, tenta reconstituir uma história que os explique, aventando a possibilidade de serem 

indícios de uma relação amorosa terminada, num trabalho de investigação imaginativa cujo 

resultado é a própria escrita: 

 
Enquanto mexo o açúcar no café trato de ordenar as peças desirmanadas que encontrei 

ontem à noite, ao passear pela Rua do Alecrim. Não consigo encaixá-las como queria. 

A sandes, por exemplo, permite-me suspeitar que se trata de uma coisa de rapaz; os 

papelitos minuciosamente rasgados apontam para ela. As beatas, para já, não sei a 

quem as atribuir. Mas não poderá ter sido a rapariga a entrar num café para compensar 

o parco jantar desse dia? Ou ele quem rasgou o reflexo de algo que já estava desfeito 

em mil pedaços? Quem é que fumaria mais, ela ou ele?
358  

 

 Assim, o gosto por uma escrita das ruínas urbanas é comum entre os colaboradores da 

revista. Contudo, não se trata aqui das ruínas românticas que remetem aos mistérios do passado, 

mas ruínas que apontam para o vazio e a destruição de um mundo degradado, suscitando não o 

respeito e a veneração comuns aos românticos, mas um sentimento de desolação e de descrença 

no futuro. É uma escrita marcadamente elegíaca, considerada a mais apta para expressar um 

contemporâneo distópico e arruinado. Por consequência, as noções de perda e de queda são 

recorrentes na poesia e na prosa publicadas na revista. Num poema de Fábio Neves Marcelino, 

com o elegíaco título “Memento mori”, essas noções comparecem de modo marcante: 

 
[...] 

Também eu tremi de pé 

a assistir à queda dos cometas 

enquanto um ar perfumado 

governava a noite escura 

 

[...] 

 

Nunca chegámos 

ao tempo da inocência 

 

Tudo à minha volta 

se despede 

 

[...] 

 

Fechámos portas 

                                                           
358 Ibidem, p. 33. 
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que não se voltarão a abrir 

 

Vou conhecendo a queda 

nas mãos que se soltam
359     

 

 Essa sensação de perda acentua-se ao ponto de se experimentar o sentimento de perda 

da própria possibilidade de viver a experiência, como sugerido em outro poema, de Pablo 

Fidalgo Lareo: “Digo: estava aí nessa altura / e não vi o que se passava, / perdi-o”360, o que 

ocorre às vezes, paradoxalmente, em meio ao excesso: “Apesar de termos conseguido tudo / 

não temos nada a defender”361. 

 A experiência da perda implica também a perda do abrigo, da possibilidade de encontrar 

acolhimento no espaço urbano, gerando uma figura muito comum na poesia portuguesa 

contemporânea: o nômade. Diferente da perambulação da flânerie, que continha uma fruição 

estética dos estímulos sensoriais proporcionados pela cidade, o nomadismo é atravessado pela 

angústia da inviabilidade de criar raízes num território inóspito, com uma busca infrutífera e 

interminável por um lugar de proteção e acolhimento que é também uma busca por identidade: 

“Longe vai o tempo em que andava de bicicleta. Agora ando mais a pé. Atravesso a cidade e 

nada há nela que seja meu. Nenhum lugar. Nenhum rosto. Nada”362. Em outro texto de Manuel 

A. Domingos, aparece novamente um sujeito nômade, incapaz de encontrar um abrigo estável 

e duradouro, afligido pela sensação de permanente desenraizamento; o nomadismo aqui resulta 

também no esvaziamento e perda da experiência e na impossibilidade de criar vínculos afetivos 

e identitários, tanto com pessoas quanto com lugares: 

 
Esta coisa da estrada, da casa às costas. Sempre que ouço a palavra casa, penso: afinal, 

o que é uma casa? Já passei por tantos quartos. Todos na casa de alguém. São mais os 

dias em quartos de outros do que no meu. E, é claro, coisas há que me passam pela 

cabeça: quantos amantes ali adormeceram nos braços um do outro? quantas lágrimas 

na almofada onde à noite encosto a minha cabeça? quantos segredos escondidos? Às 

vezes, e não exagero, acordo e não sei onde estou. Aconteceu no fim-de-semana 

                                                           
359 MARCELINO, Fábio Neves. Memento mori. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 13-15. 
360 LAREO, Pablo Fidalgo. Um ano sem voltar a casa. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 103. 
361 Ibidem, p. 104. 
362 DOMINGOS, Manuel A. Discos. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 49. 
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passado. Acordei sem saber onde estava. Demorei alguns segundos até entender que 

estava no meu quarto. Procuro trazer sempre pouca coisa para os lugares que ocupo. 

É uma maneira de me defender. Quanto menos trago, menos deixo. Tento todos os 

anos aprender um pouco mais: não fazer tantas amizades, não conhecer tão bem os 

lugares, passar ao largo. Passar ao largo. Não sei se será a melhor estratégia. Daqui a 

uns anos voltamos a falar.
363    

 

O poema de Pablo Fidalgo Lareo citado anteriormente é todo permeado pela angústia 

do desabrigo e do desenraizamento de um sujeito numa situação de permanente exílio, que ele 

identifica, ao relembrar a infância e a juventude, como uma condição que o vem acompanhando 

por toda a sua trajetória de vida. Trata-se, no entanto, de um exílio que não é necessariamente 

o abandono de uma terra natal ou de algum lugar específico, mas muito mais um modo de estar 

no mundo, em que nenhum lugar é capaz de proporcionar proteção e acolhimento nem de salvar 

o sujeito do desamparo. Dessa forma, até mesmo na casa materna se experimenta a sensação de 

desabrigo, conhecida já na infância, numa casa comparada a “uma paisagem de tristeza e 

fracasso”364: “Vivíamos ali como exilados / e dizíamos gosto ou não gosto / porque não 

tínhamos qualquer importância”365. A casa materna não fornece amparo, torna-se um mero 

espaço físico onde se dorme, sem direito ao desejo ou à opinião, sem o afeto que seria capaz de 

criar os vínculos necessários para escapar à condição de exilado: “Eu, o exilado, não posso dizer 

nada do acolhimento, / não posso pedir outro lugar para dormir, / só posso agradecer”366. Mas 

tampouco no exterior se encontra abrigo: “Da estrada não se vê nenhuma casa”367. O jovem 

deixa o lar em busca de um lugar de pertencimento que o salve do desamparo, mas o mundo 

também só pode oferecer o exílio: “Um jovem que sai de casa / não sabe calcular as suas forças 

ao princípio, / não imagina o que é uma noite ao relento”368. Todo abrigo encontrado acaba por 

se revelar ilusório, incapaz de acolher: “Quantos anos demoraste a perceber / que aquele lugar 

                                                           
363 _____. Discos (2). Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 37. 
364 LAREO, Pablo Fidalgo. Um ano sem voltar a casa. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 104. 
365 Ibidem, p. 101. 
366 Idem. 
367 Ibidem, p. 102. 
368 Idem. 
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em que passaste a noite / não era uma casa?”369. Na tentativa de fugir do exílio, inicia-se desde 

cedo um nomadismo que não terá resultado: “A minha juventude foi uma peregrinação / que só 

podes ler nos meus pés se os lavares”370. A decorrente inviabilidade de referências identitárias 

estáveis e de uma narrativa coesa da própria vida resulta num apelo desesperado a um “vós” 

indefinido, passível de ser associado aos leitores: “Construí uma história para mim / o mais 

depressa possível / e dessa história poderia vir a minha vida”371. Mas a condição de exilado e 

desenraizado revela-se inescapável e inerente à própria existência do homem contemporâneo, 

o que leva o sujeito a concluir: “Exilo-me, logo existo”372.   

O nomadismo e o exílio são consequências de um ambiente urbano percebido como 

hostil ou ameaçador, o que é um dos aspectos que constituem seu caráter distópico: “Soprava 

um vento gelado e em redor trepidava a cidade, rafeira e hostil”373. O poema de Fábio Neves 

Marcelino traz essa impossibilidade de habitar ontologicamente o mundo — “O caminho é o 

da realidade menor / do desencontro com o mundo”374 —, associada à ressaca de acordar para 

uma realidade causadora de mal-estar: “Hoje o despertar foi terrível / e é a ressaca que me 

acompanha / até ao exílio”375. Num poema de André Laude traduzido por Miguel Martins, 

também comparece o terror de acordar para a vida numa cidade distópica: 

 
[...] 

A hora de nos retirarmos dos lençóis que se colam à carne 

é um horror sem nome 

Abrir portas descer escadas pisar 

merda nas ruas 

qualquer coisa como uma precoce descida ao túmulo 

[...]
376 

 

                                                           
369 Idem. Itálico do autor. 
370 Ibidem, p. 103. 
371 Ibidem, p. 104. 
372 Idem. 
373 FARIA, Guilherme. Trevas. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 30. 
374 MARCELINO, Fábio Neves. Memento mori. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 13. 
375 Ibidem, p. 15. 
376 GAMA, Alexandre Saldanha da; MARTINS, Miguel. Cartas de Alexandre Saldanha da Gama com uma nota 

de Miguel Martins. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 69. 
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É de fato recorrente na revista a concepção do meio urbano como um lugar em que a 

morte está sempre à espreita, em que a violência dos elementos que o compõem representa uma 

constante ameaça à vida. Na segunda carta de Saldanha da Gama publicada no nono número, 

novamente essa percepção de perigo iminente no espaço urbano:   

 
a vizinha do terceiro andar sai todas as manhãs na sua bicicleta amarela 

em Bruxelas não existem muitas subidas, mas mesmo assim as pequenas descidas  

[podem ser 

perigosas, existem sempre automobilistas distraídos que ao telemóvel não fazem 

 [atenção às 

bicicletas amarelas
377 

 

Nesse mesmo tom, o personagem da crônica de Guilherme Faria mal consegue 

sobreviver às agressões de uma cidade adversa: 

 
Enquanto o ânimo se lhe cosia e a boca se atava numa desértica aridez, pasmou-se ao 

ver como aquelas bolsas de vida logo se refizeram no hipnótico rolar dos pneus 

passantes. Amândio, esse, quase sucumbiu. Recebendo o breu do asfalto, o desalento 

das fachadas que o enjaulavam e a saturnina distância ao mundo que cruzava, retomou 

a custo a sobrevivência. Forçou o tronco em frente, [...] cismou num baldio juncado 

de lixo sobre a carcaça do planeta que ele vai descarnando [...].
378 

 

Esse ambiente inóspito é frequentemente habitado por um homem moralmente 

degenerado, mais um fator que contribui para a distopia contemporânea. Em outra crônica de 

Guilherme Faria, descreve-se o pesadelo de um mundo em ruínas, destruído pela futilidade, 

cobiça e perversão do homem, onde as massas são alienadas e oprimidas por um processo de 

exploração econômica impiedoso:  

 
Finalmente sonhou. Das trevas do mundo, inopinado júbilo, brotou-lhe um luzeiro. 

Anseio amadurecido, valha a verdade, revelou-se-lhe assim o cenário sonhado. Ruínas 

por todos os lados, cimos e fundos, cidades trucidadas num remoinho de frivolidade 

moída e cobiça fervente, cangalhada e electrónica idiota em fusão vulcânica num 

amontoado continental de sucata irreparável e terramotos, céumotos e maremotos em 

profusão ritmada e conjugada para o arraso real desta babel virtual. E devaneou em 

tons celestes até, anteviu sugadas com requintes de precisão, por impiedosos 

aspiradores serrilhados, trupes de canalhas sem alma e amantes desalmados da 

opulência, sendo depois quase ternamente britadas em poalha multidões de almas 

                                                           
377 GAMA, Alexandre Saldanha da; MARTINS, Miguel. Cartas de Alexandre Saldanha da Gama com uma nota 

de Miguel Martins. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 71. 
378 FARIA, Guilherme. No reino do besugo. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 29.  
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alienadas em anseios televisivos. Tudo desbastado até à raiz, tudo o que tresande a 

humano entenda-se, ou seja e como divinamente sonhado, tudo em redor. E mais, 

cereja de sangue no topo do bolo negro, viu-se também a si promissoramente triturado 

em irrecuperáveis pedaços britados, para sempre incapazes do pesadelo em que o 

mundo sonhado se manteve, ao acordar, lugubremente intocado.
379 

 

Em conformidade com o ideal de testemunho, os colaboradores geralmente prezam a 

literatura que descreve e denuncia a corrupção do homem, pois se o mundo contemporâneo, 

como percebido por eles, é marcado pela degeneração moral, a literatura que pretende 

testemunhá-lo não pode se furtar à abordagem dessa corrupção. É nesse sentido que Fátima 

Maldonado elogia os livros de Agustina Bessa-Luís: “Mas o que foi contando inúmeras vezes 

é o convulso destino humano, escaninhos em que se repetem traições, malvados amores, 

atoleiros do poder, ilusões sombrias que nos atormentam. [...] Mas lá dentro [dos livros de 

Agustina] não existe redenção, apenas um fogo baixo que só se adivinha quando já não há 

remédio”380. 

A reação a esse mundo distópico é uma forte disforia, estado de espírito que costuma 

dar o tom da literatura valorizada pela revista, sobretudo da poesia. A aparente normalidade do 

cotidiano e o precário equilíbrio do homem são constantemente ameaçados e desestabilizados 

pelas mazelas de uma realidade deteriorada e arruinada, gerando um permanente mal-estar: 

 
No carro ouves os números: quatrocentos mil mortos, cinco milhões de refugiados, 

esperança média de vida reduzida em vinte anos, níveis de pobreza astronómicos, um 

país completamente destruído. Ouves na rádio os números e ligas a chauffage do 

carro, pois a manhã começou fria. No lugar de sempre, onde agora tomas o primeiro 

café do dia, há quem comente a fina e estaladiça massa do pastel de nata, ou então o 

jogo de futebol do dia anterior. Tu: saboreias o primeiro café do dia, enquanto pensas 

que tens de pagar a conta da luz, do gás, da água, e que tens de ir ao supermercado 

comprar qualquer coisa para o jantar de hoje. Quatrocentos mil mortos, cinco milhões 

de refugiados. São números demasiado grandes. Mas estão muito longe de ti. But can 

you still walk back to happiness.
381 

 

                                                           
379 _____. Trevas. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 29. 
380 MALDONADO, Fátima. Sol e sombra. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 42.  
381 DOMINGOS, Manuel A. Discos (2). Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 36. 
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A pergunta final desse texto de Domingos — de caráter dúbio, agindo como uma 

afirmação devido à ausência de ponto de interrogação, como uma pergunta meramente retórica 

da qual já se sabe a resposta — parece subjazer a toda a disforia característica dessa literatura: 

Como é possível ser feliz na vida pessoal perante as grandes tragédias coletivas do mundo? 

Como manter a normalidade da vida cotidiana individual diante da decadência da realidade 

social? Como pode, enfim, a literatura ser amena ou eufórica se ela está cercada de violência, 

brutalidade, degradação e perversão? O mundo do novo milênio inexoravelmente impeliria à 

disforia, seja do homem que nele habita, seja da literatura que o testemunha. A distopia e a 

disforia seriam atualmente as reações naturais e legítimas de uma literatura que se guie pelo 

princípio de fidelidade ao seu tempo: “[...] o embelezamento da realidade pode ser a mais grave 

traição perpetrada pela poesia aos seres reificados do mundo contemporâneo” (MARTELO, 

2008, p. 297). É assim que Rosa Maria Martelo sintetiza uma das ideias principais do livro 

Adieux au poème, de Jean-Michel Maulpoix. Segundo o teórico francês, do poeta “não devemos 

esperar menos do que a verdade totalmente nua e inteira, não abstracta e geral, mas radical e 

concreta, de tal modo que acima de tudo nela se encontrem reavaliadas as nossas razões de 

viver” (MAULPOIX apud MARTELO, 2008, p. 297). Por conseguinte, a disforia e a distopia 

integrariam a ética de escrita de parte significativa da poesia contemporânea. Numa recensão 

bastante favorável ao livro Walkmen, de Manuel de Freitas e José Miguel Silva, Luca Argel 

confere destaque à disforia na poesia de ambos, considerando-a uma resposta inevitável à 

realidade atual das sociedades capitalistas, e mesmo uma obrigação ética da poesia que pretenda 

testemunhá-la e opor-lhe resistência: 

 
[...] penso que o que de fato aproxima a mundividência dos dois poetas é [...] uma 

visão absolutamente disfórica da realidade como um todo. A degradação dos valores 

humanos de uma sociedade subjugada pelos valores do capital, a reificação do sujeito 

que tem sua vida resumida a trabalhar e consumir, a constatação da impotência da 

poesia diante do mundo — todas essas questões são tematizadas na poética tanto de 

Silva quanto de Freitas [...]. 

Diante de uma poética como essa, sempre à beira do niilismo, «póstuma a todas as 

formas de consolo que o espírito humano engendrou», é de se perguntar onde se 
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encaixa a poesia. Que lugar ela ocupa, num mundo «metaforizado como o Hades», ou 

como um elevador parado, onde estamos presos e do qual «não há qualquer saída»? 

A primeira tentativa de resposta a essa pergunta parece estar no campo da resistência. 

Em entrevista, José Miguel Silva explica: «O homem é por definição um animal moral 

e político. O poeta é homem, logo, o poeta escreve ou pode escrever poemas de índole 

moral e política. Nada mais simples e inevitável.». É, portanto, um senso de obrigação 

ética que os leva a «tentar ver as coisas (sofrer as coisas) tal como elas são, sem 

recorrer demasiado aos analgésicos ideológicos disponíveis no mercado da boa 

consciência.»
382    

 

Rui Pires Cabral, outro poeta associado à poesia sem qualidades, tem sua obra enaltecida 

por Hugo Pinto Santos pela sua capacidade de traduzir em versos a disforia do homem 

contemporâneo e a distopia do mundo que ele habita, um “mundo que «vai guardando a luz nas 

suas bainhas negras» [...] e em que a disponibilidade para escurecer é permanente”383: 

 
Sirva de marco miliário de uma jornada de difícil cartografia o horizonte de incerteza 

que estes poemas são capazes de projectar [...]. O tempo e o espaço [...], a música e 

os livros, o diálogo com o outro. Eis os pontos cardeais de uma carta de marear que 

traça a rota de um naufrágio. A ideia de viajar [...] conhece nesta poesia uma forma 

de entendimento de si, mas também uma possibilidade de abdicar. A sua capitulação 

recai em todos os bons termos a que se levem as jornadas. Os mapas e planos são 

meras antecipações de um desastre que é o da vida. A melancolia que nimba tantos 

destes versos é uma parte constituinte de uma visão de reconhecimento que abarca a 

noite escura do mundo.
384 

 

Essa valorização da poesia disfórica torna-se ainda mais evidente com o Prémio 

Nacional de Poesia Diógenes de 2013, concedido pela revista ao livro Uma viagem no outono, 

de Rui Nunes. A justificativa apresentada para a escolha do livro é o seu êxito na tradução 

estética do “mal-estar” contemporâneo: “O júri quis homenagear a eficácia com que a forma 

híbrida trabalhada por Rui Nunes neste livro traduz, esteticamente, o mal-estar civilizacional 

em que vivemos. Esse mal-estar é mostrado na sua complexidade social, cultural e política, mas 

sempre através de modulações subjectivas que lhe conferem a autenticidade e o dramatismo 

com que é vivido singularmente por cada um daqueles que por ele são atingidos”385. 
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384 Ibidem, p. 45. 
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Compõe esse mal-estar a falta de confiança no futuro e nas possibilidades de felicidade 

do homem, numa radicalização da disforia. Assim, em dois poemas publicados em sequência, 

Emanuel Jorge Botelho dá a ver um ceticismo quanto à sorte do homem num mundo decadente: 

como declara o primeiro poema, sugestivamente intitulado “Tratado do lodo”, “já restam 

poucos trevos inteiros / daqueles que dão quatro folhas / às cinco letras da sorte”386. O destino 

dos homens é incerto, pois “a terra está cansada. / não lê, na água, / a linha que rasga as mãos”387. 

Essa realidade instável ocasiona o desfazimento das antigas referências que embasavam a 

identidade, resultando numa subjetividade em crise: “puída, a sombra perdeu o rosto. / ajoelha 

no chão da noite / e chama pelos nomes / que tinha dentro da voz”388. O segundo poema já se 

inicia com a afirmação categórica da descrença: “não espero nada do dia seguinte”389. 

Ocorre, por vezes, até mesmo a percepção de um mundo que caminha para o fim, 

consequência inexorável de sua degradação extrema, num viés apocalíptico. O contemporâneo 

seria atravessado por uma sensação difundida de fim dos tempos. Segundo Freitas, “não é de 

agora, que fedem a último estes dias”390. Com efeito, a realidade distópica que se apresenta na 

literatura publicada na revista inviabiliza a esperança, que seria inútil, e até mesmo nociva, 

como sustenta Abel Neves: 

 
O que é a esperança se tudo lhe dói por todo o lado, sem remédio? Talvez se conseguir 

respirar profundamente, aceitar e adormecer. Deve ser isso, mas há quem diga que a 

esperança é uma porca ao vê-la por aí nas enfermarias dos hospitais fazendo o número 

triste dos palhaços, bamboleando-se com um rabo grande e mole e abrindo muito a 

boca, num riso alvar, a cara ressequida da pintura a parecer uma abóbora fatela da 

festa das bruxas. Não se morre com esperança. Ela acaba aí, mesmo se andou a 

insinuar-se no cronómetro dos atletas e foi pensada como estimulante. Anos a fio com 

a esperança na ponta da língua e agora, se o desamparo é absoluto, compreende-se 

que foi um veneno mortal porque de tão procurada os garimpeiros, descrentes, caem 

exaustos, não pronunciando sequer o seu nome.
391 

 

                                                           
386 BOTELHO, Emanuel Jorge. Dois poemas. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 13.  
387 Idem. 
388 Idem. 
389 Ibidem, p. 14. 
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Numa crônica de Isabel Nogueira, a sensação de ausência de perspectivas numa 

realidade hostil atinge seu ápice, levando a personagem ao suicídio: 

 
A notícia mais surpreendente foi a do cadáver que dera à costa nessa madrugada. O 

locutor dizia que se tratava de uma mulher na casa dos trinta anos, provavelmente 

chamada Jeanne, uma vez que o nome estava gravado numa pequena medalha de ouro, 

que a vítima trazia pendurada num cordão fino ao pescoço. A morte tinha sido causada 

por um ferimento de bala no hemisfério direito do crânio. [...] Louise, a camareira, 

comentava que a mulher de certeza que se tinha matado. Vá-se lá saber o motivo. [...] 

Sim, de facto havia horas do Diabo. A situação era confrangedora. O mundo certas 

vezes não era um lugar hospitaleiro.
392 

 

Os textos de Manuel A. Domingos manifestam bem essa descrença e esse mal-estar 

alimentados pelo mundo. A cidade convida a abdicar de qualquer tentativa de salvar o homem: 

“Diremos: são largas as avenidas, vazias, nem de sombras povoadas. Na noite já não há 

pregadores. Desistiram”393. Nesse real distópico, não há lugar para qualquer expectativa de 

felicidade: 

 
Várias foram as vezes que cheguei a casa e cumpri aquilo que era pedido: Turn down 

the lights. Turn the volume up. E na penumbra do quarto repousava o corpo, depois 

de mais um dia de camelices, de mundo. Nunca tentei regressar à felicidade, porque 

nunca acreditei em regressos a coisa nenhuma. Como regressar àquilo que foi? Não 

existem regressos, tal como não existem recomeços. Disso me dei conta cedo. Ainda 

hoje penso na penumbra daquele quarto, no meu corpo sobre a cama. Ainda hoje 

recordo. É o que me resta.
394 

 

Contudo, essa disforia, na maioria das vezes, não se traduz em apatia ou inércia. Em 

verdade, ela geralmente provoca uma reação em sentido oposto, uma percepção de que é 

necessário resistir, ainda que uma resistência disfórica, amargamente consciente de sua 

ineficácia. Apesar do fracasso inevitável, é preciso prosseguir, persistir, movido não pela ilusão 

da esperança ou por promessas de felicidade, mas por um compromisso ético com o mundo que 

obriga poetas e escritores a combater tudo aquilo que o ameace — resistência e persistência 

como único meio de afirmar a própria vida: “Poucas coisas nos servem de consolo. Poucas 
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coisas. Mesmo assim: persistimos na vertigem. Avançamos. Talvez seja essa a única maneira 

de nos sentirmos vivos”395. 

Desse modo, Ricardo Marques, em sua recensão ao livro Oh! Lusitania, de Rui Pires 

Cabral, mostra inicialmente seu caráter disfórico, citando versos do livro que trazem um 

ceticismo em relação a Deus, ao amor, ao futuro e à própria esperança: 

 
Começa-se por dizer que «sadness / boarded early / with a full crew // holding / a dark 

mirror / over the / waves // to set / all souls // adrift», em que a linguagem do medo 

«[is] ripping the / flags of the / future» e em que todos adquirimos um «status of 

“junk”». Desenvolvendo esta ideia na segunda parte, «love doesn’t / answer / God is 

/ away», «all / is / done to / be forgotten», já que o sítio que se habita é «mud / at the 

very mouth / of hope: // my / homeland».
396 

 

Mas, logo em seguida, destaca a utopia que persiste nesses versos em meio ao mal-estar 

e à distopia do contemporâneo, manifestando uma confiança no poder redentor da poesia e na 

possibilidade de resistência: 

 
A parte final [do livro] defende a luta contra o momento presente, como um canto 

ansiando dias melhores: 

 

desire is bitter now, 

I stand with 

shadows 

on the brink of a 

deep, nameless 

 country, 

 

 but  

 the imaginary friend 

 is still there 

 somewhere 

 still waiting on another 

 spring 

 for the better reason 

 I could never bring 

 

[...] Um momento disfórico para todos, é certo, mas redentor pelo poder da beleza e 

da poesia, pela esperança da música da vida, já que, como o autor conclui: 

 

mistaken for dead 

music will find you 

 again. 
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 A percepção da distopia do mundo alimenta a necessidade de resistência, que, por sua 

vez, integra o ideal de testemunho. Há uma cadeia de ações e reações, causas e efeitos: a distopia 

provoca a disforia, às quais se responde com a resistência, consequência inevitável do 

verdadeiro testemunho: 

 
«É preciso recusar os compromissos e sermos heréticos», escreveu algures Vicenzo 

Consolo. Um autor à mercê de época desnorteada não se conformará mas há-de 

prosseguir o seu ofício prestando testemunho, buscando em novas formas a 

insubordinação da escrita e da vida. [...] W. G. Sebald retém «que a violência é cada 

vez mais endémica e que participa da mesma lógica que comanda o desenvolvimento 

tecnológico [...] porque a catástrofe está incorporada no sistema». Desta devastação 

de que participamos é dever do escritor dar conta. O desandar do mundo na praga ou 

na beleza, os rasgões na sociedade, a miséria, o terreno minado que pisamos. Sebald: 

«Assombra-me que tantos escritores ignorem olimpicamente o estado do mundo e se 

preocupem só com questões pessoais sem importância».
397  

 

Diante desse real distópico, a reação do poeta ou do escritor não pode ser um 

autoisolamento defensivo, um afastamento da realidade numa tentativa de se manter imaculado 

e ileso. A resistência não deve ser feita a partir de um lugar protegido e apartado da vida social, 

no qual o poeta desfere à distância seus ataques contra a imoralidade dos homens. Muito ao 

contrário disso, o ideal de testemunho e resistência da revista pressupõe a imersão do poeta e 

do escritor no mundo corrompido:  

 
É noite e chego da cidade, da sua melancolia. Trago na roupa histórias para contar: os 

cheiros dos cafés, as marcas dos bares onde me encostei. Nas pontas dos dedos o lume 

aceso do assombro, a distância que vai daqui-ali. As ruas são os candeeiros que as 

iluminam, os olhos que olham do outro lado de cortinados envergonhados. Cruzo-me 

com alguém, ou algo, que me crava um cigarro. Não fumo. Embora traga comigo todo 

o catarro do mundo.
398 

 

 Trata-se de um sujeito que conta suas histórias durante ou após sua vivência no espaço 

urbano, transpondo para a escrita as marcas que ele imprime em seu corpo. Sujeito que conhece 

toda a degradação moral dos homens, toda a decadência cultural e social das cidades — 
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conhecimento que adquire na experiência direta dessa realidade distópica. No entanto, apesar 

de imerso na lama do mundo, ele não participa de sua corrupção, recusa-se a jogar o jogo sujo 

dos homens — não fuma, apesar de trazer consigo todo o catarro do mundo, sintoma decorrente 

de estar nele mergulhado. E mesmo com todo o conhecimento empírico adquirido, “traz o lume 

aceso do assombro”, não perde a capacidade da perplexidade perante as iniquidades que 

testemunha, delatando-as e confrontando-as numa escrita que não teme se expor ao julgamento 

dos olhares por trás de “cortinados envergonhados” — os olhares judicativos e reprobatórios 

de uma sociedade receosa de ser questionada nos valores morais que a fundamentam.      

Nessa atitude de enfrentamento da distopia do mundo, a Cão Celeste aproxima-se 

novamente do cinismo grego antigo. Este também foi motivado pela necessidade de reagir a 

uma civilização considerada degradada e decadente, como visto na primeira parte. Assim, tanto 

o cinismo quanto o testemunho surgem da relação entre distopia e resistência. A percepção de 

uma realidade distópica funda o desejo de resistir e constitui uma das condições mais 

importantes para o advento da poética do testemunho. Ao mesmo tempo, subjaz aqui uma 

dimensão utópica, uma confrontação entre a sociedade que existe e a sociedade que se almeja. 

Denuncia-se e combate-se o existente por ele não coincidir com o ideal. É dessa confrontação 

entre o plano do real e o plano do ideal que surge a disforia, resultante da constatação de uma 

(quase) impossibilidade de instauração da realidade que se deseja diante da magnitude dos 

problemas sociais e culturais do mundo contemporâneo. Portanto, a disforia da Cão Celeste, 

assim como da literatura que ela valoriza, deve ser relativizada, pois ela é o indício de uma 

utopia subjacente. Em verdade, a descrença no homem e no mundo atual é muito mais 

performatizada do que efetivamente ratificada nos textos literários e críticos que a revista 

publica. Há nela uma dramatização da descrença e da desesperança que amplifica no leitor a 

percepção da distopia do mundo, o que contribuiria para justificar a relevância dos seus textos, 

pois é a resistência e o combate a essa distopia que motivam a escrita de seus colaboradores — 
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quanto mais fortes o inimigo que se apresenta e a ameaça que ele representa, maiores se tornam 

a urgência e a importância de enfrentá-lo. Por conseguinte, o ideal de testemunho interventivo 

que orienta a revista é constituído de um amálgama aparentemente contraditório entre distopia 

e utopia, em que é pela lente da utopia que se avalia a distopia, e pela constatação da distopia 

que se fundamenta a necessidade da resistência utópica.  

