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RESUMO 

 

Esta tese propõe analisar alguns dos procedimentos textuais e discursivos presentes na 

poética do escritor português Manuel António Pina, a partir de uma articulação 

investigativa em torno da noção de infância enquanto dispositivo teórico e crítico, e como 

agente problematizador da linguagem e da própria literatura. Com base em uma leitura 

crítica de elementos centrais da poética do autor, como a prática citacional e a encenação 

de uma voz enunciativa em constante deslocamento, trata-se de pensar, em diálogo com 

intervenções críticas acerca de sua obra, de que forma a produção literária de Manuel 

António Pina, no contexto da cena poética contemporânea em que surge, em Portugal, 

monta – por meio dos livros de poesia, assim como dos infantojuvenis – uma imagética 

controvertida de infância, tanto pelo caráter anômalo que assume como pela forma como 

se dá o vazamento ou contágio desse elemento temático entre seus textos, compondo uma 

estratégia particular de uso e (des)montagem do “literário”. Com isso, procura-se refletir 

ainda em que medida essa imagética de infância em Pina oscilaria entre, por um lado, um 

desdobramento (tardio) de um imbricamento mais amplo entre a tópica da infância e o 

sujeito lírico moderno, e, por outro, um problema de linguagem. Para este percurso, 

propõe-se uma leitura dialógica entre perspectivas teóricas de Georges Didi-Huberman, 

Giorgio Agamben e Walter Benjamin.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Manuel António Pina; infância; modernidade; neotenia; 

linguagem; poesia portuguesa contemporânea 
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                      ABSTRACT 

 

 

This thesis proposes to analyze some textual and discursive procedures present in the 

poetry of the Portuguese writer Manuel António Pina, from an investigative articulation 

around the notion of childhood as a theoretical and critical device, and as a problematic 

agent of language and literature itself. Based on an analysis of central elements of the 

author's poetics, such as the citational mechanism and the staging of an enunciative voice 

in constant displacement, it is a question of thinking about how Manuel António Pina's 

literary production, in the context of the contemporary poetic scene in that arises, in 

Portugal, assembles - through the books of poetry, as well as the children's books - a 

controversial imagery of childhood, both for the anomalous character it assumes and for 

the way in which the thematic element is leaked or contagious among its texts, composing 

a particular strategy for the use and (de) assembly of the “literary”. The objective is also 

to think to what extent this childhood imagery in Pina oscillates between, on the one hand, 

a (late) unfolding of a broader process of imbrication between the topic of childhood and 

the construction of the modern lyrical subject, and, on the other, as a language problem. 

For this journey, it offers a dialogical reading between the theoretical perspectives of 

Georges Didi-Huberman, Giorgio Agamben and Walter Benjamin. 

 

KEYWORDS:	 Manuel António Pina; childhood; modernity; neotenia; language; 

contemporary portuguese poetry 
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1.1. Infância, um nome para isto 
 
 

 
Em minha dissertação de mestrado,1 propus uma leitura da poesia do escritor 

angolano-português Gonçalo M. Tavares a partir de uma possível relação da escrita com 

a arquitetura enquanto montagem e prática de uma poética voltada, e forjada, sobretudo, 

no e para o pensamento. Algumas linhas de reflexão abertas e não resolvidas pelo 

desenvolvimento desse estudo me levaram a nomes de alguns teóricos, assim como ao de 

alguns poetas, entre eles, o do escritor Manuel António Pina, por entrever em sua escrita 

um possível desdobramento da problemática em torno da relação entre palavra poética e 

palavra filosófica. O que me chamou atenção na poesia de Pina, num primeiro momento, 

foi principalmente o seu cunho fortemente autorreflexivo e intertextual. Um ponto de 

partida para o projeto de doutorado, já então no Programa de Pós-Graduação de Estudos 

de Literatura da UFF, foi o de pensar como a leitura de tal dicção poderia se aproximar 

da discussão acerca do lugar movente entre crítica e poesia, a partir de algumas 

proposições de Giorgio Agamben em torno do conceito de “estância”,2 quando ressalta o 

esquecimento “de uma cisão que se produziu desde a origem em nossa cultura” 

(AGAMBEN, 2007, p. 11): 

Trata-se da cisão entre poesia e filosofia, entre palavra poética e palavra 
pensante, e pertence tão originalmente à nossa tradição cultural que já 
no seu tempo Platão podia declará-la “uma velha inimizade”. De acordo 
com uma concepção que está só implicitamente contida na crítica 
platônica da poesia, mas que na idade moderna adquiriu um caráter 
hegemônico, a cisão da palavra é interpretada no sentido de que a poesia 
possui o seu objeto sem o conhecer, e de que a filosofia o conhece sem 
o possuir. A palavra ocidental está, assim, dividida entre uma palavra 

																																																													
1	 Alegoria,	 coração,	 arquitetura:	 a	 materialidade	 poética	 de	 Gonçalo	 M.	 Tavares.	 Dissertação	 de	
Mestrado,	2014.	Universidade	Sorbonne	Nouvelle	–	Paris	3/	Departamento	de	Estudos	Ibéricos	e	Latino-
americanos	(sob	orientação	da	Profa.	Dra.	Catherine	Dumas).			
2	No	sentido	de	“morada”,	“receptáculo”,	de	“núcleo	essencial”	(AGAMBEN,	2007,	p.	11)	de	uma	prática	
poética,	assim	como	de	uma	forma	literária.		
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inconsciente e como que caída do céu, que goza do objeto do 
conhecimento representando-o na forma bela, e uma palavra que tem 
para si toda a seriedade e toda a consciência, mas que não goza do seu 
objeto porque não o consegue representar”. (ibid.) 

 
 

Em torno desse problema podemos lembrar também de María Zambrano, filósofa 

espanhola muito influenciada pelo pensamento nietzschiano, para quem a força que se 

encontra na origem da razão filosófica, diferentemente da poesia, é a da violência: 

filosofia e poesia seriam então “caminhos inconciliáveis” (ZAMBRANO, 1993, p. 101). 

Ou, ainda, Jean Luc-Nancy, ao ressaltar a pertinência da discussão acerca do “conflito 

íntimo” (NANCY, 1997, p. 20) entre esses dois domínios e para quem uma história sobre 

o quiasma entre poesia e filosofia seria uma “tarefa necessária” nos dias de hoje. Já o 

trabalho do poeta e filósofo francês Michel Deguy tem se movido justamente no espaço 

de tensão entre os dois discursos, no contexto dos desafios estéticos e éticos do 

contemporâneo. Em entrevista ao crítico e poeta Marcos Siscar, Deguy discorre sobre 

como se dá a “aliança” com o pensamento na poesia: 

A poesia também ama. É uma philia. Mas ama a quem? Talvez 
respondêssemos que ela ama o apego; ela está apegada às coisas e ao 
mundo; ou seja, à relação coisas-mundo, se é verdade (era verdade, no 
tempo de Rilke) que existe mundo apenas na medida em que há um aqui 
das coisas, e vice-versa, ou reciprocamente. Mas onde foram parar as 
coisas? É nossa questão... “Enquanto esperamos”, a poesia como o 
amor (como a filosofia) arrisca tudo nos signos (estou citando um 
poema meu). Elas têm em comum o philein: as duas são filológicas.  
Os dois modos de pensar falam a língua no modo vernacular; no 
“logikon” grego. Sua preocupação comum é a tradução; o trans(porte) 
em línguas. Poesia e filosofia, ambas filólogas, viram e reviram sua 
língua enquanto pensam: linguistic turn; tropismos; tropologia.  
(DEGUY, 2011, p. 6) 

  

Podemos pensar em muitos modos de escrita que surgiram com e para a 

modernidade: o fragmento, o ensaio, a prosa “reflexiva-narrativa-poética”, na expressão 

de João Barrento (2016, p. 12), formas heterodoxas de expressão e pensamento que, de 

alguma forma, procuraram reverter ou, paradoxalmente, se engendrar a partir mesmo 

dessa “cisão”. A poesia de Manuel António Pina parece se mover nessa zona limítrofe, o 
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que de algum modo reforça sua ligação com certa tradição moderna, em seu recorrente 

questionamento acerca do caráter representacional da linguagem a partir do próprio 

pathos da poesia, o que já fez com que críticos empregassem termos como “filosofemas” 

(BRITO, 1980, p. 75) ou “poesofia” para falar de seus poemas, entendidos ainda como 

próximos de uma metafísica poética em “clave pessoana” (SILVESTRE, 1999). Tendo 

em vista esse recorte, é como se os versos de Pina operassem com uma palavra fraturada, 

cindida – Lindeza Diogo falará de um “emperro” discursivo, já Osvaldo Silvestre fala em 

uma “gaguez gramatical” (SILVESTRE, 2001, p. 52) –, entrecortada por marcas 

interrogativas, num movimento ao mesmo tempo dual e unitivo, paradoxal e dialético: a 

poesia como língua própria, forma, pulsão imaginativa e tessitura lírica, mas também 

método, negação, crítica, falência: “O que é feito de nós senão/ as palavras que nos 

fazem?” (PINA, 2012, p. 12), “não é a morte o que as palavras procuram?” (ibid., p. 234), 

“Sob este rio real/ o rio que me arrasta, de palavras, corre dentro de mim ou fora de mim?” 

(ibid., p. 136), “Sem que palavras alguma coisa é real?” (ibid., p. 137), “Como saberei o 

que fazer com tantas palavras,/ náufrago de palavras”; “Como me calarei? Sem que 

palavras?” (ibid., p. 237), “Como escreverei? Sem que palavras? Quem? Qual?” (ibid., p. 

20) – indagações todas que apontam para uma “grande reserva face ao recorte que a 

linguagem faz no que nos dá a conhecer”, como afirma Rosa Maria Martelo (2014, p. 23). 

Mas na procura de uma formulação para essa entrada de leitura na poesia de Pina, 

um outro ponto, embora evitado inicialmente, tornou-se pouco a pouco incontornável: o 

atravessamento da infância em sua escrita. Em um ensaio sobre a poesia de Ruy Belo, 

Pedro Serra lembra que o topos da infância, vinculado muitas vezes à tópica da morte, 

possui uma “reverberação de uma longa tradição poética” (SERRA, 2003, p. 99). Em 

muitas das leituras críticas já realizadas sobre a obra de Manuel António Pina, o motivo 

da infância é apontado, ao lado da linguagem, da literatura, do silêncio, da casa e da 
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morte, como um dos temas centrais de sua poesia. Porém, trata-se de uma infância 

entendida, na maior parte das vezes, como lugar mitificado, ou previamente domesticado, 

associado ao desejo melancólico de retorno a um espaço original da linguagem, ou ainda 

a uma temporalidade primordial, o que talvez implique certa adesão a uma concepção 

romântica da poesia enquanto experiência original e autêntica de mundo. O que me 

parece, contudo, é que, embora o autor não deixe de flertar com esta concepção, a sua 

produção literária monta uma imagética de infância um pouco mais controvertida, tanto 

por certo caráter anômalo que assume, como pela forma como se dá o vazamento ou 

contágio desse elemento temático entre seus textos. Existe um gesto de infância em sua 

escrita, que se reitera de algum modo a cada texto, um gesto que talvez exija uma tentativa 

de entendimento mais acurada, inclusive no sentido de uma problematização e 

desordenação do que possa significar essa infância.   

Manuel António Pina estreia inicialmente na literatura infantil em 1973, com o 

livro O País das Pessoas de Pernas para o Ar. No ano seguinte lança sua primeira obra 

de poesia Ainda não é o fim nem o Princípio do Mundo Calma é apenas um Pouco Tarde. 

Nascido no ano de 1943, faleceu no Porto, em 2012. Além de poeta, foi um consagrado 

autor de literatura infantojuvenil, tradutor, professor e cronista. Reconhecido como um 

dos melhores cronistas de língua portuguesa, foi ao longo de mais de 30 anos colunista 

do Jornal de Notícias, onde começou a trabalhar em 1971. A sua obra está publicada em 

vários países, tendo recebido diversos prêmios, entre eles, nos últimos anos, o Prémio da 

Crítica da Associação Portuguesa de Críticos Literários, Prémio de Poesia Luís Miguel 

Nava, Grande Prémio de Poesia da APE/ CTT, e, em 2011, o Prémio Camões, pelo 

conjunto da obra.  

Pouco divulgado no Brasil, seus livros não contam ainda com edições brasileiras. 

Ao que tudo indica, a sua poesia aparece pela primeira vez no país no ano de 2003. 
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Encontramos quatro poemas seus em uma “Pequena antologia aleatória da poesia 

portuguesa contemporânea”, organizada por Carlito Azevedo, para o terceiro número da 

revista Cacto, dirigida por Tarso de Melo e Eduardo Sterzi. No mesmo ano, o poema 

“Velhice e morte de Bartholomew, Bispo de D.”, surge no 14º número da revista Inimigo 

Rumor, publicado em parceria com a editora portuguesa Cotovia, e onde podemos ler 

ainda uma breve entrevista com o poeta. No 20º número da mesma revista, publicada em 

2008, encontramos um ensaio de Paola Poma, professora de literatura portuguesa da USP, 

sobre o autor. De resto, poucas e esparsas notícias – como na ocasião do recebimento do 

Prêmio Camões, em 2011 –, um ou outro artigo, alguma pequena entrevista, quase sempre 

restritos a círculos limitados, acerca da sua produção. Recentemente, em 2018, foi 

lançada, pela editora 34, uma primeira antologia brasileira de seus poemas, O coração 

pronto para o roubo, organizada por Leonardo Gandolfi.3  

Antes do lançamento de seu primeiro livro de poesia, Pina lança, em 1973, como 

dito, o livro infantojuvenil O país das pessoas de pernas para o ar. Osvaldo Silvestre, 

comentando acerca da “estranheza histórica e estética” (SILVESTRE, 2008, s/p) daquele 

objeto que de certo modo surgia anunciando a modernidade da literatura infantil em 

Portugal, assim como, ao mesmo tempo, o caráter tardio dessa mesma modernidade, 

afirma que Pina entra por uma porta da literatura infantil portuguesa que não existia, e 

que era afinal a da “grande tradição activada por Lewis Carroll” (ibid.). É ainda Silvestre 

quem chama a atenção, em outro texto, para o entendimento da obra de Pina como “um 

sistema de vasos comunicantes que torna improcedentes os esforços para separar a poesia 

																																																													
3	Poeta	e	professor	de	literatura	portuguesa	da	UNIFESP,	Gandolfi	realizou	doutorado	no	Departamento	
de	Estudos	de	 Literatura	da	Universidade	Federal	 Fluminense,	 com	pesquisa	 sobre	poesia	portuguesa	
contemporânea,	 orientada	 pela	 Profa.	 Dra.	 Ida	 Alves.	 A	 antologia	O	 coração	 pronto	 para	 o	 roubo	 foi	
lançada	na	ocasião	da	realização	em	São	Paulo	[Casa	das	Rosas	e	EFLCH	-	UNIFESP/	Colóquio]	das	Jornadas	
Internacionais	Desimaginar	o	Mundo	–	Manuel	António	Pina	2018	(com	organização	geral	de	Rita	Basílio	
e	Sónia	Rafael),	ocorridas	no	Porto,	em	Lisboa	e	São	Paulo	[versão	brasileira	organizada	por	Leonardo	
Gandolfi	e	Paola	Poma].	Agradeço	aqui	ao	poeta	Tarso	de	Melo	pelo	terceiro	número	da	revista	Cacto	
dado	na	ocasião.		
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da literatura para crianças” (SILVESTRE, 2013, p. 118), endossado por Arnaldo Saraiva, 

que diz: “Para A. Pina, na literatura infantil e na literatura, sem mais, a relação com as 

palavras é exatamente a mesma e só a forma de expressão é diferente” (SARAIVA, 2012, 

p. 106). Não é então de se estranhar que ao abrir o primeiro livro de poesia do autor, 

Ainda não é o fim nem o princípio calma é apenas um pouco tarde, surgido em 1974, 

encontremos a epígrafe de Through The Looking-Glass, Alice do Outro Lado do Espelho: 

“The time has come, the Walrus said,/ “To talk of many things:/ Of shoes – and ships – 

and sealing-wax –/ Of cabbages – and kings – And why the se ais boiling hot –/ And 

whether pigs have wings” (PINA, 2012, p. 9). O trecho é uma parte do poema do autor 

inglês publicado em 1871, intitulado The Walrus and the Carpenter, A Morsa e o 

Carpinteiro, e talvez seja possível entendê-lo como epígrafe não apenas deste livro, mas 

de todo um caminho de escrita que ali se inicia.  

Em Crítica e Clínica, Gilles Deleuze dedica um dos textos a Lewis Carroll. Nele 

lemos, “Tudo em Lewis Carroll começa por um combate horrível”: 

É o combate das profundezas: coisas arrebentam e nos arrebentam, 
caixas são pequenas demais para seus conteúdos, comidas são tóxicas 
ou venenosas, tripas se alongam, monstros nos tragam. Um irmãozinho 
usa seu irmãozinho como isca. Os corpos se misturam, tudo se mistura 
numa espécie de canibalismo que reúne o alimento e o excremento. 
Mesmo as palavras se comem. É o domínio da ação e da paixão dos 
corpos: coisas e palavras se dispersam em todos os sentidos, ou, ao 
contrário, soldam-se em blocos indecomponíveis. Nas profundezas 
tudo é horrível, tudo é não-senso. Alice nos país das maravilhas era 
para intitular-se inicialmente As aventuras subterrâneas de Alice. 
Mas por que Carroll não conserva esse título? É que progressivamente 
Alice conquista as superfícies. Ela emerge ou remonta as superfícies. 
Ela emerge ou remonta à superfície. Cria superfícies. Os movimentos 
de afundamento e entranhamento dão lugar a leves movimentos laterais 
de deslizamento; os animais das profundezas tornam-se figuras de 
cartas sem espessura. (DELEUZE, 1997, p. 31) 

 
 
 A ideia de “combate” não escapa à provocação textual e discursiva lançada pela 

poética de Pina. Já Eduardo Lourenço fala de um “paradoxal combate no seio da literatura 

e mesmo contra a literatura” (LOURENÇO, 2012, p. 103) empenhado pelo autor, e que 
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não se afastará muito da imagem da criança baudelairiana no quarto de brinquedos. Deste 

modo, talvez caiba a pergunta: como trazer a poesia de Pina para a superfície? Como 

criar superfícies, leves movimentos laterais, uma leitura que se faça por deslizamentos, 

pela tentativa de localizar os “vasos comunicantes” de seus textos? O que é possível notar 

em alguns dos estudos realizados sobre o autor, é que a sua produção é muitas vezes 

tomada separadamente, ou se olha a poesia, ou os livros infantojuvenis. Além disso, 

quando tomada como topos, será uma infância comentada em forte clave ontológica,4 o 

que de alguma forma responde a um modo de leitura de certa tradição de modernidade. 

Assim, a tentativa de trazer essa “infância” à superfície, tomando de empréstimo a 

imagem de Deleuze, é também no sentido de uma leitura que procure se fazer à luz do 

presente, no contato e atrito da poética de Pina com questões que atravessam a crítica 

contemporânea, o que poderia nos ajudar a articular algumas questões, tanto no sentido 

de uma circunscrição mais específica da relação da produção de Pina com outras vozes, 

como no de um recorte maior, podendo ser formulado, por exemplo, com a pergunta: de 

que forma a dispersão do sujeito em Pina responderia à problemática mais ampla em torno 

do desfazimento da noção de autor como pensado por Roland Barthes, Michel Foucault 

e, atualmente, em uma atualização da discussão, por Giorgio Agamben?5  

Num recorte mais preciso, é ao atualizar o pensamento de Walter Benjamin que 

Giorgio Agamben, em Infância e História: destruição da experiência e origem da 

																																																													
4	Como,	por	exemplo,	no	trabalho	de	Inês	Fonseca	Santos,	A	poesia	de	Manuel	António	Pina	–	O	encontro	
do	escritor	com	seu	silêncio,	em	que	a	infância	aparece	aliada	ao	silêncio	como	“símbolo	por	excelência	
do	indizível”,	assumindo	em	sua	poesia	“a	dimensão	ontológica	da	utopia”	(SANTOS,	2004,	p.	52).	
5	 “O	 gesto	 do	 autor	 é	 atestado	 na	 obra	 a	 que	 também	dá	 vida,	 como	 uma	 presença	 incongruente	 e	
estranha,	 exatamente	 como,	 segundo	 os	 teóricos	 da	 comédia	 de	 arte,	 a	 trapaça	 de	 Arlequim	
incessantemente	interrompe	a	história	que	se	desenrola	na	cena,	desfazendo	obstinadamente	sua	trama”	
(AGAMBEN,	 2007,	 p.	 55).	 No	 artigo	 intitulado	 “Ensaiar	 os	 gestos:	 experiências	 de	 infância	 e	morte”,	
Vinícius	Nicastro	Honesko,	tradutor	do	filósofo	no	Brasil,	aproxima,	baseado	numa	passagem	de	Walter	
Benjamin,	 o	 “gesto	 infantil”	 à	 ideia	 da	 montagem	 e	 da	 atividade	 do	 crítico:	 “O	 gesto	 infantil	 (gesto	
ingênuo,	mas	pleno	de	efeitos)	de	montar	palavras	no	jogo	de	letras	é	o	exemplo,	o	paradigma,	para	a	
atividade	do	crítico:	imaginar,	botar	frente	a	frente	coisas	que	num	primeiro	momento	jamais	poderiam	
se	encontrar	em	tal	posição,	restituir	possibilidades	àquilo	que	parece	não	mais	tê-las	–	e	essa	também	é	
a	tarefa	de	um	ensaio,	de	um	gesto-ensaio”	(HONESKO,	2011,	p.	133).		
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história, tratará do problema da experiência na época contemporânea como sendo 

indissociável do problema da linguagem, e é no espaço dessa problematização que uma 

teoria da experiência viria enquanto uma teoria da in-fância: “Como infância do homem, 

a experiência é a simples diferença entre humano e linguístico. Que o homem não seja 

sempre já falante, que ele tenha sido e seja ainda in-fante, isto é a experiência” 

(AGAMBEN, 2014, p. 62). Compreendendo a experiência como infância do homem, 

Agamben aponta para uma consequência decisiva exercida pela infância sobre a 

linguagem: ela introduziria na linguagem a cisão entre língua e discurso.  

O termo neotênico, que aparecerá na segunda parte deste trabalho, parte de um 

texto intitulado “Ideia da infância”, do livro Ideia da prosa, em que Giorgio Agamben 

refere-se a uma espécie de salamandra albina que “há muito tempo atraiu a atenção dos 

zoólogos e dos estudiosos da evolução animal” (AGAMBEN, 2012, p. 89). Trata-se de 

um anfíbio de aspecto infantil, quase fetal, chamado axolotl ou, em português, axolote. 

Identificado inicialmente como uma espécie própria, o axolotl possui a singularidade de 

conservar “durante toda a vida características tipicamente lavares para um anfíbio, tais 

como a respiração branquial e a permanência exclusiva na água” (ibid., p. 90), o que o 

levaria a ser compreendido como um caso de “regressão evolutiva”, numa extensão 

indefinida de sua vida larvar. É a partir dessa figura que Agamben emprega a ideia de um 

infantilismo obstinado, propondo então a imagem de uma “criança neotênica”: 

Uma criança que não se limitasse, como o axolotl, a fixar-se no seu 
estado larvar e nas suas formas incompletas, mas que fosse de tal modo 
abandonada à sua própria infância, tão pouco especializada e de tal 
forma onipotente a ponto de se distanciar de qualquer destino específico 
e de qualquer meio ambiente determinado, limitando-se unicamente à 
sua própria imaturidade e ignorância. (ibid., p. 92) 
 
 

Tal criança, desprovida de qualquer tipo de memória, não lembrando de nada que 

lhe tenha ocorrido, nada enquanto antecipação de “toda a presença e toda a memória”, 



	

	 19	

serve a Agamben como uma espécie de dispositivo figurativo para a proposição de uma 

desatenção fundamental: antes de comunicar qualquer conhecimento ou tradição, “o 

homem tem necessariamente de transmitir a sua própria distração, a sua própria não 

latência indeterminada, pois só nela se tornou possível qualquer coisa como uma tradição 

histórica concreta” (ibid., p. 92, grifo nosso). 

Assim, esta tese propõe analisar alguns dos procedimentos textuais e discursivos 

presentes na poética do escritor português Manuel António Pina, a partir de uma 

articulação investigativa em torno da noção de infância enquanto dispositivo teórico e 

crítico, e como agente problematizador da linguagem e da própria literatura. Com base 

em uma leitura crítica de elementos centrais da poética do autor, sobretudo a prática 

citacional e a encenação de uma voz enunciativa em constante deslocamento, trata-se de 

pensar, em diálogo com algumas intervenções críticas acerca de sua obra, de que forma a 

produção literária de Pina, no contexto da cena poética contemporânea em que surge, em 

Portugal, monta – por meio dos livros de poesia, assim como dos infantojuvenis – uma 

imagética controvertida de infância, tanto pelo caráter anômalo que assume como pela 

forma como se dá o vazamento ou contágio desse elemento temático entre seus textos, 

compondo uma estratégia particular de uso e (des)montagem do “literário”.  

Com isso, trata-se de se refletir ainda em que medida essa imagética de infância 

oscilaria entre, por um lado, um desdobramento (tardio) de um imbricamento mais amplo 

entre a tópica da infância e o sujeito lírico moderno, e, por outro, um problema de 

linguagem. A noção de tardio será também uma chave de leitura importante para a poesia 

de Pina, e que será proposta aqui como próxima ao pensamento do crítico palestino 
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Edward Said,6 noção tomada, portanto, como possível forma de articulação de sua prática 

literária, fazendo parte e estando à parte do presente. 

A primeira parte deste trabalho apresenta uma introdução ao universo da poética 

de Pina, com o apontamento de alguns dos elementos mais recorrentes em sua poesia 

articulados à tópica da infância, assim como também a apresentação de algumas 

intervenções críticas já feitas sobre sua escrita em que a noção de tardio comparece, 

indicando uma relação controvertida de sua produção com a cena poética em que surge. 

Além disso, serão analisados alguns dos mecanismos citacionais em seus poemas, além 

da leitura de recursos e outros procedimentos empregados.  

A segunda parte, através de uma análise da recorrência figurativa da palavra 

“coração” em muitos de seus poemas, concentra-se na tentativa de ler o sujeito lírico em 

Pina como uma voz que se articula entre o desejo de impessoalidade e a encenação de um 

lirismo contraditoriamente desdramatizado, o que levará a um breve recuo teórico para 

se pensar o imbricamento entre infância e sujeito lírico com os primeiros românticos e 

seus desdobramentos na modernidade poética.  

Na terceira parte, a atenção se volta principalmente para a sua produção 

infantojuvenil articulada à sua poesia, ao abordar, com Giorgio Agamben, relações entre 

pensamento, infância e linguagem, o que irá desembocar, em seguida, na tentativa de uma 

leitura conjuntiva de sua escrita, entre o registro discursivo “infantojuvenil” e o da poesia, 

em diálogo com a herança pessoana, com ênfase no heterônimo Alberto Caeiro. Por fim, 

tentaremos pensar como a escrita de Pina maneja, reatualiza e reinscreve o diálogo com 

a herança de Fernando Pessoa a partir de um contexto mais amplo da poesia portuguesa.  

 

																																																													
6	Em	seu	livro	Estilo	tardio,	Said	trabalha	a	noção	com	base	em	obras	entendidas	como	tardias,	no	sentido	
de	 não	 serem	 feitas	 de	 harmonia	 e	 resolução,	mas	 “de	 intransigência,	 dificuldade	 e	 contradição	 em	
aberto”	(2009,	p.	27).		
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1.2. Onde estamos?    
 
 
 
                    Começar do pequeno é começar do começo. 

                            Juliano Garcia Pessanha 

  
 
 

Em seu livro Recusa do não-lugar, Juliano Garcia Pessanha, guiado pelo 

pensamento esfereológico de Peter Sloterdijk, fala sobre o corte do primeiro com7 ao qual 

somos submetidos na perda da ligação do sangue no corpo materno para a nossa entrada 

no ar. O nascimento, nossa chegada e entrada na vida, situados como eixo central no 

pensamento sloterdijkiano, apontariam, como assinala o autor, para uma substituição do 

abstrato estar-lançado no mundo, de Heidegger,8 pela concreta “temperatura e cor do 

berço”: 

Onde a criança é lançada? Como é o berço? Há humidade e mofo no 
quarto? Como é seu aliado? Sloterdijk toma a sério a crítica 
bachelardiana a Ser e tempo e desloca a atenção para o nascimento, 
frequentemente esquecido na filosofia, que opta por ressaltar a 
mortalidade. Começar pelo início implica lembrar-se de que todos 
fomos bebês, nascemos frágeis e precários, e que não chegaríamos a 
nós mesmos e ao mundo sem a intermediação de outros seres humanos 
que nos complementam e nos sustentam. (PESSANHA, 2018, p. 46-47) 
 

 
 Pessanha ressalta, na economia conceitual e reflexiva de Sloterdijk, a influência 

determinante do pensamento do pediatra e psicanalista inglês Donald W. Winnicott. 

Diante do intenso contato e diálogo das filosofias do século XX com a psicanálise de 

																																																													
7	O	“com”	é	a	denominação	dada	por	Slorterdijk	para	o	órgão	da	placenta,	mas	amplia-se	ao	entendimento	
de	um	“estar	em”,	de	um	“estar	dentro”	(PESSANHA,	2018,	p.	45).	Cf.	SLOTERDIJK,	Peter.	Esferas	I	-	Bolhas.	
Trad.	José	Oscar	de	Almeida	Marques.	São	Paulo:	Estação	Liberdade,	2016,	p.	322-323.		
8	“O	homem	foi	jogado,	largado	no	mundo.	E	ao	longo	de	nossa	existência	repete-se	a	situação	do	recém-
nascido:	cada	minuto	nos	lança	no	mundo;	cada	minuto	nos	torna	nus	e	desamparados;	o	desconhecido	
e	o	estranho	nos	cerca	por	todos	os	lados.	[...]	De	acordo	com	a	análise	de	Heidegger,	a	angústia	e	o	medo	
são	as	duas	vias,	inimigas	e	paralelas,	que	nos	abrem	e	cerram	respetivamente	o	acesso	à	nossa	condição	
original”	(PAZ,	1982,	p.	174-175).	
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Freud e Lacan, algo da novidade do filósofo alemão passaria assim pela adoção de um 

outro paradigma, com a introdução do “nascimento” e das mães na filosofia9. Não 

surpreende então que, ao abrirmos o primeiro volume da trilogia Esferas, nos deparemos 

já na abertura com a cena de uma criança que recebe um presente, um brinquedo – um 

fazedor de bolhas de sabão –, com a descrição do entusiasmo e fascínio do “pequeno 

mágico” (SLOTERDIJK, 2016, p. 20) no “êxtase da atenção”, diante da produção de suas 

bolas, na solidariedade criada entre a consciência infantil e os seus objetos criados – as 

bolhas de sabão –, com as quais somos introduzidos ao entendimento que o espaço terá 

na formulação do pensamento esfereológico: 

 
Entusiasticamente solidário com suas bolas reluzentes, o jogador/ 
experimentador precipita-se no espaço aberto e transforma a região 
entre o olho e o objeto em uma esfera animada. Toda olhos e atenção, 
a visão da criança abre-se ao espaço diante dela. Assim, sem perceber, 
a criança que brinca chega, em sua alegre diversão, a um insight que, 
com seus afazeres escolares, ela mais tarde desaprenderá: que o espírito, 
a seu modo, está ele próprio no espaço. Ou não se deveria antes dizer 
que aquilo que outrora se chamava espírito já designava, desde o início, 
comunidades espaciais aladas? Para quem já fez as primeiras 
concessões a tais pressentimentos, parece razoável prosseguir 
perguntando na mesma direção: se a criança insuflou seu alento nas 
bolhas de sabão e permanece fiel a elas com seu olhar extático – quem, 
então, colocou seu alento na criança que brinca? Quem se mantém fiel 
à criança em seu êxodo para fora de seu quarto de brinquedos? (ibid., 
p. 20-21) 
 

 
 Não caberia ao propósito e limites deste trabalho adentrar na fenomenologia das 

esferas de Sloterdijk, mas vale sinalizar na passagem o uso de uma questão winnicottiana 

– o brincar – descrita em sua aparentemente simples complexidade, como ato que encerra 

um dos problemas teóricos centrais de Winnicott, e que, em uma primeira definição, 

																																																													
9	Segundo	Pessanha:	“O	páthos	winnicottiano	da	confiança	no	mundo	e	do	mergulho	criativo	e	afirmativo	
nele,	 muito	 diferente	 do	 sim	 genérico	 e	 quase	 especulativo	 de	 Nietzsche,	 representa	 um	 claro	
afastamento	 tanto	das	 buscas	 de	Nietzsche	 [...],	 quanto	da	 gnose	negadora	de	Adorno	 e	 também	da	
dificuldade	heideggeriana	de	pensar	o	enraizamento.	O	aprofundamento	winnicottiano	e	a	introdução	do	
nascimento	e	das	mães	na	filosofia	permitem	a	Sloterdijk	reposicionar	suas	principais	matrizes	e	filiações	
intelectuais”	(2018,	p.	62).	
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estaria baseado “na precariedade do interjogo entre a realidade psíquica pessoal e a 

experiência de controle de objetos reais. Essa é a precariedade da própria magia, a magia 

advinda da intimidade, de um relacionamento que se mostra ser confiável” 

(WINNICOTT, 2019, p. 83). Winnicott analisa, através de proposições e de seu material 

clínico, o momento em que os bebês, nos primeiros meses, após usarem o punho e os 

dedos para saciar alguns dos instintos, começam a gostar de brincar com bonecas, 

ursinhos, panos, ou um objeto especial. Com base nessas situações, são formulados os 

conhecidos termos “fenômenos transicionais” e “objetos transicionais”,10 chamados 

também de “posses ‘não eu’”, no exame do que denomina ainda como área intermediária 

da experiência entre “o polegar e o ursinho”.   