 

 

 

3.2. A experiência 

 

Estreitamente relacionada ao ideal de testemunho — sendo, aliás, parte integrante dele 

—, a valorização da experiência é bastante recorrente na Cão Celeste, de tal modo que necessita 

de um capítulo à parte para que possa ser devidamente analisada. Denunciando a desvinculação 

entre sujeito e experiência na contemporaneidade, a revista defende uma literatura capaz de 

restabelecer os elos entre ambos, pois é pela experiência que o homem se insere no mundo, o 

que a torna crucial para o ideal de testemunho. Nesse sentido, ganha vulto em suas páginas a 

associação entre literatura e vida, o que forçosamente nos remete ao conceito de literatura viva 

de José Régio. Ao mesmo tempo, a valorização da experiência traz consigo uma revalorização 

da biografia do autor, que assume agora novas nuances e novas funções, transformada num 

efeito discursivo capaz de conferir à obra literária uma autenticidade, conceito fundamental 

para a Cão Celeste e para parte significativa da poesia portuguesa recente. 
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3.2.1. Por uma escrita da vida: restabelecendo os elos com a experiência  

 

Como visto anteriormente, ocorre com frequência nos textos da Cão Celeste a 

associação entre poesia e “real” ou “realidade”, ou entre poesia e “mundo”. Mas é comum 

também associar a poesia a outros termos de campo semântico afim a esses, tais como o próprio 

vocábulo “experiência”, ou outros como “biografia”, “existência” e, com mais recorrência 

ainda, o vocábulo “vida”, conceito utilizado muitas vezes de modo inespecífico e 

indeterminado, tomado como fonte essencial da poesia que a revista considera autêntica e 

relevante. 

Jorge Roque é, sem dúvida, o colaborador que faz mais referências a uma relação 

inextricável entre poesia (e também literatura ou arte de um modo geral) e vida, podendo ser 

considerado uma espécie de teórico dessa relação no âmbito da revista. De um modo geralmente 

impreciso, ele argumenta que não haveria separação entre a obra literária e a biografia de seu 

autor porque a obra seria a própria vida: “Uma obra, como a vida — uma obra, vida mesma 

[...]”399; e a vida, por sua vez, seria ela mesma uma obra: “A vida é a suprema obra corpo ideia 

inteira”400. Dessa forma, segundo ele, a obra “[i]mporta pela vida que nela se cumpre. [...] quer 

então dizer que a biografia é relevante para a obra? [...] Nada disso, quer dizer que a obra é 

desde sempre a biografia. Irrelevante convocá-la porque já lá está”401.  

Expandindo essa ideia, ele sustenta que a literatura funda o indivíduo que a escreve, 

sendo, ao mesmo tempo, seu gesto vital, a manifestação de sua própria vida. A dimensão 

humana da obra importaria mais do que sua qualidade literária. Em verdade, esta não deve ser 

oriunda apenas de um trabalho com a forma, mas também da intenção de traduzir o melhor 

possível aquele gesto vital: 

                                                           
399 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, p. 43. 
400 Ibidem, p. 44. 
401 Ibidem, p. 43. 
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Cada obra literária inaugura um indivíduo para lá de géneros, movimentos ou estilos. 

Todo o critério consiste em distinguir entre literatura e o que a não é: a maior parte do 

que hoje se publica, a maior parte do que sempre se publicou.  

Não se trata de qualidade literária, mas de densidade humana. Literatura é gesto vital, 

comunicação, coexistência. Não supõe apenas meio, mas perseguição de um fim. O 

que quer que se entenda por qualidade literária, ela existe para servir o acto de uma 

vida, não a bela ordem das palavras.
402 

 

 A obra só será capaz de sobreviver ao seu autor se sua escrita for vivenciada por ele, 

numa concepção de literatura enquanto vivência, enquanto escrita da vida, entendida não como 

uma escrita autobiográfica, mas como um processo criativo que constitui para o autor uma 

necessidade vital, sendo a obra, ao mesmo tempo, a manifestação de uma experiência de vida 

e, ela própria, uma experiência vivida no ato de sua escrita: “Se não viveres naquilo que 

escreves. Se não morreres naquilo que escreves. Aquilo que escreves não poderá viver por ti”403. 

Um termo utilizado por Roque para descrever o livro Enredos, de Rui Nunes, sintetiza essa 

noção: a obra seria um “texto vida”404. Numa recensão a um livro de Herberto Helder, com um 

título bastante expressivo, “Da contradição como acto da literatura viva”, Roque defende que o 

escritor deve ser movido pelo desejo de criar uma “obra viva”, o que exige um esforço constante 

para ser alcançado: “Vida e, para o caso, literatura, são o mesmo neste insaciável desejo de se 

buscar uma arte viva. Fazem-se de tentativa incessante [...] e superação”405. 

Ainda que a noção de vida seja empregada muitas vezes de um modo amplo e 

indeterminado, é possível distinguir algumas características que a definiriam segundo os 

colaboradores. Hugo Pinto Santos refere-se a uma “prosa da vida”406, sugerindo que ela teria 

uma narratividade e uma coloquialidade. Entretanto, não se trataria de uma narrativa linear, 

coesa e contínua. Segundo Roque, “uma vida nunca é uma história, mas uma intersecção de 

                                                           
402 _____. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 18. 
403 _____. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 23. 
404 _____. Arte do desastre. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 54. 
405 _____. Da contradição como acto da literatura viva. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 54. 
406 SANTOS, Hugo Pinto. Versos feridos pela prosa da vida. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 45. 
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histórias, incompletas, interrompidas, fragmentadas”407. Ele a compara a “águas revoltas”408, 

sustentando que ela seria composta de um “sentido lacerado”409, de “contingência”410, de 

“discordância”411, e também de “irresolução”412 e de “errância incessante”413. Seria regida, 

portanto, não pela ordem, mas pelo caos, constituída de sentidos fragmentados, de 

multiplicidade e de acaso. Santos alude ainda a “um desastre que é o da vida”414, que se 

manifestaria como uma “imagem ruinosa”415, e elogia um livro de Alberto Pimenta por ser a 

expressão do “tumulto da vida”416, associando-a, assim como Roque, ao caos, ao acidente e à 

fragmentação, mas num sentido mais trágico.  

Afins a essas características, o inacabamento e a imperfeição são prezados pela revista 

como qualidades naturais da vida e dos seres humanos. Roque identifica-as e exalta-as no livro 

A morte sem mestre, de Herberto Helder: 

 
Dir-me-ão que em A Morte sem Mestre transparece um grão de imperfeição, uma nota 

de inacabamento [...]. É fácil estar de acordo, essa condição é aliás denotada pela 

ausência de mestre que o título estabelece como território deste livro. Sustento, no 

entanto, que esse grão de imperfeição e essa nota de inacabamento em nada o 

diminuem, pelo contrário, acrescentam-no e completam-no. Como num rosto ou num 

corpo, numa pintura ou numa escultura, a realidade intensifica-se com a inclusão da 

imperfeição a que nada do que é vivo se exime. Perfeição, tento dizer, é afinal 

sinónimo de abstracção. Figuração esplêndida de quanto não somos, não seremos.
417 

 

Mais adiante nesse texto, Roque aprecia também o erro e a incerteza como atributos do 

ser humano, afirmando que Herberto Helder está “furiosamente vivo” porque sua escrita é capaz 

de “se abrir ao incerto do homem que nela se persegue”418. Há aqui, como já se pôde perceber, 

                                                           
407 ROQUE, Jorge. Arte do desastre. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 54. 
408 Idem. 
409 Idem. 
410 Idem. 
411 Idem. 
412 _____. Da contradição como acto da literatura viva. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 54. 
413 Idem. 
414 SANTOS, Hugo Pinto. Versos feridos pela prosa da vida. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 45. 
415 Ibidem, p. 46. 
416 _____. Dizer onde está a nascente. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 83. 
417 ROQUE, Jorge. Da contradição como acto da literatura viva. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 54. 
418 Idem. 
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um retorno ao que foi dito na primeira parte quanto à valorização na revista do caos, do acaso, 

do erro, da incerteza, da imperfeição — mas agora sob um outro ângulo. Os colaboradores 

estimam essas qualidades porque as julgam inerentes à vida, que seria sinônimo, para eles, de 

liberdade e de criação artístico-literária. Elas seriam qualidades fundamentais porque, como 

visto na primeira parte, seriam capazes de derrubar uma ordem que sufoca a liberdade e a 

criação — que sufoca, consequentemente, a própria vida. Desse modo, haveria na revista, por 

um lado, a aspiração por uma vida livre, voltada para a criação e a arte como elementos 

primordiais que a constituem. Nesse sentido, Marques refere-se a uma “música da vida”419, e 

Barahona considera a dança e a espiritualidade “duas componentes essenciais” tanto para a vida 

quanto para a poesia, “porque sem elas não vivem, integralmente, o poeta e a poesia, a unidade 

incondicional que lhes compete”420. Por outro lado, essa vida desejada, entendida pelos 

colaboradores como a realmente autêntica, é ameaçada constantemente pela vida artificial 

socialmente imposta, regida pelas leis da ordem, que impõe um cotidiano previsível e 

programado contrário à fruição plena da vida tida por autêntica. Assim, numa crônica de Abel 

Neves, o personagem, preso à mesmice de um cotidiano desconectado do mundo, anseia 

intimamente viver de modo intenso, voltado para a criação e a fantasia: 

 
Tu continuas igual, não queres saber das etapas da Volta à França e gostas de tostar 

lâminas de polvo cozido. Deitas depois por cima os grãos de sal, uns fios de azeite cru 

com pimentão e orégãos. Devias interessar-te pelo ciclismo e papar menos polvo. 

Dizem que os moluscos, não sei, fazem envelhecer mais depressa, fica-se mais perto 

de não dizer nada. Se pudesses ias conhecer tribos, gente boa, gente com renas e 

águias, nesses mundos fora daqui. Mundos fora daqui, sim, leste bem, pessoas que 

vivem o mundo mais à séria com tempo que lhes sobra para ligarem os pequenos e os 

grandes astros às suas vidas. Gente que gosta de se pintar por causa das fantasias que 

inventam e fazem histórias com coisas pequenas que lhes acontecem, vibrando 

intensamente os corações.
421       

 

                                                           
419 MARQUES, Ricardo. Nota de rodapé. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 59. 
420 BARAHONA, António. Evocação de Ruy Cinatti na livraria Paralelo W. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, 

p. 39. 
421 NEVES, Abel. Três textos. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 17. 
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Na recensão ao livro de Hakim Bey, Inês Dias sustenta o caráter “criador e/ou 

revolucionário” do caos contra uma ordem social castradora, destacando que o ponto de partida 

do autor é “a oposição entre um caos original, sinónimo de força e liberdade, e a tendência 

humana para a imposição de uma ordem artificial que o domestique, nomeadamente através de 

instituições como «igreja, estado, escola, fábrica»”422. A disforia da revista, como apontada 

anteriormente, resulta, em geral, de um desejo frustrado de realizar uma vida autêntica, livre, 

plena e criativa num mundo contemporâneo que a impossibilita, o que se pode constatar pelos 

poetas de gerações anteriores que os colaboradores elegem como referências para sua própria 

escrita. Rosa Maria Martelo distingue uma determinada linhagem poética declaradamente 

admirada por Manuel de Freitas — na qual inclui Jorge de Sena, Mário Cesariny, Fernando 

Assis Pacheco, Alberto Pimenta e A. M. Pires Cabral — e identifica, como um traço comum a 

esses poetas, “a rejeição, por vezes muito veemente, da miséria de um mundo pronto a abdicar 

do que entenderam, ou entendem, ser a verdadeira vida — numa articulação poesia/vida na 

qual, em diferentes graus, é perceptível um sentido político” (MARTELO, 2008, p. 295).   

Essa oposição entre a vida plena, livre e criativa almejada e a vida limitada imposta pela 

sociedade engendra na revista a defesa de uma determinada ética de escrita afim ao seu ideal 

de testemunho, movida pela vontade de libertar o homem dos condicionamentos que o 

reprimem e permitir-lhe viver plenamente a experiência, de acordo com seu desejo e sua 

capacidade de criação. Para isso, torna-se necessário revalorizar a experiência e reduzir a 

distância que a separa da literatura, resultante de uma tradição poética que prezava o sublime 

e/ou o trabalho com o significante. Luciana di Leone, em seu livro Poesia e escolhas afetivas, 

reconhece essa necessidade de eliminar a separação entre a criação artística e a existência como 

característica da arte contemporânea, num anseio por romper o espaço autônomo concedido à 

arte pela modernidade e intervir na realidade que lhe é exterior: 

                                                           
422 DIAS, Inês. A violência e o escárnio. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 26-27. 
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José Luis Brea em Tercer umbral [Terceiro limiar] vai apontar o trabalho sobre as 

economias libidinais — realizado principalmente pelas neovanguardas — e a aparição 

do corpo em cena, que passam a refletir em torno da dissolução de um existir separado 

do artístico [...]. Dessa forma, o sentido do trabalho artístico se redefine enquanto 

mediação e intervenção, e já não como uma proposta autônoma e negativa em relação 

a outras esferas da sociedade. (LEONE, 2014, p. 51-52)       

 

 De acordo com a autora, “a especificidade da arte não se encontra já no trabalho peculiar 

com a linguagem ou os materiais, mas nas relações que ela pode estabelecer com aquilo que 

está fora do seu ‘campo’” (Ibidem, p. 56). Ela elenca alguns livros da literatura brasileira 

contemporânea tomados por Florencia Garramuño como exemplos de, citando esta autora, uma 

“vontade de imbricar as práticas literárias no convívio com a experiência contemporânea” 

(GARRAMUÑO apud ibidem, p. 57). Rosa Maria Martelo também detecta essa tendência na 

produção poética das últimas décadas, mais especificamente na poesia europeia. A partir dos 

anos 1960, a crítica começa a questionar seriamente valores modernos como a inovação e a 

ruptura, que haviam determinado a literatura do início do século XX ao incentivar um 

experimentalismo incessante com a linguagem, resultando na autonomização da poesia. Com 

isso, esta teria se afastado da experiência e se voltado para preocupações metalinguísticas. Na 

década de 1970, segundo Martelo, teria se estruturado uma importante renovação do lirismo na 

poesia portuguesa — que ela atribui, sobretudo, à crítica e à poesia de Joaquim Manuel 

Magalhães — em direção à valorização de uma relação mais imediata com a experiência, 

movimento que se acentua a partir dos anos 1990: 

 
[...] a exploração de novas formas de lirismo e o desenvolvimento de uma poesia da 

experiência parecem surgir, de facto, em articulação com a desvalorização da ideia de 

ruptura como condição de evolução estética, e também com uma consciência de crise 

das utopias e com o reconhecimento da erosão de versões-de-mundo ontologicamente 

fortes, às quais o recolhimento do sujeito nos horizontes mais circunscritos da 

individualização da experiência poderia constituir uma possível resposta. Por outro 

lado, a revalorização da enunciação lírica pode ainda, neste contexto, ser articulada 

com o facto de estarmos perante um momento de forte questionamento da condição 

de autonomia do poema, tal como fora formulada no contexto da Modernidade estética 

e, particularmente pelo Simbolismo e pelo Modernismo e, em certa medida, 

posteriormente recuperada pelas chamadas neo-vanguardas da década de 60. 

(MARTELO, 2004, p. 243-244) 
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Retomando o conceito de “poesia figurativa”, criado por José Luís García Martín, ela 

sustenta que o lirismo abstrato da tradição moderna pós-baudelairiana cede cada vez mais 

espaço ao predomínio de um “lirismo figurativo”, no sentido de que a poesia mais recente está 

propensa a recusar os experimentalismos formais e o discurso metalinguístico e a se voltar 

prioritariamente para as experiências do sujeito e para a realidade exterior ao poema. Conforme 

Martelo, os poetas surgidos na década de 90 são, de um modo geral, “claramente avessos a 

desenvolver um registo lírico de matriz abstracta, ou a aceitar uma concepção autotélica da 

linguagem poética. O movimento geral desta poesia é o de uma aproximação mais emocional e 

mais circunstancial ao que chamamos ‘mundo’” (Ibidem, p. 249). Citando Jean-Michel 

Maulpoix, ela sinaliza essa tendência também na poesia francesa a partir dos anos 1980: 

 
O lirismo revaloriza, então, a noção de «experiência poética» contra a afirmação 

telqueliana de Denis Roche segundo a qual «toda a revolução não pode ser senão 

gramatical ou sintáctica». Este retorno do/ao lirismo situa-se, por um lado, num 

deslocamento da atenção da folha branca (ou da mesa de escrita) para o mundo. (...) 

[E] implica a afirmação renovada de uma estreita interdependência entre escrita e 

vida. (MAULPOIX apud MARTELO, 2004, p. 245) 

  

Essa imbricação entre a obra artístico-literária e a experiência — ou “vida”, como é mais 

utilizado pelos colaboradores — constitui um valor essencial para a Cão Celeste. Para esta, 

haveria uma distinção entre uma arte e uma literatura que seriam distanciadas da vida real dos 

homens — frequentemente atacadas pela revista — e uma arte e uma literatura que teriam a 

vida humana como seu motivo e fundamento: 

 
[...] esboçam-se assim duas concepções da literatura e da arte: aquela que sustenta que 

a arte nos deve dar o que a vida precisamente não dá — a arte da nostalgia e a sua 

promessa de redenção pela arte — e a que contrapõe que a arte só pode espelhar a 

vida, igualar-se a ela, mergulhar nas suas águas revoltas, enredar-se no seu sentido 

lacerado, incorporando a sua contingência e a sua discordância insanável — a arte do 

desastre e a sua luz tumultuosa sem promessa.
423 

 

                                                           
423 ROQUE, Jorge. Arte do desastre. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 54. 
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  Enaltecendo essa segunda concepção de literatura, Roque elogia o livro Enredos, de Rui 

Nunes, por sua capacidade de dar voz à “existência” dos homens e condena a literatura que se 

preocupa demasiadamente com a forma, negligenciando a dimensão da vida humana: “Assim, 

e humanamente, dimensão a que a literatura não é, nem creio possa ser, alheia — e é este o 

problema dos textualismos, esteticismos, autonomias do literário e outros vazios 

extraordinários — em Enredos é sempre de uma existência frágil, acossada, singular, que se 

trata. Existência a que numa fala igualmente frágil, acossada, singular, se tenta dar voz”424. 

 Nesse mesmo sentido, ele destaca o constante esforço de Picasso para penetrar no âmago 

da existência, alegando que o artista espanhol incessantemente experimentava “novos 

materiais, novas cores, novos moldes, gesto a gesto, despojando-se da forma artística, para 

alcançar mais fundo, mais dentro, esse lugar onde se abriga a força cega de existir”425, segundo 

uma noção comum na revista de que a arte autêntica é a que está sempre em busca da vida, 

servindo como seu meio de expressão. 

 Tomando também como valor a relação entre “vida” e arte, Barahona afirma a 

indissociabilidade entre poesia e vida, assinalando sua descoberta de fragmentos de poemas de 

Ruy Cinatti como um momento inaugural não somente na sua própria poesia, mas também na 

sua biografia, que seriam, segundo ele, a mesma coisa:  

 
São tão fundamentais as primeiras impressões na infância da vida, como as primeiras 

impressões na infância da poesia, quando se começa a escreviver (palavra feliz 

inventada por David Mourão-Ferreira) e se descortina que não há meros acasos e que 

vida e poesia são uma e a mesma coisa: aqueles fragmentos da vidência de Ruy Cinatti 

permanecem, no meu espírito, tão nítidos e coesos, como as revelações do som e da 

fala humana recebidas no berço de recém-nascido.
426 

 

                                                           
424 Idem. 
425 _____. Da contradição como acto da literatura viva. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 54. 
426 BARAHONA, António. Evocação de Ruy Cinatti na livraria Paralelo W. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, 

p. 39. 
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 Para Freitas, a poesia não seria algo secundário concernente apenas a um restrito grupo 

de pessoas que a apreciam, mas sim uma necessidade vital, condição essencial para a existência 

do homem. Dessa forma, num texto em que lamenta a redução do número de livrarias que 

vendem poesia, ele ressalva que “aqueles que realmente precisam de poesia acabarão, mais 

cedo ou mais tarde, por conseguir encontrá-la. Até ao dia em que, no dizer de Andrei Tarkovsky, 

se extinga o último poeta e, com ele, a Humanidade”427. A literatura teria a capacidade e a 

responsabilidade de resguardar o sentido da existência e defender o direito do homem à 

experiência. Fátima Maldonado assevera até mesmo que o ato da criação literária protege não 

somente o “sentido da vida”, mas também “o equilíbrio da Terra, o pouco que ainda resta da 

beleza”428. 

 Num poema composto por versos e frases de outros autores, Paulo da Costa Domingos 

traz duas citações que ressaltam essa relação da literatura com a vida e a experiência. Na 

primeira, de Raul Brandão, o escritor tem por objetivo exaltar a vida: “«o que eu procuro, pela 

última vez na minha vida, não é o panorama — é a exaltação da vida livre»”429. Na segunda, 

atribuída a Ira Cohen, declara-se a experiência a verdadeira fonte da poesia, sobrepondo-a ao 

papel desempenhado pela imaginação: “«imagine-se o que se quiser mas não devemos ignorar 

ser não a imaginação mas a experiência que nutre o poema»”430. 

 No poema de João Concha e Ricardo Marques, escrito a partir de uma exposição de 

Frank Auerbach, reitera-se a ideia de que vida e arte se confundem, imbricando-se 

inextricavelmente ao ponto de se tornarem a mesma coisa. Assim, o rosto do retrato pintado é 

reflexo do rosto real, tornando-se ele próprio um rosto vivo numa situação cotidiana — a vida 

servindo de modelo à arte, e a arte tornando-se vida: 

 

                                                           
427 FREITAS, Manuel de. As coordenadas líricas. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 5. 
428 MALDONADO, Fátima. Sol e sombra. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 44. 
429 Apud DOMINGOS, Paulo da Costa. Aquele que vai partir... (leituras de verão). Deverão tais leituras partir 

com aquele. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 69. 
430 Idem. 
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é da tinta que tudo nasce 

sem cortina que baste à própria tinta  

ou que desça com esta imagem: 

 

um rosto é reflexo retorno 

respigação. 

 

[...] 

 

um rosto seria a crosta de muitos dias 

a superfície amadurecida 

 

se a tela falasse 

seria a mancha onde se mergulham 

as mãos. 

_________________ 

 

mas este retrato não é imagem 

de tinta improvisada sobre a tela 

 

nem um rosto é natureza-morta 

matéria que baste à própria pintura: 

 

um rosto é respiração 

descendo em Mornington Crescent
431

 

 

[...] 

 

é da tinta que tudo nasce 

previsíveis contornos da noite 

sobre todas as imagens: 

 

a possibilidade de um retrato falar.
432 

 

 A valorização da experiência transparece também num poema em prosa de Manuel A. 

Domingos, no qual se manifesta um saudosismo em relação a um passado em que o tempo 

transcorria devagar, numa lentidão que permitia a plena fruição das experiências de vida, 

anterior à aceleração imposta pelos estágios mais avançados do capitalismo — que, 

notadamente, constitui obstáculo à fruição das três fontes de vivências significativas destacadas 

por Domingos: a natureza, o amor e a arte.  

 
Houve um tempo em que as guitarras marcavam as horas. Ditavam o tempo que 

passava lentamente, como se os dias fossem riffs de uma canção qualquer. O Verão, 

provavelmente, iria a meio. Não tenho a certeza. Mas nós (como o disse várias vezes) 

passávamos o tempo todo no rio. Às vezes decidíamos tirar os calções e nadar nus. E 

                                                           
431 Estação do metrô de Londres. 
432 CONCHA, João; MARQUES, Ricardo. Da beleza. Exposição Frank Auerbach, 9 de Outubro de 2015 – 13 de 

Março de 2016, Tate Britain. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 77-78. 
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as raparigas (as poucas que nos acompanhavam) riam e desafiavam a que nos 

aproximássemos um pouco mais. E quando isso acontecia: fugiam.
433 

 

 A experiência e a vida determinariam não apenas o conteúdo da poesia, mas também 

sua forma. Cilleruelo estabelece uma complexa relação entre a estrutura do livro Vale das 

borboletas, da poeta dinamarquesa Inger Christensen, e a estrutura da Torre Redonda, na cidade 

de Copenhagen. O livro é composto de quinze sonetos. Em catorze deles, o último verso de um 

soneto é repetido como o primeiro verso do seguinte. O décimo quinto soneto é formado pelo 

verso inicial de cada um dos catorze sonetos precedentes, que, por sua vez, é também o verso 

final de cada um deles, à exceção do primeiro. Segundo Cilleruelo, isso daria ao livro uma 

estrutura espiralada de centro oco, espelhando a arquitetura interior da Torre Redonda. Ele vai 

ainda mais longe, assegurando ser esta também a estrutura da vida, entendida tanto num sentido 

universal abstrato quanto no sentido particular da vida de cada sujeito. A poesia, desse modo, 

é associada, ao mesmo tempo, à realidade concreta representada pela torre, à vida universal dos 

seres vivos e à biografia particular de cada indivíduo, numa complexa relação entre poesia, 

mundo, vida e sujeito:      

 
O simbolismo em que se funda esta estrutura é imediato. Também o ziguezague 

helicoidal da vida vai criando o vazio que existe em cada ser e que no final se 

cumprirá: um requiem (et requiem). [...] A estrutura de Vale das Borboletas recorda a 

da Torre Redonda, onde as rampas em espiral traçam um vazio. De facto, quem as 

subir e depois as descer terá percorrido quinze vezes o círculo interior da torre, em 

volta do seu núcleo oco. Quinze sonetos: et requiem.  

Também numa biografia é, por vezes, possível determinar um centro. Aquele ponto 

de inflexão que converte uma forma de vida na vida que se decidiu viver.
434 

 

 Como sugerido anteriormente, é indispensável, para o ideal de testemunho perseguido 

pela revista, esse esforço por eliminar a distância entre a literatura e a experiência. É esta última 

que conforma a conduta do homem perante a realidade, que, ao mesmo tempo, só pode ser 

                                                           
433 DOMINGOS, Manuel A. Discos. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 48. 
434 CILLERUELO, José Ángel. Copenhaga / Inger Christensen: estruturas partilhadas. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, 

dez. 2015, p. 110. 
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diretamente acessada por ele por meio da própria experiência. Silvina Rodrigues Lopes 

denuncia a separação entre o sujeito e a experiência engendrada a partir do século XX — 

quando as representações e mediações se interpõem entre eles e o próprio discurso histórico 

contribui para essa separação —, o que obstaria ao homem moderno e contemporâneo conhecer 

mais profundamente a realidade em que vive e, ao conhecê-la, tornar-se capaz de nela atuar e 

de assumir sua responsabilidade por ela: 

 
Robert Musil viu as experiências tornarem-se independentes dos homens, meros 

encadeamentos de factos e de objectos. Hoje, teorias e métodos continuam a fornecer 

em dose q.b. pessimismo e optimismo: constroem o mito, a História (do declínio ou 

do progresso) em que cada um escolhe encerrar-se, justificações definitivas da 

abdicação de viver e da responsabilidade de cada um por si e pelos outros. Objectos e 

factos, eles mesmos vão desaparecendo na sua representação, no terror dos milhões e 

biliões, principal sintoma que condensa a desvalorização e a perda da linguagem.
435 

 

 Portanto, haveria na revista a defesa de uma concepção de literatura e poesia como 

escrita da experiência e da vida, o que traria em si uma forte dimensão ética no sentido de que 

caberia ao escritor e ao poeta pôr novamente o leitor em contato com sua própria experiência, 

revalorizando sua vivência direta da realidade e, com isso, restabelecendo sua ligação com o 

mundo e seu senso de responsabilidade por ele. Por consequência, segundo esse entendimento, 

a literatura teria uma capacidade potencial de reverter o processo de separação da experiência 

descrito acima por Lopes. Jorge Roque elogia essa associação entre vida, escrita e ética no livro 

de Rui Nunes: “No sentido em que o referente deste livro é, de modo deliberado e evidente, o 

irredutível e irredimível de uma vida, Enredos é um livro que realiza e expõe, com clareza quase 

programática, a dimensão ética que percorre toda a obra de Rui Nunes”436.  

 Essa ética de escrita da experiência guarda afinidades com o que afirma Marcos Siscar 

em seu livro Poesia e crise. De acordo com ele, numa relação especular intensa, o poema revela 

                                                           
435 LOPES, Silvina Rodrigues. Produtos tóxicos... Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 98. 
436 ROQUE, Jorge. Arte do desastre. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 54. 
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ao leitor a imagem de sua própria vivência do mundo, permitindo-lhe, com isso, compreendê-

la: 

 
Teorias sobre a poesia e sobre a arte já destacaram o fato de que a obra se comunica 

com seu público menos pela transmissão de conteúdos informacionais do que pela 

capacidade que tem de devolver a esse público a imagem daquilo que é (ou poderia 

ser) sua própria experiência (vivida ou imaginada) dos desequilíbrios do mundo. São 

as marcas do desejo e da violência, características da relação com o outro, estampadas 

como figuras legíveis no poema, que permitem ao leitor a compreensão dos recalques 

e das exclusões que constituem sua própria experiência. (SISCAR, 2010, p. 36) 

  

 Há aqui uma convicção implícita de que a poesia teria uma dimensão pedagógica, sendo 

capaz de ensinar ao homem — tanto aos leitores quanto ao próprio poeta — um determinado 

conhecimento sobre a experiência de viver no mundo que lhe é contemporâneo, numa relação 

entre poesia e educação que é uma das premissas da poética do testemunho seniana. Com efeito, 

Sena dizia que “a poesia é, acima de tudo, nas relações do poeta consigo mesmo e com os seus 

leitores, uma educação” (SENA, 1988a, p. 25), e seria uma “íntima educação” a “poética 

pessoalmente adquirida na cultura e na experiência” (Ibidem, p. 27), com o testemunho 

propiciando a faculdade de “compreender tudo, de reconhecer a função positiva ou negativa 

(mas função) de tudo, e de sofrer na consciência ou nos afectos tudo” (Ibidem, p. 26). É essa 

concepção de uma poesia capaz de ensinar sobre a vida — tanto a vida que se vive 

cotidianamente quanto a que se quer que exista —, contribuindo para a formação intelectual, 

moral e afetiva do homem, que Ricardo Marques parece ter em mente ao comentar sua tradução 

dos poemas de Billy Collins: “Espero que esta tradução transmita assim que o problema não é 

o da Poesia, nem muito menos é ela o problema. O problema é o que ela nos dá a ler, o que nos 

mostra ser possível, ou como nos centra e nos diz do tempo e do espaço em que estamos [...]”437. 

No texto seguinte ao de Marques nesse número, Jorge Roque reafirma essa noção de poesia 

como pedagogia da vida ao revelar que Álvaro de Campos ensinou-lhe “de um gesto literatura 

                                                           
437 MARQUES, Ricardo. Os problemas da poesia (traduzindo Billy Collins). Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, 

p. 51. 
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e vida”438, reiterando depois essa ideia quando sustenta que se aprende a viver com a obra de 

Herberto Helder: “Aos oitenta e quatro, oitenta e cem, oitenta e mil, continua, se puderes, a dar-

nos um pouco dessa força que nos ensina a viver e a morrer, voz e boca, olhos e mãos, ossos e 

músculos, no corpo de uma língua”439. Pouco depois, ele exalta a dimensão humana dos últimos 

livros de Helder e considera-os um testemunho que ensina sobre a existência dos homens, 

concluindo mais genericamente que essa capacidade é inerente à literatura; estabelece, dessa 

forma, uma estreita relação entre poesia, testemunho e pedagogia da vida: “Ao engenho literário 

da sua obra canónica acrescentou Herberto Helder, nestes últimos dois livros, a humanidade 

pobre de todos nós. Nada se perdeu, pelo contrário, a sua poesia tornou-se maior e mais humana. 

Percorrê-la, neste testemunho derradeiro, é aprender um pouco mais da nossa vida e da nossa 

morte. Da literatura, por suposto, que outra coisa não é que a mesma aprendizagem”440. 

 A defesa da experiência de vida como a fonte legítima da literatura não se restringe a 

uma proposição teórica genérica e abstrata, mas particulariza-se na forma como a revista aborda 

as obras e os autores que são temas de seus textos, com a revalorização do papel da biografia 

do escritor na criação literária e na leitura e compreensão de sua obra, como se verá mais 

adiante. A questão da experiência relaciona-se intimamente com as questões da biografia e, 

principalmente, da autenticidade, outro valor fundamental não só para a Cão Celeste, mas 

também para parte significativa da poesia portuguesa recente. 

 

 

 

 

 

                                                           
438 ROQUE. Jorge. Da contradição como acto da literatura viva. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 53. 
439 Ibidem, p. 54. 
440 Ibidem, p. 55. 
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3.2.2. A questão da autenticidade: primeira camada de leitura 

 

A constante associação que a revista estabelece entre literatura e vida — sobretudo as 

reiteradas vezes em que Jorge Roque se refere a uma “literatura viva”, ou a uma “arte viva”, ou 

ainda a uma “obra viva” — não poderia deixar de nos remeter a José Régio e ao presencismo, 

principais difusores e defensores desses conceitos na história da literatura portuguesa. 

Compare-se, por exemplo, o trecho já citado de Jorge Roque — “Se não viveres naquilo que 

escreves. Se não morreres naquilo que escreves. Aquilo que escreves não poderá viver por ti”441 

— com a seguinte afirmação de Régio no primeiro número da Presença, num célebre texto de 

abertura em que apresenta o ideal de literatura perseguido pela revista: “Literatura viva é aquela 

em que o artista insuflou a sua própria vida, e que por isso mesmo passa a viver de vida 

própria”442.  

Para Régio, “a arte é expressão, sugestão, ou representação do mundo (interior e 

exterior) através dum temperamento próprio, dum conhecimento pessoal, duma alma 

individualizada”443. A arte deve ser a expressão da personalidade, do mundo psíquico e das 

experiências pessoais de quem a produz. Por conseguinte, a originalidade da arte — resultante 

da invenção e da inovação que a tornam “viva” — depende da originalidade da personalidade 

do artista: “Em Arte, é vivo tudo o que é original. É original tudo o que provém da parte mais 

virgem, mais verdadeira e mais íntima duma personalidade artística. A primeira condição duma 

obra viva é pois ter uma personalidade e obedecer-lhe”444. Isso tem por corolário uma outra 

qualidade essencial para uma arte viva: a sinceridade de expressão, pois somente ela permite 

ao artista exteriorizar em sua obra toda a originalidade de sua personalidade. 

                                                           
441 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 23. 
442 RÉGIO, José. Literatura viva. Presença: fôlha de arte e crítica, Coimbra, n. 1, 10 mar. 1927, p. 2. 
443 _____. Literatura. Presença: fôlha de arte e crítica, Coimbra, n. 45, jun. 1935, p. 16. 
444 _____. Literatura viva. Presença: fôlha de arte e crítica, Coimbra, n. 1, 10 mar. 1927, p. 1. 
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Essas duas qualidades essenciais para o que Régio entende por arte ou literatura vivas 

— a originalidade e a sinceridade — são problematizadas, reelaboradas e ressignificadas no 

que a Cão Celeste chama recorrentemente de autenticidade, conceito que seria indispensável 

para a atualização que ela faz da noção de arte e literatura vivas. Sua importância para a revista 

transparece nas justificativas apresentadas para as escolhas do Prémio Nacional de Poesia 

Diógenes, que ela concedia ao melhor livro inédito de poesia portuguesa publicado no ano 

anterior. Das seis edições do prêmio, em duas a autenticidade da obra é apontada como um dos 

principais motivos de sua escolha — número que se torna ainda mais significativo quando se 

considera que em apenas três edições é apresentada uma justificativa para a eleição do livro, 

limitando-se as outras três a apenas informar a obra premiada. Desse modo, na de 2013, o livro 

selecionado — Uma viagem no outono, de Rui Nunes — distingue-se, segundo o júri, por sua 

capacidade de traduzir o mal-estar contemporâneo com a “autenticidade e o dramatismo”445 

vividos pelos que são por ele atingidos. Na edição do ano seguinte, o conceito retorna, com o 

júri destacando a “inesperada autenticidade”446 resultante da linguagem poética da obra 

laureada, o livro Talvez seja essa certeza, de António Amaral Tavares.    

Em verdade, o conceito de autenticidade na Cão Celeste revela-se muito mais complexo 

do que poderia parecer a princípio, assumindo em suas páginas nuances diversas de significado 

que permitem várias camadas de interpretação. Começaremos pela camada mais superficial e 

evidente, próxima do uso corrente que se faz do termo, para, em subitem posterior, avançarmos 

para uma significação mais complexa, surgida no âmbito restrito e especializado da crítica de 

poesia. Assim, iniciando por uma leitura superficial do conceito, a revista sustenta que o poeta, 

e o escritor de um modo geral, deve ser autêntico no sentido de seguir unicamente sua vontade 

de expressão, sem se render a pressões do mercado ou da crítica nem se deixar guiar por 

                                                           
445 Prémio Nacional de Poesia Diógenes – 2013. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 74. 
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objetivos como o dinheiro ou o reconhecimento — exortação a uma atitude que coaduna com 

a condenação cínica grega da riqueza e da fama, conforme visto na primeira parte. Nesse 

sentido, o escritor deve ser fiel a si mesmo, respeitando seus valores de escrita, suas convicções 

éticas e políticas, bem como as características espontâneas de seu modo de se expressar, sem 

se curvar ao estilo e às convenções literárias de sua época; esse entendimento da autenticidade 

é comum na revista, sobretudo nos textos de Jorge Roque: “[...] mais não posso do que esforçar-

me por ser o que sou, seja lá o que for [...]”447. De um modo um tanto impreciso, Roque 

aconselha o escritor a “ser” as palavras que escreve, mostrar-se por meio delas, mesmo que isso 

não resulte em reconhecimento: 

 
A literatura que persigo é a que corresponde à expressão de um homem. Género 

minoritário e caminho só, pois entre cobardes que se escondem atrás das palavras e 

inspirados que com elas se maquilham, as artes palavrosas prevalecem.  

Para esta solidão não há contudo alternativa, a não ser o contentamento patético ou a 

vitória vazia. As palavras só nos são na medida em que as formos. O pacto é de sangue. 

O inteiro de uma vida a sua lei.
448 

  

A autenticidade, nessa interpretação mais genérica e menos complexa do conceito — e 

também mais próxima de como a entende o senso comum —, coincide consideravelmente com 

a sinceridade e a originalidade defendidas por José Régio. A noção de “ser” o que escreve, e 

mostrar-se pelas palavras, é muito cara a Roque, que a reitera com frequência, ao ponto de 

considerá-la uma condição necessária para ser escritor, mais importante até do que o trabalho 

oficinal com a linguagem; novamente, valoriza-se a relação entre poesia e vida em reação a 

uma literatura voltada para o significante:  

 
A linha que distingue estabelece-se entre os que escrevem para se despir e os que se 

vestem com o que escrevem. Apenas os primeiros podem com propriedade ser 

considerados escritores, quer dizer, homens que se buscam e revelam nas palavras. Os 

últimos são apenas alfaiates, da língua e de si mesmos.  

Outra forma de abordar a mesma questão: os que usam as palavras, bem, menos bem, 

com mestria até, e os que furiosos as respiram, comem, vivem, e por fim as são, letra 

                                                           
447 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 12, dez. 2017, p. 57. 
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a letra, frase a frase. Escritor é então aquele que aboliu a fronteira e ousou falar uma 

língua carne, uma língua gente, uma língua ele.
449 

 

Mesmo o gênero escolhido pelo escritor deve estar de acordo, segundo Roque, com as 

particularidades naturais de sua escrita e de sua personalidade, recomendação que se aproxima 

bastante do que Régio preconizava com sua noção de literatura viva:    

 
Nunca escrevi noutro género que não o que sou, por conseguinte, se algum me couber, 

será esse. [...] Em qualquer caso, apenas conheço um género literário: o verdadeiro. 

Texto indivíduo, mortal, coincidente. Mais do que isto, e esse mais existe, pelo menos 

de acordo com os estudos literários, é para mim diversão construtiva e frivolidade. 

Alguém perdido no deserto a desenhar um oásis numa folha de papel. Seja poesia, 

prosa, diário, ensaio, fragmento ou crónica, e outros géneros e subgéneros que agora 

não me ocorrem, mas que dêem gozo, proveito ou sentido a quem os formular, não 

passa de um oásis desenhado numa folha de papel. Quer dizer, água que não se bebe, 

boca que não existe, e a sede entre ambas mentida.
450 

  

 A autenticidade, portanto, numa leitura inicial, dependeria da sinceridade do escritor, 

que deve rejeitar os modismos literários de sua época, deixando de lado os gêneros e estilos 

mais populares, e concentrar-se nos recursos que melhor harmonizam com seu modo particular 

de expressão. A afinidade com o ideal de sinceridade proposto por José Régio é considerável. 

Comparem-se, por exemplo, as citações de Roque transcritas acima com o que Régio escreve 

numa recensão crítica a dois livros de João Falco: “O triunfo de João Falco resulta, natural e 

insofismável, não só da sinceridade com que se dá esta alma vibrante e densa, largamente 

humana, como também da bela audácia (que outra cousa não é, afinal, senão aquela mesma 

sinceridade) com que, para se dar, esquece alheios recursos e procura os seus meios mais 

próprios”451.  
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De acordo com Roque, o escritor teria uma verdade própria a transmitir aos leitores, e 

só pode transmiti-la se for fiel a si mesmo e sincero em sua expressão, o que implica 

desconsiderar até mesmo o gosto e as preferências dos leitores para os quais escreve: 

 
A pergunta repetida a respeito de livros: então gostaste de o ler? Tão repetida que dou 

por mim a perguntar a respeito do livro que escrevi: então gostaste de o ler? 

Esquecendo-me de que não escrevo para ser gostado, escrevo para ser verdade, e nesse 

caso a pergunta é inteiramente outra, pois não se trata de gostar, mas de reconhecer 

ou não essa verdade. Assim nos afastamos do que nós mesmos pensamos, reparo, 

imersos na grande névoa da voz comum.
452 

 

A sinceridade da expressão demandaria a espontaneidade do escritor, o que estaria em 

desacordo com a ideia de “projetar” a obra antes de escrevê-la. Roque alega também que a 

elaboração de um plano de escrita impediria a obra de entrar em sintonia com as urgências da 

vida, que não se submetem a qualquer projeto: 

 
Ouço perorar: antes de mais, tens de pensar porque o fazes, onde queres chegar, de 

que recursos dispões e quais os que te faltam. No fundo, desenhar um mapa e 

transformá-lo na viagem. Que ingenuidade essa de empreender uma obra sem 

projecto, sem conceito dela, quando é justamente isso que a ergue e sobre ela suspende 

a decisiva luz do sentido. Indiscutivelmente inteligente, dava para um curso de arte, 

uma palestra, um seminário. Só talvez não dê para uma obra, pois esta não é o 

corolário de um projecto, mas a consequência de uma falta, expressão de uma 

necessidade. Tão simples quanto a fome e a mão que se estende para o pão, a dor e o 

grito que a liberta. Sem projecto, sem conceito. E também sem solução.
453 

  

Do mesmo modo, a revisão do texto literário seria igualmente contrária à sinceridade e 

à espontaneidade do escritor, o que leva Roque a rejeitá-la. Além disso, a revisão, segundo ele, 

retiraria a “vida” do texto original, deixando implícito, mais uma vez, o ideal de imbricação 

entre literatura e vida:  

 
Escrever um texto novo é como despir uma rapariga, descobrir o corpo, o desejo, a 

vida, e por ela seguir iluminado pelo clarão. Trabalhar um texto, revê-lo, afiná-lo, 

concentrá-lo, até por fim o publicar, é como reencontrar essa rapariga muitos anos 

depois e nada ver do que antes se via, o corpo pobre, o desejo mudo, a luz exausta, e 

saber que viver é ser pobre, nada escapa, que o destino é morrermos, nós e a rapariga, 

que essa porta é já aqui e para lá dela não há nada. A alegria, a força, o milagre, de 

escrever um texto novo. Que a obra me desculpe, há todo o tempo depois de morto 

                                                           
452 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 12, dez. 2017, p. 57. 
453 _____. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 68. 
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para ela. Enquanto vivo, enquanto capaz desta crença e deste sorriso, é esta literatura 

que me prende, que me ergue, que me completa.
454 

 

Aqui se percebe mais uma afinidade com José Régio. Para este, a revisão do texto 

literário seria permitir a interferência da razão no ato de criação, o que lhe retiraria a 

naturalidade e a espontaneidade necessárias à livre expressão da personalidade do escritor em 

sua obra, condição para a escrita de uma literatura viva. A noção de “naturalidade” era muito 

cara a Régio. A obra do escritor não deve resultar de um trabalho racional, mas sim brotar 

espontaneamente de seu mundo interior. Nessa perspectiva, ele afirma, sobre um livro de Mário 

Saa, que toda a sua força está em “ser uma fôrça natural. [...] o livro de Mário Saa não foi 

propriamente feito por Mário Saa — mas se fêz em Mário Saa”455. Ou ainda, sobre uma obra de 

Afonso Duarte, assevera que, ao fundo dela, estão “aquela espontaneidade, aquela 

inconsciência criadora, de todos os verdadeiros Poetas”456.  

O segundo valor da literatura viva de Régio, a originalidade, também está fortemente 

presente na Cão Celeste. Trata-se de um valor com origem nos românticos, cultuado depois 

pelas vanguardas e pela literatura modernista, e encontrado ainda com força no século XXI, 

ainda que questionado e atacado nas últimas décadas. Num poema carregado de ironia, Paulo 

da Costa Domingos condena o poeta que adota fórmulas e convenções poéticas pouco originais, 

mas de fácil e cômoda aplicação, criticando a formatação e a falta de originalidade da escrita 

                                                           
454 _____. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 22-23. 
455 RÉGIO, José. A Explicação do Homem, de Mário Saa. Presença: fôlha de arte e crítica, Coimbra, n. 19, fev.-

mar. 1929, p. 1. Itálicos do autor.  
456 _____. Os 7 poemas líricos de Afonso Duarte. Edições Presença. Coimbra. Presença: fôlha de arte e crítica, 

Coimbra, n. 26, abr.-mai. 1930, p. 10. Importante ressalvar, no entanto, que a opinião de Régio sobre o valor da 

razão e da consciência no ato de criação não se apresenta em sua crítica sem alguma contradição. Assim, por 

exemplo, contrastando com o que diz sobre o livro de Afonso Duarte, ele louva o “fundo infantil” da obra de 

Almada Negreiros ao mesmo tempo que assegura que esse “fundo infantil” não é inconsciente (v. RÉGIO, José. 

Da geração modernista. Presença: fôlha de arte e crítica, Coimbra, n. 3, abr. 1927, p. 2). Por certo, as contradições 

de Régio, no que se refere à sua defesa da sinceridade e da espontaneidade, evidenciam-se, sobretudo, em suas 

críticas e ensaios sobre os modernistas de Orpheu, principalmente Fernando Pessoa, cuja heteronímia e poética do 

fingimento impõem dificuldades à corroboração da sinceridade no ato de criação poética. Régio parece resolver 

essa questão, ao menos para si próprio, alegando que os heterônimos pessoanos são, na verdade, manifestações de 

uma personalidade múltipla e multifacetada, como máscaras diferentes por meio das quais o poeta se revela. Ele 

diz algo semelhante sobre Mário de Sá-Carneiro, apontando na sua obra a “dispersão” da sua personalidade, numa 

“mascarada sinceríssima” (v. ibidem, p. 1).   
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de poetas que se rendem às convenções de sua época com o intuito de alcançar aceitação social; 

o resultado desse sacrifício da originalidade seria uma poesia tão medíocre que até mesmo o 

“bicho de papel” a rejeita: 

 
Eis, lá vem ele, um poeta 

que não está perdido. 

Tem uma proposta: 

reboco afagado na vez de 

estuque... porque é mais 

simples e económico 

do que versos originais. 

Enfim, todas as épocas  

ostentam, como coisa fina, 

suas adiposidades fatais. 

 

Nem o bicho do papel 

se atreverá além das capas.
457 

  

Num texto em que denuncia a decadência da música no século XXI, Freitas aponta a 

falta de originalidade como o principal sintoma e, ao mesmo tempo, como um dos motivos 

dessa decadência. A música, nas duas últimas décadas, teria perdido sua capacidade de inovação 

e de subversão de padrões: “Pois a música [...] deixou quase por completo de me trazer novos 

horizontes. [...] tenho de confessar que há décadas não encontro um disco que sabote e questione 

os alicerces da música pop [...]”458. A produção musical recente se limitaria a copiar o que já 

foi feito, numa carência de inventividade que ele estende também à poesia atual: “Entretanto, 

latoeiros desbragados reciclam o mesmo e prosperam. Não me venham com Arctic Monkeys, 

Arcade Fire, The National, cópias eficazes do que há muito já foi feito. Talvez com a poesia se 

passe quase exactamente o mesmo”459. Com um certo saudosismo, Freitas elogia alguns discos 

da década de 1990 por terem abalado as convenções musicais da época, dentre os quais destaca 

o álbum Headz, cuja “aspereza lírica e espontânea” “estimulava de facto novas sensibilidades 

                                                           
457 DOMINGOS, Paulo da Costa. Pulseira electrónica. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 11. 
458 FREITAS, Manuel de. Merry Christmas, Mr. Cohen. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 40. 
459 Idem. 
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musicais”460, numa valorização simultânea da espontaneidade e da inovação, qualidades que 

Régio considerava essenciais para a originalidade do artista. 

Cilleruelo preza também a originalidade num ensaio sobre a poesia de Rui Caeiro que 

revela algumas consonâncias relevantes com as ideias de José Régio. Primeiramente, sua 

interpretação da heteronímia pessoana aproxima-se da de Régio (v. nota 456) no que concerne 

à percepção de que, por trás da multiplicidade heteronímica, haveria uma personalidade singular 

e aglutinadora, conferindo à aparente pluralidade uma unidade identificável: 

 
A grande surpresa de Pessoa, no seio das vanguardas, não foi exactamente a sua 

capacidade dinamitadora, mas antes a sua ductilidade para sincronizar o leque de 

tradições discursivas com o que há de singular numa personalidade. [...] 

E, por fim, Rui Caeiro é pessoano porque aprendeu na constelação dos heterónimos 

que o importante não está na diversidade de personalidades, mas antes, pelo contrário, 

na construção de uma personalidade poética singular, única, capaz de vincular a 

escrita a um olhar radical sobre a realidade e a irrealidade, que lhe confira identidade 

perante a uniformidade dos olhares, ou seja, das ideias.
461 

 

Segundo, como se constata no fragmento acima, Cilleruelo atribui importância ao que 

chama de “personalidade poética”, conceito que remete à “personalidade artística” referida por 

Régio. Parece ser comum a ambos a concepção de que a obra artística ou poética resultaria do 

trabalho estético que o artista ou o poeta fazem sobre as especificidades de sua própria 

personalidade, transformando-a em obra. Toda a crítica de Régio se encaminhava no sentido de 

analisar como se expressam artisticamente as características da personalidade do autor que 

melhor representariam sua individualidade e, portanto, sua originalidade. Cilleruelo emprega 

termos bastante parecidos com esses, sugerindo que a singularidade da obra dependeria da 

singularidade do olhar subjetivo de seu autor sobre as experiências por ele vividas — mas 

diferenciando-se um pouco de Régio, por outro lado, ao ressaltar a relação do olhar singular do 

poeta com a realidade por ele presenciada, o que coaduna com o ideal de testemunho da revista. 

                                                           
460 Idem, nota 2. 
461 CILLERUELO, José Ángel. Rui Caeiro, poeta. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 50. 
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Em outro ensaio, Cilleruelo sustenta que a “originalidade” do poeta espanhol José María 

Fonollosa provém de uma “aspiração” a ser um poeta da cidade que não é exterior, mas 

“interior, poética, lírica”462. Essa “aspiração interior” como fonte de originalidade da poesia 

tangencia o enaltecimento romântico da inspiração do gênio original, que havia sido herdado e 

reelaborado por Régio na sua defesa de que o poeta só alcança a originalidade quando sua poesia 

é a expressão sincera e verdadeira de seu mundo interior. Logo, em alguns aspectos importantes, 

a literatura viva proposta pela Cão Celeste harmoniza-se com a literatura viva definida por José 

Régio.  

 

 

3.2.3. José Régio e Jorge de Sena: aproximações e distanciamentos 

 

As afinidades da revista com o conceito de literatura viva de Régio param, no entanto, 

por aqui. Em verdade, a Cão Celeste reelabora e ressignifica o conceito, submetendo-o ao ideal 

de testemunho, mais em conformidade com seus valores de poesia. Consequentemente, ela não 

defende o voltar-se para a vida interior, intimista e psicológica do artista ou escritor, como era 

comum na crítica de Régio e dos presencistas em geral, mas sim o voltar-se para uma vida 

enquanto experiência de mundo, enquanto vivência singular de um sujeito da realidade coletiva 

dos homens. O ideal de testemunho da revista determina o tipo de experiência que ela estima. 

Desse modo, revalorizam-se a biografia e as experiências de vida do artista e do escritor, mas 

pondo-as em diálogo constante com o mundo, dissolvendo a separação entre a obra, a vida de 

seu autor e o seu contexto social. O conceito de literatura viva retorna na Cão Celeste num 

movimento inverso ao feito por Régio: se este o promove com o intuito de pôr em evidência a 

subjetividade do autor, num viés psicologizante, em reação a uma literatura guiada por uma 

                                                           
462 _____. José María Fonollosa, poeta da cidade. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 87. 
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ideologia e centrada na realidade social, a Cão Celeste o retoma para defender o retorno da 

poesia ao real, sua religação com o mundo, contra uma poesia propensa à metalinguagem ou ao 

sublime. Por conseguinte, para a revista, a literatura viva é a que está em sintonia não apenas 

com a vida do escritor, mas também com a vida dos homens em coletividade, numa imbricação 

entre biografia individual e realidade social. 

De um modo talvez inesperado, é possível estabelecer algumas aproximações entre 

determinados aspectos da literatura viva de José Régio e algumas características da poética do 

testemunho de Jorge de Sena — aproximações que permitiriam a coexistência de ambos como 

referências importantes para a Cão Celeste, apesar das evidentes diferenças entre eles. Contudo, 

essas aproximações são logo revertidas para distanciamentos, o que faz com que aquela 

coexistência seja quase sempre conflituosa e paradoxal. A espontaneidade da criação, por 

exemplo, era um valor comum aos dois poetas-críticos, revelando-se, no caso de Sena, em sua 

recusa manifesta de revisar seus poemas, pois isso lhes retiraria seu caráter de testemunho direto 

da realidade situado num momento histórico específico: 

 
[...] liberto de mim mesmo pelo surrealismo, a cuja escola posteriormente surgida em 

Portugal, não pertenci, nunca soube ou nunca quis corrigir um verso ou reestruturar 

um poema, após o momentâneo acto de os registar ou de lutar pela chegada deles às 

palavras ou das palavras a eles. Tão acusado de intelectualismo, tão adversário da 

chamada “inspiração”, nada escrevi que de uma vez não escrevesse e não considerasse 

escrito de uma vez para sempre. (SENA, 1988a, p. 27-28)  

 

Essa rejeição da alteração posterior do poema é reiterada por Sena em seus prefácios e 

posfácios, constituindo um princípio importante, de cunho ético, para o seu processo de criação. 

No posfácio a Metamorfoses, seguidas de Quatro sonetos a Afrodite Anadiómena, ele reafirma 

esse princípio: “[...] eu nunca suprimo nada, ou suprimo tudo, daquilo que uma vez tenha 

escrito. E tal como me surgiram, no seu irresistível ímpeto, assim são publicados os poemas 

[...]” (SENA, 1988b, p. 158). Com efeito, ao relatar os momentos ou ocasiões em que escreveu 

seus poemas, como fazia regularmente, Sena declara que estes lhe “vieram” ou lhe 
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“apareceram”, quase sempre de modo repentino, como um acontecimento espontâneo sobre o 

qual não teria controle. Isso estaria em harmonia com o que ele considera ser a natureza do 

testemunho. Segundo ele, este seria um ato espontâneo — ao mesmo tempo que 

paradoxalmente refletido — movido pelo desejo de comunhão com o outro: “[...] o testemunho 

vale pela reflectida espontaneidade que apela e apelará sempre para a comunhão de todos os 

inquietos, todos os insatisfeitos, todos os que exigem do mundo, para os outros, a generosidade 

que lhes foi negada” (Ibidem, p. 27). Assim, se tanto Sena quanto Régio prezam a 

espontaneidade da criação, os motivos de cada um deles para isso diferenciam-se 

significativamente. Se, para Régio, a espontaneidade era necessária para o artista expressar 

livremente sua personalidade, para Sena, ela seria um modo de o poeta escrever poemas que 

fossem testemunhos diretos e autênticos da realidade, num movimento em direção ao outro. 

Outra possível aproximação entre ambos diz respeito ao valor da sinceridade para Régio 

e à importância do conceito de fidelidade para Sena. É comum aos dois o princípio fundamental 

de que o poeta deve ser fiel a si mesmo, mas diferem largamente no modo como entendem esse 

princípio. Em Régio, concerne primordialmente à relação do poeta consigo mesmo. Este deve 

ser fiel às características de sua personalidade, expressando-as poeticamente com sinceridade 

para que sua obra seja “viva”. Em Sena, trata-se, acima de tudo, da “fidelidade a uma visão do 

mundo” (SENA, 1988b, p. 160), da “fidelidade a si mesmo, aos outros e ao que 

aprendeu/desaprendeu ou fez que assim acontecesse aos mais” (SENA, 1989, p. 16). Para Sena, 

portanto, o poeta deve escrever poemas que estejam de acordo com o conhecimento e as 

convicções que nele se formaram a partir de sua experiência de viver a realidade histórica de 

sua época, numa valorização da relação do poeta com seu entorno social que não está presente 

em Régio463. Nesse sentido, Sena declara que seus “poemas representam momentâneas descidas 

                                                           
463 Isso não significa que Régio desconsidere a relação do poeta, ou do artista de um modo geral, com a realidade. 

De fato, ele afirma que o indivíduo e a realidade são os dois elementos essenciais de toda criação artística. 

Entretanto, a realidade perderia totalmente sua objetividade ao ser percebida pelo artista, sendo incorporada ao seu 

mundo psíquico e transfigurada por sua personalidade. O resultado seria uma obra que não expressaria mais a 
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críticas do poeta ao seio da sua visão do mundo” (Ibidem, p. 21), além de serem também 

“comentários do próprio poeta à sua situação no mundo” (Ibidem, p. 20). Ele assinala reiteradas 

vezes que seus livros são um “diário poético” — mas um “‘diário poético’ de uma testemunha” 

(SENA, 1988a, p. 13)464, o que implica a compreensão de uma vida pessoal cotidiana que não 

se dedica apenas às preocupações egocêntricas do sujeito, mas se volta, sobretudo, para a 

existência dos homens em sociedade. Fidelidade, então, não somente a si mesmo, mas também 

à realidade exterior testemunhada. Logo, ainda que tanto Régio quanto Sena defendam a relação 

entre poesia e vida, eles divergem substancialmente no que entendem por “vida”, o que faz suas 

críticas e poesias seguirem em sentidos opostos: para Régio, vida são as experiências pessoais 

e privadas de um indivíduo voltado para si mesmo; para Sena, ela é a experiência singular do 

indivíduo enquanto testemunha ativa do mundo — investida, consequentemente, de 

historicidade. 

As noções de sinceridade, para Régio, e de fidelidade, para Sena, acabam por conduzir, 

de um modo ou de outro, para a questão do papel da biografia do autor, pois ambas enfatizam 

a importância das experiências pessoais do poeta como manancial de sua criação poética. Para 

Régio, a biografia é fundamental na sua abordagem crítica da obra de outros poetas e escritores, 

e de artistas de um modo geral. Segundo ele, “cada Artista é um poço e um espêlho da 

Verdade”465, uma verdade universal que ele só pode descobrir por meio de suas experiências 

pessoais — verdade, portanto, que ele precisa vivenciar para que a possa expressar 

artisticamente. Em vista disso, a biografia do artista importaria para o trabalho do crítico na 

                                                           
realidade objetiva, mas sim o mundo interior do artista, cuja subjetividade submeteria completamente a realidade 

e se tornaria a medida de seu valor: “Se da realidade nada possuímos senão os dados dos nossos sentidos e da 

nossa experiência interior, segue-se que é dos dados que a nós próprios fornecemos que depende a nossa 

valorização do Universo. O mundo valerá o que nós valermos. Quero eu dizer, porque estou a falar dos Artistas: 

Na Obra de Arte, o mundo valerá o que valer o Artista. E nela, as coisas não são o que são: são o como são. Isto 

é: são — o que são através do Artista.” (RÉGIO, José. Literatura livresca e literatura viva. Presença: fôlha de arte 

e crítica, Coimbra, n. 9, 9 fev. 1928, p. 4, itálicos do autor).    
464 Itálico nosso. 
465 RÉGIO, José. Literatura livresca e literatura viva. Presença: fôlha de arte e crítica, Coimbra, n. 9, 9 fev. 1928, 

p. 7. 
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medida em que este precisa identificar essas vivências que originaram a obra de arte. Dessa 

forma, numa crítica ao romance Nome de guerra, de Almada Negreiros, Régio chega ao ponto 

de especular que a gênese da obra estaria numa relação do autor com uma prostituta: “¿Ousarei 

transmitir uma impressão pessoal atrevida? Na noite em que li grande parte do romance de 

Almada, tinha a impressão de que me ia deitar com a sua heroína... Mas quem se deitou foi de-

certo o autor, (¿ousarei transmitir estoutra impressão indiscreta?) pois há nessa história da 

ligação do Antunes coisas que se sente virem directamente duma experiência pessoal”466. 

Todavia, de um modo geral, não haveria na crítica de Régio um biografismo estrito — 

ou seja, seu objetivo não era simplesmente explicar a obra pelos fatos e acontecimentos da vida 

de seu autor, nem utilizar a obra para reconstituir sua biografia, mas, por meio da obra, chegar 

ao estado psíquico e emocional do artista no momento da criação e delimitar sua “personalidade 

artística”. Buscava, desse modo, como já dito aqui, analisar como se expressam artisticamente 

as características da personalidade do autor que melhor representariam sua individualidade e 

sua originalidade. A biografia só interessa para o crítico quando se traduz esteticamente na obra 

e contribui para identificar essa personalidade do autor. Em outras palavras, o papel da biografia 

do artista deve se submeter à finalidade estética de sua arte: “A finalidade da Obra será, 

consciente ou inconscientemente, a finalidade estética. Tudo o que faz um homem entrará na 

sua Obra, e tanto mais quanto mais profunda e sincera fôr essa Obra: mas se o homem é um 

Artista, a sua Arte será a única e verdadeira solução da sua Obra”467. 

De acordo com Fernando Guimarães, os críticos da Presença estariam a meio caminho, 

entre a recusa e a adesão ao biografismo: “Claro está que não caíram os presencistas num mero 

e elementar biografismo. [...] Não nos equivoquemos, contudo: esta recusa do biografismo não 

desce até uma visão estrutural da obra; fica a meio caminho, na descrição circunstanciada dos 

                                                           
466 _____. Nome de Guerra, romance por José de Almada Negreiros. Colecção de Autores Modernos Portugueses. 

Edições Europa, Lisboa. Presença: fôlha de arte e crítica, Coimbra, n. 53-54, nov. 1938, p. 27. 
467 _____. Literatura livresca e literatura viva. Presença: fôlha de arte e crítica, Coimbra, n. 9, 9 fev. 1928, p. 2. 