A área intermediária seria atravessada por fenômenos transicionais incorporados, 

seja pelo balbucio do bebê, seja pelo manuseio de objetos que ultrapassam o seu corpo, 

ou na forma com a qual “uma criança mais velha percorre um repertório de canções e 

melodias enquanto se prepara para dormir” (ibid., p. 15). A definição de uma terceira 

parte da vida, além da definição dupla entre realidade interna e externa, denominaria essa 

área intermediária de experimentação, na qual se cruzam a vida interior e exterior do 

indivíduo, uma zona que não seria “posta à prova” (ibid., p. 16), ou seja, testada pelo 

crivo da realidade. Essa terceira área, configurada como importante “área de experiência” 

seria justamente a da brincadeira, desdobrando-se posteriormente na vida criativa e 

cultural do indivíduo. Entre situações e coisas referidas como fenômenos transicionais 

teríamos objetos externos como “parte do lençol” ou cobertor, pedaços de tecidos que 

																																																													
10	“Aleguei	que,	quando	testemunhamos	o	uso	de	um	objeto	transicional	–	a	primeira	posse	não	eu	–	por	
parte	da	criança,	estamos	diante	tanto	do	primeiro	uso	que	a	criança	faz	de	um	símbolo	como	da	primeira	
experiência	do	brincar.	[…].	O	objeto	é	um	símbolo	da	união	entre	o	bebê	e	a	mãe	(ou	parte	da	mãe).	É	
possível	 localizar	 esse	 símbolo:	 ele	 está	 posicionado	 no	 espaço	 e	 no	 tempo	 em	 que	 a	mãe	 faz	 uma	
transição	(na	mente	do	bebê),	deixando	de	estar	fundida	com	o	bebê	e	passando	a	ser	vivenciada	como	
um	objeto	a	ser	percebido,	em	vez	de	concebido.	O	uso	de	um	objeto	simboliza	a	união	entre	duas	coisas	
separadas,	o	bebê	e	a	mãe,	no	ponto,	no	tempo	e	no	espaço	em	que	se	inicia	sua	separação”	(WINNICOTT,	
2019,	p.	157).	
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podem ser chupados, “fiapos de lã” puxados para serem usados no instante da carícia, e 

movimentos dos lábios, seguidos por emissões de “mam-mam, balbucios, sons anais, as 

primeiras notas musicais” (ibid., p. 17), etc. E entre essas coisas, ainda, uma melodia ou 

uma palavra – “à medida que o bebê começa a utilizar sons organizados (‘mã’, ‘pa’, ‘da’), 

uma ‘palavra’ pode passar a designar o objeto transicional” (ibid., p. 19).  

O psicanalista inglês argumenta que Freud não teria determinado um lugar na 

mente para o que chama de experiência cultural – mesmo que conferindo um valor novo 

à “realidade psíquica interna” e, com isso, um valor novo para os fenômenos externos –, 

o que o faz formular, em seu desenvolvimento acerca da relação entre coisas apreendidas 

objetivamente e concebidas subjetivamente, que “a brincadeira não é nem uma questão 

de realidade psíquica interna nem de realidade material externa” (ibid., p. 156). A 

pergunta que se coloca é: onde está a brincadeira? Chamando a atenção para esse espaço 

potencial, sujeito fundamentalmente à confiabilidade humana através da técnica do 

cuidado materno, Winnicott ressalta a importância de se reconhecer a existência desse 

“lugar”, em que os fenômenos transicionais podem surgir e o “único lugar onde a 

brincadeira pode começar” (ibid., p. 166). A pergunta, na verdade, refere-se à tentativa 

de apreender algo do lugar em que, afinal, “passamos a maior parte do tempo enquanto 

experimentamos a vida”: 

Naturalmente, esse é um resumo rápido e distorcido de uma vasta 
literatura. Porém, não estou tentando fazer uma afirmação ampla, mas 
apenas destacar que os escritos psicanalíticos não parecem contar tudo 
o que queremos saber. Por exemplo, o que estamos fazendo quando 
ouvimos uma sinfonia de Beethoven, visitamos uma galeria de arte, 
lemos Tróilo e Créssida na cama ou jogamos tênis? O que uma criança 
está fazendo quando se senta no chão para brincar com seus brinquedos 
sob o olhar da mãe? O que um grupo de adolescentes está fazendo 
quando vai a um show de música pop? 
Não se trata apenas do que fazemos. Outra pergunta precisa ser feita: 
onde estamos (se é que estamos em algum lugar)? Usamos os conceitos 
de interno e de externo, mas agora queremos mais um conceito. Onde 
estamos quando nos divertimos? O conceito de sublimação realmente 
dá conta de todo esse panorama? Seria vantajoso analisar a possível 
existência de um espaço de vida que não é apropriadamente descrito 
como “interno” ou “externo”? (ibid., p. 169-170)  
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 Se pensarmos em situações mais próximas, e não levarmos em conta as referências 

marcadas pela visão cultural de época (e lugar) dos exemplos acima, a pergunta 

permanece a mesma: o que estamos fazendo quando ouvimos uma música, vamos a uma 

exposição, jogamos, dançamos, lemos um livro no metrô, nos entretemos com um 

brinquedo? Esses movimentos se dariam todos nessa área intermediária, nessa zona entre 

a realidade psíquica interna e a material, externa, baseada na precariedade própria à 

intimidade, e que Winnicott tenta apontar como sendo uma “terceira” parte da vida, para 

a qual não damos muita atenção, já que pouco se diz sobre ela, sendo sempre tomada 

como algo relacionado ao momento de descanso diante do trabalho infinito de 

diferenciação entre as duas outras realidades. Nesse sentido, Sloterdijk, quando fala da 

maltratada palavra “intimidade”,11 tomada como eixo para se pensar uma teoria do 

íntimo, e nela, o sujeito em sua esfera íntima, no “espaço pastoso, vago e humildemente 

matriarcal” (SLOTERDIJK, 2016, p. 85), ressalta que “Para muitas inteligências, pensar 

nas intimidades domésticas produz espontaneamente uma sensação de enjoo adocicado – 

razão pela qual uma filosofia da doçura é tão inexistente quanto uma elaboração 

ontológica da esfera íntima” (ibid., p. 83). 

 Nessa direção, vale lembrar, no contexto da produção latino-americana, de 

trabalhos como o da poeta argentina Tamara Kamenszain, que, em seu ensaio “Bordado 

e costura do texto”, por exemplo, aponta o lugar da transmissão oral, do acesso das 

mulheres à fala através dos cochichos e sussurros – capazes de diminuir o 

pronunciamento “altissonante” do mundo – assim como o lugar “artesanal, obsessivo e 

vazio das tarefas diárias” (KAMENSZAIN, 2015, p. 18) impresso pelas mães – “Costurar, 

bordar, cozinhar, limpar, quantas maneiras metafóricas de dizer escrever” (ibid.). 

																																																													
11	“Só	se	pode	destacar,	antecipadamente,	que	a	intimidade,	para	além	de	sua	doce	fachada,	só	pode	ser	
compreendida	como	uma	abissalidade	naquilo	que	está	mais	próximo	a	nós”	(SLOTERDIJK,	2016,	p.	82).	
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Kamenszain critica os arquétipos de uma dita “literatura feminina” movidos muitas vezes 

por lógicas de mercado. Ao se referir ao já comum uso da comparação entre a imagem 

do tecido e o texto, e a adjetivação de um poema com o ato de bordar, a autora desdobra 

as ideias de “escovar” e “espanar” um texto como metáforas nascidas do trabalho 

doméstico, ao qual os escritores deveriam sua “obsessão artesanal”, para então 

argumentar como algumas mulheres “viraram o discurso teórico para trabalhá-lo do lado 

do avesso”12 (ibid., p. 20). 

Com esse horizonte em mente, uma leitura de infância na escrita de Manuel  

António Pina, para além de uma eleição temática ou figurativa, implica também, em 

alguma medida, a tentativa de pensar essa relação pelo seu avesso, na busca de vias 

ziguezagueantes, não só a partir de uma problematização conceitual do que seja infância, 

como ainda do próprio significado de assinatura – e das armadilhas em procurar 

caracterizá-la, ordená-la e legitimá-la “à maneira centralista e autoritária daquele eu 

autoral” (KAMENSZAIN, 2016, p. 11, tradução e grifo nossos) – desmontando e 

esbarrando em outras assinaturas – infância, nesse sentido, não tanto em Manuel António 

Pina, quanto, e sobretudo, com Manuel António Pina –, não apenas como elemento 

discursivo no fazer literário, mas também, e inclusive, como modo de leitura que 

possibilite o questionamento de sentidos hierarquizantes ou estanques de autoria ou 

gênero, por exemplo, e com os quais inclusive a sua produção poética parece muitas 

vezes, embora a seu modo, se debater –; infância, portanto, como o que se circunscreve e 

																																																													
12	Kamenszain	complementa:	“Familiarizadas	com	as	costuras,	souberam	que	toda	construção	apoia	suas	
bases	em	um	tecido	não	discursivo.	Síntese	entre	mães	e	professoras,	embrenharam	o	raciocínio	linear	e	
pedagógico	por	caminhos	ziguezagueantes.	Transformando	quase	em	diário	 íntimo	a	teoria	 freudiana,	
Melanie	Klein	escreveu	o	peito	materno,	deixou	que	se	perdesse	na	imagem	literária	para	assim	recuperá-
lo	como	objeto	 teórico.	Por	sua	vez,	metida	a	 lutar	na	área	masculina	com	sua	obsessiva	máquina	de	
escrever,	 Julia	 Kristeva	 consegue	 torcer	o	olhar	 cego	dos	discursos	 científicos	para	um	objeto	 frágil	 e	
esquecido:	a	linguagem.	Outra	mulher,	Simone	de	Beauvoir,	ensaia	a	forma	de	encaixar	teoria	e	romance	
para	dar	a	seu	objeto	de	reflexão	um	lar	onde	esteja	cômodo.	Pensar	sobre	a	mulher	e	escrever	como	
mulher	unem-se	à	casa	de	Beauvoir	à	força	de	apagar	as	espessas	fronteiras	entre	os	gêneros	literários”	
(2015,	p.	20-21).		
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se equilibra na zona de precariedade em que a brincadeira tem início, no limiar do quarto 

de brinquedos e o seu lado de fora, ali onde a escrita e, com ela, esses outros objetos – 

linguagem, literatura, livro – possam significar não mais do que uma pequena abertura 

neste entre: 

    É então isto um livro, 
    este, como dizer?, murmúrio, 
    este rosto virado para dentro de 
    alguma coisa escura que ainda não existe 
    que, se uma mão subitamente 
    inocente a toca, 
    se abre desamparadamente 
    como uma boca 
    falando com a nossa voz? 
    É isto um livro, 
    esta espécie de coração (o nosso coração) 
    dizendo ‘eu’ entre nós e nós? 
 
       (PINA, 2012, p. 357)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 28	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. UMA SEGUNDA, MAIS PERIGOSA INOCÊNCIA 
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2.1. Alegria do trabalho manual 
 
 

com algum grau de abstração e sem um       
plano rigoroso.  

                        Manuel António Pina 

 

No texto intitulado “Chegar (um pouco) tarde – Manuel António Pina, o poeta e a 

poesia”, Rosa Maria Martelo lembra que o escritor não era muito conhecido pela 

pontualidade: “Os amigos recordam com indisfarçada ternura os atrasos do poeta e as 

justificações que ele dava quando se fazia esperar” (MARTELO, 2015, p. 302). Pina 

chegava tarde, “temos memória disso”, diz Martelo, e também “das histórias improváveis 

com que se redimia de ter-se feito esperar” (ibid., p. 303). Mas o que a autora quer 

enfatizar é principalmente o fato de que também a poesia de Pina se apresentou, desde 

sempre, como uma escrita que chega tarde. Segundo a ensaísta, a poesia de Pina surge 

para um encontro com a tradição moderna, mas ocorre que, nos anos de 1970, quando o 

autor começa a publicar, já era um pouco tarde para isso. Não demasiado tarde, porque a 

tradição moderna ainda estava viva, mas um “pouco tarde”, como já anunciado no título 

de seu primeiro livro, de 1974: Ainda não é o fim nem o princípio do mundo calma é 

apenas um pouco tarde. Na introdução do livro Manuel António Pina – uma pedagogia 

do literário, de Rita Basílio, Sousa Dias refere-se ao plano de uma criação poética 

assumidamente tardia, 

indiscernível de um pensamento sobre a (im)possibilidade da poesia 
tarde vinda e portanto sobre a sua própria (im)possibilidade – 
impossibilidade de dizer porque já tudo foi dito, “já temos palavras de 
mais, sentimentos de mais”, mas também impossibilidade de não dizer 
o indizível que nos interpela e que só a poesia pode ainda 
“desesperadamente” dizer, ou deixar falar, “sob tanta literatura”. 
(DIAS, 2017, p. 8) 
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Dias menciona então os conhecidos quase primeiros versos do primeiro livro de 

Pina: “Já não é possível dizer mais nada/ mas também não é possível ficar calado”, do 

poema intitulado “Já não é possível”:  

Já tudo é tudo. A perfeição dos 
deuses digere o próprio estômago. 
O rio da morte corre para a nascente, 
O que é feito das palavras senão as palavras? 
 
O que é feito de nós senão 
as palavras que nos fazem? 
Todas as coisas são perfeitas de 
nós até ao infinito, somos pois divinos. 
 
Já não é possível dizer mais nada  
mas também não é possível ficar calado.  
Eis o verdadeiro rosto do poema. 
Assim seja feito: a mais e a menos.  
 

    (PINA, 2012, p. 12) 
 

Se, por um lado, sua poesia parece dominada por uma “retórica do excesso, do 

esgotamento e do impasse”, nas palavras de Basílio (2017, p. 23), por outro, é igualmente 

movida pelo desejo profundo de “ingenuidade”, daquela ingenuidade “própria das coisas 

primeiras e inteiras, puramente novas, livres das sombras de outras coisas” (MARTELO, 

2015, p. 304). E isso vai aparecer no tom desarmante e quase infantil das interrogações 

feitas em muitos dos seus poemas. Martelo dirá que Pina chamou de “infância” a esse 

desejo de ingenuidade, quando pensar a dimensão da infância implica refletir acerca do 

próprio lugar do pensamento e da linguagem no espaço do poema, presentes, por 

exemplo, em muitos de seus livros ditos de literatura infantil, como, para trazermos aqui 

um primeiro exemplo, no poema “Gigões e Anantes”, encontrado no livro O pássaro da 

cabeça e mais versos para crianças (2014), em que a perspectiva espacial dos tamanhos 

“muito grande” e “bem pequeno” extrapola a lógica formal da língua, embaralhada por 

um uso onomatopaico e lúdico da linguagem: 
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Gigões são anantes muito grandes. 
Anantes são gigões muito pequenos. 
Os gigões diferem dos anantes: 
uns são um bocado mais, outros um bocado menos. 
 
Era uma vez um gigão tão grande, tão grande, 
que não cabia. – Em quê? – O gigão era tão grande 
que nem sabia em que é que ele não cabia! 
Mas havia um anante ainda maior que o gigão, 
e esse então nem se sabia se cabia ou não! 
 
Só havia uma maneira de os distinguir: 
era chegar ao pé deles e perguntar. 
Mas eram tão grandes que não se podia lá chegar! 
E nunca se sabia se estavam a mentir! 
 
Então a Ana, como não podia 
resolver o problema, inventou uma solução: 
xixanava com eles e o que ficava 
xubiante ou xibimpante era o gigão,  
e o anante o que fingia que não. 
 
A teoria nunca falhava porque era toda 
com palavras que só a Ana sabia. 
E como eram palavras de toda a confiança 
só queriam dizer o que a Ana queria. 

 
        (PINA, 2012, p. 51-52) 

 

É com o já mencionado título de seu primeiro livro que Pina teria dito vir, ainda 

com Martelo, ao encontro “da hora modernista que fora a de Pound, Eliot, Pessoa, 

Apollinaire (autores que tantas vezes cita, especialmente nos livros iniciais), mas 

descobrira que ela pertencia a um passado irrepetível, canônico, de algum modo fechado 

e não prorrogável” (2015, p. 303). É nesse sentido que uma prática poética como a de 

Pina encontra trânsito no “seio de um desfasamento incontornável” (ibid.), sendo, 

contudo, na própria consciência desse desfasamento que talvez resida um “ângulo de 

refração” (SAID, 2009, p. 13) capaz de capturar, em sua contradição e paradoxo, a 

precariedade disruptiva do contemporâneo. Podemos lembrar aqui um subtítulo do autor, 

em seu primeiro livro, que parece tocar de algum modo a dobra desse sentido duplo e 

paradoxal de anacronismo: “Tudo o que acabou ainda nem começou” (PINA, 2012, p. 

62) –, no entendimento próprio de um anacronismo enquanto forma particular de 
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figuração do tempo e dinâmica da memória, em sua busca de exílio, de “descriação” do 

mundo como distração e infância, de uma “pequena infância que seja” (PINA, 2013, p. 