Itálico do autor. 
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motivos que a originaram, os quais estariam latentes numa apregoada sinceridade artística. 

Trata-se, em última análise, duma apreciação genética” (GUIMARÃES, 1969, p. 90). 

Régio escrevia na Presença numa época em que ainda predominava o biografismo na 

crítica, o que dificultava desvencilhar-se dele por completo. Ainda assim, ele contribuiu, no 

âmbito português, para a transição em direção a uma crítica menos biografista. Sena escreve 

num momento um pouco posterior, quando já se questionava e problematizava o papel da vida 

do autor na criação e na compreensão de sua obra, relativizando-se sua relevância. Apesar de 

participar desse questionamento, Sena tampouco aderiu ao textualismo que ganhava cada vez 

mais terreno na crítica, antes ressaltando a relação entre poesia e mundo e não desconsiderando 

a biografia do poeta, mas apenas revisando e ressignificando o seu papel, que adquiria assim 

uma maior complexidade. 

Antes de tudo, para que se creia na importância da biografia do autor para o 

entendimento de sua obra, seria necessário acreditar integralmente na sua sinceridade, ou seja, 

que ele tenha transposto para sua obra as experiências que de fato viveu, ainda que 

transformadas para fins estéticos, e não experiências artificiais ou fingidas. A consolidação do 

legado pessoano, principalmente no que se refere à poética do fingimento e à heteronímia, 

abalou seriamente a crença na sinceridade do poeta e, por tabela, no papel da biografia em sua 

obra. Ou, como o faz Sena, estabelece-se então uma distinção entre a sinceridade do poeta e a 

sinceridade da expressão, como elementos não coincidentes: “Com efeito, há sempre um 

abismo (embora pessoal e intransmissível) entre o que poderia ser poeticamente realizado com 

a nossa sinceridade quotidiana (de poetas, e não de indivíduos sociais) e o que é fruto 

angustiosamente amadurecido de uma outra sinceridade: aquela que devemos a nós próprios e 

à nossa própria expressão [...]” (SENA, 1988a, p. 180).    

Isso se deve, segundo Sena, à objetivação que a criação poética impõe à personalidade 

do poeta, de modo que esta entra em sua poesia transfigurada e reduzida a um papel secundário, 
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em sentido oposto à sua sobrevalorização na crítica de Régio. Essa objetivação, transfiguração 

e secundarização da personalidade independe da vontade do poeta de ser sincero, sendo 

engendradas como efeitos constitutivos do próprio processo de criação poética. Por isso, mesmo 

quando o poeta busca ser sincero na expressão, a poesia que advém de seu processo criativo 

não pode ser a expressão exata de si próprio: “Muito apenas me interessa recordar [...] que pode 

legitimamente um poeta orgulhar-se de ter conseguido, ou por supor ter conseguido, uma 

sinceridade que, tendo tudo que ver com a sua própria personalidade, no entanto significa uma 

objectivação em que essa personalidade, uma vez obtida a fixação formal, apenas entra, e 

humildemente, como um elemento mais” (Idem). 

Não obstante, ao mesmo tempo que problematiza a possibilidade de sinceridade da 

expressão, Sena também rejeita o fingimento pessoano por considerar artificial o seu modo de 

apreender e representar a multiplicidade constitutiva da personalidade humana: 

 
Também para mim, a poesia não é de facto um fingimento. [...] É certo que o 

“fingimento” dele [Pessoa] 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 actividade 

poética sobreleva o que precariamente a cada instante nos dispomos a ser. O seu 

“fingimento” valeu como uma lição e um exemplo, que estão longe de ter sido 

compreendidos num país em que ser-se poeta é ser-se um profissional do sentimento 

oportuno. Mas repugnou-me sempre a parte de artifício, no mais elevado sentido de 

técnica de apreensão das mais virtualidades, que um tal “fingimento” implica. Porque 

só artificialmente, embora no plano da poesia e não no das artes distractivas, nos é 

possível assumir extrinsecamente, exteriormente, a multiplicidade vária que, dentro 

de nós, é uma família incómoda, uma sociedade inquieta, um mundo angustiado. 

(Ibidem, p. 25) 

 

Sena resolve esse impasse entre sinceridade e fingimento da expressão com o que ele 

chama de “transfiguração poética” (SENA, 1989, p. 15), noção que parece conciliar 

dialeticamente esses dois conceitos. Ele faz a distinção entre a poesia que é uma arte de ser e a 

poesia que é uma arte de parecer. Esta última resultaria da reprodução de fórmulas e 

convenções poéticas estabelecidas que garantiriam ao poeta aceitação social, em detrimento de 

uma expressão fiel à sua visão de mundo particular, adquirida em sua própria experiência do 
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mundo, que seria indispensável para a poesia ser uma arte de ser. A princípio, isso poderia levar 

a crer que essa poesia enquanto arte de ser envolveria uma confissão do poeta, o que lhe daria 

um caráter autobiográfico. Mas é aqui que entra em cena a transfiguração operada pela poesia, 

segundo Sena:    

 
Os meus complexos de inferioridade, tão numerosos e variados, nunca me 

consentiriam este caminho fácil, esta arte de parecer, este faltar à verdade. Não que a 

poesia seja, ou deva ser, quanto a mim, confissão. Creio a nossa vida humana por de 

mais precária, por de mais solitária, por de mais intransmissível e única, para que os 

outros mereçam o pouco que sejamos e é tudo o que nos assiste possuir. A confissão 

é, sem dúvida, uma parte do que entra na transfiguração que a actividade poética 

opera; mas confissão que a poesia não transforme, confissão que a arte aperfeiçoe, é 

ainda uma forma de parecer, uma maneira de oferecermos aos outros uma facilidade 

de interesse [...] que, no fundo, garanta aquela liberdade de apenas sermos [...] deste 

ou daquele jeito [...]. (SENA, 1988a, p. 24-25) 

 

Assim, na poesia que interessa a Sena — a que é arte de ser —, a biografia do poeta 

entra apenas transfiguradamente. A poesia que é apenas confissão, sem essa transfiguração, é 

também uma arte de parecer, visto que atende unicamente ao desejo do poeta de ser aceito 

socialmente. Dessa forma, a biografia do poeta está e não está em sua obra. Suas experiências 

pessoais são o manancial de sua poesia, mas são transformadas esteticamente durante o 

processo criativo, de modo que não é possível estabelecer uma relação direta e simples entre os 

acontecimentos da vida do poeta e o que se manifesta em seus poemas. Somente por meio dessa 

transfiguração, a poesia pode libertar-se do subjetivismo egocêntrico do poeta e entrar em 

relação com a objetividade do mundo. Por conseguinte, somente por meio dela seria possível o 

testemunho.   

 
Não direi que a poesia é um diário íntimo, ou o registo dos factos significativos de 

uma autobiografia espiritual. Mas tenho para mim [...] que ao tempo só escapamos 

com alguma dignidade, na medida em que, sem subserviência, o tornamos co-

responsável dos nossos escritos. [...] Diário íntimo ou fastos espiritualmente 

autobiográficos — a poesia é menos e é mais do que isso. A co-responsabilidade do 

tempo e nossa, que é a única garantia de uma autenticidade — pois que será esta senão 

a busca de uma verdade que está para lá da actividade estética, não tem por fim achar, 

mas testemunhar que insatisfeitamente ela é buscada? —, ultrapassa precisamente o 

solipsismo inerente mesmo à mais convivente das criações poéticas, e concede à 

poesia uma paradoxal objectividade que as fabricações da perfeição artística são 

incapazes de atingir, por demasiado dependentes do gosto [...]. (ibidem, p. 27) 
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Esse modo, proposto por Sena, de entender a relação entre poesia e biografia do poeta 

será fundamental para a produção poética portuguesa do fim do século XX e início do XXI, 

influindo decisivamente na crítica de poesia feita pela Cão Celeste. Ele pode ser traduzido no 

que críticos chamam atualmente de autenticidade, e é com esse entendimento bastante 

contemporâneo que a leitura mais plana desse termo feita anteriormente aqui — relacionando-

o à sinceridade e à originalidade da literatura viva de Régio — começa a adquirir contornos 

bem mais complexos. 

 

 

3.2.4. A questão da autenticidade: segunda camada de leitura 

 

Escrevendo sobre uma determinada poesia contemporânea — associada aos poetas sem 

qualidades, com destaque para José Miguel Silva, Rui Pires Cabral e Manuel de Freitas —, 

Rosa Maria Martelo afirma que, nessa poesia, haveria uma “vinculação do poema a 

experiências vivenciais precisas, assim se sugerindo a autenticidade existencial e expressiva da 

escrita poética” (MARTELO, 2008, p. 291-292). Numa leitura preliminar e superficial, poder-

se-ia dizer simplesmente que essa poesia seria autêntica porque teria origem na experiência de 

vida do poeta — e aqui pareceria ressoar, de certo modo, o enaltecimento camoniano do “saber 

só de experiências feito” (CAMÕES, 2006, p. 188), do poeta que não fala “senão verdades 

puras” que lhe “ensinou a viva experiência” (CAMÕES, 2005, p. 163).  

Contudo, segundo ainda Martelo, a questão da autenticidade torna-se bem mais 

complexa e problemática nessa poesia recente, pois acarreta o cruzamento do plano de recepção 

do texto poético com o plano de suas condições de produção, gerando equívocos na 

compreensão do processo de criação dessa poesia e de sua relação com os leitores. Por um lado, 
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a valorização da autenticidade acaba por revalorizar a biografia do poeta enquanto fonte de sua 

criação. Poetas como Manuel de Freitas propõem uma poesia que abandone quaisquer 

pretensões de impessoalidade e se apresente como um espaço de inscrição autobiográfica. 

Martelo identifica um movimento nesse sentido nos textos críticos de Freitas publicados no 

semanário Expresso. Ela cita a seguinte passagem de uma recensão dele a um livro de António 

José Forte, na qual ele sustenta expressamente o caráter biográfico da poesia: “O que é, então, 

Uma Faca nos Dentes? É, sobretudo, a ardente reivindicação do ‘dia a dia amante do poeta’ 

[...]. Ou seja, a específica e inquebrantável visão da poesia enquanto gesto indelevelmente 

biográfico, com todas as consequências éticas que daí decorrem.” (FREITAS apud MARTELO, 

2008, p. 294). Nesse mesmo sentido, ela constata nesses textos críticos a tentativa de vincular 

o sujeito lírico do poema ao próprio poeta seu autor. Em recensão ao livro Indulgência plenária, 

de Alberto Pimenta — motivado pelo assassinato em Portugal da transexual brasileira Gisberta 

Salce —, Freitas chama de “poeta” ao “eu” que se manifesta no poema e recusa referir-se a ele 

como “sujeito” ou “narrador”: “Este poeta — pois chamar-lhe “sujeito” ou “narrador” seria 

pouco adequado — revê-se e interroga-se no destino de Gisberta [...]” (FREITAS apud 

MARTELO, 2008, p. 293). Ao comentar esse trecho, diz Martelo:  

 
[...] Manuel de Freitas considera que o eu que fala no poema não deve ser reduzido a 

uma figura de enunciação de âmbito estritamente textual, por que este “eu” deve ser 

relacionado com o poeta Alberto Pimenta e com a sua indignação. Não é um 

pormenor despiciendo, é mesmo uma questão estruturante de um distanciamento 

profundo face uma certa linha de modernidade, na qual abstracção e impessoalidade 

se entrecruzam. (MARTELO, 2008, p. 293-294) 

 

Freitas reitera frequentemente em seus textos críticos o valor de uma autenticidade que 

ele entende como estreitamente associada à recusa da impessoalidade na poesia, à revalorização 

da biografia do poeta e a uma revisão da relação entre poesia e confissão. Por outro lado, e aqui 

a questão se complexifica, a biografia e a confissão são problematizadas e ressignificadas, 

assumindo um caráter de efeito discursivo. Numa recensão sua publicada na Cão Celeste, ele 
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ataca veementemente um ensaio de António Cabrita no qual este defende a separação entre o 

poeta e o sujeito do poema e considera um erro a confusão entre ambos. Freitas, ao contrário, 

assinala a coincidência entre eles na poesia portuguesa das últimas décadas, o que aponta como 

o motivo de sua autenticidade, mas faz a ressalva de que essa coincidência não implica um mero 

biografismo: 

 
[...] são vários os exemplos, na poesia portuguesa mais recente, em que a procurada 

indistinção entre sujeito civil e autor do poema adquire foros de poética, sem por isso 

se ancorar numa verosimilhança primária. Trata-se de uma questão já enunciada em 

certos textos de Al Berto, mas que também atravessa a poesia de autores tão diferentes 

como António Manuel Couto Viana, Joaquim Manuel Magalhães ou Adília Lopes, e 

que nos convida a falar, embora numa perspectiva não-biografista, de 

autenticidade.
468 

 

Parece retornar aqui, com algumas modificações, a noção seniana de “transfiguração 

poética” da confissão, no sentido de que a biografia do poeta só se manifesta em seu poema 

após ser transformada esteticamente no processo de criação. Freitas coaduna com essa 

percepção de que a confissão se apresenta no poema como o resultado de um trabalho com a 

linguagem: “Podemos alegar que o sentimento, por mais doloroso que seja, tem por si a 

facilidade de ser um ‘dado imediato’. Em poesia, contudo, nunca é assim; só graças a um 

aturado esforço de construção vocabular, por muito displicente que este pareça ou queira 

parecer, se pode chegar a ‘meia dúzia de palavras simples / encostadas umas às outras a falar 

de nós e do que nos une’.” (FREITAS apud MARTELO, 2008, p. 297). 

Joaquim Manuel Magalhães chama de retórica da sinceridade o efeito discursivo 

produzido por esse trabalho estético vocabular com a confissão e a biografia — ou melhor, com 

o que assume a aparência de uma confissão ou de uma biografia —, ressaltando que a 

sinceridade aqui é um artifício e não deve ser confundida com espontaneidade: 

 
A sinceridade não é retomada [...] como a crença de que a poesia é ou deveria ser 

apenas a expressão da pessoalidade de um poeta. [...] Nenhuma falácia do pessoal é 

                                                           
468 FREITAS, Manuel de. Quem tem medo da realidade? Cão Celeste, Lisboa, n. 2, out. 2012, p. 25. Itálico do 

autor. 
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aqui perspectivada nessa ingenuidade que teria de esquecer o óbvio: o conhecimento 

das intenções de um autor ninguém a não ser o autor pode determinar-lhes a verdade. 

O que é pensado é o efeito de sinceridade como verosimilhança (daí a noção de 

artifício, que tudo em arte tem de ser para ser arte) e nunca como verdade. Trata-se de 

uma retórica da sinceridade, de um artifício da sinceridade [...]. (MAGALHÃES, 

1999, p. 268) 

 

Essa retórica da sinceridade seria uma reação de uma poesia recente que deseja se livrar 

do formalismo impessoal de um determinado tipo de poesia e resgatar a subjetividade, a 

experiência e a circunstancialidade, numa “renovada declaração do mundo e de si”, como já 

afirmara Magalhães (1981, p. 167) quase vinte anos antes a respeito das novas propostas 

poéticas que começavam a despontar. Assim, filtradas e trabalhadas por essa retórica da 

sinceridade de poetas mais recentes, a vida pessoal e a vida social entram novamente na poesia, 

segundo Magalhães: “É a procura de palavras que «edifiquem» uma percepção da vida pessoal 

(em toda a complexidade que aprendemos ser o pessoal) e da vida social (em todo o pesadelo e 

torno que sabemos ser hoje o social), em versos verosímeis, em prosódias e retóricas que não 

privilegiem, antes de tudo o mais, o alçapão em que os neovanguardismos (o que quer que 

sejam) julgam não lidar com o mero banal” (MAGALHÃES, 1999, p. 268). 

Desse modo, a sinceridade — que em Régio era idealizada ainda com cores românticas, 

confundida com espontaneidade — é agora ressignificada, adquirindo o caráter de efeito 

discursivo obtido por meio de artifícios. Logo, não se trata de distinguir nessa poesia as marcas 

deixadas pela biografia do poeta, mas os efeitos retóricos de autobiografia produzidos 

esteticamente pela linguagem do poema. Um dos artifícios utilizados para conferir ao poema a 

aparência de autobiografia é a associação de seu sujeito de enunciação à figura do próprio poeta, 

recurso já identificável na poesia portuguesa dos anos 70, mas empregado mais largamente pela 

poesia portuguesa recente, o que se evidencia na recorrência de sujeitos poemáticos que se 

apresentam como poetas fazendo reflexões sobre eventos ou situações de sua vida cotidiana. O 

poema assume, com isso, uma circunstancialidade ficcional. 
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Daí que Nuno Júdice caracterize os anos 70 como aqueles em que “[o] jogo já não é 

o da sinceridade dentro do fingimento, como em Pessoa, mas o do fingimento dentro 

da sinceridade”. Significativamente, um dos aspectos que se torna mais nítido ao 

longo da década de 90 reside no modo como este tipo de poética também trabalha um 

efeito de não-coincidência entre poesia e poema — sendo que a poesia se constrói 

também sobre a relação entre subjectividade e experiência — embora sem deixar de 

sugerir que este é efectivamente um efeito discursivo, uma espécie de jogo ficcional. 

Algures no espaço incerto da relação entre o poema e uma certa circunstancialidade 

reconhecível como tal pelo leitor, a poesia valoriza o próprio processo da enunciação 

lírica e pode aproximar-se facilmente de registos pseudo-autobiográficos [...]. 

(MARTELO, 2004, p. 248) 

 

Por consequência, como adverte Martelo em seguida, essa circunstancialidade não deve 

ser tomada como o contexto de produção do poema, pois é ficcionalmente produzida para 

conferir ao poema um caráter de realismo e de autenticidade, o que leva frequentemente a 

designarem essa poesia como um novo realismo. A autenticidade obtida pelo efeito de 

autobiografia só é possível por meio de um contrato de leitura tácito em que o leitor abdica de 

qualquer necessidade de veracidade, atribuindo a autenticidade à verossimilhança, e não à 

verdade das circunstâncias narradas no poema.  

 
No que respeita à dimensão quase confessional de muita poesia recente, será, então, 

essencial não perder de vista esse quase. Ele significa que, ao identificar efeitos 

biográficos e autobiográficos, o leitor não precisa de os sujeitar a uma prova de 

verdade (e, em rigor, não poderia fazê-lo) para ter perante si um garante de 

autenticidade. Essa autenticidade é primeiramente estética e só depois ética (ou 

melhor, é ética porque é estética), na medida em que é uma opção estética o que 

permite a cumplicidade do poema com o mundo menor, pobre e em falha que o leitor 

reconhece como seu [...]. (MARTELO, 2008, p. 301) 

 

Haveria, portanto, um anseio do leitor por estabelecer uma relação de identidade e de 

continuidade entre a realidade em que ele próprio vive e o poema, o que não pressupõe que sua 

leitura deste seja crédula e ingênua, mas que ele aceita participar de um jogo que reconhece 

como ficcional. Esse anseio do leitor, e sua aceitação das regras do jogo instituído pelo poema, 

seriam a condição necessária para que se produza o efeito de autenticidade. O desejo do leitor 

de pôr a poesia em relação com o mundo, atendido pelo jogo ficcional do poema, remete mais 

uma vez ao testemunho seniano. De fato, haveria bastante proximidade entre o conceito seniano 

de fidelidade e a autenticidade no sentido que lhe confere a poesia dos últimos anos: 
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O sentido a atribuir à palavra autenticidade, quando ela é aplicada a este tipo de 

poesia, não andará longe do que foi conferido por Jorge de Sena à palavra fidelidade, 

que Manuel de Freitas resume como “uma fidelidade que só adquire pleno sentido se 

abarcar simultaneamente o indivíduo e a condição humana de que faz parte” 

(FREITAS, 2006a). Um misto de “responsabilidade e insubmissão”, acrescentará na 

mesma recensão que estou a citar. (MARTELO, 2008, p. 299) 

 

Existiria na poesia recente um movimento de rejeição a uma poesia abstrata e formalista, 

considerada alheia à realidade contemporânea, e de evidenciação do vínculo entre a poesia e o 

mundo, numa reedição de um testemunho interventivo:  

 
Nas críticas de Manuel de Freitas é recorrente a reprovação do alheamento da poesia 

em exercícios tidos como formais ou formalistas, da mesma maneira que é recorrente 

a expressão de uma grande empatia com obras onde é manifesto o desejo de “não 

separar a arte da vida” [...]. Naturalmente, poder-se-ia objectar que toda a poesia fala 

da vida, ou que é na vida que toda a poesia se inscreve; mas aqui o âmbito da questão 

não é exactamente esse. É, antes, o de se pretender incorporar na poesia uma dimensão 

de actualidade que, de algum modo, possa torná-la actuante. (MARTELO, 2008, p. 

292) 

 

Dessa forma, pouco importaria ao leitor a veracidade dos eventos narrados no poema ou 

a existência de uma real correspondência entre a obra e a vida do poeta. O que lhe interessa é a 

possibilidade de reconhecer sua própria experiência de vida e de mundo na biografia ficcional 

que os versos vão apresentando. Essa relação do poema com a realidade do leitor depende, 

então, de “um efeito de realismo obtido por uma estratégia ficcional” (MARTELO, 2004, p. 

256). Por meio de uma biografia — ficcional, mas verossímil —, o poema oferece experiências 

possíveis de serem partilhadas com o leitor. Ela cumpre, pois, a função de ancorar o poema no 

contexto de sua recepção, estabelecendo, ao mesmo tempo, uma intermediação entre leitor, 

poesia e mundo e diluindo a separação entre o poema e a vida comum. Em outras palavras, “o 

cerne desta relação não está tanto em trazer a vida para o poema quanto em colocar o poema na 

vida” (MARTELO, 2008, p. 301). 

A revalorização da biografia — ficcional ou não, pouco importa — assume, com isso, 

novos contornos, sendo considerada necessária para que se cumpra o ideal do testemunho, pois 
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a biografia constituiria uma ponte entre o poema e o mundo. Ela configura um sujeito de 

enunciação que se apresenta como “um sujeito na vida e não simplesmente um sujeito de dicção 

poética” (MARTELO, 2004, p. 249). Sobre as críticas de Freitas no Expresso, Martelo conclui 

ser possível 

 
afirmar a existência de uma relação entre a) esta defesa da articulação da poesia com 

o seu tempo imediato, b) a recusa da abstracção e c) a defesa de uma continuidade 

biográfica entre o poeta e o sujeito de enunciação (e sublinho que digo continuidade, 

e não identidade, interessando-me sublinhar uma condição de comprometimento 

autoral que o leitor pode reconhecer — continuidade não significa mesmidade). Todas 

estas opções convergem numa escrita pautada pela recusa de um mundo em que o ser 

humano é mercantilizável, descartável, ao qual a poesia responde assumindo um tom 

menor. (MARTELO, 2008, p. 295) 

 

 A biografia cumpre, assim, uma função decisiva numa poesia que busca se afirmar 

enquanto resistência contra um mundo regido pelas leis do mercado e pelas relações de 

produção e consumo. Ela põe em evidência as ruínas do contemporâneo, cria um sujeito-poeta 

ficcional que narra sua vivência de um cotidiano precário num mundo degradado, 

experimentando a todo momento a perda, a falta e o desabrigo, como visto anteriormente: “É 

por esse motivo que a configuração autobiográfica e existencial da voz lírica é tão importante, 

tornando-se uma das condições de autenticidade desta poesia: aproximando o sujeito de 

enunciação das figuras que este evoca, situando-o na mesma vida, ela coloca-o na situação de 

ser mais um dos emblemas da ruína que é mostrada nos poemas” (MARTELO, 2008, p. 300). 

Numa afinidade com o testemunho seniano, a autenticidade diz respeito à capacidade 

da poesia de dar a ver o mundo e restabelecer os elos do leitor com sua própria experiência, o 

que é feito mediante uma autobiografia construída por uma retórica da sinceridade, como 

definida por Joaquim Manuel Magalhães. Essa construção de uma autobiografia ficcional seria 

possibilitada pelo caráter paradoxal da poesia, que, como defende Freitas, é “simultaneamente 
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ficcional e autobiográfica”469, na medida em que se faz a partir da experiência do poeta, mas 

uma experiência necessariamente transfigurada e ficcionalizada quando convertida em poesia. 

 

 

3.2.5. Cão Celeste e o retorno à biografia 

 

Também nas páginas da Cão Celeste se constata um movimento de revalorização da 

biografia do autor, evocada constantemente em seus textos críticos. As obras poéticas, e 

artísticas de um modo geral, são analisadas por seus colaboradores quase sempre com a 

preocupação de estabelecer elos entre elas e seus autores, valendo-se de eventos da vida pessoal 

destes que possam ser postos em diálogo com suas obras. No entanto, o retorno à biografia não 

significa o retorno ao biografismo. Não se trata de utilizar a vida do artista para explicar sua 

obra nem de buscar nesta possíveis marcas biográficas que permitam delimitar sua 

personalidade, como era comum na crítica presencista. Trata-se, sobretudo, de recorrer à 

biografia do artista como forma de conferir autenticidade à sua arte, ancorando-a em suas 

experiências de vida, com o intuito claro de demonstrar que a obra não resulta de um trabalho 

formal que exclua a realidade exterior, mas deriva da vivência de mundo do seu autor, como, a 

propósito, é visado pela poética do testemunho. Desse modo, a biografia é evocada numa busca 

por um efeito de autenticidade, não como um movimento de regresso ao biografismo, o qual, 

aliás, é reiteradamente atacado pelos colaboradores. 

Além dessa busca por um efeito de autenticidade, a revalorização da biografia pode ser 

entendida também como uma reação às várias teorias que sustentaram o desaparecimento ou 

apagamento do autor na literatura moderna, surgidas ainda na década de 1950, largamente 
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difundidas a partir dos anos 1960 e detentoras de um prestígio que perdura até os dias atuais. 

Barthes com a “morte do autor”, Blanchot com o conceito de “neutro”, Foucault com a 

despersonalização do sujeito, todos propuseram e propagaram a noção de um desvanecimento 

do sujeito no espaço literário, da dissolução da unidade do eu, num processo de obliteração da 

instância autoral que teria resultado numa crítica textualista, avessa a quaisquer considerações 

sobre a biografia ou as intenções do autor. De acordo com esse pensamento, na modernidade a 

palavra literária não seria mais a expressão de uma interioridade subjetiva, mas sofreria um 

processo de dessubjetivação e exteriorização. Como resume Roberto Machado, 

 
[...] o ser da linguagem da literatura moderna é também elisão do sujeito, da alma, da 

interioridade, da consciência, do vivido, da reflexão, da dialética, do tempo, da 

memória... No momento em que a linguagem escapa da representação clássica e é 

tematizada como significação na modernidade, a palavra literária se desenvolve, se 

desdobra, se reduplica a partir de si própria, não como interiorização, psicologização, 

mas como exteriorização, passagem para fora, afastamento, distanciamento, 

diferenciação, fratura, dispersão com relação ao sujeito, que ela apaga, anula, exclui, 

despossui, fazendo aparecer um espaço vazio: o espaço de uma linguagem neutra, 

anônima. O aparecimento ou reaparecimento do ser da linguagem é o 

desaparecimento do sujeito. (apud LEVY, 2003, p. 55) 
  

Os colaboradores da revista, sobretudo na voz de Manuel de Freitas, insurgem-se 

energicamente contra esse apagamento do sujeito na literatura, atacando as correntes 

textualistas e afirmando, repetidas vezes, que toda literatura é necessariamente subjetiva. Nesse 

sentido, Freitas ataca os críticos que “resvala[m] numa espécie de pré-estruturalismo serôdio, 

como se a impessoalidade fosse em si um valor sagrado ou um dado estético adquirido e 

inviolável”470. Em seguida, ao mesmo tempo que rejeita o que chama de “biografismo linear”, 

defende, por outro lado, a subjetividade como inerente à poesia, além de sustentar a presença 

na obra da experiência biográfica do poeta — retomando, porém, a concepção seniana de que 

essa experiência é transfigurada durante a criação poética:   

 
Toda a poesia é subjectiva, independentemente do seu grau de confessionalidade. Não 

se veja nisto qualquer cratilismo, nem um cândido regresso ao biografismo linear, mas 
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os poemas de Trakl só poderiam ter sido escritos por Trakl, os de Eliot por Eliot, e 

por aí adiante. Quando Fernando Assis Pacheco fala da «cintura de merda» que o 

rodeia, em plena guerra colonial, não recorre a uma metáfora, mas à extrema e 

concreta violência do que era então por si vivido. O mesmo me parece válido para 

Jorge de Sena, ao referir-se a um clarividente motorista de táxi em «Lisboa — 1971», 

ou para Eugénio de Andrade, quando relata, num magnífico poema em prosa, a morte 

do gato Mickey. E um poema como «Bayern de Munique 1 X Futebol Clube do Porto 

2», de José Miguel Silva, parte, inegavelmente, de uma emoção vivida (que o poeta, 

claro está, rememora e transfigura em excelente poesia — mas isso é outra 

questão).
471 

 

Por conseguinte, há nos textos críticos da Cão Celeste uma recusa perceptível de se 

utilizar o termo “sujeito lírico”, ou outros afins a esse, para se referir ao “eu” que se apresenta 

no poema, antes preferindo-se claramente chamá-lo de “poeta”. Numa recensão ao livro Mis 

padres: Romeo y Julieta, de Pablo Fidalgo Lareo, Rui Catalão insiste continuamente que é o 

próprio poeta que se manifesta em seus poemas, citando seus versos como se fossem suas 

reflexões e declarações sobre sua relação com os pais: 

 
O resto são pensamentos sobre a mãe castigadora: «o desejo de tocar quem se destrói 

/ é tão forte como o de destruir-se / e de uma mulher que deseja morrer / nasce sempre 

um novo homem.».  