140), assim como do possível apagamento da biblioteca: “Oh, juntar os pedaços de todos 

os livros/ e desimaginar o mundo, descriá-lo,/ amarrado ao mastro mais altivo/ do 

passado! Mas onde encontrar um passado?” (PINA, 2012, p. 307). Essa espécie de 

retórica do “excesso” e do “esgotamento”, estaria ligada também, e sobretudo, a uma 

prática citacional recorrente em seus poemas, com significados e referências muitas vezes 

escamoteados, codificados, “ludibriados”, e que vão compondo na escrita de Pina uma 

noção de “literário” (BASÍLIO, 2017, p. 105) que, segundo a proposição de Basílio, se 

desenharia como uma “pedagogia do literário”, em um movimento de desimaginação, de 

impessoalidade e espaço textual aberto a múltiplas vozes.  

A ideia de um acúmulo e saturação da tradição histórica pode remeter ao 

entendimento de uma forma de anacronismo próxima talvez a uma noção de tardio como 

a trabalhada pelo teórico e crítico palestino Edward Said, em seu livro O estilo tardio. A 

expressão empregada por Said é tomada de Theodor Adorno, de um fragmento de ensaio 

intitulado “O estilo tardio de Beethoven”, datado de 1937. Segundo Said, o estilo tardio 

se expressaria no momento em que um artista em pleno controle de seu meio estético 

abandona a comunicação com a ordem social estabelecida de que ele é parte para chegar 

a uma relação contraditória e alienada com ela, constituindo-se assim uma “forma de 

exílio”. A noção de tardio teria a ver com uma “sobrevivência além do aceitável e do 

normal” (SAID, 2009, p. 14), com algo entre o que se diz e o que se cala, entre o articulado 

e o silenciado. Viver essa condição tardia significa viver em direção ao fim, com “plena 

consciência, com plena memória e com total (e mesmo extraordinária) ciência do 

presente” (ibid., p. 34). A força do estilo tardio seria de uma ordem negativa, não se 

conformando a nenhum esquema e não podendo ser resolvida ou conciliada. Ser tardio 
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nesse sentido significa uma espécie de “exílio autoimposto diante de tudo o que costuma 

ser aceito, um exílio posterior e sobrevivente a isso” (ibid., p. 36). Interessa a Said uma 

perspectiva de tardio que tem a ver com uma produtividade conscientemente improdutiva, 

feita de dificuldade, “contradição em aberto”, e plena consciência de distanciamento e 

anacronismo. Um exemplo seriam as obras finais de Beethoven, que paradoxalmente 

estariam no cerne do que viria como algo novo na música moderna, como a de Schönberg, 

por exemplo. Assim, o estilo tardio faria parte e estaria à parte do presente.  

Talvez seja interessante pensar em que medida certa inadequação da produção 

poética de Pina, em relação ao que vai se desenhar como uma poesia "nova" nos anos 

1970 em Portugal ‒ voltada em grande parte para o esgotamento do ethos modernista, 

num quadro de instabilização do espaço poético-crítico da poesia portuguesa daquele 

momento, em sua procura de abertura e criação de novos paradigmas, como vemos em 

vozes como a de Joaquim Manuel Magalhães –, em seu fazimento de anacronismo, de 

dimensão de intransigência, dificuldade e “contradição em aberto”, seguindo a 

formulação de Said, pode significar também a tentativa de construção de um espaço de 

distração como resposta possível ao acúmulo e entorpecimento da história, através de 

uma tensão contínua entre o presente e o tardio, em sua consciência tragicamente irônica 

do novo.  

E isso se revelaria em procedimentos temáticos refratários e recorrentes em seus 

poemas, como no caso da morte, da casa e da própria linguagem, em toda sua amplitude 

melancólica e pensativa. Assim como na operação poética de seus textos procurando se 

fazer no espaço de um hiato constitutivo de infância, na tentativa de “juntar os pedaços 

de todos os livros do mundo” (PINA, 2012, p. 307), em que pese todo o seu 

questionamento em relação ao lugar da linguagem. Já Rui Lage, em seu livro Manuel 

António Pina, afirma:  
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à noção crepuscular da velhice do mundo moderno surge indexada a 
ideia de uma posteridade do escritor e do eu enunciado: um eu que vem 
depois de si mesmo, que se desfundou, cujo envelope categorial foi 
desaprendido como estável; um eu que enuncia o próprio ocaso, atolado 
numa época que vem depois de tudo: “Já fiz tudo, já aqui estive, já li 
tudo!”. (LAGE, 2016, p. 16) 

 

 

             * 

 

 

Ao discorrer sobre aspectos que caracterizariam um certo ponto de viragem 

ocorrido na produção de poetas na década de 1960 e 1970, a fim de compreender com 

mais acuidade a diversidade e estratégias presentes na poesia portuguesa mais recente, 

Martelo assinala duas inflexões materializadas nestas poéticas – e configuradas, em sua 

perspectiva, antes como deslocamentos do que propriamente como rupturas –, diante de 

uma tradição de modernidade: por um lado, uma “revalorização da textualidade poética 

enfatizadas pelos poetas de 60” (MARTELO, 2007, p. 29), com o poema vinculado 

claramente a uma espessura discursiva, e por outro, uma poesia que, em meados de 1970, 

irá evoluir “num sentido diferente”: 

Reassumindo uma maior proximidade com o leitor, propondo contratos 
de leitura que admitem efeitos autobiográficos e/ou de realismo, 
evitando o risco de hermetismo e mimetizando a linguagem quotidiana, 
recorrendo a estruturas sintácticas muito mais lineares e convencionais, 
recusando o apoio sistemático na metáfora ou na imagem, optando por 
uma formulação mais narrativa e pelo verso longo – o que a conduz a 
registos de contaminação com a prosa –, esta poesia caracteriza-se por 
operar, de diversas formas uma sobrecodificação que admite uma 
leitura mais imediatista, embora sem excluir a possibilidade de ser lida 
a um nível mais elaborado, até pelo facto de frequentemente 
desenvolver relações intertextuais de grande complexidade. (ibid.) 

 

 O que Martelo frisa, entre tais poetas, são as “atitudes reactivas” perante valores 

atribuídos ao pensamento poético dos autores de 1960, recobrando a conhecida colocação 

de Joaquim Manuel Magalhães, no início da década de 1980, a respeito da ideia de uma 
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volta ao “real”, quando então podemos perceber em certa poesia uma gradativa 

transparência em seu manejo mais realista do discurso poético, com as “visões 

textualistas” da década anterior sendo “profundamente postas em causa” (MARTELO, 

2007, p. 43). E é em meio ao contexto do surgimento deste “outro entendimento da 

poesia”, e não sem atentar para as idiossincrasias de tais respostas, que a poética de 

Manuel António Pina é brevemente situada, ao lado de António Franco Alexandre e Nuno 

Júdice, entre a tentativa de conciliação da “evidenciação da textualidade da poesia com a 

renovação de um lirismo mais figurativo e com retorno a uma maior linearidade do ponto 

de vista sintáctico” (ibid., p. 44). Com isso, o que Martelo sinaliza, no contexto delimitado 

aqui em linhas muito gerais, é principalmente a relação contraditória que a produção de 

Manuel António Pina irá estabelecer com as tendências das poéticas de então.  

 A dissonância da poesia de Pina já seria apreendida por Arnaldo Saraiva num dos 

primeiros textos escritos sobre a sua produção a qual, para o crítico, se desviava de 

qualquer tipo de ligação às correntes da época. Rita Basílio, referindo-se à leitura de 

Saraiva, afirma: “Num certo sentido, é como se MAP chegasse à poesia portuguesa dos 

finais dos anos 60 e princípios de 70 na situação de um forasteiro: com outras referências, 

outras preferências e inquietações, guiado por outras lições e outras leituras” (BASÍLIO, 

2017, p. 29). Já Rui Lage, referindo-se a uma expressão de Saraiva em mesmo ensaio, ao 

descrever traços de uma “metafísica do cotidiano” (SARAIVA, 1993, p. 15) presente na 

poética de Pina, pontua aspectos que divergiam das manifestações poéticas de então:  

Nos anos 70, década de estreia em livro de Pina, a poesia dita do 
‘regresso ao real’ e da experiência do desencanto alheou-se das velhas 
indagações metafísicas para, em recusa do ‘grande estilo’ e da Obra no 
que tinha de orgânica e total, reclamar-se da ‘experiência’ e de uma 
eticidade da descrição do cotidiano. Tais poéticas não colheram em 
Manuel António Pina, de compleição demasiado irónica para coabitar 
com um desencanto literal, demasiado cético quanto à linguagem para 
pretender ressemantizá-la, demasiado consciente do carácter tardio da 
poesia para se contentar com anunciar o sempre extemporâneo fim do 
mundo (salvo se irônico), em suma, demasiado culto para alinhar numa 
desintelectualização do discurso e demasiado cerebral para se dispersar 
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em fragmentos contingenciais, antes tudo isso em simultâneo e a sua 
superação tardia e, por tardia, irônica e anêmica. Dito isto, aquilo que 
singulariza a obra de Manuel António Pina é o encontro, no mesmo 
poema, da densidade metafísica com o quotidiano doméstico. (LAGE, 
2016, p. 44-45) 

 

 E é numa entrevista a Luís Miguel Queirós, que Manuel António Pina parece 

deixar claro que, ao ser questionado acerca de prováveis alusões em seus poemas a 

alguma poesia mais recente, de sua parte não haveria qualquer movimento deliberado de 

“contra-ciclo”: 

Mas não escrevo em função dessa contemporaneidade, escrevo em 
função de muitas coisas mas dessa certamente que não, e muito menos 
para alinhar ou desalinhar deliberadamente o passo com ela. Nunca tive 
estratégia alguma desse gênero, de conformidade ou de 
desconformidade. Para falar a verdade, estou-me nas tintas para a 
contemporaneidade poética; quero dizer: uma poesia, ou um processo 
poético, não me interessam pelo facto de serem ou não meus 
contemporâneos mas por razões decerto menos objectivas e mais 
obscuras. (PINA, 2016, p. 188) 
 

Na mesma entrevista, Queirós refere-se ao ano da publicação do seu primeiro livro 

de poemas, 1974, citando alguns autores que naquele momento também publicavam, 

como Gastão Cruz, Joaquim Manuel Magalhães, António Franco Alexandre, por 

exemplo, ressaltando algo do programático de seus títulos, enquanto possíveis respostas 

para as “encruzilhadas” da poesia da época, para enfim perguntar como Pina se situava 

naquilo, como a questão se lhe “punha”? Ao que responde, “A questão não se me punha” 

(PINA, 2016, p. 181). Questionado ainda se não lia outros poetas: “Nessa altura, as 

minhas leituras de poesia portuguesa contemporânea eram fundamentalmente o O’Neill 

e o Ruy Belo” (ibid.). Sem procurar problematizar aqui implicações e especificidades 

referentes ao quadro literário, histórico e político da época, assim como os problemas 

necessariamente implicados em demarcações geracionais, as respostas dadas pelo autor 

parecem confirmar o que, de um modo ou de outro, é argumentado pelos críticos citados 

acima: o diálogo controvertido e nada evidente de uma poética em seu momento de 
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aparição com a cena contextual em que surge. Se Lage parece reconhecer na produção de 

Pina peculiaridades com pouca margem de contato com a produção de seus 

contemporâneos, vale, contudo, ressaltar o caráter contraditório e não tão claro, nem 

delimitado, desta margem. Neste sentido, retomo Martelo quando se refere ao 

desenvolvimento de “relações intertextuais de grande complexidade” presente na nova 

direção tomada por poetas em meados de 70, o que efetivamente diz respeito também, 

embora de maneira particular, a algo que norteia a produção poética de Manuel António 

Pina. Basílio, ao lembrar também que Fernando Guimarães e Osvaldo Silvestre apontam 

certo isolamento do autor diante de sua época, emprega uma imagem para pensar a 

excentricidade de sua figura: “Como uma espécie de ‘Billy the Kid’ da poesia portuguesa, 

MAP entra no panorama literário dos anos 70 como alguém que se estranha, que é 

estranho e é estranhado, porquanto escapa à ordem (à língua) comum e dominante” 

(BASÍLIO, 2017, p. 30). 

A imagem de um “forasteiro” como Billy the Kid, um pistoleiro, fora da lei, ladrão 

de gado e de cavalos, tomado como metáfora para o caráter contraditório e desordenado 

da relação dessa produção com sua época parece fazer sentido diante do posicionamento 

não tanto extemporâneo como quase anticontemporâneo assumido pelo autor. E talvez 

seja interessante já tomar dessa imagem algo da ideia de roubo, furto e extravio que marca 

a economia citacional de sua escrita, sob o sinal de uma anacronia excessiva no caráter 

acumulativo e proliferante da biblioteca como uso, desmontagem, reescrita, cansaço – do 

trabalho de citação, para pensarmos com Antoine Compagnon, quando citar surge como 

prática arcaica de linguagem, como formas derivadas do brinquedo: 

Recorte e colagem são o modelo do jogo infantil, uma forma um pouco 
mais elaborada que a brincadeira com o carretel, em cuja alternância de 
presença e de ausência Freud via a origem do signo; uma forma 
primitiva do jogo da porrinha – papel, tesoura, calhau – e mais poderosa 
se nada, no fundo, resiste à minha cola. [...] 
Recorte e colagem são as experiências fundamentais com o papel, das 
quais a leitura e a escrita não são senão formas derivadas, transitórias, 
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efêmeras. Entre a infância e a senilidade, que terei feito? Terei 
aprendido a ler e a escrever. (COMPAGNON, 1996, p. 11) 
 

 É interessante pensar em que medida o desejo de contato da obra de Pina com a 

tradição moderna – na dicção elaborada quase sempre nos intervalos entre pensamento e 

poesia, em seu caráter intermitentemente autorreflexivo, na valorização da dimensão 

metadiscursiva do poema e em toda a sua malha citacional – talvez seja atravessado por 

certa consciência controvertida da impossibilidade de ultrapassagem desta modernidade 

enquanto tradição mesma. Sobretudo se tomarmos aqui a perspectiva de uma 

modernidade, entre as modernidades, como pensada por Henri Meschonnic, por exemplo 

– na sua releitura de contrassensos presentes nas incontáveis invocações já feitas a 

Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, assim como no entendimento de que “não há sentido 

único da modernidade, porque a modernidade é, ela mesma, uma busca de sentido” 

(MESCHONNIC, 2017, p. 51), e se pensarmos, como Meschonnic propõe, numa teoria 

da linguagem para a compreensão do que podemos entender por modernidade –, 

modernidade, assim, como o que excede o esquema: 

A teoria não é esse lugar sério que se crê. É Guignol. Os metidos a 
disputam de maneira compungida. Personagens. Máscaras. Entrem, 
entrem, e vocês verão. Vejam como eles mexem, e agitem-nos vocês 
mesmos, aí está o prazer. A peça está apenas começando. De qualquer 
ponto que alguém a pega, chega-se sempre no começo. A peça não tem 
fim, é claro. Nem moral. Já é uma moral, talvez, não ter final. Nós 
somos todos, ao mesmo tempo, espectadores e atores. 
(MESCHONNIC, 2017, p. 15) 
 

A perspectiva de Meschonnic parte da busca de um sentido para a modernidade 

em que a arte e a literatura e “o poema particularmente, terão posto a nu que a poética do  

sujeito é uma política do ritmo”13 (ibid., p. 14), o que significa, entre outras coisas, que o 

																																																													
13	 Cf.	 Linguagem,	 ritmo,	 vida.	 MESCHONNIC,	 Henri.	 Trad.	 Cristiano	 Florentino.	 Belo	 Horizonte:	
FALE/UFMG,	2006.	
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que praticamos através das práticas e noções, na encenação da teoria que empregamos, 

revela o que fazemos do sentido através de “conceitos-máscaras”.  

Ler na prática citacional, assim como no que nos aproxima do que se articula – 

inversão dos sentidos, os contrários, o nonsense – na escrita para crianças, não um viés 

de gênero ou compartimento literário, mas um pensamento de literatura “de um avesso 

obscuro e silencioso da língua” (RANCIÈRE, 2017, p. 29), o que abre espaço para o seu 

entrecruzamento e contato com a produção restante do autor –, faz inclusive com que 

possamos lançar a infância em Pina também como um problema de linguagem: 

A certa altura, com o auxílio dos amigos números, todas as letras 
começaram a fazer destas contas à vida delas. 
As vogais podiam entrar em toda a parte, quer dizer, em todas as 
palavras, e até tinham palavras só para elas, e as consoantes não; 
algumas consoantes, praticamente, nem entravam em palavras 
nenhumas, como os xis ou o quê. (E com as palavras sucedia o mesmo, 
porque havia palavras que nem sequer havia, como a palavra migol ou 
a palavra epipabaquígrafo, e outras que só havia lá fora, no 
estrangeiro, como a palavra pouce ou as palavras Winston Churchill). 
A televisão e os jornais começaram a fazer reportagens e a ouvir as 
queixas das letras. Ao mesmo tempo, as consoantes começaram a 
organizar-se, constituindo-se em scrtrd, que é um secretariado só 
constituído por consoantes. (PINA, 2012, p.17, grifo do autor) 

 
 

 Mas para olhar por trás do conceito-máscara, além de lembrar que a noção de 

infância, como a entendemos hoje, surge como desdobramento de uma invenção14 

elaborada ao longo do século XVIII, vale ressaltar que a construção do questionamento 

acerca da criança provocará o surgimento de uma nova sensibilidade, apreendida, por 

exemplo, no contorno que a ideia da infância tomará entre os primeiros românticos 

alemães, em obras como a de Schiller em Sobre poesia ingênua e sentimental, de 1795, 

orientado pela ideia desta “nova virtude”, como indica ainda Schérer:  

A criança, objeto da solicitude das Luzes, receptáculo de seu saber, 
instrumento do progresso, torna-se fonte de uma iluminação de outra 

																																																													
14	Segundo	René	Schérer:	“De	Locke	às	Réflexions	sur	l’éducation	de	Kant,	e	depois	do	impulso	decisivo	
dado	por	Rousseau	com	seu	livro	Emílio,	instala-se	um	‘sistema	de	infância’	que	a	institui,	ou	melhor,	a	
constitui	literalmente,	com	suas	prerrogativas”	(2009,	p.	18).	
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espécie. Por sua ‘ingenuidade’, ela escapa da limitação; por sua 
natureza, ela reúne em si o começo e o fim; ela desborda o tempo 
histórico no que diz respeito à meta a atingir e ao ideal. (SCHÉRER, 
2009, p. 22) 

 

Orientação que de algum modo se direciona no sentido de uma “escrita mais que 

escrita”, conforme Rancière, quando a idade romântica ligará a uma “teoria da natureza 

cifrada” uma atenção “às formas mais elementares da matéria e da vida” (RANCIÈRE, 

2017, p. 13). Mais adiante, com Baudelaire, a criança, que vê tudo como novidade – ao 

lado do artista, do homem do mundo, do homem das multidões, “termina por colocar em 

seu devido lugar as condições da modernidade” (MESCHONNIC, 2017, p. 124), as 

condições que “definem a percepção da modernidade”, infância que também oferecerá, 

pelas mãos de Walter Benjamin, “a expressão adequada para caracterizar a consciência 

quase visionária que formará uma das dimensões de nossa modernidade: a ‘iluminação 

profana’, conservação e metamorfose do sagrado” (SCHÉRER, 2009, p. 23).  

 Retomo a aproximação sugerida por Compagnon entre a figura do escritor e a da 

criança, para também frisar que a ideia da manipulação do recorte e da colagem – citação 

– como brinquedo, jogo infantil, passa pela ideia do desenraizamento, da mutilação: 

“Quando cito, extraio, mutilo, desenraízo. [...] Porque minha leitura não é monótona nem 

unificadora; ela faz explodir o texto, desmonta-o, dispersa-o” (COMPAGNON, 1996, p. 

13). Recorte e colagem são experiências com o papel, sendo a leitura e a escrita apenas 

formas “derivadas, transitórias, efêmeras”, como sublinha. Importa o papel, os 

instrumentos de colagem, o brinquedo, não o que é lido ou escrito. Se pensarmos num 

dos subtítulos usados por Pina em seu primeiro livro, Ainda não é  fim nem o princípio 

do mundo calma é apenas um pouco tarde, de 1974 (1969): “Billy the Kid de Mota de 

Pina, vida aventurosa e obra ou Tudo o que acabou ainda nem começou” (PINA, 2012, 

p. 15) – podemos ver, em Billy the Kid acrescido de “de Mota de Pina”, como a 

assinatura, assim como o título, num duplo gesto citacional, referência simultânea tanto 
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ao filme Vício de matar, de 1958, de Arthur Penn, como a um poema de Ruy Belo de 

mesmo título, “Vício de matar”, de seu livro Homem de palavra[s], de 1969, parecem 

comparecer justamente como forma derivada e quebrável, e quase ironicamente avessa a 

qualquer tipo de conotação programática, quando recobrar ou ultrapassar um sentido de 

modernidade em função de uma contemporaneidade não parece fazer exatamente sentido, 

questão que não se coloca, embora todo o sentimento de esgotamento e de algo 

irrecuperável – contradição em aberto, produtividade improdutiva, “Para onde há-de ir 

Billy the Kid?/ Billy não sabe para onde há-de ir”, dizem os versos de Ruy Belo – 

modernidade, contemporaneidade; personagens, nomes, jogo de papéis. Tesoura, calhau. 

Manuel António Pina conta numa de suas entrevistas: 

E não havia brinquedos, tinha poucos brinquedos em casa. A maior 
parte dos brinquedos era eu que os fazia, carrinhos, barcos... Eu tenho 
muito jeito manual, estas estantes aqui fui eu que fiz. Cá em casa sou 
eu que faço as reparações todas, gosto imenso do trabalho manual. A 
alegria do trabalho manual [...]. Fazia os brinquedos com a casca dos 
pinheiros, é muito fácil esculpir aquilo. E outros brinquedos que eu 
tinha, de facto, eram as palavras.   
                  (ALMEIDA, 2009, s/p) 
 

 

 

 

2.2. O colecionador 
 
 

Já numa de suas crônicas, Pina narra como, quando criança, passava horas a jogar 

um “perigosíssimo jogo infantil”:  

[Eu] escolhia uma palavra familiar e quotidiana (casa, mãe, céu) e 
repetia-a em voz alta, infinitamente, até ela deixar de fazer sentido e me 
soar absurdamente nos ouvidos como uma vaga sucessão de sons, uma 
música desconexa que eu ouvisse então absolutamente pela primeira 
vez. Assim as amava, às palavras, na sua pobreza e na sua fragilidade, 
libertas das cadeias que as prendem ao mundo e às coisas. Os 
substantivos eram corpos vazios, ténues ressonâncias despojadas de 
todo o peso e de todo o poder, e os adjectivos e os verbos belíssimos 
seres translúcidos vogando fugazmente à minha volta. E eu descobria 
alvoroçado, que era senhor de um poder imenso: o poder de libertar as 
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palavras e de partilhar da sua vida e da sua morte; e que poderia tocar, 
se quisesse, a sua natureza mais íntima e mais imaterial. (PINA, 2013, 
p.124) 

 

A consciência de se tratar de uma brincadeira “perigosa” parece evocar de algum modo 

uma ideia encontrada em um famoso texto de Paul Valéry, “Poesia e pensamento 

abstrato”, que diz:   

Cada palavra, cada uma das palavras que nos permitem atravessar tão 
rapidamente o espaço de um pensamento e acompanhar o impulso da 
ideia que constrói, por si mesma, sua expressão, parece-me uma destas 
pranchas leves que jogamos sobre uma vala ou sobre uma fenda na 
montanha e que suportam a passagem de um homem em movimento 
rápido. Mas que ele passe sem pesar, que passe sem se deter ‒ e, 
principalmente, que não se divirta dançando sobre a prancha fina para 
testar a resistência!... A ponte frágil imediatamente oscila ou rompe-se, 
e tudo se vai nas profundezas. Consultem sua experiência; e constatarão 
que só compreendemos os outros, e que só compreendemos a nós 
mesmos, graças à velocidade de nossa passagem pelas palavras. 
(VALÉRY, 1991, p. 203) 

 

Brincar nessa ponte frágil, testar a sua resistência, sentir a sua oscilação, é o que 

Pina parecia fazer ao se divertir “dançando sobre a prancha fina” das palavras, repetindo-

as infinitamente até libertá-las “das cadeias que as prendem ao mundo e às coisas”, e na 

verdade é provável que o autor nunca tenha desistido da tentativa e que, de algum modo, 

sua poética tenha sido um insistente exercício nesse sentido. É o que deduzimos do 

contato com seus poemas: rastros, sinais, vestígios desse perigosíssimo jogo infantil, 

dessa busca e desejo de tocar as palavras em sua natureza “mais íntima e mais imaterial”, 

demonstrado de muitas formas e por diversos caminhos em sua obra, quando um 

questionamento reincidente em torno do lugar da linguagem – e da infância – salta em 

inúmeros versos: “Lugares da infância/ onde sem palavras e sem memória/ alguém, talvez 

eu, brincou/ já lá não estão nem lá estou” (PINA, 2012, p. 160), em que o sujeito 

poemático é marcado por uma indeterminação antitética que o afirma ao mesmo tempo 

em que o questiona: “A corrupta luz da infância/ ilumina o rosto de um/ desconhecido,/ 

o meu rosto,/ e olha-o com olhos cegos. [...]/ As palavras não chegam/ para levar-me 
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onde, fora/ da infância, está alguma coisa: / isto que quer falar/ e vê e é visto” (ibid., p. 

113); ou ainda, “O rosto que olha para trás,/ o lado de fora do visível,/ existe este rosto 

ou é apenas,/ diante da infância, o olhar que se contempla? [...] alguma coisa que pertence/ 

a um desconhecido (é este o meu rosto?)/ fora da infância infinitamente pense” (ibid., p. 

106). Como se os versos de Pina, não dando muitos ouvidos à advertência de Paul Valéry, 

procurassem diminuir a velocidade da sua “passagem pelas palavras”, encontrando seu 

precário equilíbrio na oscilação dessa “ponte frágil” da linguagem através de uma dicção 

poética autorreflexiva, intertextual, metalinguística, em torno dos temas caros ao poeta, 

como a literatura, a morte, a casa, a memória e a infância. Mas, sobretudo, a própria 

linguagem. Tal oscilação desconstrutiva em torno da linguagem ‒ reiterada por meio de 

um sujeito poemático indeterminado, fragmentado e múltiplo, particularmente sensível à 

incompletude15 e à insuficiência das palavras ‒, é o que de certa forma confere aos versos 

um caráter de cunho fortemente pensativo: “Pina é um amante de paradoxos, um 

desconstrutor do discurso, sempre pronto a questionar os processos de dessubjetivação” 

(MARTELO, 2014, p. 15). Para desdobrar um exemplo mais longo, segue um poema do 

autor intitulado “Ludwig W. Em 1951”, do livro Nenhuma palavra, nenhuma lembrança: 

“As palavras (o tempo e os livros que 
   foram precisos para aqui chegar,  
   ao sítio do primeiro poema!) 
   são apenas seres deste mundo, 
   insubstanciais seres, incapazes também eles de compreender, 
   falando desamparadamente diante do mundo. 
   As palavras não chegam, 
   a palavra azul não chega, 
   a palavra dor não chega. 
   Como falaremos com tantas palavras? Com que palavras e sem  
         [que palavras? 
   E, no entanto, é à sua volta 
   que se articula, balbuciante, 
   o enigma do mundo. 

																																																													
15	Como	aponta	Danilo	Bueno:	“Pina	instaura	o	expediente	do	questionamento	contínuo,	ora	paradoxal,	
ora	irrespondível,	como	base	para	sua	poesia,	que	simultaneamente	pende	entre	a	apreensão	filosófica	
e	linguística,	apontando	a	inseparável	relação	entre	elas”	(2013,	p.	123).		
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   Não temos mais nada, e com tão pouco 
   havemos de amar e de ser amados, 
   e de nos conformar à vida e à morte, 
   e ao desespero, e à alegria, 
   havemos de comer e de vestir, 
   de saber e de não saber, 
   e até o silêncio, se é possível o silêncio, 
   havemos de, penosamente, com as nossas palavras construí-lo. 
 
   Teremos então, enfim, uma casa onde morar 
   e uma cama onde dormir 
   e um sono onde coincidiremos  
   com a nossa vida, 
   um sono coerente e silencioso, 
   uma palavra só, sem voz, inarticulável, 
   anterior e exterior, 
   como um limite tendendo para destino nenhum 
   e para palavra nenhuma.”  
 
          (PINA, 2012, p. 232) 
 

Já a primeira estrofe abre diálogo direto com o filósofo Ludwig Wittgenstein: em 

Investigações filosóficas são muitas as proposições interrogativas a respeito tanto das 

cores como do fenômeno da “dor”, cito dois breves exemplos: “Alguém me mostrou a 

representação da cor azul e me disse que é ela?” (WITTGENSTEIN, 1979, p. 122), ou 

“Como posso, pois, querer colocar a linguagem entre a manifestação da dor e a dor?” 

(ibid., p. 95). Ao analisar o mesmo poema, Paola Poma aponta para a impessoalidade do 

simples primeiro nome “Ludwig” no título, conferida ao filósofo pelo poeta, ressaltando 

a forma com a qual a figura de Wittgenstein é reconstruída “pela força da linguagem 

poética” (POMA, 2008, p. 86), ao que indaga ainda: “Mas, através da linguagem quanto 

se pode dizer sobre o mundo e com que grau de clareza? E do que não se pode falar?” 

(ibid., p. 87). O interessante também é notar o emprego das aspas no texto, como 

indicação de que se trataria da fala do próprio filósofo, em uma mescla de vozes onde não 

é possível distinguir a voz que enuncia. Cabe lembrar também que o título do poema faz 

referência ao ano da morte de Wittgenstein, 1951. Como se só depois de toda uma vida 

dedicada à investigação da linguagem ‒ sabendo em definitivo que “as palavras não 
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chegam”, nem a “azul”, nem a “dor”, e assim como tantas outras ‒, o primeiro poema 

pode enfim ser escrito, quando em resposta ao desamparo da linguagem, encontramos a 

contrapartida do silêncio: a busca de um sítio, de uma habitação,16 de uma coincidência 

possível entre a vida e as palavras.  

De fato, em muitos poemas de Pina é possível encontrar uma reiterada abertura 

reflexiva entre os tópicos da linguagem e da infância, como num trecho do poema a 

seguir, intitulado “Sob escombros”: “Um tempo houve em que,/ De tão próximo, quase 

podias ouvir/ O silêncio do mundo pulsando/ Onde também tu eras mundo, coisa 

pulsante./ Extinguiu-se esse canto/ não na morte/ mas na vida excluída/ da clarividência 

da infância” (PINA, 2014, p. 360). É clara aqui a referência a uma experiência primeira 

das coisas e do mundo. A ideia mesma de uma “clarividência” capaz de apreender a 

pulsação subjacente a tudo parece convocar em alguma medida a acepção de infância em 

Baudelaire quando a aproxima do estado da convalescença, no famoso texto O pintor da 

vida moderna. Para o poeta, “a criança vê tudo como novidade; está sempre inebriada” 

(BAUDELAIRE, 1995, p. 856), e é “à curiosidade profunda e alegre que se deve atribuir 

o olhar fixo e animalmente estático das crianças diante do novo [...]”. Gilles Deleuze, em 

Crítica e Clínica, aproxima, por sua vez, a arte a um estado “celestial” da infância que 

“já nada guarda de pessoal nem de racional. À sua maneira a arte diz o que dizem as 

crianças” (DELEUZE, 1997, p. 78).  

O lugar da infância surge então como espaço privilegiado para o questionamento 

acerca da linguagem e a figura da criança como a detentora de uma prodigalidade 

																																																													
16	 Vale	 lembrar	 que	 o	 próprio	Wittgenstein	 atuou	 como	 arquiteto,	 engajando-se,	 entre	 1926	 e	 1928	
(inicialmente	ao	lado	de	Paul	Engelmann	mas	depois	assumindo	a	direção	do	projeto),	na	construção	de	
um	palácio	 residencial	para	sua	 irmã	em	Viena.	A	casa	se	destaca	pela	sua	geometria	“rigorosamente	
retangular”	(BUCHHOLZ,	2009,	p.	91),	com	“proporções	cuidadosamente	escolhidas”	e	alguns	chamam	a	
atenção	para	a	importância	dessa	experiência	no	pensamento	do	filósofo.		
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perceptiva do mundo, capaz de perceber em sua clarividência a “pulsação” das coisas, ali 

onde a linguagem ainda não se constituiu como máquina ordenadora de mundo. Na esteira 

da afirmação de Deleuze acerca do estado celestial da infância, podemos pensar ainda na 

figura do menininho fabulada pelo poeta italiano Giovanni Pascoli. Segundo a fábula, o 

adulto, já maduro, com sua experiência e bagagem de vida, não é mais capaz de se 

surpreender com o que o cerca, e contra esta opacidade é necessário despertar e lançar o 

olhar de um menininho que habita em todos nós. A voz desse menininho, na infância, 

confunde-se com a nossa, porém com o crescimento vamos aos poucos deixando de 

escutá-la, assim “a ideia do menino é, sem dúvida, um modo de se escutar o que não se 

escuta, buscar as vozes mudas, que já não podem mais falar, que permitem um outro tipo 

de comportamento e atuação no mundo”, nas palavras de Patricia Peterle (PASCOLI, 

2015, p. 72). No entendimento de Pascoli, o “sentimento poético” derivaria “da esfera 

íntima, talvez primitiva, ligada ao cotidiano” (ibid., p. 71). Assim, a poesia consistiria na 

“visão de um particular inadvertido, fora e dentro de nós” (ibid., p. 53), sendo por isso, 

uma volta ao universo dos afetos e sentidos, visão que, contudo, não abdica do 

pensamento, como complementa Peterle, já que “operar poesia é também operar a 

palavra, portanto, a experiência da poesia é experiência da palavra que, por sua vez, é 

experiência do pensamento” (ibid., p. 76). 