E o novo homem, é o poeta sempre a fugir da casa familiar, sempre a regressar?
472

  

 

O poeta fecha os segredos de casa, guarda os segredos da mãe [...].
473

  

 

Diz o poeta: «eu só consigo amar nestas casas / em que sei que se trabalhou / até à 

exaustão» (p. 69) e está errado: ele só pode trabalhar nas casas em que se amou até à 

exaustão. É o próprio poeta a corrigir-se: «Cada qual cuida do seu pai / e faz dele a 

sua última obra-prima.»
474

 

 

O que é um filho impossível? Os filhos não são impossíveis. Ou existem, ou não 

chegam a nascer. Se um filho existe, é porque não é impossível. «Os pais enlouquecem 

perante um filho impossível.» (p. 77). Pode a loucura acontecer perante a 

impossibilidade? Certamente. Mas como pode ser o filho impossível se nasceu 

entretanto? Só é impossível o que não nasce. Como por exemplo, o filho que une dois 

pais inconciliáveis. E quem é esse impossível filho conciliador senão o próprio 

poeta?
475 
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 Num ensaio em que busca identificar o processo de composição dos “afro-sambas” de 

Vinicius de Moraes e Baden Powell, Luca Argel considera que a gênese dessas canções estaria 

na vida e na personalidade de Vinicius, diminuindo a importância de possíveis métodos de 

criação conscientemente adotados: 

 
Na minha interpretação, a crescente preferência pela companhia dos parceiros durante 

a criação das músicas era a consequência direta de um entendimento, por parte de 

Vinicius, de que letra e música constituíam uma unidade poética que não deveria ser 

tratada de modo fragmentário. Mas a explicação de Tonia [Carrero] é muito mais 

singela — e certeira, creio. Segundo ela, Vinicius simplesmente queria companhia, 

pois estava se sentindo solitário conforme envelhecia. Pode parecer superficial, mas à 

luz da biografia do autor, essa interpretação é muito lúcida e perspicaz. Vinicius, 

apesar de dispor de todos os meios e competências para tal, compôs pouquíssimas 

músicas sozinho. Porquê? Nas palavras de Tonia, ele simplesmente «não resistia ao 

ser humano». Muito mais que o processo de composição, a Vinicius interessava o 

contacto, a troca, a experiência da amizade e do convívio.
476  

 

Argel atribui a capacidade de Vinicius de aliar poesia e música à sua “personalidade 

sempre conciliadora”477, relacionada ao seu trabalho como diplomata. De acordo com ele, o 

processo de composição dos afro-sambas e os motivos de sua singularidade só poderiam ser 

discernidos quando se apagasse a separação entre o artista e o homem: “Acredito que é ao 

aceitar esse facto, e ao começar a confundir o Vinicius-artista com o Vinicius-ser-humano, 

deixando as características dos dois contaminarem-se livremente, que finalmente poderemos 

estar, talvez, nos aproximando da pista certa sobre o que faz d’Os Afro-Sambas um objeto tão 

singular na música brasileira, e como ele surgiu”478. Ele conclui que a genialidade de Vinicius 

deriva de a poesia ser para ele um modo de vida, conferindo, assim, à sua produção poética e 

musical um caráter de autenticidade ao tomá-la como oriunda de uma vivência. Os temas do 

amor e da morte, caros à sua obra, teriam origem em experiências pessoais, desinvestidos de 

um caráter meramente metafísico ou literário e ancorados na vida do poeta: 
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A figura de Orfeu é o protótipo do poeta completo, com o qual Vinicius flertou e, em 

muitos aspectos, logrou ser, tanto na arte, quanto na vida. A figura de poeta «oficial» 

(talvez o último de que temos notícia no Brasil); o protagonismo do amor em todos os 

momentos da vida, acompanhado pelo seu caráter sempre trágico; a presença 

constante da morte como elemento sinistro e obscuro que, apesar das aparências, é 

uma nota constante em toda sua obra poética; tudo isso só vem confirmar aquilo que 

Drummond já dizia: «Vinicius foi o único poeta brasileiro que viveu como poeta».
479 

 

Nessa perspectiva, há uma necessidade tácita na revista de indicar o momento biográfico 

em que o poeta escreveu o livro ou poema em questão, enfatizando-se como sua obra resultou 

diretamente de suas experiências pessoais. Dessa forma, ao analisar o livro Fängelse, de Tomas 

Tranströmer, Cilleruelo põe em evidência os acontecimentos na biografia do poeta que estariam 

diretamente relacionados à escrita do livro, destacando-o como resultado de uma visita 

específica do poeta a uma prisão para jovens, o que ele atesta citando versos que estariam em 

diálogo com esse evento: 

 
Em 1959, a visita à prisão para jovens de Hällby, cujo director era seu conhecido, 

inspira-lhe uma brevíssima colecção de haikus sobre a vida no cárcere, publicados em 

1951 sob o título Fängelse (Prisão). São apenas nove textos, 153 sílabas — menos 

uma do que um soneto. Parece um gesto menor, intranscendente, porventura 

anedótico. Num dos haikus lê-se: «Vidas mal escritas / a beleza persiste / como uma 

tatuagem».
480

 

 

 Em seguida, Cilleruelo ressalta que o livro não se baseou em notícias de jornal, mas na 

experiência direta do autor. Ao mesmo tempo, há uma insinuação bastante sutil de que os 

críticos contrários ao poeta careceriam de legitimidade porque não teriam vivido a realidade de 

sua época de modo direto, mas tão somente com a mediação dos jornais. Parece haver aqui a 

apreciação da experiência imediata do autor como critério de autenticidade de sua obra: 

 
Os acontecimentos, guerras e injustiças que iriam ter lugar durante as duas décadas 

seguintes à escrita destes poemas convulsionaram o planeta. Em vários momentos 

desta época perturbada, Tranströmer foi acusado de passividade e de silêncio em 

relação aos factos que enchiam as páginas dos jornais onde clamavam intelectuais e 

escritores nas mais diversas línguas. Mas não Tranströmer, que mais tarde escreverá 

que encontrou num baldio «um jornal cheio de factos esquecidos há muitos meses».  
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A lição destes nove haikus é, no entanto, luminosa. É certo que o poeta falou das 

«vidas mal escritas» da sua época, mas apenas daquelas que conheceu directamente, 

não através de uma crónica de jornal.
481 

 

Cilleruelo situa o livro na trajetória biográfica do autor, considerando-o uma espécie de 

ligação ou de ponto de passagem entre dois momentos de sua vida. O livro partiria da 

experiência de sua visita a uma prisão e prenunciaria uma fase posterior da vida do poeta, na 

qual ele trabalharia numa outra prisão para jovens. A obra, portanto, é enredada na biografia do 

autor, e seus versos são citados como um meio de atestar sua vivência:  

 
Estes nove haikus tiveram também um carácter premonitório no que respeita à sua 

própria biografia. No ano seguinte arranjou emprego como psicólogo — disciplina 

em que se tinha formado na Universidade de Estocolmo, a par de estudos de literatura, 

poética e história da religião — na prisão para jovens de Roxtuna, no município de 

Linköping, 170 quilómetros a Sudeste de Estocolmo. Entre jovens delinquentes 

viciados em drogas e em álcool, que procuravam a sua reinserção social, trabalhou o 

poeta durante seis anos. «Faz-se ruído / para espantar o tempo / para o apurar».
482 

 

 Ao mencionar os livros posteriores de Tranströmer, Cilleruelo novamente situa-os na 

biografia do autor, compreendendo-os como integrantes de uma nova fase de sua poesia, 

associada por ele à mudança do poeta da cidade de Estocolmo para Västeräs. Essa mudança 

teria estimulado novas formas e motivos em sua obra poética. Logo, a biografia do poeta assume 

uma importância fulcral, pois determinaria os rumos de sua escrita. Cilleruelo deduz que o 

“único compromisso” que a obra poética de Tranströmer “reconhece é a sua própria vida”483. 

Além disso, na crítica de Cilleruelo a biografia de Tranströmer cumpre também a função 

de estabelecer uma conexão entre sua poesia e o mundo, de tal modo que a vida do poeta 

converte a obra num testemunho de uma realidade específica. Ele começa seu texto com uma 

longa descrição de Runmarö, ilha próxima a Estocolmo onde, como ele revela, o poeta nórdico 

passou parte de sua infância. Fornece detalhes sobre a paisagem local: os bosques, os prados, 
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as árvores, as flores, as casas. O crítico parece preparar o terreno para a leitura que apresentará 

em seguida do livro 17 poemas, de Tranströmer, na qual evoca um fato da vida do poeta — sua 

infância em Runmarö — para transformar os elementos da natureza presentes no livro numa 

representação da paisagem nórdica da ilha: a biografia confere aos versos a concretude de uma 

realidade específica, da qual se tornam um testemunho: 

 
17 Poemas é o fruto de um esforço criativo para estabelecer a simbologia da paisagem 

nórdica concebida como um ente vertical e unitário. Uma paisagem na qual todos os 

elementos surgem imbricados numa linha ascendente, desde a formiga ao céu 

estrelado. Desde o insecto às constelações, cria-se uma única pele de escuridão e frio, 

o rosto do Norte, onde tudo vive entrelaçado: «Olha a árvore cinzenta. Fluiu o céu / 

através das suas fibras até à terra». Paisagem, Natureza nórdica, imbricação sentida 

talvez nos Outonos de Runmarö que produz «Breves instantes / de liberdade [que] se 

ocultam de nós próprios». Isto é, poemas.
484  

        

 Procedimentos como os descritos acima são adotados sistematicamente por Cilleruelo 

em seus textos críticos na Cão Celeste. Ao escrever sobre Inger Christensen, ele se preocupa 

em identificar em sua biografia as circunstâncias e acontecimentos que estariam na sua gênese 

como poeta. Desse modo, na descrição de sua infância, sugere a associação entre determinados 

aspectos de seu ambiente familiar e algumas características de seu posterior trabalho criativo e 

de sua formação como poeta: 

 
O pai dela era alfaiate e a mãe tinha sido cozinheira. Viviam num bairro operário. Da 

infância da primogénita dos Christensen, os biógrafos proporcionam duas imagens 

que acabam por se tornar significativas. A primeira é a da estante onde a mãe guardava 

os livros que lhe tinham oferecido; a segunda é a da mesa da sala de jantar cheia de 

padroeiros e quadros durante os anos da Guerra Mundial. Inger, cujos resultados na 

escola eram já excelentes, sabia desde criança que algo tão simples e natural como 

uma peça de roupa era fruto de um intrincado labirinto de formas geométricas e 

extenuantes medidas.
485

 

 

Cilleruelo sugere que o ofício do pai da poeta teve influência sobre o complexo trabalho 

formal de sua poesia, qualidade que ele acentua diversas vezes em sua crítica. Ao mesmo tempo, 
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a afeição dela pelos livros e pela leitura teria sido estimulada, de certo modo, pela estante de 

livros da mãe, e sua genialidade já podia ser pressentida em seu desempenho na escola.  

A intenção de delimitar as origens de Christensen manifesta-se também no cuidado de 

fornecer a data e o local exatos de seu nascimento, indo ao ponto de informar a quantidade de 

habitantes de sua cidade natal no ano em que ela nasceu, como se essa informação contribuísse 

para reconstruir o cenário de sua primeira infância: “A poeta nasceu em Vejle, cidade litoral 

situada no Leste da Jutlândia, a península continental da Dinamarca, a 16 de Janeiro de 1935. 

Nesse mesmo ano, as autoridades efectuaram um recenseamento completo do país, que 

terminou no dia 5 de Novembro. Nesse dia habitavam em Vejle 24353 pessoas, cerca de metade 

da população actual”486. Assim, Cilleruelo esforça-se por reconstituir a ambientação da infância 

de Christensen, numa busca pelas origens remotas de sua poesia, dos elementos de sua vida 

familiar que contribuíram de algum modo para sua poética, numa valorização da biografia 

enquanto fonte da poesia.  

Em seguida, ele continua a narração da biografia da poeta, mais voltado agora para sua 

juventude, relatando seus contatos com outros poetas, suas primeiras publicações, além de 

indicar as áreas de conhecimento que ela estudou, como se sua formação acadêmica fosse 

determinante para sua obra — de fato, a informação de que ela era professora de matemática é 

importante para a argumentação de Cilleruelo, que intenta demonstrar a construção racional, 

lógica e numérica dos livros de Christensen. Ele parece estar em busca também do momento na 

trajetória da poeta em que a poesia adquire centralidade, chegando a especular sobre o ponto 

exato de sua biografia em que ela decidiu seguir vida literária, como se procurasse detectar, 

enquanto um fator relevante, o momento a partir do qual a poesia se torna seu projeto de vida: 

 
Depois do ensino secundário, em 1954, matriculou-se num curso de filosofia na 

Universidade de Copenhaga. Enviou alguns poemas para a Hvedekorn (Tremor), 

revista poética que se mantém activa desde 1920. O seu director na época, o crítico 

Torben Broström, incluiu-os num número de 1955. Através da revista descobriu um 
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grupo de poetas que estudavam em Århus (como se escrevia então o nome desta 

cidade). E pouco depois transferiu os seus estudos para a escola de magistério de 

Aarhus, a segunda cidade dinamarquesa em número de habitantes, situada no 

Nordeste da Jutlândia. No seu Seminarium licenciou-se em 1958 como professora de 

matemática. Os biógrafos relatam que, assim que chegou à cidade, se dirigiu à porta 

da casa de Poul Borum (1934-1996), um dos poetas que tinha lido na revista 

Hvedekorn. Poder-se-ia dizer que nesse mesmo momento Inger Christensen iniciou a 

sua vida literária enquanto decisão.
487 

 

Há uma preocupação excessiva de Cilleruelo de descrever em detalhes os locais que 

Christensen frequentou, notadamente o contexto em que ela escreveu os seus livros. Dessa 

forma, ele faz uma descrição minuciosa da Escola de Arte de Holbaek, de sua localização numa 

antiga granja rural, do formato em U de seu edifício, especificando inclusive a espécie das 

árvores que a rodeiam, além de apresentar com pormenores a biblioteca e as residências dos 

professores. Cilleruelo parece fazer essa longa descrição apenas para arrematar com o dado 

mais importante: “Enquanto Inger vivia e trabalhava na Escola de Arte surgiu, em 1963, um 

segundo livro, Graes (Erva)”488. Ele busca reconstituir o contexto pessoal imediato da poeta no 

momento da escrita de seu livro, com o pressuposto implícito da significância de tal contexto 

para a obra produzida. Após a descrição da Escola, Cilleruelo revela o motivo de conceder tanto 

destaque ao período em que ela esteve lá: seria a fase que melhor representaria a centralidade 

da poesia em sua vida: “Este período de Holbaek é uma metáfora da vida tal como Inger havia 

decidido vivê-la, após ter colocado a poesia no centro da sua vida pessoal e profissional: dava 

aulas de literatura com o marido, também poeta, e escrevia”489. Em diversos momentos de sua 

crítica, ele parece querer demonstrar como a poesia está imbricada na vida da poeta, como se a 

prova de tal imbricação fosse necessária para atestar a autenticidade de sua poesia. No trecho 

citado a seguir, empenha-se em estabelecer novamente conexões entre a poesia e a vida de 

Christensen, recorrendo a um documentário sobre ela para afirmar que a janela referida num de 
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seus poemas seria a janela de seu apartamento, e que as pombas que, no poema, pousam no 

parapeito eram as pombas que voavam no céu de Copenhagen:  

 
O poema que reflecte sobre as pombas [...] continua da seguinte forma: «hoje que está 

a chover / e como sempre que chove / aterram pousam suavemente / no parapeito da 

janela». A luz que filtra esta janela e aquilo que ilumina podem ver-se no 

documentário Cikaderne findes (As cigarras existem) filmado por Jytte Rex, em 1998, 

dentro do apartamento de Inger Christensen em Östebro, bairro residencial no Norte 

de Copenhaga.
490

  

 

 Em outro texto crítico, desta vez sobre Rui Caeiro, Cilleruelo utiliza uma metáfora do 

próprio poeta para acentuar ainda mais essa relação entre obra e biografia do autor, com a 

sugestão de que a vida do poeta seria o papel no qual sua poesia é escrita — portanto, uma 

escrita que ganha autenticidade na medida em que tem como suporte a vida de seu autor, 

rejeitando a natureza abstrata das palavras e conferindo-lhes uma concretude orgânica: “Para 

começar nunca usou heterónimos, e a sua poética num aforismo de Sobre a nossa morte bem 

muito obrigado regressa com firmeza à voz homónima, a que combina o homem e o poeta: 

«Tecido em carne viva — única coisa em que verdadeiramente dá gosto escrever» [...]”491.  

Com efeito, essa tentativa de atrelar a obra do autor à sua biografia manifesta-se em 

textos de vários colaboradores da revista. Ricardo Marques, por exemplo, ao discorrer sobre as 

colagens de Matisse, inicia seu texto relacionando um evento da vida pessoal do pintor — a 

superação de um câncer — aos resultados que esse evento teria produzido em sua obra. Há uma 

tendência de associar as fases da produção do artista a momentos ou experiências marcantes de 

sua vida pessoal, estabelecendo um constante diálogo entre biografia e obra no qual ambas se 

modificam reciprocamente. Nesse sentido, ele ressalta que a fase das colagens de Matisse é 

conhecida como “segunda vida”, realçando a relação entre a arte e a biografia do artista: “Uma 

segunda vida: assim se intitulou a última fase de Matisse — após ter sido diagnosticado com 
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um cancro, e operado com sucesso, o mestre francês gastaria a sua última década (c. 1941-

1953) a reflectir sobre a prática de uma vida dedicada à arte, naquele que para muitos foi o seu 

período mais interessante: as colagens”492. 

 Hugo Pinto Santos radicaliza esse intrincamento entre obra e biografia do autor. Numa 

análise de dois poemas de Sena sobre a morte, ele sustenta que um deles indiciaria o poeta 

vivenciando antecipadamente o fim próximo de sua vida, indo ao ponto de alegar que seu ritmo 

reproduziria o batimento do coração do poeta pressentindo sua própria morte. Desse modo, a 

morte no poema de Sena é apresentada não como um tema abstrato ou metafísico, mas como 

uma vivência do autor, por mais paradoxal que possa parecer. Por conseguinte, a temática do 

poema ganha autenticidade ao ser investida da experiência biográfica do poeta: 

 
Num poema de 1938, escrevia Sena: «A minha morte / há-de ser só morte, / uma 

simples morte de morrer.» [...]. E aquele poema de 1938, precisamente chamado 

«Morte», encontrará, ainda, eco numa outra composição, recolhida em Poesia II («Os 

Poetas Envelhecem») — «Eu creio que isto é morte. Durará / ou muito ou pouco 

tempo até ao fim. / Mas é a morte me inundando fria.» (p. 758). Contudo, é 

esclarecedora a distância que os separa, e não é apenas os quase quarenta anos de 

afastamento cronológico entre eles. No poema que Sena escreveu em 1974, a morte 

já não é uma questão, mas uma vivência profundamente intuída, pressentida, quase já 

experimentada. A vocação deíctica expressa pelos versos estende-se em plena tensão. 

O assento [sic] sincopado dos termos do verso, oscilantes, sobretudo, entre uma e duas 

sílabas, lê-se como o batimento de um coração que sente perto o fim. (Tragicamente 

correcta, tal intuição viria a verificar-se escassos quatro anos volvidos.) A 

profundidade do sentimento mortal do sujeito da escrita, que abandonou já qualquer 

tentativa de «fingimento poético» e assume a sua civilidade plenamente humana, 

posiciona o poema numa impiedosa expedição de reconhecimento.
493 

 

Em alguns textos da revista, o colaborador dispensa a análise da obra do autor e dedica-

se exclusivamente à descrição de sua personalidade e de sua vida cotidiana, o que é feito não 

somente com os poetas, mas com os artistas abordados em geral. Miguel Martins, por exemplo, 

concentra-se no caráter e nos hábitos de Mário Alberto, abstendo-se de considerações sobre sua 

produção artística: 

 

                                                           
492 MARQUES, Ricardo. Nota de rodapé. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 58. Itálico do autor.  
493 SANTOS, Hugo Pinto. A segunda parte do prodígio. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 73. 
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Durante décadas, quem da baixa lisboeta fosse frequente passageiro, e dado a reparar 

nas fisionomias mais incomuns ou assíduas, não poderia deixar de se intrigar com a 

pinta do Mário, simultaneamente doce e impositiva, da qual saltava à vista uma 

invulgar mescla de popularidade e erudição. O mais das vezes, passeava sozinho, 

descendo a Avenida, parando para um copo numa qualquer tasca das Portas de Santo 

Antão, apoderando-se de toda a extensão geográfica e humana da Rua Augusta. Mas, 

por vezes, era acompanhado por uma beldade, por uma luminária ou por um trânsfuga 

da sociedade, a todos tratando em consonância com o respectivo merecimento.  

[...] 

E quem era, afinal, Mário Alberto (1925-2011)? Pintor, cenógrafo, homem de teatro 

em praticamente todas as suas especialidades, bon vivant tanto quanto a vida lho 

permitia, impiedoso e inigualável iconoclasta, e, sobretudo, um homem honesto, 

recto, bom, e inimigo apenas da estupidez e do egoísmo. Excessivo, por vezes, [...] 

mas, tão-só, porque intransigente quanto às suas convicções mais fundas. E, a 

contrabalançar essa propensão, veja-se a fiabilidade dos seus afectos, por exemplo a 

vários passos da pena do seu «manito» de sempre Luiz Pacheco.
494

 

 

 Essas afirmações de Martins são bastante significativas para a relação entre biografia e 

autenticidade que aqui se intenta demonstrar. Primeiramente, Mário Alberto é descrito como 

um bon vivant, o que remete ao estereótipo do artista boêmio e amante dos prazeres da vida, 

sugerindo que o pintor não é artista apenas em seu ofício, mas vive como um artista. E, acima 

de tudo, como um artista moderno, o que se evidencia na iconoclastia e no sincretismo (popular 

e erudito ao mesmo tempo) de sua personalidade — duas características geralmente 

relacionadas à arte moderna —, e também na sua flânerie habitual pelas ruas da baixa lisboeta, 

perambulação enquanto fruição estética da cidade que foi associada por Baudelaire à vida 

urbana na modernidade. Esses elementos, aparentemente insignificantes, tacitamente conferem 

autenticidade à arte de Mário Alberto, pois indicam que esta não resulta apenas de um trabalho 

com a forma, mas, sobretudo, provém diretamente da biografia e da personalidade do pintor. 

Ou seja, trata-se de uma arte vivida, feita por um homem para quem a arte é não somente um 

ofício, mas um estilo de vida.  

Segundo, é notável nesse fragmento a importância concedida às qualidades morais de 

Mário Alberto: honesto, reto, bom, inimigo da estupidez e do egoísmo. Mesmo quando se 

menciona um defeito seu, esse defeito é logo atenuado com o intuito de absolvê-lo, como 

                                                           
494 MARTINS, Miguel. Desenho de Mário Alberto com uma nota de Miguel Martins. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, 

dez. 2016, p. 45.  
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quando Martins declara que Mário Alberto era por vezes “excessivo” apenas porque era um 

homem de “convicções fundas”, assegurando em seguida que os seus excessos eram 

compensados pela sua “fiabilidade”. As qualidades morais positivas do autor são evocadas 

habitualmente pelos colaboradores, o que parece ser uma tentativa de, por associação, conferir 

integridade e fiabilidade também à sua obra — e, porque íntegra e fiável, ela seria também 

autêntica. De fato, Sena defendia a integridade como uma qualidade indispensável para a 

fidelidade (1988b, p. 160), conceito muito próximo do de autenticidade, como visto 

anteriormente. 

 Parrado inicia sua crítica da poesia de Wislawa Szymborska utilizando-se de uma 

estratégia semelhante. Ele apresenta primeiro a biografia da poeta e descreve brevemente sua 

personalidade. Informa que ela nasceu em 1923, na cidade polonesa de Kórnik, “conheceu o 

horror da Segunda Guerra Mundial” e “atravessou as pesadas décadas do comunismo”495. Ele 

mescla a descrição das qualidades morais da poeta com asserções sobre a importância de sua 

obra: Szymborska seria uma mulher “excepcional”, “discreta”, “detentora de uma sageza 

inconfundível”, ao mesmo tempo que “é responsável por uma das obras maiores da poesia 

europeia da segunda metade do século XX e da primeira década deste nosso século”496. Antes 

mesmo da análise da obra da poeta, a apresentação das severas dificuldades que ela enfrentou 

em sua biografia, da sua capacidade de superá-las, e da excepcionalidade de seu caráter e sua 

personalidade fornece indícios preliminares da autenticidade da poesia que será abordada em 

seguida, escrita não por uma mulher comum, mas por uma mulher possuidora de qualidades 

morais admiráveis e de uma experiência de vida notável que ela traduziu em seus versos. 

 Essa revalorização da biografia pode ser considerada, enfim, uma decorrência 

presumível do ideal de testemunho. A importância conferida às qualidades morais do poeta ou 

                                                           
495 PARRADO, Luís Filipe. Descrever este voo e não acrescentar a última frase. Cão Celeste, Lisboa, n. 4, nov. 

2013, p. 30. 
496 Idem. 
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do artista, assim como às experiências significativas que viveu, parece trazer implícito que sua 

própria vida é um testemunho do mundo, na medida em que as experiências e os aspectos da 

personalidade do artista ressaltados pelos colaboradores revelam, com frequência, uma conduta 

eticamente compromissada com a realidade. Ilustrando com um caso já citado, Mário Alberto 

é descrito por Martins como um homem fiável, “honesto, recto, bom, e inimigo apenas da 

estupidez e do egoísmo”, qualidades que demonstram uma atitude ética de preocupação com o 

outro.  

As experiências descritas do artista podem indicar também, de algum modo, o diálogo 

intenso de sua vida pessoal com o contexto histórico em que se insere. Dentre tantos 

acontecimentos na trajetória biográfica de Szymborska, Parrado seleciona justamente as 

experiências com uma dimensão histórica mais marcada, como a Segunda Guerra e o período 

sob o regime comunista. Além disso, a biografia do artista serve muitas vezes como ponte entre 

sua arte e o mundo. Como visto na crítica de Cilleruelo sobre Tomas Tranströmer, a experiência 

de vida do autor põe sua obra em conexão com uma realidade específica, transformando-a num 

testemunho dessa realidade. Desse modo, tanto a obra quanto a própria vida de seu autor 

adquirem um caráter de autenticidade testemunhal, avalizada pela interação que se estabelece 

entre elas e o mundo. A biografia do autor, portanto, é constantemente evocada pela revista 

como um meio de conferir autenticidade aos artistas e obras que ela aborda em seus textos, ao 

mesmo tempo que é tomada também como uma garantia do valor testemunhal dessas obras e 

da arte de seus autores. 

 

 

 

 

 



269 
 

3.3. A comunicabilidade 

 

 Um dos valores mais importantes para o ideal de testemunho da Cão Celeste é a 

comunicabilidade da poesia. Analisam-se neste capítulo as características dessa 

comunicabilidade, seu surgimento e desenvolvimento, bem como sua importância para a poesia 

portuguesa das últimas décadas. Como se verá, a revista pleiteia constantemente em suas 

páginas uma linguagem poética comunicante, que ela considera a mais adequada para 

testemunhar e intervir na realidade contemporânea. Não somente nos seus textos críticos, mas 

também na poesia que a revista publica transparece essa valorização da comunicabilidade da 

poesia.     

 

 

3.3.1. O desejo de comunicar 

 

Como visto anteriormente, Joaquim Manuel Magalhães, em seu livro de críticas e 

ensaios Os dois crepúsculos, de 1981, chamava a atenção para a necessidade de uma nova 

poesia que empreendesse um “regresso às histórias”, um “voltar a contar” por meio de uma 

“linguagem limpa” de “palavras comuns” (1981, p. 168). Essa defesa da discursividade na 

poesia era uma reação a duas correntes poéticas formalistas surgidas em Portugal na década de 

1960: a Poesia Experimental e a Poesia 61 — esta última, em particular, teria larga influência 

na poesia portuguesa por pelo menos duas décadas. Incomoda Magalhães o que ele julga ser 

uma excessiva preocupação formal desses dois movimentos em detrimento da subjetividade e 

da referencialidade. No entanto, ele reconhece a importância de ambas para a renovação da 

poesia portuguesa produzida naquela época: 
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A Poesia 61 [...] e a Poesia Experimental desempenharam o papel, enquanto grupos, 

de importar de novo o reconhecimento duma hipótese poética que surgisse preocupada 

com o poema enquanto objecto verbal [...]. Em síntese, a perspicácia desses dois 

sectores consistiu em tentar demonstrar que era possível um discurso materialista sem 

o imediatismo do compromisso, reiterado para aliviar a consciência, e sem a obsessiva 

atenção formalizadora aos processos da lírica sentimentalizante tradicional. 

(MAGALHÃES, 1981, p. 256) 

 

A poesia produzida até o surgimento desses dois movimentos era, de um modo geral, 

ou submetida a uma doutrina ideológica, como no caso do Neorrealismo, ou ainda marcada por 

um subjetivismo sentimentalista de cariz romântico, em ambos os casos constituindo 

linguagens, segundo Magalhães, já convencionadas e estafadas, numa repetição de fórmulas 

poéticas que pouco espaço deixava para a inovação. A especificidade da linguagem poética, seu 

modo próprio de tratamento da matéria verbal, era negligenciada em prol de uma concepção de 

poesia que a reduzia a um mero veículo, seja de uma ideologia, seja da interioridade de um 

sujeito. De acordo com Magalhães, a Poesia 61 e a Poesia Experimental vieram libertar a poesia 

portuguesa desses condicionamentos que lhe eram exteriores:   

 
Essa libertação da nossa poesia deve, nessa época, bastante ao esforço teórico e prático 

dos poetas que se delimitam nesses dois campos. [...] num momento em que o peso 

de propostas poéticas anteriores se tornava morto pela prática dos epígonos e pela 

incapacidade de auto-ultrapassagem de muitos dos poetas até então escrevendo, se dá 

uma revitalização da poesia em Portugal por esses dois grupos, enquanto entidades 

colectivas, distribuídas por diversos espaços da publicação e desencadeando uma 

proposta nova, ainda que diversificada e por vezes antagónicas entre si. (Ibidem, p. 

257) 

 

 Contudo, como afirma ainda Magalhães, a excessiva atenção à matéria verbal nessas 

duas propostas poéticas resultou numa poesia demasiadamente conceitual, cuja linguagem se 

afastava cada vez mais da linguagem cotidiana do leitor, o que a fez ser acusada muitas vezes 

de hermetismo e de falta de referencialidade. A reação de ambas às propostas poéticas 

anteriores radicalizou-se na construção de uma poesia que recusava tanto a sentimentalidade 

quanto a necessidade de comunicar. Essa poesia surgida na década de 1960, segundo ele, rejeita 
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a discursividade e a narratividade, abdicando de uma linguagem mais claramente referencial e 

privilegiando quebras e transgressões sintáticas que acabam por dificultar sua legibilidade. 

 
Os versos acumulavam locais lexicais predominantemente fechados quer em relação 

a um fluxo declarativo e sentimental quer em relação a uma distribuição usual do 

campo sintáctico. Poema como artefacto na página e alteração sintáctica como 

dominante do discurso foram os dois lados diferentes de uma mesma busca de boicotar 

o confessional, o prosodicamente usual, enfim, aquilo a que chamavam o discursivo. 

Esta problemática do discursivo ocupou o duplo centro de intenções poéticas surgidas 

na década que foram, sem dúvida, as da Poesia 61 e as da Poesia Experimental. 

(Ibidem, p. 255) 

  

 Magalhães defende a necessidade de reagir a essa tendência, de a poesia “voltar ao real”, 

de o sujeito voltar a “contar de si” — ou seja, de uma linguagem poética favorável à 

discursividade e à narratividade, que rejeite os experimentalismos formais e retorne ao sentido 

e à expressividade, mas sem recorrer ao sentimentalismo. Assim, ele considera que os modos 

mais inovadores da poesia contemporânea seriam aqueles 

  
onde se registam intensidades declarativas, afirmações expressivas, (pessoais ou 

impessoais), de si e dos outros, rigor de adequação verbal, defesa de uma inovação 

sintáctica que amplie os sentidos e não de uma que os oculte em nome de tecnologias 

linguísticas. Poderá parecer tratar-se de um recuo, mas entendo que é, ao contrário, 

uma das formas de reiniciar uma mudança discursiva que não se compadeça com o 

imediatismo emocional e sentimentalizante do nosso lirismo académico, nem se 

enfeude às práticas normativas supostamente vanguardistas. [...] Essa retranquilização 

da ordem vocabular para assumir uma renovada declaração do mundo e de si, essa 

busca de uma inquietação que seja densamente articulada com uma atenção à 

linguagem enquanto extensão afirmativa, e não enquanto pirotecnia de efeitos 

modernaços garantidos. (Ibidem, p. 167-168) 

 

 Magalhães identifica na poesia dos anos 1970, na qual se inclui sua própria poesia, o 

início dessa reação ao antidiscursivismo predominante na década anterior. Despontava então 

uma poética propensa a narrar histórias, a expressar uma subjetividade, numa linguagem que 

buscasse novamente uma relação referencial mais evidente com a realidade e uma legibilidade. 

Enfim, uma poesia que tinha novamente uma intenção comunicativa. 