 

                 * 

 

A imaginação crítica e poética da modernidade, já com os românticos, é tocada 

em vários momentos por aproximações teóricas ou fabulatórias entre a atividade do 

escritor e a da criança. Com Baudelaire, algo como uma clivagem na perspectiva mais 
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psicologizante17 dessa relação acontece: não se trata da atividade da escrita como 

transposição sublimadora da infância ou ainda de alguma relação direta entre produção 

literária e vida do autor, como aponta René Schérer, “Em vez disso, Baudelaire escreve 

que o criador ou o descobridor do novo (‘o gênio’) está em afinidade com a infância: 

entre o adulto que ele é e tal como ele era criança, não houve ruptura, mas continuidade” 

(SCHÉRER, 2009, p. 192), sem indistinção – com a criação comparecendo não como 

lembrança, mas como “ressurgência”, pensamento que, para Schérer, será mais adiante 

formulado na expressão “devir-criança”, de Gilles Deleuze e Félix Guattari.   

Numa comunicação intitulada “Para que serve a literatura infantil?”, Manuel 

António Pina lança algumas questões para ele fundamentais: “A minha primeira e mais 

substancial interrogação é, desde logo, que espécie de coisa é a que faço, que espécie de 

coisa é a literatura”. A segunda é formulada assim: “o que é, e para que serve, a literatura 

‘para’ crianças? É alguma coisa distinta, e serve para alguma coisa distinta, da literatura 

‘para’ adultos? E o que são, e para que servem, as crianças? E os adultos, o que são?” 

(PINA, 2000, p. 125). Em seu ensaio “Infância e pensamento”, Jeanne Marie Gagnebin 

recorda, com Philippe Ariès, o quanto a noção de “infância” é relativamente recente: “sua 

emergência é geralmente localizada no século XVIII, com o triunfo do individualismo 

burguês no Ocidente e de suas ideias de felicidade e emancipação” (GAGNEBIN, 2005, 

p. 169). Tal concepção moderna teria como marco o livro de Jean-Jacques Rousseau 

intitulado Emílio, ou Da Educação, de 1762, quando a criança passa então a ser 

compreendida a partir de suas próprias características e não como adultos pequenos.  

																																																													
17	Em	1908,	Freud	em	sua	palestra	“O	escritor	e	a	fantasia”,	aponta	a	ideia	de	uma	obra	literária	e	do	fazer	
poético	como	prosseguimento	e	“substituição”	daquilo	que	em	algum	momento	já	foi	brincadeira	infantil,	
desenhando	uma	aproximação	entre	o	comportamento	da	criança	e	o	de	um	criador	 literário:	“Talvez	
possamos	dizer	que	toda	criança,	ao	brincar,	se	comporta	como	um	criador	literário,	pois	constrói	para	si	
um	mundo	próprio,	ou,	mais	exatamente,	 arranja	as	 coisas	de	 seu	mundo	numa	ordem	nova,	do	 seu	
agrado.	Seria	errado,	portanto,	pensar	que	ela	não	toma	a	sério	esse	mundo;	pelo	contrário,	ela	toma	sua	
brincadeira	muito	a	sério,	nela	gasta	grandes	montantes	de	afeto”	(FREUD,	2015,	p.	327).	
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O caráter marcadamente histórico da “categoria” nos lembra como o 

questionamento acerca do que se define por “infância” ainda é uma tarefa aberta e em 

andamento, encontrando desdobramentos importantes no pensamento contemporâneo, 

como, por exemplo, na voz de Agamben, quando afirma: "Devemos parar de fingir que 

sabemos o que é uma criança. A cultura, ou seja, a educação, funda-se sobre essa ficção. 

Tudo o que sabemos da criança é que ela torna inútil tudo aquilo que acreditamos saber 

sobre o homem” (AGAMBEN, 2017, p. 15). E talvez seja justamente nessa condição de 

abertura e impropriedade que possa residir o potencial crítico da infância enquanto 

“mediador teórico” (BINES, 2012, p. 139) produtivo para se pensar e se problematizar a 

literatura em seus limites e possibilidades, o que, aqui, poderia ganhar a seguinte 

formulação: em que medida algumas representações literárias da infância articulariam em 

suas figurações não exatamente um tema, ou um tópico literário herdado e reiterado, mas 

antes um certo gesto de infância, um procedimento, enquanto forma distraída de 

elaboração e contato leve com a história e o excesso de memória, na possível construção 

de novos lugares discursivos e políticos de pensamento e crítica no presente. Como as 

crianças que, segundo Walter Benjamin, encontram em materiais residuais, detritos e 

restos, formas inéditas de ligação entre as coisas:  

É que as crianças são especialmente inclinadas a buscarem todo local 
de trabalho onde a atuação sobre as coisas se processa de maneira 
visível. Sentem-se irresistivelmente atraídas pelos detritos que se 
originam da construção, do trabalho no jardim ou na marcenaria, da 
atividade do alfaiate ou onde quer que seja. Nesses produtos residuais 
elas reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente para 
elas, e somente para elas. Neles estão menos empenhadas em reproduzir 
as obras dos adultos do que em estabelecer uma relação nova e 
incoerente entre esses restos e materiais residuais. (BENJAMIN, 2009, 
p. 57-58) 

 

Tal modulação de um sentido prévio de infância estaria ligada, em alguma 

medida, ao que, na escrita de Pina, ganha cena através do título de um de seus poemas, 
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tomado de uma passagem de Nietzsche,18 em seu livro A gaia ciência: “Uma segunda e 

mais perigosa inocência”19 (PINA, 2012, p. 68):   

[...] voltamos renascidos, de pele mudada, mais suscetíveis, mais 
maldosos, com gosto mais sutil para a alegria, com língua mais delicada 
para todas as coisas boas, com sentidos mais risonhos, com uma 
segunda, mais perigosa inocência na alegria, ao mesmo tempo mais 
infantis e cem vezes mais refinados do que jamais fôramos antes 
(NIETZSCHE, 2001, p. 13).  
 

 Já o poema de Pina diz: 

 
Quem desenterrará o que é preciso esquecer? 
O escritor torna-se retórico com cega serenidade, 
Será preciso passar para o lado de fora, flutuar?  
 
Escrevo aquilo que não posso, 
transformo-me no que me proponho destruir. 
Já não é uma Literatura, é uma Fatalidade. 
 
Aquele que quer morrer 
é aquele que quer conservar a vida, 
a tristeza daquele que fala ri-se de tudo, 
que sentido faz isto e que sentido não faz isto?  
 

        (PINA, 2012, p. 68) 
 

Na passagem de Nietzsche, lemos a finalização da frase que, embora não esteja 

no título do poema: “com uma segunda, mais perigosa inocência na alegria” (grifo 

nosso), comparece, com alguma discrição, nos versos que esboçam uma quase contra-

arte poética: uma segunda inocência na alegria – apesar de toda consciência da fatalidade 

e melancolia de quem escreve tardiamente perante uma modernidade que já não é possível 

																																																													
18	Como	bem	aponta	Rui	Lage,	Pina	em	entrevista	à	“Ciber-	kiosk”,	afirma	de	forma	explícita:	“Os	poemas	
de	Aquele	que	quer	morrer	radicam,	fundamentalmente,	em	duas	leituras	(os	livros	geram	outros	livros):	
o	Tao	Te	King	e	A	gaia	ciência,	de	Nietzsche”	(PINA,	2016,	p.	18).	

19	A	expressão	encontra	igualmente	lugar	numa	fala	de	Pina	sobre	a	infância,	em	entrevista	dada	a	Luís	
Miguel	Queirós:	“A	infância	é	algo	que	só	se	tem	quando	se	perde,	porque	as	crianças	estão	perto	de	mais	
da	infância	para	se	aperceberem	dela.	Como	em	outras	poesias,	na	minha	a	infância	–	a	palavra	‘infância’	
e	a	 ideia	de	 infância	mais	do	que	a	 concreta	memória	de	uma	 infância	–	é,	 julgo	eu,	a	melancolia	da	
‘primeiridão’,	de	um	tempo	mítico	em	que	olhámos	o	mundo	e	a	nós	próprios	pela	primeira	vez,	com	
olhos	 inocentes	de	palavras	e	de	memória,	 isto	é,	 ‘não	embaciados	de	nenhuma	palavra/	e	nenhuma	
lembrança’.	Não	é	a	inocência	da	criança,	que	é	uma	inocência	inocente,	mas	uma	nietzschiana	‘segunda	
e	mais	perigosa	inocência’,	uma	inocência	que	se	sabe	inocente,	ou	então	apenas	uma	espécie	de	vontade	
de	inocência”	(QUEIRÓS,	2011,	s/p).	
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alcançar, de uma primeira infância igualmente irrecuperável, de quem escreve, afinal, 

aquilo que não pode –, alegria inscrita, de algum modo, em grau mais sutil, não evidente, 

em forma de tristeza daquele que “ri-se de tudo”, através de uma relação irônica e risonha 

com o passado, com a Literatura, e a sua morte, de um exercício persistente, e não sem 

tormento, de despersonalização consciente de sua retórica em cega e contraditória 

“serenidade”, quando exercer essa segunda inocência, essa infância como gesto, 

modulação, procedimento, é antes de tudo brincar com o tempo, e no caso de Pina, com 

a biblioteca, esse “lugar anacrônico por excelência” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 26). 

O poema traz ainda uma epígrafe: “Aquele que quer conservar a vida perdê-la-á”, 

apotegma de Marcos, de onde virá inclusive o verso-título do livro de 1978, Aquele que 

quer morrer (PINA, 1978). Existe uma disjunção de tempos nessa composição, uma 

montagem de temporalidades heterogêneas no espaço do poema, procedimento que pode 

se evidenciar na afirmação de Rui Lage:  

O estatuto do poeta contemporâneo implícito na poesia de Pina é o de 
um investigador forense debruçado sobre o cadáver da Literatura. É 
uma criatura tardia, um recoletor de sentidos dispersados, um 
inventariador de ruínas, de “papéis velhos, vidas mortas, /identidade, 
sujidade, eternidade”. (LAGE, 2016, p. 29) 

 

A infância em Pina surgiria antes de mais no gesto de um colecionador, perdido 

na biblioteca, capaz de em seus poemas “introduzir-se na Última Ceia pela mão de 

Quevedo, ao parafrasear Bob Dylan, ao cruzar num mesmo poema a letra de ‘Highway 

to hell’ do AC/DC com o despenhamento do carro do Sol às mãos de Faetonte” (LAGE, 

2016, p. 28). Além do intenso trabalho de intertextualidade em seus poemas, das 

referências, colagens, do “recurso constante à citação, ao pastiche, a alusões, ao remake, 

à glosa, ao revivalismo” (SANTOS, 2004, p. 19), compondo o que Pedro Eiras chamará 

de “palimpsesto absoluto” (EIRAS, 2002, p. 155), tal gesto de infância se configuraria 

ainda na tentativa incessante de dissolução de uma voz autoral; na criação de pseudo-
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heterônimos, como Slim da Silva e Clóvis da Silva;20 e em deslocamentos e desmontagens 

sintáticos, como, por exemplo, em torno do dêitico isto: “Alguma coisa em algum lugar/ 

de o que existe e de o que não existe/ é isto que escreve e a ciência de isto/ a pura voz 

sem sujeito e o fora de ela” (PINA, 2012, p. 69). 

 

 

2.3. Citação, des/ montagem 

 
Citar – pode-se imaginar uma prática de linguagem 
mais arcaica que essa? Ela é o bê-á-bá do bárbaro 
quando ele repete os gregos; é o “mamãe” do infans 
quando ele clama por amor. 
 

             Antoine Compagnon 
 
 

No jogo de intertextualidade dos poemas de Pina, um dos componentes que se 

sobressai é o contato da escrita do autor com o pensamento oriental.21 No poema 

intitulado “Algumas coisas”, do livro Aquele que quer morrer, e que recebe epígrafe do 

Dao De Jing (grafado Tao Te King) que diz “Sair é viver/ entrar é morrer”, podemos ler 

um sentido quase neutro de velhice, entendida como reconhecimento, fala, canto ao 

destino, à tragédia, em sua especificidade de clarividência, de sabedoria, de vitalidade 

remetida ao lugar de escrita: 

 
A morte e a vida morrem 
e sob a sua eternidade fica 
só a memória do esquecimento de tudo; 
também o silêncio de aquele que fala se calará. 
 
Quem fala de estas 

																																																													
20	Assinaturas-personagens,	ou,	autores	de	heterobiografias,	 como	o	autor	nomeia,	e	que	 figuram	em	
seus	primeiros	livros.	Serão	abordados,	mais	adiante,	no	capítulo	4.	

21	Como	aponta	Rosa	Maria	Martelo,	no	artigo	“Os	Koans	Revisitados	(Ou	de	como	Escrever	entre	Poesia	
e	Prosa)”:	“Uma	das	obras	em	que	mais	marcada	está	a	presença	do	budismo	e	do	taoísmo	é	a	de	Manuel	
António	Pina.	Nem	sempre	é	fácil	destrinçar	o	que	nela	provém	de	referências	ocidentais,	de	Lewis	Carroll	
a	 Wittgeinstein,	 do	 que	 lhe	 vem	 do	 Oriente,	 mas	 a	 exploração	 dos	 tópicos	 budistas	 e	 taoístas	 está	
indubitavelmente	presente”	(MARTELO,	2014,	p.	15).	
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coisas e de falar de elas 
foge para o puro esquecimento 
fora da cabeça e de si. 
 
O que existe falta 
sob a eternidade; 
saber é esquecer, e  
esta é a sabedoria e o esquecimento.  
 
                                   (PINA, 2012, p. 85)  
 
 

O poema possui um desenho encontrado em muitos do autor: versos ora curtos, 

ora mais largos, dispostos com frequência em estrofes de quatro, com corte e pontuação 

claros, marcados, aqui, pelo emprego de pontos e ponto e vírgulas. Outro dado é o 

acionamento peculiar de desvios sintáticos entre, no caso, a preposição “de” e os 

pronomes “estas” e “elas”, apontando para alguma ideia de desajuste ou lapso proposital 

da sintaxe. Destaco ainda a epígrafe mencionada como sinal de reporte a uma inflexão de 

cunho paradoxal e antitético muito familiar ao livro Dao De Jing – Escritura do Caminho 

e Escritura da Virtude com os comentários do Senhor às Margens do Rio, de Laozi. É no 

Capítulo 81, intitulado “Exiba sua naturalidade”, que lemos: “Palavras verdadeiras nunca 

são belas;/ Belas palavras nunca são verdadeiras” (LAOZI, 2016, p. 541), em que por 

“palavras verdadeiras” podemos entender palavras ligadas aos fatos e não a “floreios 

retóricos” (ibid). A mesma passagem em outra tradução diz: “O sábio não é 

necessariamente instruído./ O instruído não é necessariamente sábio” (TSÉ, 1993, p. 

151). A concepção subjacente a ambas, seria a do conhecimento não associado ao 

acúmulo de instruções, mas, ao contrário, como aquisição e prática de um 

desconhecimento fundamental, ou, em outras palavras, do esquecimento do 

conhecimento, como dito, por exemplo, no Capítulo 48, “Olvide-se de todo 

conhecimento”: “[Quem se] empenha no Estudo22 agrega, dia após dia;/ [Quem] pratica 

																																																													
22	Podemos	 ler	na	palavra	 “Estudo”	um	sentido	estrito,	 ligado	 sobretudo	aos	 conhecimentos	 sobre	as	
tradições	 literárias	 locais	 da	 época,	 como	 sinaliza	 Sinedino.	 Laozi	 questionaria	 a	 relevância	 “de	 um	
currículo	formal	centrado	em	textos	clássicos”	(LAOZI,	2016,	p.	357).	



	

	 53	

o Dao míngua, dia após dia” (LAOZI, 2016, p. 355). A ideia de sabedoria residiria, 

portanto, no não dito, quando a fala aparece como excesso, força, interferência: “Quem 

sabe, não fala;/ Quem fala, não sabe” (ibid.).   

Não pretendo aqui problematizar a complexidade do pensamento chinês antigo 

tomado a partir do texto de Laozi, tarefa que extrapolaria o escopo deste trabalho –, o que 

importa, contudo, é tentar perceber como certo contato e manuseio desse tipo de 

repertório move e provoca a dinâmica contraditória do poema acima, em seu jogo textual 

e dialógico, através do que é dito, em fala, escrita, em encenação poética, seja como 

consciência excessiva ou desejo de impessoalidade, ou ainda algo de neutro, de entre, no 

espaço aberto pelo furo sintático em de estas, e de elas: aquele que fala, o que fala, quem 

fala, em um encadeamento da voz que se desanuncia: “Quem fala de estas/ coisas e de 

falar de elas/ foge para o puro esquecimento/ fora da cabeça e de si”. O que talvez seja 

interessante ainda é notar a forma com a qual o poema lança mão de uma densidade 

textual de viés ontológico que, no entanto, não se completa, é falha, inconclusa, já que 

consciente de sua impossibilidade. Em outro poema do mesmo livro, lemos: “Já fiz tudo, 

já aqui estive, já li tudo!/ Aquele que quer morrer/ dança sobre os destroços de tudo./ Ó 

insolência da escrita! Lá vens tu, ó fa-/ diga, ó lágrimas!” (PINA, 2012, p. 61) – quando 

a escrita parece vir então como insolência, soberba, excesso, mas também como saída, 

estratégia, para a inscrição de uma subjetividade poética como desfazimento de uma voz 

de Literatura, não como instrução acumulativa, em seu tumulto de memória e nomes, mas 

de literatura como anacronismo, distração, modo de esquecimento e errância referencial.  

Tanto na edição de 1992, Algo parecido com isto, da mesma substância – Poesia 

reunida 1974/1992, como em Todas as palavras, de 2012, encontramos, ao final de 

“Aquele que quer morrer”, uma espécie de pequena cartografia com indicações de 

trechos, citações e referências utilizadas nos poemas que compõem o livro: Shakespeare, 
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Upanishads, Francis Bacon, Nietzsche, Georges Bataille, Camões, Tao Te King, T.S. 

Eliot, Hugo Pratt – marcas, passagens, uso insolente, insólito, inusitado, de outras vozes, 

outras temporalidades: “Houve qualquer coisa que se esqueceu de qualquer coisa;/ isto 

está cheio de marcas, da passagem de pessoas” (PINA, 1992, p. 80), e ainda: “Isto está 

cheio de gente/ falando ao mesmo tempo/ e alguma coisa está fora de isto falando de isto/ 

e tudo é sabido em qualquer lugar./ (Chamo-lhe Literatura porque não sei o nome de 

isto;)” (ibid., p. 77). É também ao final de “Ainda não é o fim do mundo calma é apenas 

um pouco tarde”, que encontramos a nota:  

Os autores, que recorreram frequentemente à duvidosa técnica do 
collage, assinalam a colaboração (citada e não citada) de Lewis 
Carroll, G. Appollinaire, Mallarmé, F. Pessoa, M. Cesariny, Raul de 
Carvalho, Thomas Stearns Eliot, M. M. de Andrade, Alexandre O’Neill, 
F. Lemos, E. Pound, The Beathes, A. de Quental, R. Rosselini, G. Vico, 
etc.  

            (PINA, 2012, p. 54) 

 

Já o poema “Na hora do silêncio supremo”, com a epígrafe “...knowledge is but 

oblivion...”, diz:  

 Não haveria roubo, e há só o roubo, 
 há só a música, é lá que tudo ondeia... 
 Já li tudo, já fiz tudo (quem?). 
 Regresso pois à minha solidão. 
 
 Ouvir-me-eis até ao infinito. 
 Nós só falamos para nós próprios 
 e o tempo não existe, nem os outros. 
 
 Porque está tudo parado e aquele que escreve 
 é também eternamente escrito. 
 O seu passado é o futuro de tudo, 
 ele a sombra de tudo que há-de vir.  
 

    (PINA, 2012, p. 62) 

A composição feita de três estrofes, com cortes coincidentes com a pontuação ao 

final dos versos, traz uma opacidade textual de entonação metafísica – no emprego de 

palavras como “supremo”, “infinito”, “eternamente” –, e pensativa, lenta, no ritmo 
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pausado e peremptório de alguns dos versos. Contudo, apesar de uma espessura discursiva 

evidente, há um parêntese interrogativo no terceiro verso que parece apontar uma 

precariedade transcritiva fundamental no poema: onde está a primeira pessoa?  Nas notas 

a Aquele que quer morrer, o autor abre a cartografia citacional deste poema, verso a verso, 

indicando – por trás de uma instância subjetiva aparentemente unitiva, na ideia de “aquele 

que escreve” –, a rede perfurada e fragmentada do texto:  

NA HORA DO SILÊNCIO SUPREMO – « Salomon said: There is no 
new thing upon the Earth. So that as Plato had an imagination, that all 
knowledge was but remembrance; so Salomon giveth his sentence that 
all novelty is but oblivion », Francis Bacon, Essays, LVIII (citado por 
J. L. Borges in « El imortal »); v. 1 – « Não haveria dança, e há só a 
dança », T.S. Eliot, Quatro quartetos, « Burnt Norton », II; v. 2 – « É 
no ar que ondeia tudo! É lá que tudo existe!... », Mário de Sá-Carneiro, 
« Manucure »; v. 4 – « Os teus frutos estão maduros, mas tu não estás 
maduro para os teus frutos. Regressa, pois, à tua solidão », Nietzsche, 
Assim falava Zaratustra, II. (PINA, 2012, p. 98) 

 

Já de início vemos que a citação tomada de Francis Bacon é uma citação em 

segundo grau, retirada por sua vez do texto de Jorge Luis Borges, “O imortal”, de seu 

livro O Aleph (BORGES, 1985). E é no primeiro verso que percebemos a apropriação ao 

mesmo tempo grave, mas também insolente, irônica, quase divertida, do verso de Eliot, 

“Não haveria roubo, e há só o roubo”. Roubo, mas também participação, pertença, 

partilha, como aponta Silvina Rodrigues Lopes:  

Ao citar, comprometemo-nos num movimento contraditório que cede e 
resiste à atracção do sem-fundo. Esse compromisso significa a nossa 
pertença à história, que não controlamos, mas em cuja não-linearidade 
participamos, partilhando as vozes que nunca serão redutíveis à 
transparência de um sentido, mas cuja opacidade nos toca e nos incita”. 
(LOPES, 2003, p. 81) 

 

A passagem de Eliot, trecho da parte II de Burnt Norton, em tradução de Ivan 

Junqueira, diz: 

  No imóvel ponto do mundo que gira. Nem só carne nem sem 
       carne. 
  Nem de nem para; no imóvel ponto, onde a dança é que se  

      move 
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   Mas nem pausa nem movimento. E não se chame a isto de fixidez, 
   Pois passado e futuro aí se enlaçam. Nem ida nem vinda, 
   Nem ascensão nem queda. Exceto por este ponto, o imóvel  

      ponto, 
Não haveria dança, e tudo é apenas dança. 
Só posso dizer que estivemos ali, mas não sei onde, 
Nem quanto perdurou este momento, pois seria situá-lo no 
      tempo. 
          (ELIOT, 1981, p. 201) 
 
 

Há no poema de Pina uma forte carga reflexiva, que remete ao entendimento do 

poema como espaço de pensamento, o que o aproximaria de concepções de poesia como 

formuladas por vozes do alto modernismo, como a do próprio T.S. Eliot, na ideia, por 

exemplo, de que a poesia é uma forma de pensamento e de “sabedoria” (ELIOT, 1991, p. 

277). Mas ao autor é dado saber que a hora dessa poesia já não se cumpre, é tardia, e que 

o seu tempo é já outro. Ao cansaço da Literatura, restaria então a tentativa de abertura de 

frestas, de espaços de distração, roubos, truques: “Palavras não me faltam (quem diria o 

quê?),/ faltas-me tu poesia cheia de truques” (PINA, 2012, p. 13), em contato, conversa, 

partilha, falas entrecruzadas, deslizamento entre vozes, como quando diz “há só a música, 

é lá que tudo ondeia”, em uma referência simultânea tanto ao poema de Eliot “Quatro 

quartetos”, que segue a forma musical como linha estrutural do poema, como ao poema 

de Sá-Carneiro, nas “ondas acústicas” (CARNEIRO, 2015, p. 302) que tudo ondulam, 

numa espécie de puzzle citacional, de colisão anacrônica de nomes e tempos.  

Em seu livro Diante do tempo – História e anacronismo das imagens, Georges 

Didi-Huberman traz, na esteira de Walter Benjamin, a imagem da criança maliciosa, e 

da atividade infantil, o jogo, como um “paradigma da malícia”, que “consiste em fazer – 

tanto com os seres quanto com as coisas – ‘bons truques’ como se diz” (DIDI-

HUBERMAN, 2017, p. 139):  

Isso nos diverte loucamente: turbilhão de prazeres, espasmos de 
gargalhadas, situações desmontadas. Também ficamos orgulhosos 
disso: virtuosidade das brincadeiras, cálculos com segundas intenções, 
complexidade das montagens produzidas. A criança maliciosa tem a seu 
favor a falsa inocência e a verdadeira potência do espírito crítico, até 
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mesmo revolucionário. Ela é tão eficiente na arte de fomentar situações 
(o jogo como relação) quanto na de tirar partido das suas máquinas 
favoritas (o jogo como objeto), a saber, os brinquedos. (ibid.) 

 

A passagem talvez nos ajude na formulação de um pensamento de infância em 

Pina – não somente como figuração temática recorrente em sua poesia, como forma de 

experiência ainda possível do literário –, sobretudo se tomarmos no lugar de uma “falsa 

inocência”, a ideia de uma “segunda e mais perigosa inocência” (PINA, 2012, p. 68), 

assim como, antes da ideia de uma malícia propriamente dita, pensarmos em uma 

insolência, no sentido de uma escrita que, em atrevimento, soberba, intrepidez – e apesar 

da Literatura e de todo o cansaço da “ideia de isso” (ibid., p. 78) –, ainda é capaz de 

“dançar sobre os destroços de tudo”.    

Vale ainda uma observação sobre Laozi, personagem com uma biografia cercada 

de controvérsias e eventos extraordinários, e tradicionalmente tido como autor do Dao 

De Jing. Conta a lenda que, após uma longa gestação de oito anos, Laozi teria nascido já 

velho, com os cabelos brancos e grandes orelhas, daí ter sido chamado de “criança velha”, 

ou ainda “filho velho”. A imagem paradoxal de uma criança velha remete a uma ideia de 

discronia próxima a algo que parece permear de diferentes formas uma ideia de infância 

pertinente à poética de Pina: na figuração de uma cronologia informe, de uma 

temporalidade que, se por um lado, pode ser lida como neotênica – na procura 

intermitente de infância, de uma escrita que, escapando ao “plágio da inocência 

linguística das crianças” (PINA, 2013, p. 278), problematize, em sua carga reflexiva, certa 

zona ecolálica, limítrofe da linguagem –, por outro, pode ser igualmente entendida como 

tardia, em sua manifestação anacrônica, em seu acúmulo de nomes, de tradição e de 

história, no apagamento impossível dos livros.  

 

 

        



	

	 58	

 

 

Caixa de brinquedos I 

 

aniki, bébé, bóbó, totó 

 
   Dar nome é um ofício de louco. 

              Gonçalo M. Tavares 

 

 

Em 2012, a editora Assírio & Alvim publica um pequeno livro de Manuel António 

Pina sobre o primeiro longa-metragem e primeiro filme de ficção de Manoel de Oliveira, 

Aniki-Bóbó, surgido em 1942 em Portugal. No livro, Pina narra o contexto histórico e 

político do filme, com o surgimento das primeiras produtoras e distribuidoras de filmes 

no país no início do século XX. Encomendado pelo British Film Institute para integrar 

uma coleção de clássicos sobre o cinema, o ensaio acabou não sendo publicado por 

alguma questão relacionada aos direitos do autor, vindo à luz somente vinte anos depois. 

Nele, lemos ainda a descrição do ambiente de criação do filme e as dificuldades estéticas 

e políticas de recepção da obra. Inspirado num conto, ou “poema”, de Rodrigues de 

Freitas, chamado “Os meninos milionários”, publicado nos números 28 (1930) e 44 

(1935) da revista Presença, Aniki-Bóbó iria se chamar inicialmente “Corações 

pequeninos”, e, depois, “Gente miúda”, quando, em meio às filmagens, Manoel de 

Oliveira escuta uma “lenga-lenga ritmada” que as crianças usavam na Ribeira para 

escolher os parceiros de jogo, tomando-a então para título do filme: 

Aniki-Bébé, 
Aniki-Bóbó, 
Passarinho, totó 
Berimbau, cavaquinho, 
Salomão, sacristão 
Tu és polícia, tu és ladrão 
 
Eu não quero ser ladrão, 
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Berimbau, totó, 
Tenho medo da prisão, 
Aniki-Bébé, 
Aniki-Bóbó 
 

 

Ao vencer as dificuldades impostas pela censura da época, Aniki-Bóbó, embora 

escapando radicalmente das formas de produção portuguesa daquele momento, tanto em 

termos estéticos, quanto políticos, consegue o aval oficial para ser executado e colocado 

em circulação. Fortemente repudiado pela imprensa conservadora, que o classificou como 

“imoral” e “subversivo” (PINA, 2012, p. 14), chegou a ser considerado uma “verdadeira 

monstruosidade”,23 caindo logo em seguida no esquecimento. Em 1954, é então 

redescoberto pelo Cine Clube do Porto, na ocasião de “um ciclo dedicado ao cinema 

português e levado ao 1º Festival de Cinema de São Paulo” (ibid., p. 19), no Brasil. Vinte 

anos depois de sua estreia, o filme é apresentado e premiado em Cannes no II Encontro 

Internacional de Cinema para a Juventude, sendo também exibido na televisão em 

Portugal.  

   

       Figura	1	-	Fotograma	do	filme	Aniki-Bóbó	(1942)	

																																																													
23	Pina	lembra	que	o	cinema	“oficial”	cultivava,	àquela	altura,	momento	de	organização	e	de	instauração	
do	Estado	Novo	salazarista,	“os	valores	morais	católicos,	os	temas	da	tradição	nacional	e	os	do	teatro	e	
da	literatura	populares.	A	política	de	subsídios	do	Estado	e	os	serviços	de	censura	asseguravam	a	chamada	
‘normalização’	 da	 produção	 e	 da	 exibição	 cinematográficas,	 assim	 como	 o	 total	 controle	 e	
condicionamento	da	impressa	e	da	opinião	impediam	qualquer	tipo	de	debate	crítico”	(PINA,	2012,	p.	32).	
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O filme gira em torno das aventuras de crianças de baixa condição social da cidade 

do Porto, no contexto da década de 1940, em meio à Segunda Guerra e ao regime fascista 

de Salazar. As velhas ruas do bairro pobre e a zona ribeirinha da cidade do Porto 

compõem as cenas onde se desdobram as peripécias. Aniki-Bóbó será construído a partir 

do ponto de vista infantil, base de toda a ação no filme. Quase inteiramente filmado em 

“cenários naturais das margens do Rio Douro, no Porto e em Vila Nova de Gaia, com 

som directo e com pequenos actores amadores, descobertos por Oliveira nos próprios 

locais de filmagem” (PINA, 2012, p. 23), o que levou alguns a falarem em um “realismo 

mágico”, ou ainda em uma “fábula realista”, a história narra o triângulo amoroso entre 

Carlitos, Teresinha e Eduardo, atravessado por sentimentos controvertidos de pecado, 

culpa, desejo sexual e morte. 

 

                    * 

 

Em 1958, dezesseis anos depois do lançamento do filme de Manoel de Oliveira, 

João Cabral de Melo Neto e Aloisio Magalhães publicam no Brasil Aniki Bóbó, livro de 

certa forma “inclassificável”, nas palavras de Valéria Lamego, situado entre a poesia e as 

artes gráficas:  

Aniki Bóbó não é somente arte e nem totalmente poesia. É uma obra-
poesia, um livro-arte, um poema-livro e uma demonstração cabal de 
que é possível fundir poesia, técnicas experimentais de impressão e arte 
com blague, ironia e precisão em um mesmo espaço e para o mesmo 
fim, ou melhor, para fim algum além da urdidura autônoma de um livro. 
(MELO NETO, 2016, p. 7) 

 

A obra, conhecida apenas por poucos leitores seguidores de João Cabral, integrou o 

movimento editorial d’O Gráfico Amador (1954-1961), tornando-se mais conhecida por 

admiradores das artes gráficas do que por leitores de poesia. A sua recente republicação, 
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em 2016, numa edição fac-similar, vem acompanhada de textos críticos de Valéria 

Lamego, Sergio Alcides, Augusto Massi, Zoy Anastassakis e Elisa Kuschnir, com 

discussões levantadas pela produção e reedição do livro, como, por exemplo, a questão 

da ausência de Aniki Bóbó nas bibliografias completas de Cabral, assim como a referência 

feita, em alguns momentos, ao filme de Manoel de Oliveira. No texto de Augusto Massi, 

lemos o trecho de uma carta enviada por João Cabral à pesquisadora Zila Mamede no 

qual o poeta diz ser o texto uma “brincadeira” dele com Aloisio Magalhães, afirmando 

ainda que havia escrito as ilustrações. Lemos também que Aloisio lhe dissera que Aniki 

Bóbó seria o nome de um “brinquedo de criança de Pernambuco (de que não me lembro)” 

(MELO NETO, 2016, p. 35 apud MAMEDE, 1987). Na carta, segundo o crítico, a 

insistência no caráter de jogo chama a atenção: 

 
A motivação principal seria lúdica. O resíduo de fundo, desejo de toda 
brincadeira infantil, está no ocultamento, na invenção de uma língua 
própria, cujo verdadeiro significado deve permanecer cifrado. A graça 
reside em discorrer sobre pessoas e coisas, mas de modo abstrato, 
alusivo, malicioso. Aniki Bobó pede da parte do leitor um exercício de 
adivinhação. (ibid.) 
 