 
A inflexão da poesia publicada durante a década seguinte [anos 1970], que 

corresponde ao efectivo aparecimento de uma nova geração, determina-se numa 

ultrapassagem do medo sintáctico do discursivo, do medo lírico do confessionalismo 

e da rasteira limitação, em nome de um ouvidinho musical ou de um olhinho 
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experimental, das explosões declarativas. Contra a necessária, na altura, rarefacção do 

sentimento, do enunciado e do imaginário, surge na poesia mais recente um ímpeto 

renovado de se contar, de assumir, por máscara ou directamente, um discurso cuja 

tensão é menos verbal do que explicitamente emocional. Assim, irrompe uma 

explicitação dos lugares do corpo, uma afirmação dos desejos e das intenções, uma 

narração dos confrontos com a ordem do lugar, ligados a um discurso mais empenhado 

em declarar do que em sintetizar ou em visualizar. (Ibidem, p. 258) 

 

Rosa Maria Martelo sustenta que no desejo de comunicar “radica uma importante 

renovação do lirismo, no último quartel do século XX” (MARTELO, 2004, p. 243). Magalhães 

reconhecera e situara na década de 1970 o início de uma tendência à narratividade e à 

comunicabilidade que se tornaria uma linha forte da poesia portuguesa a partir da década de 

1990, com uma intensificação ainda maior nos anos 2000. Segundo ainda Martelo, “uma parte 

significativa da nova poesia portuguesa entra no século XXI procurando evidenciar [...] a 

relação referencial, a relação existencial entre o poema e o poeta, o sentido comunicante das 

palavras” (MARTELO, 2008, p. 300). Numa exacerbação da reação contra o formalismo, essa 

poesia recente seria movida pelo desejo de contar e partilhar as experiências de um sujeito 

afetado cotidianamente pelas mazelas do mundo contemporâneo. Trata-se de um fenômeno que 

não se restringe à poesia portuguesa:  

 
[...] reportando-se à poesia espanhola posterior a 1975, Miguel d’Ors reconhece que 

este tipo de evolução seria mesmo observável na inflexão presente na obra de autores 

já reconhecidos, que teriam evoluído no sentido de moderar “o esteticismo, o 

formalismo, o hermetismo, o culturalismo, o irracionalismo e o experimentalismo dos 

seus inícios, e tenderiam para a recuperação do eu, dos materiais autobiográficos, dos 

sentimentos e dos «temas eternos» e ainda para uma certa simplificação estilística”. 

Trata-se de uma opinião que reflecte uma leitura razoavelmente consensual. [...] 

García Martín sublinha a emergência de uma poética do contar, em lugar do cantar, 

na qual são valorizados o coloquialismo, o intimismo e a narratividade. E avança uma 

relação sugestiva: os poetas das últimas décadas do século XX estariam nos antípodas 

da tese mallarmeana segundo a qual os poemas se fazem com palavras, e não com 

ideias, fazendo remontar a poesia a algo de contável, algo que, de algum modo, se 

situaria também antes do poema, como uma experiência para a qual o poema viesse 

essencialmente remeter. (MARTELO, 2004, p. 244-245) 

 

Uma característica importante da poesia portuguesa das últimas décadas é que esse 

desejo de comunicar não se direciona unicamente a uma elite intelectual de leitores, mas se 

amplia para um público irrestrito, pois seus poemas trazem uma legibilidade e uma 
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coloquialidade que permitem vários níveis de leitura, do mais superficial ao mais sofisticado, 

destinando-se, pois, a vários tipos de leitores, dos mais diversos níveis de repertório cultural ou 

poético, unidos pelo interesse, ou necessidade, em comum da experiência de ler poesia. Há 

nesses poetas recentes uma recusa expressa de qualquer aristocratismo da poesia, crença que 

era tão cara aos modernistas de Orpheu e que teria sobrevivido à morte de seus maiores 

representantes. Martelo identifica na noção baudelairiana de perda da auréola o precedente que 

permitiu essa comunicação do poeta com públicos amplos: “[...] o poeta desaureolado é 

manifestamente objecto de um movimento de catábase, por parte de Baudelaire, do que deriva 

a perda da dignidade (aliás, dita ‘enfadonha’) e o mergulhar incógnito na multidão. Desprovido 

de auréola, o poeta deixa de apresentar quaisquer sinais distintivos e confunde-se com os 

‘simples mortais’.” (Ibidem, p. 242). O poeta sem auréola perde sua dignidade superior e desce 

ao nível comezinho dos homens comuns, imiscuindo-se na vida cotidiana da cidade. Agora ele 

partilha das mesmas experiências desses homens, frequenta seus ambientes, aprende sua 

linguagem simples e, com isso, pode falar às multidões e ser compreendido por elas. A partir 

de então, o sujeito de enunciação do poema ocupa um lugar que é reconhecido e vivenciado 

pelo leitor, estabelecendo-se, por conseguinte, uma ligação maior entre ambos. Soma-se a isso 

que os problemas do mundo moderno se generalizam e se tornam comuns a toda a coletividade, 

com dores e angústias partilhadas universalmente pelos homens e, por esse motivo, passíveis 

de serem comunicadas a todos e por todos compreendidas. O desejo da poesia recente de 

comunicar uma experiência partilhável pelo leitor “só é possível porque essa mesma 

experiência se transformou, entretanto, num destino comum e, nessa medida, se tornou 

reconhecível para o leitor enquanto mundo habitual” (Ibidem, p. 241).  

A forma como esse mundo é percebido determina a poesia que se escreve, ao menos no 

que tange à poesia que se quer um testemunho de seu tempo, como parece ser o caso de parte 

significativa da produção poética portuguesa das últimas décadas. Não é apenas o “conteúdo” 
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do poema que deve prestar testemunho da realidade, mas também sua linguagem, que precisa 

estar em consonância com o contemporâneo, ser capaz de dizê-lo, de traduzi-lo em versos. 

Consequentemente, num mundo atual que essa poesia percebe como em condição de perda e 

de precariedade, a linguagem poética que melhor o testemunhe precisa também ser pobre, o que 

pressupõe recusar o que seriam os “excessos” da poética do sublime: as metáforas, as imagens, 

a grandiloquência, os floreados retóricos e estilísticos.  

 
Há actualmente, na poesia portuguesa, uma linha de escrita que se caracteriza por 

tematizar o mundo contemporâneo sob um olhar intensamente marcado pela perda. A 

esse olhar, tudo evidencia uma condição de pobreza, de falta, ou de falha, com a qual 

a linguagem entra em sintonia ao usar de grande parcimónia na evidenciação de sinais 

de poeticidade, assim se produzindo um efeito de transparência discursiva. Este tipo 

de poesia recorre de forma bastante moderada à metáfora e à imagem [...]. 

(MARTELO, 2008, p. 291) 

 

Portanto, essa poesia rejeita a grandiloquência e a elevação, pois não seriam condizentes 

com a precariedade contemporânea. Segundo Freitas, o poeta aureolado seria uma “anacrónica 

figura que se não adequa já à inescapável realidade urbana e económica” (FREITAS, 2002, p. 

10). Perder a auréola “apresenta-se simultaneamente como uma fatalidade e como uma 

responsabilidade estética (uma ética da contemporaneidade, se preferirmos)”, além de 

significar, “entre outras coisas, o predomínio do temporal sobre o eterno e, concomitantemente, 

da prosa sobre o verso” (Ibidem, p. 10-11). Logo, a utilização de uma linguagem simples, 

coloquial e direta, num “discurso circunscrito, menor e em falha” (MARTELO, 2008, p. 298), 

seria, sobretudo, uma escolha de cunho ético de uma poesia que não quer mais se elevar acima 

da realidade — o que julga mesmo impossível diante da configuração atual do mundo —, mas 

imiscuir-se nela, testemunhá-la, modificá-la. A comunicabilidade, nessa perspectiva, não pode 

ser dissociada do testemunho497, integrando um desejo de intervenção no mundo presente. Ela 

                                                           
497 Importante lembrar que Jorge de Sena considerava a poesia uma “forma de comunicação” (cf. 1988a, p. 23 e 

p. 25), sugerindo que a poesia do testemunho é uma poesia capaz de comunicar. 
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seria, em síntese, uma implicação estética de uma determinada postura ética. Luca Argel, em 

ensaio sobre as poéticas de Manuel de Freitas e José Miguel Silva, destaca nelas  

 
a coloquialidade e (na medida do possível) transparência da linguagem: «preferência 

por um léxico corrente e assuntos comuns [...] que aspira a uma espécie de 

comunicação directa com o leitor». Os «ornamentos retóricos gratuitos ou floreados 

estilísticos obsoletos» não cabem «na prosa dos meus versos», diria Manuel de 

Freitas, nos lembrando do que já havia dito, algumas décadas antes, Fernando Assis 

Pacheco: «Peçam a grandiloquência a outros / acho-a pulha no estado actual da 

economia». O que isto nos indica é nada menos que a indissociabilidade entre ética e 

estética, entre a poesia e a realidade quotidiana, em que a precariedade de uma 

acompanha a precariedade da outra. Em resumo: «A um tempo sem qualidades, como 

aquele em que vivemos, seria no mínimo legítimo exigir poetas sem qualidades.».
498 

 

Em vista disso, o compromisso com a verdade do real presenciado e a fidelidade a uma 

visão de mundo, aos outros e a si — postulados do testemunho seniano — exigiriam atualmente 

uma linguagem coloquial que se aproxime da realidade do leitor e seja capaz de comunicar com 

ele. Num contemporâneo em que a poesia perde cada vez mais espaço e prestígio, em que a 

palavra poética se revela impotente diante da força do mercado e da magnitude dos problemas 

sociais, o que poderia fazer a poesia? Segundo Martelo, ela “[p]ode sublinhar a sua 

autenticidade pondo em evidência uma relação entre o tom menor que a caracteriza e o mundo 

do leitor; pode oferecer, ao ‘coração desolado desses que teimam em não entender a poesia 

como uma arte decorativa’ (FREITAS, 2007-12-03), a verdade e a escura beleza que está ao 

seu alcance formular” (MARTELO, 2008, p. 300). 

Quase vinte anos depois da publicação de Os dois crepúsculos, Joaquim Manuel 

Magalhães lança um outro livro de crítica, Rima pobre: poesia portuguesa de agora, que 

permite perceber com clareza a importância da comunicabilidade para uma parte significativa 

da poesia portuguesa recente. Nele há duas recensões críticas a livros de dois poetas que 

interessam aqui: Jorge Gomes Miranda e Rui Pires Cabral. Ambos são geralmente associados 

pela crítica ao grupo dos poetas sem qualidades, tendo o segundo integrado a antologia desses 

                                                           
498 ARGEL, Luca. A K-7 & a caneta. Cão Celeste, Lisboa, n. 5, mai. 2014, p. 52. 
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poetas organizada e publicada por Manuel de Freitas em 2002. E eles interessam aqui pelo fato 

de que suas poesias — como identifica Freitas nos sem qualidades — comunicam, sendo 

capazes de estabelecer com o leitor uma relação de cumplicidade e partilha. A crítica de 

Magalhães a esses dois poetas é importante porque consegue identificar, verbalizar e conceituar 

com precisão determinadas características de suas poesias extensíveis a uma geração de poetas 

que, de um modo geral, começou a publicar nos anos 1990 e tem Manuel de Freitas como seu 

principal representante. E esses poetas interessam para se analisar a Cão Celeste porque 

cultivam valores de poesia que têm a revista como um de seus principais porta-vozes e 

divulgadores. Por meio da crítica de Magalhães, será possível delimitar os aspectos dessa poesia 

que definem e propiciam sua comunicabilidade.  

Na recensão ao primeiro livro de Jorge Gomes Miranda, O que nos protege (1995), 

Magalhães enaltece nessa obra de estreia o que talvez seja o principal motivo de sua 

comunicabilidade: a simplicidade da linguagem: 

 
O primeiro livro de Jorge Gomes Miranda faz-nos pensar, de novo, na proeza de 

quando um discurso não teme a simplicidade. Nem a forma directa. Apenas com a 

marca de laços aqui e além abruptos, causados pela necessidade articulatória (e 

respiratória, no plano rítmico), de uma retórica que impeça o discurso de se tornar 

ingénuo. Vem, assim, falar-nos uma outra vez de quanto a simplicidade, em poesia, é 

uma tensão vibrátil [...]. Um discurso pode viver da singeleza sem cair na 

superficialidade; e, por essa singeleza, ser capaz de enunciar o complexo do comum 

sem recursos a pseudo-profundidades.  

Simples não necessita sequer de ser confundido com claro, evidente, no sentido de 

qualquer imediatismo inteligível. Mas a inteligibilidade, sem a ingenuidade, parece 

ser o que melhor informa o princípio de simplicidade representacional a que o autor 

prendeu as suas intenções de dizer. (MAGALHÃES, 1999, p. 259)  
 

 Como destaca Magalhães, a simplicidade de linguagem e de representação nesses poetas 

não significa ausência de complexidade, mas tão somente a capacidade de encontrar o que 

existe de complexo e problemático na vida cotidiana dos homens e traduzi-lo para uma 

linguagem direta, coloquial e inteligível, resultando em poemas que tenham uma legibilidade 

também para o leitor comum — quer dizer, o que não é poeta nem crítico de poesia —, de tal 

modo que ele consiga reconhecer na experiência de mundo representada no poema a 
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experiência que ele próprio vive cotidianamente. Ou seja, essa linguagem simples tem o 

objetivo de permitir à poesia voltar a fazer sentido para o leitor comum. Para essa poesia da 

comunicabilidade, os “poemas não querem ser a simplicidade apenas, querem declarar 

articuladamente que a poesia não necessita da complexidade como um valor em si mesmo, o 

qual pretenda sobrepor-se à vontade de tecer vocábulos, frases, conceitos, modos de 

crescimento do sentido” (Ibidem, p. 263). 

 O que seria essa simplicidade de linguagem e de representação pode ser percebido na 

recensão crítica de Magalhães ao livro Música antológica & onze cidades (1997), de Rui Pires 

Cabral. Ele ressalta que a obra deste poeta traz “uma atitude enunciativa nova”, com “pouca 

dimensão especulativa, nulo enovelamento do discurso” e “nenhuma vontade de confrontar o 

leitor com outro mundo senão o mundo complexo que é já o seu” (Ibidem, p. 273). Além disso, 

a linguagem poética de Rui Pires Cabral compõe-se de “estruturas sem asperezas de 

perceptibilidade gramatical como um fim em si”, com uma “nitidez sintáctica e prosódica” 

(Ibidem, p. 273-274) e uma recusa de “conspícuas elaborações teóricas” e “rebuscadas 

construções linguísticas” (Ibidem, p. 274). 

 Isto é, trata-se de uma linguagem com um forte coloquialismo, aproximando-se da prosa 

falada correntemente pelo leitor. Por consequência, ela é caracterizada também pela 

narratividade e pela fluidez discursiva. Nesse sentido, Magalhães elogia a “destreza da acção 

verbalizadora” nos poemas de Cabral: “As frases não se detêm, correm, fluem, trazem-nos as 

afirmações e as emoções, encadeiam-se na realidade envolvente e directa que o poema consegue 

ser” (Ibidem, p. 278). O discurso é declarativo e muitas vezes em tom confessional — 

ressalvando-se que, como visto no capítulo anterior, a confissão nessa poesia é um efeito 

retoricamente produzido. Mas trata-se da declaração de sentimentos que transbordam a 

dimensão subjetiva individual e tornam-se partilháveis pelo leitor, passíveis de serem sentidos 

também por ele, numa “vontade de contar e de prender sentimentos comuns (na sua aflição, no 
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seu contentamento, nos seus actos menos habituais)” (Ibidem, p. 273). Há uma tentativa dessa 

poesia de “humanizar” a leitura de seus versos por meio de uma “linguagem próxima dos 

sentimentos e dos actos aparentemente comuns” (Idem). 

 Assim, o tom confessional dessa poesia implica um recorrente endereçamento, com a 

presença marcante de um tu com o qual o leitor pode facilmente se identificar. Disso resultam 

poemas que parecem conversar intimamente com o leitor, estabelecendo uma relação de 

cumplicidade entre ele e o sujeito de enunciação do poema, ficcionalmente associado ao próprio 

poeta, numa “comunicação inteligível” que promove um “diálogo sem afastamento do leitor” 

(Ibidem, p. 267). E além do tu, verifica-se também nessa poesia o aparecimento frequente de 

um nós indeterminado, aberto à inclusão do poeta, dos leitores e da generalidade dos homens 

que queiram participar da comunidade instituída no espaço do poema, unidos pela partilha de 

sentimentos, de experiências e do mesmo interesse amatório pela poesia. Desse modo, 

referindo-se ao livro de Jorge Gomes Miranda, Magalhães afirma que cada um de seus poemas 

“procura convencer-se e convencer-nos, mesmo de dentro das inquietações, da possibilidade de 

estar próximo de algumas comunidades que podem funcionar como um bem; «ou no musgo / 

de um breve encontro»” (Ibidem, p. 263). Trata-se de uma poesia que deseja ir ao encontro do 

leitor, estabelecer uma relação afetiva com ele e acolhê-lo no espaço imaginário aberto pelo 

poema. Esta é uma característica identificada por Magalhães nos dois poetas aqui abordados. 

Sobre o livro de Rui Pires Cabral, diz ele: “Será pouco crítico afirmar que se trata de um 

conjunto de poemas animados pela vontade do afago verbal, dentro de si e para fora de si? Se 

for, não tem mal. É mesmo isso o que se experimenta quando se lê e é mesmo isto o que pretendo 

dizer” (Ibidem, p. 276). Quanto aos poemas de Jorge Gomes Miranda, é ainda mais enfatizado 

o seu efeito de acolhimento do leitor, com a poesia se convertendo para este num abrigo ou 

refúgio diante de um mundo altamente adverso: 
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É significativa a linha de abraço em que tudo se encontra envolvido, como se, de facto, 

a poesia fosse o último refúgio combativo face à brutal realidade, tornada já o banal 

em que tombou a vida contemporânea e, no que nos diz respeito, este país sem regras 

nem éticas de qualquer firmeza para responder à maldade organizada de grupos 

humanos, à agressividade já não apenas urbana ou de rua, à ferocidade do 

individualismo selvagem, à proliferação autorizada de tudo o que é clandestino, ilegal.  

[...] 

E é este o efeito que eu peço primeiro que tudo à poesia de qualquer poeta, por mais 

universal que possa ser, e que esta poesia junto de mim consegue — que não me deixe 

sozinho, que não nos deixe sozinhos, que não nos entregue somente a presunção das 

frias sofisticações. (Ibidem, p. 261-263) 

 

Em síntese, estas são as características principais da comunicabilidade dessa poesia: 

simplicidade de linguagem e de representação, legibilidade e inteligibilidade, identificação 

entre a realidade representada no poema e o mundo do leitor, coloquialismo, narratividade e 

discursividade, confissão ficcional, endereçamento, efeito de acolhimento do leitor e de 

cumplicidade com ele, instituição no poema de um espaço de partilha de afetos e experiências. 

Magalhães ressalta reiteradas vezes que essas características da comunicabilidade 

desses poetas não devem ser confundidas com ingenuidade, superficialidade, simplificação, 

facilitação sentimentalista ou pacificação dos conflitos que tensionam o poema. Dessa forma, 

ele destaca que no livro de Rui Pires Cabral não se encontra uma “felicidade” ingênua, mas um 

combate que o tensiona, não havendo qualquer neutralização dos conflitos pela linguagem 

simples e comunicante: “A entrega e a perda, o conseguimento e a desavença íntima. É uma 

poesia árdua, mas que sabe usar a lisura vocabular.” (Ibidem, p. 277). Além disso, ele cita o 

poeta espanhol contemporâneo Julio Martínez Mesanza para afirmar que ser claro não é ser 

trivial, sendo a clareza uma escolha ética contra a prepotência de uma obscuridade sem 

propósito:  

 
«A clareza que defendo para a poesia não tem de confundir-se com a trivialidade. A 

trivialidade é tão inimiga da emoção como a obscuridade deliberada.» Antes havia 

escrito: «Muitas vezes se uniu a obscuridade à inteligência e, embora não creia que a 

inteligência seja, como se diz por aí, um valor poético absoluto, o que acontece ser 

certo é que a inteligência deve servir para clarificar o mundo, não para o complicar 

[...] Nessa atitude da obscuridade premeditada do pensamento há uma falta moral, um 

pecado de orgulho, tão próximo por vezes da pura e simples estupidez.» (Ibidem, p. 

274-275) 
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A comunicabilidade não seria o resultado de um gesto espontâneo, mas de um trabalho 

árduo com a linguagem em busca do que Magalhães chama de “retórica partilhável”. Nesse 

sentido, ele frisa que a simplicidade dos versos de Gomes Miranda “não se repercute na 

formação da sua processualidade elaborativa” (Ibidem, p. 262), e que o efeito de “afago verbal” 

da poesia de Rui Pires Cabral decorre de seu “conseguimento vocabular”, de “um acto 

voluntário de criatividade estilística” (Ibidem, p. 276). Haveria um “rigor explanativo e 

organizativo” (Ibidem, p. 273) dos poemas que impediria o sentimentalismo fácil e ingênuo. 

Por conseguinte, a inteligibilidade e legibilidade que permitem ao leitor acessar o poema, e que 

poderiam produzir nele a impressão de uma escrita espontânea do poeta, na verdade são efeitos 

conscientemente construídos por um rigoroso trabalho retórico-discursivo:  

 
Tudo isto nos entrega um livro muito subtil, permeado de uma felicidade nostálgica, 

onde passantes desvarios, passantes acompanhamentos, passantes solidões se 

mostram directamente ao leitor para que este possa apostar consigo mesmo quanto a 

poesia deve ser uma coisa fácil; só é difícil para o poeta, que se obstina em organizá-

la assim comunicativamente e sabe conduzir o agon temático pelo raro caminho da 

retórica partilhável. (Ibidem, p. 278) 

 

Magalhães afirma que essa poesia comunicante procura “reencontrar o tecido de partilha 

[...] entre poeta e público” (Ibidem, p. 274), em reação a uma poesia moderna formalista — 

para a qual a poesia não comunica — que ocasionou o afastamento do leitor comum — cuja 

motivação de leitura é, sobretudo, afetiva — e encerrou a poesia no círculo restrito dos poetas 

e críticos especializados: “Face a vários poetas do meu tempo, pergunto-me se não estaremos 

já imersos numa mudança de linguagem poética que possa apelar de novo a um público e 

conseguir conquistá-lo para a mais alta das artes verbais (que tão desastradamente tudo fez para 

deixar de ter público), a poesia” (Ibidem, p. 274). 
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3.3.2. Cão Celeste e a comunicabilidade da poesia 

 

A comunicabilidade é um dos principais valores de poesia defendidos nas páginas da 

Cão Celeste, integrante do ideal de testemunho que a orienta, tendo como seu mais veemente 

apoiador um dos próprios editores da revista. Complementarmente à opinião geral dos 

colaboradores de que a poesia comunica, atacam-se com frequência na revista as concepções 

de poesia que rejeitam sua capacidade de comunicar aos leitores as experiências e visão de 

mundo de um sujeito passível de ser identificado com o próprio poeta. Numa recensão crítica 

bastante desfavorável ao livro O que é poesia?, de Sousa Dias, Manuel de Freitas condena de 

modo contundente as opiniões do autor contrárias à subjetividade e comunicabilidade da poesia: 

  
Desconcertam, por exemplo, generalizações como a seguinte: «Não há poesia 

subjectiva, poesia que seja o rosto ou a voz do sujeito que a escreve, salvo como é 

óbvio a má poesia» (p. 18). Sousa Dias afirma ainda, sempre em prol daquilo a que 

chama «grande poesia», que «a poesia não exprime o vivido, as emoções vividas de 

um eu» (p. 29), pois «ela é descomunicação» (p. 19). Ao chegar aqui, o leitor 

interroga-se: descomunicar para quê, para quem? A poesia, como toda a arte, deseja 

ser comunicante, o que não quer dizer que ela esteja ao nível estético ou retórico do 

Correio da Manhã ou de José Luís Peixoto, para utilizar dois quase sinónimos.
499 

 

 Sem dúvida, a noção de que a poesia não comunica incomoda intensamente Manuel de 

Freitas. Ele retorna várias vezes a essa ideia com o objetivo de refutá-la. Mais adiante nesse 

texto, ele reprova novamente as opiniões de Sousa Dias:  

 
Talvez estas rugosidades, em que biografia e literatura se equivalem ou contaminam, 

causem alguma perplexidade a quem afirma que «todo o poema diz a impotência do 

poema, a sua impossibilidade de dizer o que quer dizer» (p. 31). Não me parece que 

seja exatamente assim; bem ou mal, o poema diz. Custa-me bastante, enquanto poeta 

e leitor, ver alguém afirmar que a poesia «é um dizer o indizível enquanto indizível» 

(p. 43) [...]. Não menos discutível se revela esta estética do «indizível» aplicada à 

poesia, como se da música tivéssemos de dizer que é uma «arte do silêncio». Quando 

é esse mesmo silêncio que, uma e outra, se atrevem a interromper.
500 

 

                                                           
499 FREITAS, Manuel de. A biofobia radical e a poética do indizível. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 56. 
500 Ibidem, p. 57. 
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No último parágrafo do texto, Freitas retorna mais uma vez à questão, de modo ainda 

mais taxativo, argumentando que a capacidade de partilha seria uma característica inerente à 

poesia e à linguagem verbal de um modo geral: “Deixemo-nos, enfim, de elucubrações 

assépticas: a poesia é, obviamente, uma arte verbal. Vale pelas palavras (havendo, nestas, ideias 

e emoções partilháveis)”501. 

 Esse posicionamento favorável à comunicabilidade da poesia aparece nos textos de 

vários outros colaboradores, seja defendendo-a nominalmente, seja enaltecendo, nas obras 

poéticas que analisam, aspectos que se relacionem com a comunicabilidade, tais como a 

capacidade de dialogar com o leitor, o desejo de encontro com o outro, a recusa da 

grandiloquência, do hermetismo e da obscuridade, o coloquialismo, a clareza e a simplicidade 

da linguagem. Desse modo, Jorge Roque afirma o caráter relacional não somente da poesia, 

mas da literatura como um todo, alegando que esta é “coexistência” e “comunicação”502. Paulo 

da Costa Domingos sustenta a necessidade de a obra literária produzir sentidos apreensíveis 

pelo leitor, ao mesmo tempo que censura o hermetismo e a abstração excessiva. Para ele, a 

preocupação com a forma deve se subordinar ao objetivo maior de comunicar:    

 
As palavras, enfim, alguma coisa — comoção ou alarme — elas evocam e fazem 

retinir na nossa mente.  

Pela seguinte sequência, desponta uma Obra a que se tenha acesso: Conteúdo, Forma, 

Estratégia. Porque um emissor deve ter sempre em mente o destinatário; quando não, 

o seu esforço poderá naufragar num oceano de abstracções e redundâncias derivativas.  

Aqui, Conteúdo e Forma, sendo solidários e inseparáveis, muito mais fortes na 

eficácia serão se cada qual houver tudo aprendido acerca da forma do Conteúdo e do 

conteúdo da Forma. Para saírem à luz do dia de braço dado.
503 

 

Mais adiante, ele deprecia com sarcasmo aqueles que escrevem sem a intenção de 

comunicar: “Não duvido, porém, que exista quem crie somente para si... numa gigantesca 

masturbação às escondidas. Glória ao seu prazer!”504. Nesse mesmo sentido, José Miguel Silva 

                                                           
501 Idem. 
502 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 18. 
503 DOMINGOS, Paulo da Costa. Desvio — obras em curso. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 73. 
504 Idem. 
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critica a poesia moderna por seu excessivo hermetismo e consequente afastamento dos leitores, 

como já criticara também Joaquim Manuel Magalhães. Ele identifica nesse hermetismo um dos 

principais motivos da crise da poesia na modernidade, pois a significativa perda de leitores daí 

resultante abalou o seu prestígio, além de ter reduzido seu espaço na vida social e sua relevância 

na vida cotidiana da quase totalidade dos homens, à exceção dos próprios poetas: “O primeiro 

género literário a desaparecer do radar cultural foi a poesia, ainda no século XIX, quando os 

poetas viraram costas às expectativas burguesas para seguirem uma via de especialização que 

os deixaria a falar apenas uns com os outros, à maneira dos físicos ou dos matemáticos; com 

isso, inevitavelmente, a poesia ganhou em intensidade expressiva o que perdeu em leitores”505.   

A valorização da comunicabilidade tem consequências diretas na escolha dos poetas 

abordados pela revista, nos aspectos exaltados de suas obras, e também na seleção dos poemas 

e textos literários que ela publica. Assim, tomando-se primeiramente os textos críticos, Jorge 

Roque, ao relatar sua experiência de leitura de Poemas canhotos, de Herberto Helder, enfatiza 

sua satisfação de encontrar uma poesia capaz de “dizer”, de comunicar ao leitor sentidos para 

sua existência carente de sentido: “Li-o, entre a exultação e o sufoco, na alegria de ainda existir 

literatura que dissesse, que morresse no acto de o dizer e, nessa coincidência, por um instante 

nos salvasse do nada que nos devora e apaga”506. Parrado, por sua vez, elogia o livro Biblioteca 

dos rapazes, de Rui Pires Cabral, por sua vontade de se aproximar do leitor, por meio de um 

endereçamento que o interpela: 

 
O primeiro verso surge logo com uma interpelação dirigida a um tu a quem cabe 

escutar — o discurso escrito encenado como voz que deve ser ouvida: «Escuta.» (p. 

11). A escrita, portanto, como aproximação física de uma voz a um leitor (aquele que 

ouve, que presta a devida atenção). De resto, a figura do «Leitor» surge logo de 

seguida, no segundo poema (p. 13), como uma afirmação da vontade explícita destes 

poemas (e da poesia do autor em geral) de encontrarem quem os leia / escute (apetece 

                                                           
505 SILVA, José Miguel. Divagações sobre o futuro da literatura numa era de ignorância programada e pré-

apocalíptica. Cão Celeste, Lisboa, n. 1, abr. 2012, p. 46.  
506 ROQUE, Jorge. Da contradição como acto da literatura viva. Cão Celeste, Lisboa, n. 7, jul. 2015, p. 55. 
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lembrar Oráculos de Cabeceira e a sua dedicatória: «para os meus trezentos 

leitores»).
507 

 

Em crítica a outro livro de Rui Pires Cabral, Hugo Pinto Santos ressalta características 

semelhantes a essas. Ele enaltece sua poesia pela sua vontade de encontro e de “diálogo com o 

outro”508, instituindo um “lugar de partilhas que acendem o eu diante do outro”509. De fato, esse 

desejo de encontro com o outro é frequentemente exaltado pelos colaboradores. Numa recensão 

bastante favorável ao livro Enredos, de Rui Nunes, Jorge Roque afirma que se trata de “um 

livro cuja humanidade, cujo impulso de ir ao encontro do outro, coração aberto à pobreza e à 

dor do outro, silencia e comove”510. Escrevendo sobre o livro Nove fabulo, o mea vox — de 

novo falo, a meia voz, de Alberto Pimenta, Hugo Pinto Santos, novamente, distingue na obra 

um “dizer de tal forma subjectivado pela força premente do eu em constante confronto com o 

outro” e “uma asserção tão direccionada para um nó partilhado”511. Ele destaca como aspecto 

positivo do livro de Pimenta o diálogo ou a conversa com um outro que se pode associar ao 

leitor, valorizando a interlocução engendrada pelo endereçamento a um tu que participa 

ativamente do poema e permite que nele entre o mundo: “Tanto este poema final, como todo o 

livro, pressupõem — e explicitam, realizando-a discursivamente — a presença de um 

interlocutor. Esse «tu» responde, comentando, ecoando, rectificando, ou espicaçando. Mais do 

que uma impressão de deixa, é um factor de integração, uma complementaridade que traz um 

excerto do mundo para dentro do poema”512. Mais adiante, Santos fornece uma explicação 

bastante significativa do título do livro: 

 
Nove fabulo, o mea vox — de novo falo, a meia voz é um poema de uma entrega 

renovada. Nas peças que compõem esta partitura estendida, lemos a realização 

veemente mas contida de um diálogo amatório. O verbo «fābŭlor», que Pimenta 
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conjuga na primeira pessoa, significa «falar», como se percebe pela tradução que 

integra o título, e deriva de «fābŭla», termo designativo, entre várias outras acepções, 

de «conversa particular». É isso (mas também não é isso) que decorrerá em nove 

fabulo.
513 

 

  Santos utiliza nesse fragmento três sintagmas que definem bem a comunicabilidade 

prezada pela revista: “entrega renovada”, “diálogo amatório” e “conversa particular”, sugerindo 

a abertura do poema ao leitor por meio de uma linguagem que promova o encontro entre ambos, 

com o estabelecimento de uma conversa íntima entre leitor e poeta baseada numa partilha de 

afetos. E é curioso que ele afirme e negue ao mesmo tempo — “É isso (mas também não é 

isso)” — a ocorrência dessa conversa no livro, deixando implícito que ela faria parte de um 

jogo ficcional. Ou seja, uma intimidade que é efetivamente sentida pelo leitor, mas que resulta 

de uma elaboração discursiva, sendo antes o efeito de uma construção retórica do que uma 

confissão espontânea do poeta.  

 Há entre os colaboradores a defesa recorrente de que a arte de um modo geral — e não 

somente a poesia — deve propiciar uma relação de identificação entre o artista, a obra e o 

público, estimulando a interação entre eles. A arte, portanto, como um lugar de encontro entre 

artista e público, pondo-os em relação. É o que transparece no texto de John Mateer sobre sua 

própria experiência com os autorretratos de Rembrandt: 

 
[...] ao ser confrontado com o rosto emocionalmente contemplativo do próprio 

Rembrandt, fiquei impressionado com a singularidade genuína do retrato psicológico 

tal como surge na arte ocidental: o retrato como uma espécie de espelho.  

[...] De facto, ao cruzar o meu olhar com o daquele homem cujo envelhecimento foi 

documentado pela sua própria mão, consegui rever-me na sua expressão, como se 

estivéssemos mesmo frente a frente, como se a sua expressão facial espelhasse a 

minha, como se tivéssemos feito uma pausa numa conversa, um desses momentos que 

os fotógrafos captam como o «momento natural» em que o eu supostamente se revela. 

Esse momento de aparente interacção, de presença intersubjectiva é o que muitos de 

nós esperam — ou costumavam esperar — da arte: a Arte como lugar de encontro 

entre espíritos.
514 
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 Para promover a aproximação entre a poesia e o seu leitor, a revista defende 

determinadas características que a linguagem poética deve assumir para adquirir maior 

comunicabilidade. Com efeito, são as mesmas características descritas por Rosa Maria Martelo 

e Joaquim Manuel Magalhães, como visto anteriormente. Dentre elas, a recusa da 

grandiloquência — frequentemente associada também a uma rejeição do sublime e da elevação 

—, que provocaria o afastamento do leitor. Desse modo, Jorge Roque elogia nas poesias de 

Jorge de Sena, Ruy Belo e Rui Nunes a sua “deseloquência”, que ele “não apenas admirava, 

como sentia [sua]”515. Nesse mesmo texto, declara ainda que a poesia inicial de Herberto 

Helder, apesar de lhe despertar admiração, produzia nele um distanciamento devido à sua 

linguagem grandiloquente, e afirma em seguida que sua poesia a partir de 2008, ao contrário, 

aproxima-se dele por ter se “despido” dessa grandiloquência: 

 
Em 2008, a sequência final de A Faca Não Corta o Fogo marcou a ruptura. A inscrição 

que abria a sequência dizia quase tudo: «até que Deus é destruído pelo extremo 

exercício da beleza». O que quase trinta anos me afastara de Herberto Helder havia 

sido destruído e o que se lhe seguia era outra coisa, mais pobre, mais nua, mais 

próxima de mim. Servidões, em 2013, [...] era a continuação evidente do que a esse 

Deus destruído havia sucedido: uma escrita despida da grandiloquência que antes me 

deixara à porta e agora me atravessava e exprimia, mortal e desarmado como ela.   

A Morte sem Mestre, publicado sem pausa em 2014, impôs-se-me como o culminar 

dessa catedral sem cúpula que seis anos antes se começara a formar na sequência final 

de A Faca Não Corta o Fogo. Eis que a obscuridade luminosa encarna verbo humano 

pleno. Eis que o idioma cerrado, feito de um léxico polido em imagens luxuosas, se 

distende na fala pobre de todos nós. Eis que as cordas e cantores do sublime descem 

ao roufenho e nele ousam a voz, sem Deus nem literatura que redima.
516 

 

 Roque louva nesses livros de Helder a “fala pobre, nua e directa”, sustentando que essa 

nova linguagem do poeta teria tornado sua poesia mais “humana” e próxima do leitor: 

 
[...] A Morte sem Mestre se me apresenta como o culminar de um movimento de 

naturalização do simbólico, correlato da afirmação de uma fala nua e directa, iniciado 

na sequência final de A Faca Não Corta o Fogo: esse extremo exercício da beleza 

pelo qual Deus é destruído para que o homem se revele na plenitude pobre que a arte 

da idealização expatriou do seu reino sublime. [...] 
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[...] Ao engenho literário da sua obra canónica acrescentou Herberto Helder, nestes 

últimos dois livros, a humanidade pobre de todos nós. Nada se perdeu, pelo contrário, 

a sua poesia tornou-se maior e mais humana.
517 

      

Hugo Pinto Santos vai em sentido muito semelhante ao comparar as poesias de Rui Pires 

Cabral e Larkin, apontando nelas a recusa da elevação e o tom menor identificado por Rosa 

Maria Martelo na poesia mais recente: “A menoridade do tom é, talvez, a mesma, porque há, 

entre estes dois poetas tão diferentes, a mesma recusa de grandiloquência, e costas voltadas a 

uma escalada às elevações mais enfáticas. As palavras berradas não são província destes 

versos”518. 

Complementarmente, os colaboradores elogiam a linguagem poética simples, direta e 

clara, ao mesmo tempo que condenam a obscuridade, considerada também um fator de 

afastamento do leitor. Assim, por um lado, Barahona exalta na poesia de Manuel de Freitas a 

“complexa e elaborada simplicidade, directa e descritiva”, que “nos torna interlocutores e 

íntimos da sua poesia”519. Jorge Roque, escrevendo sobre Enredos, de Rui Nunes, afirma tratar-

se de “um livro de expressão límpida, focada, magnificada, e é isso que nele primeiro seduz, a 

exactidão, no que ela encerra de simplicidade e objectividade levadas ao extremo, ao que não 

julgávamos possível e aos nossos olhos deslumbrados se abre”520. E Ricardo Marques, ao 

explicar os critérios que seguiu na sua tradução da poesia de Billy Collins, descreve-a como 

“simples e pragmática”521. Por outro lado, rejeita-se a obscuridade na poesia. Barahona enaltece 

a poesia de Ruy Cinatti por sua capacidade de clarificar o obscuro: “Cinatti expressa o mistério 

do texto com claridade: o não-entendimento do mistério não é obscuro. Cinatti concebe a 
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obscuridade em tons claros”522. Jorge Roque denuncia que, em poesia, o ambíguo é “regra geral 

o mais lucrativo”523, numa crítica sutil a um pretenso gosto português pela poesia de sentido 

obscuro, supostamente mais propensa a ser consagrada pelo mercado editorial. 

 Em decorrência desse desejo de aproximação com o leitor por meio de uma maior 

legibilidade do poema, o coloquialismo na poesia torna-se bastante valorizado pela revista. A 

adoção de uma linguagem poética próxima da fala corrente dos leitores leva às últimas 

consequências a comunicabilidade em seu sentido etimológico, o de comunicar enquanto 

“partilhar” e “tornar comum”, na medida em que a poesia passa a falar a mesma língua prosaica 

da generalidade dos homens, ampliando irrestritamente o alcance potencial de sua mensagem. 

Assevera-se, inclusive, que a linguagem comum da fala seria naturalmente reapropriada e 

reelaborada pela poesia, negando-se que esta seja um desvio dessa linguagem, como propunham 

certas correntes de teoria literária:  

 
Também Gusmão dirá que a poesia, como os gestos quotidianos repetidos, não se 

serve de «uma língua desviante», é «a linguagem mais carregada de comum», 

espelhando «o sentido do humano enquanto participação e partilha activa» (Gusmão: 

2010, 139). A poesia, também a da prosa de Llansol, é «uma interrupção na fala» que 

é, ao mesmo tempo, «a continuação da fala por outros meios» (ibid., 24-25). Ambos, 

Llansol e Gusmão (mas, poderíamos dizer, também Ruy Belo ou Joaquim Magalhães 

ou Manuel de Freitas), querem «salvar a relação com a fala», activar a linguagem «em 

estado de nascimento» [...].
524 

 

 Por conseguinte, os colaboradores privilegiam as poesias que recuperam essa relação 

com a fala. Em recensão ao livro Palavras em busca de meu pai, no endereço que calculo, de 

Emanuel Jorge Botelho, que o poeta dedicou ao seu falecido pai, Freitas enfatiza o tom 

coloquial de sua linguagem, considerado por ele um meio eficaz de conter uma grandiloquência 

ou um sentimentalismo indesejados. De fato, ele deprecia a grandiloquência ao julgá-la um 
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recurso fácil que não exigiria do poeta uma maior habilidade, ao passo que a coloquialidade 

resultaria de um apurado trabalho com a linguagem e revelaria toda a destreza do poeta: 

 
Mas logo percebemos que este luto distanciado — se é que, na morte de um pai, pode 

alguma vez existir distância — recusa o caminho fácil da grandiloquência ou do 

pranto derramado. Em vez disso, e lembrando sem dívidas um tom caro ao também 

açoriano Vitorino Nemésio, as primeiras palavras são de um coloquialismo 

desarmante: «mais dia, menos dia, José, / apareço por aí, / levado, à boleia, pelo alazão 

da morte.». A prosódia — seca, contida, mas veemente — é aqui sabiamente cinzelada 

de estrofe em estrofe, num ritmo tão lírico quanto epistolar [...].
525 

 

 Em recensão crítica bastante favorável ao livro Ciudad del hombre, de José María 

Fonollosa, Cilleruelo destaca seu “uso de um endecassílabo branco o mais próximo possível da 

prosa — seco, adusto, despojado de artifícios e de tropos”, coadunando com a tendência geral 

dos colaboradores de rejeitar metáforas e floreados retóricos, com a predileção por uma 

linguagem mais coloquial e prosaica. Nesse mesmo sentido, Ricardo Marques aprecia Billy 

Collins pelo seu trabalho com a coloquialidade, apropriando-se dela ao mesmo tempo que a 

subverte em seu processo de criação poética. A legibilidade do poema daí resultante, bem como 

seu diálogo com o cotidiano, são assinalados como aspectos bastante positivos: 

 
Traduzir um poeta como Billy Collins apresenta certos desafios específicos para o 

tradutor. A principal dificuldade é exactamente o que torna esta poesia tão apetecível 

em primeira instância — a coloquialidade assumida, que torna o poema extremamente 

legível, matizada pela recorrência à narratividade. Como alguém disse, muitos dos 

poemas de Collins são «quiet meditations grounded on everyday life», e o modo de 

expressão utilizado para o fazer é precisamente através da subversão dessa mesma 

coloquialidade, assumindo-a e criando outra coisa qualquer [...].
526  

 

 Associada ao coloquialismo, a narratividade na poesia também é prezada pela Cão 

Celeste. No trecho citado acima, Ricardo Marques salienta essa característica na poesia de Billy 

Collins, à qual confere importância ao retomá-la pouco depois com o detalhamento dos recursos 

que essa poesia tomou emprestados à narrativa, afirmando que Collins é “um poeta entre o seu 
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tempo pessoal e outros tempos, um poeta narrativo que usa conectores abundantemente 

(«então», «de seguida», «quando», «enquanto», «no entanto», entre outros) para nos manter 

alerta à próxima curva do poema”527. Essa mesma narratividade ele destaca também no livro 

Oh! Lusitania, de Rui Pires Cabral, argumentando que a estrutura do livro “aponta para a 

tradicional tripartida montagem de uma narrativa: introdução, desenvolvimento e conclusão”, 

e que nele se apresentam “poemas-colagens com uma história e um subtexto”, cujas palavras 

são “rearranjadas no sentido de construir caminhos por meio de uma história”528. Da mesma 

forma, Ana Isabel Soares, ao analisar a obra de Vítor Nogueira, enfatiza a relação estreita entre 

prosa narrativa e verso que nela se verifica, sustentando que a “sua poesia fez-se prosaica em 

cada momento”529 e que “a sua obra poética é feita de histórias contadas em verso, cada livro 

uma unidade de acção, personagens e, acima de tudo, espaços”530. Ela inicia seu texto 

mostrando a forte presença dessa prosa em cada livro de poesia do autor, indicando também 

sua coloquialidade: “Não é em prosa esta escrita, mas os versos são motivados, sobretudo, por 

um ritmo coloquial, prosaico [...]”531. Efetivamente, esse gosto pela mescla entre poesia e prosa 

é comum na revista. Vasconcelos elogia Amélia Loureiro por criar, em seu livro Meninínima, 

um “conjunto híbrido de prosa, poemas, biografemas e roteiros de linhas diversas”532, 

ressaltando que ele subverte a separação entre os gêneros operada pelo mercado. De modo 

semelhante, Cilleruelo aprecia a linguagem poética de Rui Caeiro por constituir o que ele chama 

de prosaverso, em que um amplo repertório lírico é associado a um discurso prosaico para 

construir uma escrita sapiencial sobre o mundo. A prosa, tão coloquial e mundana, é 
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considerada por ele um meio de conferir à poesia uma dimensão social, como se a conjunção 

entre os dois gêneros se adequasse perfeitamente ao testemunho poético da realidade: 

  
Na sua poesia [...] combinam-se verso, prosa e aforismo sem hierarquias. A prosa tem 

uma nítida raiz coloquial e um certo parentesco, também nítido, com a escrita 

filosófica contemporânea, de estirpe wittgensteiniana. O verso passa por modelos que 

vão desde a lírica tradicional [...] até ao versículo [...], passando por todos os desenhos 

possíveis do poema: unitário, estrófico, haiku... O modelo da escrita gnómica e 

sapiencial situa-se sempre no ponto de inflexão entre verso e prosa, articulando a sua 

mútua neutralização, de modo que nem a sua prosa é prosa, nem o seu verso é verso. 

Trata-se de um prosaverso perfeito para conjugar o magma lírico com a dimensão 

social — poder-se-ia dizer epocal — a que aspira.
533 

 

Nessa defesa da comunicabilidade da poesia em todos os seus aspectos, os 

colaboradores com frequência rebatem — ora explícita, ora implicitamente — determinadas 

críticas feitas usualmente a ela por adeptos de uma poesia mais voltada para o significante e o 

trabalho com a forma. Uma dessas críticas é a de que a comunicabilidade resultaria em 

simplificação e trivialidade, comprometendo a qualidade e complexidade da poesia para torná-

la mais palatável para o público. Em sentido oposto, Hugo Pinto Santos assinala a 

inteligibilidade da poesia de Alberto Pimenta e faz depois a ressalva de que ela não compromete 

a capacidade de sua poesia de produzir contradições, problematizações e multiplicidade de 

sentidos, numa linguagem em que complexidade não significa obscuridade. Assim, ao analisar 

um poema de Pimenta, ele assegura que o poeta consegue criar “um discurso em que a 

inteligibilidade não significa transparência simplista, nem obscuridade indesejada”, com versos 

que não constituem um “simplicíssimo dizer raso e decepcionante”534.  

Do mesmo modo, comunicabilidade, para os colaboradores, não significa ausência ou 

insuficiência de trabalho com a forma, parecendo ecoar as críticas de Joaquim Manuel 

Magalhães nesse sentido. Nessa perspectiva, Jorge Roque afirma que a reescrita empreendida 

por Rui Nunes de seu livro Enredos é uma “lição textual de simplificação” e destaca, logo em 
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seguida, “o trabalho de minúcia, obsessão e teimosia que está por trás deste ofício obstinado”535. 

Com efeito, os colaboradores não rejeitam o rigor nem o trabalho com a forma, mas defendem 

que este deve se aliar à comunicabilidade e contribuir para ela. O rigor formal do poeta deve 

resultar, portanto, numa poesia capaz de comunicar. Ao descrever o elaborado e complexo 

trabalho formal no livro Alfabet, de Inger Christensen, cuja estrutura teria sido 

matematicamente construída, Cilleruelo afirma que o livro “procede a um registo de quanto 

existe neste mundo e se encontra ameaçado”536 pelas ações do homem e, em seguida, explica 

os sentidos que sua complexa estrutura comunica: 

 
Este inventário do que existe e vive sob a ameaça da sua desaparição é em si mesmo 

um propósito inabordável e, talvez, oposto à natureza selectiva do poético. Inger 

Christensen faz desta circunstância e paradoxo a intrincada estrutura de Alfabet. A 

extensão dos catorze poemas segue a sequência matemática de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 

8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610) em que cada termo é a soma dos dois 

anteriores. Ou seja, o primeiro poema tem um verso (a); o segundo, dois (b); o terceiro, 

três (c); o quarto, cinco (d); o quinto oito (e)... O alfabeto que segue a estrutura de 

Fibonacci interrompe-se no poema 14, que tem 610 versos e ao qual corresponde a 

letra N («naetterne findes», a noite existe). 

O livro, extenso, é composto por 1595 versos. Ora bem, se a autora tivesse levado a 

sequência de Fibonacci até ao conjunto das trinta letras do alfabeto dinamarquês, o 

volume teria albergado 2178307 versos. Um número porventura inabordável para um 

poeta contemporâneo, e talvez desnecessário. O que não impede que sejam 

reveladores, no livro, a sombra da quantidade astronómica, a sequência interrompida 

por esta razão e o facto de ter seguido um modelo de crescimento impossível. Utópico. 

Tematicamente, revela que a relação de quanto existe e vive ameaçado tem essa 

dimensão inexequível, mas confronta-nos também com um valor genérico, aquele que 

caracteriza a poesia como a escrita que cresce quando caminha em direcção à sua 

utopia e convive com o seu espírito antagónico.
537

 

    

Por esse mesmo ângulo, Hugo Pinto Santos sustenta que o trabalho de Alberto Pimenta 

de revisitação, modificação e reelaboração de seus poemas antigos não tem por intuito um mero 

apuro da forma, mas sim o objetivo de adequar os poemas aos novos contextos de recepção, 

tornando-os capazes de melhor dizer a passagem do tempo e a realidade contemporânea do 

leitor:  
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E eis como Alberto Pimenta, o subversivo, o disruptivo, incorpora o seu próprio tempo 

naquilo que escreve. [...] O seu exemplo está muito menos próximo de um labor limae 

horaciano do que da atitude de Ariosto. Não se trata, em Alberto Pimenta, de um apuro 

estritamente formal, mas de outra coisa. O autor de Orlando Furioso foi ajustando e, 

como Horácio, aperfeiçoando, mas — e aí nos interessa, em particular — foi ajustando 

a sua epopeia ao seu próprio tempo. Pondo-a de sobreaviso, armando-a para defrontá-

lo. Ainda que tratasse da Idade Média, era o seu tempo que lhe importava replicar e, 

sobretudo, analisar. Também Alberto Pimenta parece considerar caduco o passadismo 

— e a excessiva datação — que poderia cair sobre os seus poemas se eles não 

sofressem no confronto com a realidade coeva da reedição ou revisitação.
538 

 

A poesia, em síntese, deve comunicar. E o que ela deve comunicar é, sobretudo, a 

realidade que lhe é contemporânea, ainda que filtrada pelo olhar subjetivo do poeta. A 

comunicabilidade da poesia, por consequência, deve estar a serviço do ideal de testemunho do 

seu tempo, estabelecendo uma linguagem que ponha o leitor em contato com sua própria 

experiência do mundo. Não somente o conteúdo do poema, mas também sua forma deve prestar 

testemunho. 

 

 

3.3.3. A poesia comunicante da Cão Celeste 

 

Os poemas publicados na revista quase sempre coadunam com a comunicabilidade que 

ela defende. É recorrente neles o desejo de encontro com o outro ou com um tu identificável 

com o leitor: “Se me deres a mão eu sei logo que se acerta o teu passo lento / com o meu mais 

apressado numa forma única: / cruz de encontro, não de dor.”539. O poema “Um ano sem voltar 

a casa”, de Pablo Fidalgo Lareo, é bastante significativo para demonstrar essa 

comunicabilidade. Já analisamos alguns aspectos dele, mas agora o retomamos sob um outro 

ângulo, com outros propósitos. É um poema longo, ocupando um total de sete páginas, e 

reproduz-se aqui uma parte extensa dele devido ao seu caráter representativo de alguns valores 

                                                           
538 SANTOS, Hugo Pinto. Dizer onde está a nascente. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 81-82.  
539 WORM, Maria João. S/título. Cão Celeste, Lisboa, n. 6, nov. 2014, p. 73. 
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de poesia importantes para a Cão Celeste, principalmente quanto ao tipo de interação que ele 

estabelece com o leitor: 

 
[...] 

Gosto das casas em que se tenta 

recordar os sonhos, 

onde se conta a noite anterior 

e a vergonha nos cobre. 

O que é a nossa vida, o nosso amor, 

senão uma conversa entre historiadores 

que discutem vários anos 

por um detalhe aparentemente irrelevante da história? 

 

[...] 

Amo as casas entendidas como esse desejo 

de suportar as razões pelas quais foste criado 

num momento e num lugar concretos. 

[...] 

Vivíamos ali como exilados 

e dizíamos gosto ou não gosto 

porque não tínhamos qualquer importância. 

 

[...] 

Gosto do quarto em que dizes: 

agora convertemo-nos em historiadores 

e escrevemos a história daquilo que amamos 

com todos os detalhes. 

 

[...] 

Estas são as nossas paisagens perfeitas. 

Estranhamos quando alguém chega até elas 

e nos pergunta como as conhecemos: 

Estavam na nossa mente 

e um dia demos o passo. 

A nossa vitória é a desmesura, 

a nossa genealogia a dos vencidos, 

é dessa história que vimos. 

 

O que te seduz no que te resta de vida? 

O que te seduz em não te lembrares de nada? 

[...] 

 

Só sei que na minha época vazia de guerras 

estive onde tinha de estar, 

nunca na paz. 

Só sei que revemos uma viagem 

que os homens fazem há séculos. 

A minha juventude foi uma peregrinação 

que só podes ler nos meus pés se os lavares. 

[...] 

 

Há sempre um momento em que o historiador 

esgotado e vazio diz: 

gostaria apenas de saber a tua história 

sem pensar em mais nada. 

Fomos concebidos numa mente 

que nunca passaria na prova 
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por que estamos a passar neste momento. 

[...] 

Alguém disse apresento-te os meus amigos, os incansáveis 

e então alguém disse 

a única beleza nesta vida é que ninguém ama livremente 

e o corpo caiu no chão e a mente compreendeu. 

Se estás em todos os lugares 

não tentes acompanhar-me sempre 

só para eu acreditar que estás apenas num. 

 

[...] 

Alguém trabalha dias, anos, e finalmente 

decide sair de casa 

e diz estou por inventar. 

Tu poderias dizer o mesmo? 

É nesse lugar que o amor se entrega. 

Construí uma história para mim 

o mais depressa possível 

e dessa história poderia vir a minha vida. 

[...] 

Estou há um ano inteiro sem voltar a casa. 

Inventei uma história para vós, 

acabo de perceber. 

 

Apesar de termos conseguido tudo 

não temos nada a defender. 

Não te justifiques. 

Não argumentes. 

[...] 

Não digo tudo isso que me convidavas a dizer. 

Pertenço a uma estirpe que já resolveu 

tudo noutra época. 

Não achas que a vergonha quando amadurece 

se transforma em fascínio? 

 

[...] 

Todos falaram sempre da juventude, do meu riso 

mas, e se a minha seriedade já amadurecida 

fosse melhor do que o meu riso 

e eu não tivesse percebido? 

Se isso fosse ser um homem? 

Se isso fosse o que eu semeei? 

É essa a minha conquista, a minha lucidez? 

Passamos as nossas vidas a perguntar 

Chegaste bem? Vais cuidar de ti? Vais escrever-me? 

Levas tudo? Não levo. 

E tu, conseguiste salvar-te das frases feitas, dos maus costumes? 

E tu, conseguiste salvar-te da tua própria viagem? 

 

Agora falamos nus sobre a guerra civil. 

Esta é a nossa ilha, ganhar é nunca nos vestirmos, 

é sairmos nus de casa ao amanhecer 

e entrarmos na água. 

[...] 

 

Como achas que posso amar a minha vergonha tão loucamente? 

Nadamos o dia todo escondidos entre rochas 

tentando saber o que se diz sobre nós no porto. 

[...] 
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Lembro-me de que te levantavas muito cedo, 

eu passava a noite toda a escrever, 

tu dizias-me para ir dormir, 

mas ao amanhecer, enquanto tomavas o pequeno-almoço, 

eu lia-te a história da minha educação. 

[...] 

No entanto, hoje preciso de saber 

quantas divisões tinha a nossa primeira casa, 

e a que horas é que te levantavas para ir trabalhar 

e sustentar-nos.  

 

A nossa juventude sabe o suficiente de nós 

para não levar a sério nenhum gesto, 

nem que tu me peças que me vá embora 

nem que eu já esteja tão longe. 

 

A nossa vergonha não se apaga 

porque ainda se acha melhor 

do que a vida possível que começa hoje.
540 

 

O poema, por meio de recursos retóricos, propicia constantemente a inclusão do leitor 

no espaço ficcional que ele institui. Produzindo um efeito de autenticidade, o sujeito lírico 

confunde-se com o próprio poeta, que conta sua infância e sua relação com uma figura feminina 

representando o papel da mãe. O tom de confissão — cuja veracidade não pode ser atestada e, 

na prática, como vimos, pouco importa para o contrato de leitura implícito — é marcante, 

fazendo do leitor uma espécie de amigo íntimo e confidente do poeta. Este abre ao leitor a 

intimidade da casa de sua infância, convida-o a entrar no espaço aberto pelo poema, 

representação de seu ambiente doméstico, e revela problemas estritamente pessoais da sua vida 

familiar. As experiências narradas pelo sujeito/poeta são comuns, partilháveis, facilmente 

reconhecíveis pelo leitor, que também tem suas lembranças da infância e da relação com uma 

figura materna. Cria-se, assim, uma partilha de afetos, sentimentos e experiências, constituindo 

o que Joaquim Manuel Magalhães já denominara retórica partilhável.  

Além da confissão, outros artifícios retóricos engendram o efeito de comunicação e 

aproximação com o leitor. Primeiro, o endereçamento constante a um tu de caráter ambíguo, 

                                                           
540 LAREO, Pablo Fidalgo. Um ano sem voltar a casa. Cão Celeste, Lisboa, n. 9, jul. 2016, p. 101-107. Itálicos do 

autor. 
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ora identificando-se com a figura da mãe, ora instaurando um lugar vazio e indefinido no qual 

o leitor pode se inserir. Segundo, a presença recorrente da primeira pessoa do plural, instituindo 

uma comunidade que acolhe o leitor e o integra tacitamente a uma coletividade indeterminada 

de homens, incluindo o próprio poeta e todos os possíveis leitores que também partilhariam das 

experiências narradas no poema. Terceiro, o uso frequente de interrogações diretas ao leitor, 

interpelando-o e questionando-o ao mesmo tempo que o abriga, num acolhimento que não 

pressupõe a pacificação de seus sentimentos, mas instiga nele dúvidas e autorreflexões que o 

tiram de sua zona de conforto. Quarto, a adoção de um léxico comum, a narratividade, a 

discursividade e o coloquialismo, que resultam numa inteligibilidade significativa, contribuindo 

para a comunicabilidade. Quinto, somando-se a essa inteligibilidade, a rejeição da metáfora, do 

sublime e da grandiloquência e a linguagem em tom menor, que produzem no leitor a sensação 

de um sujeito/poeta que fala diretamente para ele numa linguagem que ele sente próxima, que 

ele sente também sua. Todos esses fatores são essenciais para que se crie o efeito de partilha 

entre poeta e leitor. 

Esse efeito de partilha comparece também no poema “«Vamos falar sem rascunho», 

dizias”, de Emanuel Jorge Botelho, gerado por um endereçamento cuja ambiguidade abre 

novamente espaço para a inclusão do leitor: 

 
o nosso banco continua sentado 

no mesmo sítio. 

os bancos estão sempre no mesmo sítio, 

sentados à espera de palavras 

e do silêncio, coado, que há dentro da voz. 

 

a manhã, essa, é o mesmo arremedo de claridade. 

não chega com o amanhecer, nem põe lisura na fala. 

eu nunca gostei da manhã, como tu sabes. 

a manhã é uma cobra, 

rasteja até nos ter ao seu alcance 

e lança, certeira,  

água de luz inquinada. 

 

a gente sentava-se e ia dando 

conversa vagarosa à pressa que pisava os nossos olhos. 

«vamos falar sem rascunho», dizias. 

e a gente ria até poder. 
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era quando as coisas do Mundo se punham a léguas 

dos nossos ombros. 

 

(um dia, apontaste para um candeeiro, e disseste: 

«olha a criatura que ali está: de gabardine, chapéu 

de peninha e guarda-chuva. 

parece o Jacques Tati a recolher tiques e trejeitos». 

levantámo-nos, atravessámos uma rua de Paris, 

e entrámos no Mascote para tomar café.) 

 

nesse tempo, eu até ria de mim próprio. 

tinha o riso engatilhado, à espera de lhe dar disparo. 

perdi-lhe o gosto, confesso-te, e tenho pena. 

a gente nunca sabe se vai precisar dele 

para matar a sede de uma lágrima. 

 

quando regressas, meu amigo? 

tenho ficado, de pé, à tua espera. 

 

o Jacques Tati continua no candeeiro, 

mas já não fuma cachimbo, 

nem toma notas.
541 

 

 Botelho dedica o poema à memória de Laurindo Cabral, o que direciona a leitura, a 

princípio, no sentido de considerá-lo o amigo referido nos versos. Consequentemente, produz-

se o efeito de que as lembranças narradas no poema seriam do próprio poeta, que recorda com 

saudade momentos de sua relação com o amigo falecido. Assim, promove-se a associação entre 

o sujeito de enunciação do poema e o poeta, de tal modo que se instaura um contrato de leitura 

no qual o leitor deve acreditar — ou fingir que acredita — que é do próprio autor a voz que fala 

nos versos. A referência a uma pessoa supostamente do círculo íntimo de relações do poeta 

ancora as experiências relatadas na realidade de sua vida cotidiana, conferindo realismo e 

verossimilhança à narração. Desse modo, o poema adquire artificialmente a aparência de 

confissão do poeta, o que, por conseguinte, torna o leitor seu confidente, estabelecendo uma 

relação de cumplicidade entre ambos. 

 Ao mesmo tempo, a pessoa gramatical utilizada para se referir ao amigo cria um jogo 

ficcional ambíguo que permite associar o leitor a ele. Se fosse referido exclusivamente na 

                                                           
541 BOTELHO, Emanuel Jorge. «Vamos falar sem rascunho», dizias. Cão Celeste, Lisboa, n. 11, ago. 2017, p. 5-

6. 
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terceira pessoa, ele se colaria de modo indissociável à figura de Laurindo Cabral. No entanto, 

ao tratá-lo apenas como segunda pessoa, o sujeito insere no poema um tu amigo que pode ser 

identificado com o próprio leitor. Essa possibilidade de leitura reforça ainda mais o efeito de 

partilha. As lembranças narradas pelo sujeito/poeta tornam-se então a evocação de experiências 

imaginárias partilhadas entre ele e o leitor, que é agora o amigo a quem ele apela que regresse. 

Em ambos os casos, produz-se uma forte relação de cumplicidade com o leitor, que ora pode 

ser o confidente que ouve o poeta, ora pode se tornar ficcionalmente o amigo que conviveu com 

ele.      

 Essa transfiguração do leitor em alguém íntimo do poeta ocorre de modo ainda mais 

evidente no poema “Polícia”, de Fabio Weintraub. Nele, um sujeito angustiado parece fazer um 

apelo ambíguo ao leitor amigo para que este o ampare num momento de adversidade: 

 
me devolve o lenço 

quero olhar o monograma 

 

«s» de «suave» 

de «silêncio» 

de «suportar» 

 

emparelha comigo 

por favor 

mais devagar 

na esquina você para? 

 

minha unha está doendo 

me leva de volta 

me deixa sentar 

socorro, polícia! 

 

posso soltar sua mão? 

posso segurar no poste? 

me dá água 

 

não quero atravessar 

está muito difícil 

me deixa aqui 

socorro, polícia!
542 

 

                                                           
542 WEINTRAUB, Fabio. Polícia. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 158. 
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No poema “Os dados estão lançados — Jean-Paul Sartre”, de José Miguel Silva, o tom 

confessional é patente, com o sujeito de enunciação se apresentando ao leitor como se fosse o 

próprio poeta: 

 
Todos temos um primeiro livro, uma súbita 

roldana, fornecida por acasos que desmentem 

a balela do destino. Nada estava escrito 

nessa noite de Dezembro, quando o Jaime 

me emprestou, por entre brados de cassetes, 

o rastilho dum rizoma movediço, que depressa 

levaria a um sorteio de paixões encadeadas, 

de Pessoa a Franz Kafka, Zaratustra, Baudelaire 

e mais além, o largo mundo do enleio literário. 

 

Cedo me fiz sócio, claro está, da biblioteca 

e fez-se curta de repente a semanada, detestável 

a conversa dos amigos que não liam, pavorosa 

a centopeia do dever. Dum momento para o outro, 

estava só e mais calado, mais inculto do que nunca. 

Cada noite adiantava dez minutos o relógio 

da insónia, e de manhã tinha um poema formidável 

para o cesto dos papéis. Para mim, foi assim 

que começou. Mais adiante explicarei como acabou.
543 

 

 Num aparente desabafo com um tom bastante irônico, como é característico da poesia 

de José Miguel Silva, um sujeito que se apresenta como o próprio poeta relata sua iniciação na 

leitura de livros e na escrita de poesia. Já no primeiro verso, ele aproxima o leitor, incluindo-o 

no poema por meio de uma primeira pessoa do plural e da menção de um fato comum — a 

leitura do primeiro livro — que constitui uma experiência também vivenciada pelo próprio 

leitor. O sujeito/poeta narra suas memórias de como foi essa iniciação e as suas consequências, 

introduzindo elementos que conferem um efeito de realismo à sua confissão, o que reforça a 

cumplicidade e a proximidade entre ele e o leitor: a referência a um hipotético personagem 

extra-poemático chamado Jaime, supostamente pertencente ao círculo de relações pessoais do 

poeta, a indicação da noite em que ele lhe teria emprestado os livros, a menção aos autores que 

leu e pelos quais se apaixonou, coadunando com a crença do senso comum, provavelmente 

                                                           
543 SILVA, José Miguel. Os dados estão lançados — Jean-Paul Sartre. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 

162. 
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também do leitor, de que o escritor ou o poeta é geralmente culto, o que contribui para o 

realismo do poema. Está criada assim, com o auxílio da comunicabilidade, a autenticidade das 

experiências narradas pelo sujeito/poeta. E essa confissão do poeta — autorizada pela sua 

autenticidade — assume a função de crítica cultural quando ele se queixa ironicamente da 

solidão que lhe adveio da leitura dos livros, sugerindo a crise do conhecimento filosófico e 

literário — representado pelos autores que menciona — no mundo contemporâneo. A confissão, 

a autenticidade e a comunicabilidade servem como instrumentos para o testemunho que o 

poema, no fim das contas, se revela ser.         

A comunicabilidade e a aproximação com o leitor podem resultar também de uma 

linguagem que confira inteligibilidade ao poema. Esta é geralmente alcançada pela 

incorporação ao poema de características da prosa narrativa, como vimos anteriormente. De 

fato, a narratividade da prosa é muito recorrente nos textos poéticos da revista, o que se 

evidencia principalmente nos numerosos poemas em prosa publicados em suas páginas, mas 

que pode ser facilmente constatado também nos poemas em verso. Um exemplo bastante nítido 

dessa linguagem de prosa narrativa é “As mulheres de Dersim”, de Jaime Rocha: 

 
As mulheres de Dersim vestem de castanho, 

de preto, de vermelho, com lenços dourados pelo sol. 

Vestem-se com as cores que o arco-íris e a chuva 

lançam para as grandes árvores. 

 

Atiram-se ao Munzur para não serem mortas. 

Procuram naquele rio a luz que se reflecte 

nas cascatas e bebem da sua água para ficarem 

mais belas. Saem inteiras à procura de uma segunda 

vida, refugiando-se nas montanhas. 

 

As mulheres de Dersim misturam o sangue com pólvora 

e aguardam pelos cães de palha no silêncio da lua. 

Correm depois como gazelas ou escondem-se, 

atacam ao amanhecer. 

 

São elas que constroem o corpo da paisagem______, 

 

em Qandil, no Curdistão, longe do inferno, 

no meio do riso. 

 

Elas amam os cabelos e o vidro, devolvem a beleza 

às estátuas destruídas. São elas que compõem a argamassa 
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dos templos, esfregam o barro, consertam as pedras. 

As suas mãos cortam como espadas, ameaçam quem 

chega de rosto tapado. 

 

No cimo da cordilheira onde nasce um mundo novo, 

as mulheres de Dersim encontram os animais selvagens 

e os insectos, comem os ovos e a seiva no centro das ervas 

e voltam outra vez para a água do Munzur, para não 

deixar a beleza morrer.
544      

 

A descrição das mulheres de Dersim aproxima-se das descrições da prosa realista: 

detalhada, objetiva, atenta aos elementos concretos. Também dessa prosa, a indicação precisa 

do espaço da narrativa. Além disso, a quase ausência de metáforas, a linguagem e a sintaxe 

diretas e o léxico comum afastam o poema da linguagem geralmente atribuída à poesia pela 

lírica tradicional, investindo-o do coloquialismo e da discursividade característicos da prosa. O 

poema centra-se na narração dos atos concretos das mulheres e na descrição de sua realidade, 

não na manifestação da subjetividade de um eu, aproximando-se, nesse aspecto, mais da prosa 

do que da poesia, conforme diferenciação entre ambas fornecida por Massaud Moisés: 

 
[...] se a Literatura é a expressão da imaginação por meio da metáfora, e a poesia, a 

expressão do “eu”, — a prosa deve ser entendida como a expressão do “não eu”, ou 

do objeto. O sujeito (o “eu” do prosador) dobra-se para fora de si, a buscar os núcleos 

de interesse na realidade exterior: importam-lhe os outros “eus” e a realidade do 

mundo físico e social. Evidentemente, a perspectiva continua a ser a do “eu”, mas 

agora o objeto situa-se fora, o espetáculo desenrola-se com os seres que povoam o 

ambiente circundante: ao contrário da poesia, os “outros” é que desempenham a 

função de personagens. De onde o caráter histórico, ou temporal, descritivo, narrativo, 

dramático, da prosa. (MOISÉS, 2013, p. 383)     

 

A narratividade da prosa, portanto, faz com que o poema aponte não para dentro do 

sujeito poemático, mas para a realidade exterior ao poema, de tal modo que ela contribui para 

pôr o leitor em contato com o mundo, segundo um ideal de testemunho. Essa relação entre a 

comunicabilidade e o testemunho pode ser percebida mais claramente no poema “Cançoneta”, 

de Antonia Pozzi, traduzido por Inês Dias, em que se estabelece um diálogo interpelativo com 

o leitor: 

                                                           
544 ROCHA, Jaime. As mulheres de Dersim. Cão Celeste, Lisboa, n. 11, ago. 2017, p. 9-10. 
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Cada um compra 

a sua tristeza onde quer — 

 

até numa loja escura 

austera 

entre livros empoeirados 

que se vendem a preços de saldo — 

 

livros inúteis — 

todos os TRÁGICOS GREGOS — 

mas se já esqueceste 

o grego — 

sabes dizer-me por que motivo os 

compraste? 

 

livros inúteis — 

POEMAS PARA AS CRIANÇAS — 

com estampas 

coloridas — 

mas se não tens 

crianças 

tuas 

sabes dizer-me por que motivo os 

compraste? 

se nunca terás 

filhos 

 

sabes dizer-me para quem 

foste tu 

desperdiçar 

assim 

o teu dinheiro? 

 

Cada um compra 

a sua tristeza onde quer — 

como quer — 

até 

aqui
545  

 

 Esse poema foi escrito em 1933, mas sua atualidade é notável. Por certo, ele harmoniza-

se perfeitamente com o ideal de testemunho da revista e seu desejo de resistência à ordem 

capitalista atual sustentada pela ideologia do consumismo. No poema são empregados recursos 

da comunicabilidade que se integram nesse objetivo maior de resistência. O leitor é levado a 

questionar seus hábitos e comportamentos por meio de um endereçamento a um tu com o qual 

se identifica e de interrogações que se dirigem diretamente a ele. Os questionamentos constantes 

                                                           
545 POZZI, Antonia. Cançoneta. Trad. Inês Dias. Cão Celeste, Lisboa, n. 12, dez. 2017, p. 27-28. 
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aos hábitos de consumo produzem um estranhamento que lhes subtrai o caráter de normalidade 

atribuído pelo mercado, além de abalar a associação entre consumismo e felicidade promovida 

pela publicidade. A interpelação direta ao leitor é utilizada com o intuito de subverter suas 

crenças e intervir no seu comportamento cotidiano. Percebe-se por meio desse poema, de modo 

bastante claro, a importância da comunicabilidade para o ideal de testemunho e resistência da 

revista, pelo motivo evidente de que a mensagem subversiva do poema só pode produzir o seu 

efeito se ele for capaz de comunicá-la ao leitor, já que é este o agente da transformação que a 

poesia do testemunho propõe. 

 Dessa forma, o testemunho fornece uma ética de escrita para uma poesia que se concebe 

como resistência contra uma ordem social contrária a valores como a liberdade, a justiça social 

e a dignidade humana. Ele indica qual deve ser o manancial dessa poesia: a experiência do 

próprio poeta em sua relação com o mundo. E aponta para a linguagem que ela deve buscar em 

seu desejo de resistência: uma linguagem em sintonia com o seu tempo, que comunique com o 

leitor e o ponha novamente em contato com a experiência de viver na realidade contemporânea, 

interpelando-o e instigando-o a agir para transformá-la, ao mesmo tempo que crie também um 

espaço de partilha em que o leitor entre em comunhão com a coletividade dos homens.   
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4. CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Há na revista Cão Celeste uma forte convergência de opiniões e pensamentos entre os 

seus colaboradores, presente velada ou explicitamente em seus textos, com uma identidade 

ideológica em comum e uma afinidade de visões de mundo. A partilha dessa identidade e essa 

afinidade constituem critérios implícitos para publicar na revista. As divergências de opinião 

realmente existem, mas são raras e esparsas, permanecem tácitas e não comprometem o 

consenso ideológico que a fundamenta. Por consequência, há uma considerável coincidência 

nos valores de homem, de sociedade e de poesia sustentados pelos colaboradores, com bem 

poucas dissonâncias que não resultam, contudo, na manifestação de discordâncias pessoais 

diretas. Esses valores revelam-se não apenas explicitamente, defendidos de modo aberto e 

literal nas páginas da revista, mas estão também subentendidos na eleição dos poetas e obras 

que ela exalta em seus textos, bem como nos ataques desferidos contra os poetas e obras que 

rejeita. Como visto, esses valores coadunam significativamente com as ideias e postulados da 

filosofia cínica grega e com as propostas e ideais da poética do testemunho seniana. 

A escrita da revista é movida pelo desejo de resistência perante um mundo 

contemporâneo percebido como em severa crise moral, social e cultural. Diante da constatação 

de queda e desprestígio dos valores humanistas que deveriam reger a ordem social, tais como a 

liberdade, a justiça e a dignidade, os colaboradores encontram na Cão Celeste um espaço de 
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encontro no qual lutam conjuntamente em defesa desses valores. Unem-se em torno da 

necessidade de combater um sistema socioeconômico regido pelo mercado, outro nome do 

capitalismo, que não apenas degrada as relações humanas, como também ameaça seriamente a 

literatura, sobretudo a poesia, e as artes e a cultura de um modo geral. Camargo, ao apontar a 

proliferação de revistas literárias brasileiras na última década do século XX, faz considerações 

bastante pertinentes também ao contexto português atual. Ela considera a alegada crise da 

sociedade de mercado contemporânea como propícia ao surgimento de revistas literárias que se 

constituem como espaços independentes de resistência: 

 
O momento parece ser o de escolher, buscar referências, eleger valores, mesmo que 

não consensuais; de constituir formações culturais independentes, mesmo que 

especializadas, como forma de não submergir totalmente na institucionalização da 

sociedade de mercado; momento de buscar algumas estabilidades, mesmo lidando 

com os conflitos; momento de buscar a desejada, mas talvez impossível solidez nestes 

tempos bicudos quando tudo que é sólido desmancha no ar, no shopping center, ou 

numa rede de chips.  

O momento é de crise. Momento ideal para fazer uma revista. (CAMARGO, 2001, p. 

46) 

 

Assim, o cinismo e o testemunho abraçados pela Cão Celeste vêm apresentar ao leitor 

uma forma de resistência que não se limita a um refugiar-se do mundo, a uma resistência passiva 

meramente negativa, em que a salvação individual estaria na rejeição da realidade coletiva e na 

criação de barreiras de proteção contra o mundo. Muito ao contrário disso, eles vêm ensinar ao 

leitor uma resistência ativa, interventiva, transformadora da realidade, que nela imerge por 

completo ao mesmo tempo que aponta para as possibilidades de construção de um novo mundo 

em que a liberdade seja radicalmente exercida, a capacidade criativa do homem seja 

inteiramente desenvolvida, e a vida seja plena e dignamente vivida. 

Desse modo, como se intentou demonstrar, o grupo de colaboradores da Cão Celeste 

une-se em torno de valores — de sociedade, de cultura, de literatura, de poesia — em evidente 

harmonia com os valores, ideias e ideais preconizados pelos filósofos cínicos gregos. 

Obviamente, os valores cínicos antigos comparecem nas páginas da revista atualizados e 
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adaptados à realidade contemporânea e às especificidades inerentes a um periódico literário 

voltado sobretudo para a poesia. De fato, como visto, são muitos os paralelos que se podem 

traçar entre a revista e a filosofia cínica. Os contextos de surgimento de ambas se aproximam 

no que se refere à percepção de sociedades em crise: o cinismo nasce e se difunde numa pólis 

que já não fornece segurança nem garantias aos seus cidadãos, em meio a visíveis contrastes 

sociais, e alimenta-se dessa crise ao oferecer possibilidades de felicidade que não dependem 

das condições da coletividade; a Cão Celeste, por sua vez, afirma-se com um discurso de 

oposição a uma sociedade de consumo percebida como cultural e socialmente degradada, 

apresentando uma concepção utópica de poesia como lugar de resistência e de revelação de 

outros mundos possíveis. Além disso, o desprezo cínico pela riqueza, pela fama e pelo poder, 

por impedirem que se alcance a felicidade, traduz-se na revista nas suas críticas constantes ao 

mercado, ao capitalismo e ao poder político-econômico como causadores de desigualdades 

sociais e de deterioração da cultura e das relações humanas. A oposição mordaz dos cínicos às 

convenções sociais e sua atitude de inconformismo se evidenciam no combate dos 

colaboradores à ordem social, à programação do cotidiano, aos valores morais das sociedades 

capitalistas e à alienação e passividade do povo, além de se manifestarem também na defesa da 

capacidade de resistência da poesia. A valorização cínica da lucidez e do conhecimento como 

forma de se libertar das limitações impostas pela ignorância e pelos falsos juízos de valor faz-

se presente no esforço da revista por resgatar o valor do conhecimento crítico humanista e na 

sua crítica contundente à estupidificação das massas engendrada pelos meios de comunicação 

social. A ética da transparência da linguagem pleiteada por Diógenes comparece na denúncia 

do desvirtuamento lexical operado pela mídia e na crença de alguns colaboradores de que a 

literatura é capaz de “despoluir” a língua. A liberdade e a independência são valores 

fundamentais tanto para a filosofia cínica quanto para a Cão Celeste, constituindo o 

enaltecimento da independência do escritor e do crítico um correspondente do ideal cínico de 
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autonomia e autossuficiência, sendo a parrhēsia constantemente defendida por ambas. A busca 

dos cínicos por uma filosofia voltada para a vida prática e imanente do homem, rejeitando a 

metafísica, encontra um equivalente na predileção dos colaboradores por uma poesia do 

cotidiano, da experiência, da circunstância e da imanência, que recuse o sublime e a 

transcendência. Finalmente, a proposta de Diógenes de uma filosofia ao alcance de todos, com 

uma linguagem compreensível pelo homem comum, tem como correlato na revista a sua defesa 

da comunicabilidade da poesia.   

Esse resgate dos valores da filosofia cínica antiga, como parte de um anseio de 

resistência contra o mercado e o neoliberalismo, é apontado por alguns autores como uma 

tendência da contemporaneidade, desejosa de mais liberdade e simplicidade em reação a uma 

sociedade capitalista excessivamente controladora e consumista: 

 
Se [...] o cinismo volta uma vez mais a atrair um vivo interesse na atualidade, e um 

autor como Sloterdijk alcança um sucesso fenomenal quando convoca seus 

contemporâneos a abandonar o “cinismo” moderno (Zynismus) para retornar ao 

“cinismo” antigo (Kynismus), não seria porque nossa civilização sofisticada, invadida 

por aparelhos e escravizada a aparências, anseia por aprender novamente o significado 

de termos como “felicidade”, “simplicidade”, “liberdade” e “autonomia”? (GOULET-

CAZÉ; BRANHAM, 2007, p. 16) 

 

Ademais, o cinismo de raiz grega costuma ressurgir quando há uma desigualdade social 

extrema e uma concentração de renda excessiva nas mãos de uma reduzida minoria, como 

acontece no mundo capitalista atual. Em meio à miséria ou à pobreza de uma vasta maioria, o 

luxo e a opulência de uma elite minoritária alimentam e propagam um sentimento de revolta 

que descobre nos postulados do cinismo grego um modo de se exprimir. Paralelamente, esse 

luxo escandaloso da minoria desperta, em reação, uma revalorização da vida simples e natural 

proposta pelos cínicos antigos. Goulet-Cazé e Branham apontam como exemplo disso o 

regresso do cinismo grego no Império Romano:   

 
[...] a populosa metrópole de Roma oferecia às suas elites governantes riqueza e luxo 

em tamanha escala que, como na Atenas do final do período clássico, a ocasião era 

apropriada para moralistas e satiristas que denunciassem tais excessos. Não é 
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surpreendente, portanto, que as exortações dos cínicos ao retorno a uma simplicidade 

original e um estado de natureza anterior a toda civilização encontrassem públicos 

atentos em Roma. (Ibidem, p. 16) 

 

Joana Matos Frias, em artigo na Cão Celeste, sugere que o reaparecimento do cinismo 

na atualidade seria devido à sua capacidade de dar voz ao mal-estar que a caracteriza: “O poeta 

cínico contemporâneo é portanto o mais autêntico porta-voz da consciência infeliz e do mal-

estar da civilização. Nele, quando fala ou escreve, se pode ver a violência do mundo perpetrada 

pelos «crânios dos senhores da guerra» [...]”546. Aos que se encontram numa situação marginal 

na sociedade capitalista atual — seja por opção, seja por imposição das circunstâncias — e 

buscam resistir às suas coerções, o cinismo grego tem forte apelo por apresentar um modo 

contundente de resistir a partir da margem, o que aumenta seu poder de sedução sobre os 

artistas, aí incluindo os poetas, que buscam se situar à margem do mercado. Para a Cão Celeste, 

o cinismo e o seu inconformismo configuram-se como um modo de atuação e intervenção na 

realidade, movido pelo anseio utópico de transformá-la em direção a uma realidade outra em 

que os valores de literatura, cultura e sociedade da revista possam ser realizados. A filosofia 

cínica é resgatada como um meio de tentar alcançar essa realização, já que propõe ideais afins 

aos da revista e fornece um método de combate por eles.  

 Se a Cão Celeste foi buscar no cinismo antigo uma filosofia da resistência, ela vem 

encontrar no testemunho seniano uma poética da resistência. Com efeito, o testemunho parece 

ter se constituído como uma referência obrigatória, no âmbito da poesia portuguesa, para toda 

poesia movida pelo anseio de resistência à ordem social vigente, ou pela vontade de denunciar 

as mazelas e iniquidades da realidade social, ou simplesmente pelo desejo de entrar em contato 

com a realidade vivida pelo leitor. A descrição de Jorge de Sena fornecida por Ida Alves permite 

ver claramente nele as atitudes e posicionamentos pressupostos pela sua poética do testemunho 

                                                           
546 FRIAS, Joana Matos. Os cães do Armando. Cão Celeste. Lisboa, n. 4, nov. 2013, p. 23. 
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— atitudes de resistência, em notável consonância, aliás, com a conduta dos cínicos gregos e 

dos próprios colaboradores da Cão Celeste em seus textos nela publicados: 

 
[...] Jorge de Sena, insubmisso, corajoso e sarcástico, questionou formas de poder e 

processos de opressão, denunciando-os. Fundamentalmente, inconformado com a 

vida presa a ditames sociais, políticos ou culturais, repudiou a hipocrisia, a 

passividade e aceitação, acreditando na liberdade, sob todos os aspectos. Além disso, 

defendeu a literatura, a arte como memória do humano, forma de resistência e 

transformação. (ALVES, 2006, p. 33) 

 

Num mundo contemporâneo com um excesso de mediações, em que o homem foi 

apartado da experiência direta da realidade, o testemunho vem propor uma poesia capaz de pô-

lo novamente em contato com sua própria experiência, de retirá-lo de seu isolamento e reinseri-

lo na vida coletiva e social. Num mundo hostil que desenraíza o homem e o lança ao desabrigo, 

ele aponta para uma poesia que lhe oferece um espaço de acolhimento. Numa sociedade em que 

as tecnologias virtualizam as interações humanas, em que as comunicações interpessoais são 

desinvestidas de sua imanência e de sua dimensão afetiva, ele vem propiciar uma poesia que 

revaloriza uma comunicação baseada na partilha de afetos e experiências. Em reação a um 

sistema socioeconômico que embrutece as relações, submetendo-as à lógica da produção e do 

consumo, o testemunho seniano vem revalidar o encontro com o outro e a comunhão entre os 

homens. Portanto, ele constitui uma poética em perfeita consonância com os valores humanistas 

defendidos pela Cão Celeste. Ele vem mostrar como a poesia pode ser um agente de promoção 

e efetivação desses valores numa realidade em quase tudo desfavorável a eles. De resto, o 

testemunho integra ainda uma busca por sentidos para a existência humana, e também para a 

escrita de poesia, num tempo em que todos os sentidos e valores se desintegram e no qual se 

declaram a impotência e a inutilidade da poesia. Desse modo, ao escrever sobre a importância 

da obra de Jorge de Sena no panorama literário português contemporâneo, Ida Alves destaca a 

 
habilidade [da obra seniana] de abrir trilhas, iniciar processos modificadores do 

discurso literário e crítico, marcar o seu compromisso histórico e ético, defendendo a 

ação do escritor como testemunha de seu tempo, compromissado com a vida e com o 

mundo. Assim, a obra múltipla desse que é, sem favor, uma das mais importantes 
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figuras literárias portuguesas do século XX, tem uma mensagem manifesta que não 

podemos ignorar: a busca do sentido da existência humana num mundo absurdo e 

injusto. Especialmente, sua obra poética impõe-nos pensar o que é e o que pode fazer 

a poesia que se deseja uma prática crítica do múltiplo real. (Ibidem, p. 32)    

 

 O testemunho seniano é movido por um desejo de resistência e de liberdade — assim 

como o cinismo grego —, baseado na crença de que a poesia tem a capacidade de transformar 

a realidade. Ele oferece uma ética de escrita que considera a poesia uma ponte entre o mundo 

que existe e o mundo que se deseja, estabelecendo um ideal de poesia necessariamente 

vinculado a um ideal de homem e de sociedade. Vai ao encontro, por isso, do anseio utópico da 

revista de instaurar uma outra realidade por meio do poder transformador da poesia.  

 Nesse sentido, a Cão Celeste não é somente uma revista de poesia, mas é, sobretudo, 

uma revista que faz a crítica da sociedade e da cultura contemporâneas, movida pela 

preocupação de instituir um lugar para a poesia nessa cultura e sociedade e de indicar uma 

poesia capaz de resistir contra a crise que as atravessa e de nelas intervir com o intuito de 

transformá-las; o cinismo e o testemunho vêm fornecer os meios para essa resistência e 

intervenção. Dessa forma, a Cão Celeste entende sempre a poesia como em diálogo constante 

com o mundo atual, do qual seria indissociável, o que significa que, para ela, escrever sobre 

poesia é escrever necessariamente sobre o mundo. 

 Ao mesmo tempo, a revista revela ter consciência das condições reais da resistência no 

contexto contemporâneo. De fato, subjaz uma consciência trágica a esse desejo de resistir. Há 

a percepção de que se trata da luta de uma minoria, que só pode ser feita a partir da margem, já 

sem a ilusão de uma sublevação coletiva, dado o estado de entorpecimento das multidões: 

 
É o fim de todas as possibilidades de enriquecimento humano, de crescimento crítico, 

ético, estético. Neste sentido, vamos de facto embarcados num navio que se afunda. 

O que não sabemos é por quanto tempo ainda teremos de esperar por outras barcas 

que naveguem noutras águas. Que las hay, las hay — mas são pequenos batéis 

dispersos, não navegam no grande oceano dos Titanics do nosso descontentamento, 

que levam no seu convés multidões embasbacadas a olhar para as grandes luminárias 

dos céus do capital que tudo move sem ser visto.
547 

                                                           
547 BARRENTO, João. A nave dos loucos ou a estultícia do mundo. Cão Celeste, Lisboa, n. 10, dez. 2016, p. 52. 
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Os colaboradores reconhecem sua derrota inevitável nesse combate à sociedade 

capitalista atual, mas ainda assim insistem na necessidade de resistir, pois o desejo de resistência 

é o motor da escrita de seus textos na revista e também da própria escrita de poesia na 

contemporaneidade. Resistir é a condição de existência do poeta num mundo em que se decreta 

a ausência de função da poesia e sua consequente superfluidade. Assim como ao poeta, à Cão 

Celeste a resistência é também um modo de perdurar e de estar no mundo. E trata-se não só de 

resistir, mas de persistir e insistir na resistência, apesar da impossibilidade de vencer: “Tenho 

todas as razões para desistir. Sei absolutamente que apenas posso perder. Sei absolutamente 

que nada há a ganhar. Não desisto porque quero perder a lutar”548. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
548 ROQUE, Jorge. Uma escada que sobe pelos degraus de ti. Cão Celeste, Lisboa, n. 8, dez. 2015, p. 23. 
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ANEXO I 

 

Capa do primeiro número (abril de 2012): No alto, a imagem de um cão segurando uma 

lamparina, remetendo à anedota segundo a qual Diógenes perambulava pelas ruas de Atenas 

com uma lamparina na mão, dizendo estar à procura de um homem verdadeiro. Todas as capas 

até o sétimo número reproduzem essa mesma imagem e possuem o mesmo design, 

diferenciando-se apenas pela cor de fundo.  
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ANEXO II 

 

 

Primeiro número, página 70: Na figura, novamente a associação entre o cão e Diógenes, que 

aqui aparece dentro de uma caldeira, remetendo à lenda de que ele morava num barril ou tonel. 

A imagem representa as várias anedotas sobre encontros entre Diógenes e Alexandre, o Grande. 

Essa imagem aparece na página de encerramento dos sete primeiros números. 
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ANEXO III 

 

Editorial do primeiro número. 
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ANEXO IV 

 

 

Continua na próxima página. 
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Continuação da página anterior: 

 

Primeiro número, páginas 4 e 5: Logo em seguida ao editorial, o texto inaugural da Cão Celeste 

elege já um dos alvos preferenciais de seus ataques: os periódicos literários que os 

colaboradores julgam estar a serviço do mercado editorial. Ao acusar a revista Ler de 

subserviência aos interesses propagandísticos do mercado, Freitas apresenta já um dos valores 

mais importantes para os colaboradores da Cão Celeste: a autonomia e independência do crítico, 

do editor e do escritor. 
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ANEXO V 

 

 

Capa do oitavo número (dezembro de 2015): Esse número marca a mudança do design gráfico 

da revista. Até o sétimo número, as capas eram todas iguais, mudando apenas a cor de fundo e 

as chamadas. A partir do oitavo, cada capa terá um desenho próprio e diferente. Esse número 

marca também a considerável ampliação da quantidade de páginas da revista: se as edições 

anteriores variaram de 45 a 96 páginas, o oitavo número é impresso com 148 páginas. Isso 

possibilitou um aumento significativo do volume de poemas publicados.  
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ANEXO VI 

 

Editorial do oitavo número: Os editores anunciam a mudança do design gráfico da revista, ao 

mesmo tempo que reafirmam sua atitude de inconformismo, um dos principais valores cínicos 

da Cão Celeste. Na penúltima frase, alusão ao hábito dos cínicos gregos de se despir em público, 

transgredindo os valores morais da civilização grega. A poesia é considerada como arma contra 

a falsidade das convenções, conforme o ideal de resistência da poesia defendido pelo grupo de 

colaboradores. 
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ANEXO VII 

 

Terceiro número (maio de 2013), página 3: Freitas anuncia a redução na tiragem da Cão Celeste. A 

revista começou com tiragem de 1.000 exemplares no primeiro número, passou para 750 no terceiro e 

reduziu ainda mais no sexto número, para 500 exemplares, tiragem que mantém até o número mais 

recente. É queixa comum entre os colaboradores o pouco prestígio social concedido à poesia, relegada 

pelo mercado a uma posição marginal por não constituir mercadoria lucrativa. As revistas de poesia 

estariam igualmente condenadas à marginalidade, à precariedade financeira e à ameaça constante de 

extinção. 
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ANEXO VIII 

 

 

    Poema-colagem de Rui Pires Cabral publicado no décimo número da Cão Celeste. 

Continua na próxima página. 
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Continuação da página anterior: 

 

 

 