Estaríamos, portanto, no reino da fabulação, termo que comparece na obra de 

Cabral em títulos como “Fábula de Anfion”, “Fábula de Rafael Alberti”, “Fábula de Joan 

Brossa”, “Fábula de um arquiteto”. Essa seria a Fábula de Aniki Bobó, como frisa Massi, 

lembrando ainda que a memória de ambos – João Cabral e Aloisio Magalhães – primam 

por sua falta: e é provável que o elemento deflagrador da parceria tenha sido a mesma 

parlenda popular e brincadeira infantil que inspirou o filme de estreia do cineasta 

português Manoel de Oliveira. A narrativa de Aniki Bóbó, aparentemente simples, 

esconde, por trás de sua “tensão tipográfica de ordem material e conceitual” (ibid., p. 36), 

um jogo velado de referências. Aniki afinal é um pássaro que possui duas cores, o azul e 

o encarnado: 
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1 
 
Aniki tinha de seu duas cores, o azul e o encarnado, como outros têm 
na vida um burro e um cavalo. Não eram o mesmo as duas cores para 
Aniki destemido: eram na sua vida um amigo e um inimigo.  
 
2 
 
O azul era seu colchão de molas, líquidas como as do mar. Azul também 
eram as suas muitas lâminas de barbear. Era muito curiosa sua rara 
coleção, pois quando vistas de perto eram vermelhas por antecipação.  
 
3 
 
Do alto de seu azul Aniki via tudo encarnado. Por isso se mudou de 
seus pagos: não conseguiu desinfetá-los. Veio para o país dos 
sociólogos, trazendo suas giletes, cujo país é um esqueleto com nádegas 
obesas e verdes. 
 
4 
 
Quando Aniki viu o verde, disse que tinha grande prática, e pôs-se a 
desembrulhar sua linda coleção de lâminas. Limpou o país de todas as 
cores, senão do azul e do encarnado. Mas o vermelhão que vedes é a 
lâmina suja de seu trabalho. (MELO NETO, 2016, s/p) 
 

                          
O texto entremeia as ilustrações, as palavras, distribuídas como poema em prosa, 

são legendas alargadas em torno de uma breve narrativa cromática: a história se divide 

em quatro partes. As cores são substantivadas, “o azul era seu colchão de molas”, quase 

alegorias veladas, objetos concretos – lâminas, giletes – inscritos e descritos numa ordem 

fabulatória, o que não deixa de responder ao peso bem conhecido da visualidade e do 

pictórico na poética de Cabral. Já a origem do livro parte dos desenhos de Aloísio 

Magalhães. Segundo este, o livro integra um conjunto de três livros “experimentais” 

(LIMA, 2014, p. 7) (os outros dois seriam Pregão turístico do Recife e Improvisação 

gráfica) e teve uma tiragem de trinta exemplares, em paralelo às edições realizadas na 

oficina de O Gráfico Amador.  
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												Figura	2	-	Ilustração	de	Aloisio	Magalhães	para	Aniki	Bóbó	(1958).	
																							Fonte:	MELO	NETO,	2016.	

 

Arnaldo Saraiva escreve sobre o livro de Aloísio Magalhães e João Cabral, 

desdobrando com alguma atenção a origem da fórmula da parlenda ou “lengalenga”.24 

Saraiva conta tê-la buscado a partir de outras fórmulas e lengalengas muito conhecidas, 

em cancioneiros populares, coletâneas de “rimas infantis” e em estudos de “folclore e de 

jogos tradicionais”, tanto de Portugal como do Brasil, para, por fim, nada achar. Ao 

interrogar o próprio Manoel de Oliveira, este lhe diz que “antes de começar as filmagens 

na Ribeira do Porto nunca a tinha ouvido, e que a recolheu exatamente dos meninos que 

por lá andavam” (SARAIVA, 2014, p. 81). Do que investigou, descreve: 

Nas lengalengas ou nas “rimas infantis” podem comparecer palavras e 
sequências sem sentido mais do que o sugerido pela sonoridade e pelo 
ritmo; mesmo dicionarizados ou semanticamente claros, salvo “Aniki”  
(não “Salomão”), os termos aparentemente soltos e nominais desta 
lengalenga, incluindo os que remetem para dois instrumentos musicais 
(berimbau, cavaquinho), parecem encadear-se de modo caótico e 
absurdo, mas obedecem a lógicas da rima, quase toda aguda – em ó 
(bóbó/tótó), em i e inho (Aniki/ berimbau/ passarinho/ cavaquinho/ 
polícia) e em ão (Salomão/ sacristão/ ladrão) –, a que se junta a rima 
aliterante (aniki/ cavaquinho, bébé/ bóbó/ berimbau, Salomão/ 
sacristão), e o paralelismo (Aniki Bóbó/ Aniki Bébé, Tu és polícia/ Tu 
és ladrão), como obedecem às lógicas do ritmo, que passa das células 
pentassilábicas iniciais às trissilábicas mediais, com excepção da 

																																																													
24	 Patrícia	 Peterle	 e	 Alencar	 Schueroff	 fazem	 igualmente	 referência	 ao	 texto	 de	 Saraiva.	 Cf.	 PETERLE,	
Patrícia;	SCHUEROFF,	Alencar.	“Aniki	Bobó:	jogo	de	facas”.	Texto	Poético	-		Revista	do	GT	Teoria	do	Texto	
Poético	(ANPOLL),	v.	14,	n.	25,	p.	543-561,	2018.		
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dissilábica “totó” (passarinho/ berimbau/ cavaquinho/ Salomão/ 
sacristão) e aos tetrassílabos finais. (SARAIVA, 2014, p. 81) 
                          
 

O autor avança na elucidação do nome e do jogo contido na sequência de palavras 

da ladainha, conjugados ao “enunciado performativo” que constitui a sua intenção 

designativa final: “Tu és polícia/ Tu és ladrão”, para afinal chegar à pergunta: “Mas não 

funcionará como uma simples sonoridade incoativa de um jogo, ou como simples nome 

arbitrário de um jogo infantil, ou como nome infantil [...]?” (SARAIVA, 2014, p. 81). O 

nome ele próprio se encerra naquilo mesmo que parece significar: brinquedo, charada, 

enigma, “exercício de adivinhação”.   

 

           * 

      

Em seu livro Ecolalias: sobre o esquecimento das línguas, Daniel Heller-Roazen 

afirma, a partir de Jakobson, que não há limites para o “potencial fônico da vocalização 

infantil” (HELLER-ROAZEN, 2010, p. 7). Heller-Roazen descreve o processo pelo qual 

passa a criança na aquisição da linguagem e explica que entre os ruídos, os balbucios e 

as primeiras palavras, essa capacidade ilimitada da articulação fônica é, num determinado 

momento, interrompida, interrupção que fará então com que a criança passe a apreender 

uma língua única e específica, a sua: “É como se a aquisição da linguagem fosse apenas 

possível por meio de um ato de esquecimento, um tipo de amnésia linguística infantil” 

(ibid., p. 8). O que estaria em jogo seria então o desaparecimento do balbucio, e a 

pergunta que o autor lança é se, afinal, as línguas dos adultos seriam capazes de reter 

“alguma coisa do balbucio infinitamente variado do qual emergiram” (ibid., p. 9). Heller-

Roazen refere-se a algo igualmente mencionado por Giorgio Agamben em sua teoria da 

infância, quando discorre sobre o problema da experiência enquanto “limite 

transcendental da linguagem” (AGAMBEN, 2014, p. 62). Para Agamben, nas pegadas de 
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Benveniste, não seria a língua em geral o que caracteriza o homem entre os viventes, mas 

a “cisão” entre língua e fala, entre semiótico e semântico. A questão colocada refere-se à 

relação entre língua e discurso, reportadas ao reconhecimento do signo e à compreensão 

do discurso. Interessa-lhe pensar na ação da língua em sua passagem ao discurso, e é, 

ainda com Benveniste, e numa articulação a uma interrogação saussuriana, que Agamben 

aponta o “hiato” existente entre o signo e a frase – entre o semiótico e o semântico –, para 

o qual a teoria da infância ofereceria uma possibilidade de resposta: 

É o fato de que o homem tenha uma infância (ou seja, que para falar ele 
tenha de expropriar-se da infância para constituir-se como sujeito da 
linguagem) a romper o “mundo fechado” do signo e a transformar a 
pura língua em discurso humano, o semiótico em semântico. Na medida 
em que possui uma infância, em que não é sempre já falante, o homem 
não pode entrar na língua como sistema de signos sem transformá-la 
radicalmente, sem constituí-la como discurso. (AGAMBEN, 2014, p. 
67) 

 

A referência a esse hiato, a essa diferença e descontinuidade entre o semiótico e 

o semântico, seguindo os termos de Benveniste, é retomada mais recentemente em seu 

texto  “Teoria das assinaturas”, no qual, ao recuperar a leitura da função das semelhanças 

e das analogias na episteme renascentista feita por Michel Foucault em As palavras e as 

coisas (1992), Agamben se acerca do conceito de assinatura a partir da ideia da 

desconexão, da não coincidência entre semiologia e hermenêutica destacada por 

Foucault, sendo precisamente “no ‘hiato’ que as separa que se situam as assinaturas”: “Os 

signos não falam se as assinaturas não os deixam falar” (AGAMBEN, 2019, p. 86). 

Agamben refere-se mais adiante a um texto de Walter Benjamin, “A capacidade 

mimética”, dotado de uma “autêntica filosofia da assinatura” (ibid., p. 100), em que 

Benjamin discorre sobre o “elemento mágico-mimético da língua”: o processo mimético 

refletido na formação do idioma e nele o lugar do nosso comportamento imitativo, sob a 

designação de “onomatopeia”:  

Tudo o que é mimético, no idioma, só pode revelar-se numa espécie de 
apoio. Este é o elemento semiótico. Deste modo o nexo significante das 
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palavras e das proposições é o portador, só quem acende a similitude, 
num raio. Porque seu engendramento, por parte do Homem, bem como 
da percepção que dela tem, está confiada, com frequência e 
principalmente no mais importante, a um raio. Passa de repente.  
(BENJAMIN, 1970, p. 51) 
 

Aniki-bóbó, fórmula mágica, ladainha, cantilena, lengalenga – a extração de 

algum significado explícito ou de uma delimitação de origem não atende ao enigma, e 

nisso certamente reside o sentido próprio do jogo contido na sonoridade, na forma visual, 

assim como no espectro semântico do nome, seja em sua “gratuidade fundamental” 

(CALLOIS, 2017, p. 16), seja em seu fazer-se segredo, em seu fato lúdico e em seu dado 

de divertimento (HUIZINGA, 2004) e aventura. Heller-Roazen dirá que os sons 

esquecidos do balbucio “ilimitado” retornam de algum modo quando as crianças – já na 

apropriação e exercício de uma língua específica, sua língua materna –, pronunciam 

onomatopeias, ou seja, ao imitarem sons de animais ou sons de ruídos externos como os 

mecânicos, por exemplo. Neste momento, as crianças, e também os adultos, penetrariam 

numa zona fonológica limítrofe, para além do espaço comum dos idiomas. Seria, 

portanto, no espaço da interjeição e da imitação vocálica de sons não humanos que a 

língua revelaria aquilo que lhe é próprio:  

Em nenhum outro domínio a língua é mais “si mesma” do que no 
momento em que parece deixar o âmbito de seus sons e sentidos, 
assumindo a forma sonora daquilo que não tem – ou não pode ter – uma 
língua própria: os ruídos dos animais, do mundo natural ou mecânico. 
É aqui que uma língua, em um gesto para além de si mesma, em uma 
fala que não é fala, se abre para a não língua que a precede e a sucede. 
(HELLER-ROAZEN, 2010, p. 15) 
 

No filme de Manoel de Oliveira, a cantilena é evocada já em seu início, quando  

Carlitos está sendo arrumado pela mãe, de quem só vemos as mãos, para ir à escola: o 

menino repete em ritmo monocórdico, frisando a separação entre os dois termos, “aniki-

bóbó, aniki-bóbó, aniki-bóbó”, mexendo na cabeça de um boneco que, ao que tudo indica, 

parece levar o seu nome, enquanto a mãe o reprime: “fica quieto!”, quando, então, ao ter 
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o braço puxado, Carlitos derruba sem querer o boneco que cai no chão e se quebra. O 

transe da cantilena é rompido pelo rompante materno, “fica quieto!”, mas não sabemos 

quem, ao certo, quebra o boneco: se a mão da mãe ou a mão do menino, no brusco 

movimento, fato é que ali a história se inicia. Giorgio Agamben se refere à algazarra do 

“país dos brinquedos”, de Pinóquio, que teria como efeito a “paralisação” e a “destruição 

do calendário” (AGAMBEN, 2014, p. 82). Carlitos, para conquistar o amor de Teresinha, 

roubará a boneca da “Loja das Tentações”, sendo invadido por sentimentos de culpa e 

remorso não só pelo roubo da boneca, como, logo depois, pelo acidente de Eduardo, 

quando a ladainha passa também a figurar como espaço de ação, jogo e tensão 

contraditória entre imaginação e ética, entre a algazarra e o calendário: ser polícia, ser 

ladrão, “eu não quero ser ladrão”, “tenho medo da prisão”, “Salomão, sacristão”: o 

brinquedo não pode ser roubado. Entre as marcações onomatopaicas, aniki, bébé, bóbó, 

totó, o pássaro, o instrumento, a ordem da frase, o encadeamento da fala: “eu não quero 

ser ladrão”, “tenho medo da prisão”. Por outro lado, o brinquedo deve ser roubado, usado, 

quebrado: “É o jogo. É a atividade infantil que consiste em fazer – tanto com os seres 

como com as coisas, ‘bons truques’, como se diz”, pensando com Georges Didi-

Huberman (2015, p. 139), em seu desdobramento sobre o paradigma da malícia e as 

potências dialéticas dos brinquedos, a partir de uma “antropologia do mundo infantil” 

esboçada por Baudelaire já em sua puzzling question:  

Como não admitir que, para saber o que é o tempo é preciso ver como 
funciona o relógio da mamãe? E que, para isso, é preciso arriscar-se – 
ou abandonar-se ao prazer – a desmontá-lo mais ou menos 
ansiosamente, sistemática ou violentamente, ou seja, quebrá-lo? (DIDI-
HUBERMAN, 2015, p. 141) 
 

Como quebrar um nome? Abri-lo, desmontá-lo? Retomo aqui Manuel António 

Pina. Além de um atento conhecedor de cinema, sempre questionou, como consagrado 

autor de livros infantojuvenis, a existência de uma fronteira entre a sua produção dita 
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“para” crianças e “para” adultos –, o que não deixa de esclarecer um pouco do seu fascínio 

pelo filme de Manoel de Oliveira, atravessado por uma cronologia avariada entre a 

adultez e a infância. Os textos de Pina, movidos pela consciência intermitente da 

impossibilidade de se escrever ainda literatura, na entonação saturada e tardia de sua 

poesia, produzida ali em meados nos anos 1970, terão, na circularidade em torno de um 

quase obsessivo questionamento sobre a linguagem, a mola propulsora da sua escrita para 

crianças, investida de uma certa pedagogia do erro, nos defeitos de pronúncia e numa 

ludicidade morfológica própria aos livros infantis, mas que, em Pina, ganha um contorno 

particular, capaz de acionar, na materialidade figurativa das palavras, pequenas frestas 

entre escrita e pensamento. Segue uma passagem do texto “Abdulum & Abduldois”, do 

livro Gigões e Anantes, seguido de sua disposição gráfica – com destaque para os “erros” 

de diagramação – da publicação de 1977, pela editora a regra do jogo: 

Ana gostava de passear e pensar. Pensava num pensamento e depois 
entretinha-se a ver se descobria o que ele queria dizer. Havia 
pensamentos que queria dizer coisas muito engraçadas. Alguns não 
queriam dizer nada e não diziam; outros queriam dizer; uma vez um 
pensamento queria dizer que não queria dizer nada. Outro pensamento 
queria dizer ‘Textualmente’. Como o que a Ana gostava mais era de 
pensamentos disparatados e como o pensamento que queria dizer 
‘Textualmente’ não tinha nome, a Ana pôs-lhe o nome de Abduldois. E 
quando ia passear pensava muitas vezes no Abduldois. 
Ora um dia a Ana pensou num pensamento muito bonito: era cor-de-
laranja ou cor-de-rosa ou amarelo. Mas quando a Ana quis saber o que 
ele queria dizer, o pensamento disse-lhe assim: – Agora não, que estou 
com muita pressa. – E desapareceu (rápido como um pensamento). 
(PINA, 1977, p. 22-23) 
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                       Figura	3	-		2º	edição	(1977)	de	Gigões	e	Anantes	de	Manuel	António	Pina 

																																			[Ilust.	João	Botelho]	
 

Tanto a falta de memória de Aloísio Magalhães e de João Cabral de Melo Neto 

acerca da origem exata do título do livro, quanto a adoção um tanto aleatória para título 

do filme de Manoel de Oliveira, parecem dizer algo do anacronismo de fundo que 

perpassa a realização das duas produções: o filme “riscado” pelo regime salazarista, 

caindo no esquecimento para ser redescoberto vinte anos depois, o livro brasileiro “obra 

conhecida somente por alguns poucos leitores mais atentos de João Cabral [...], e por 

admiradores do trabalho gráfico de Aloisio Magalhães” (MELO NETO, 2016, p. 8), 

permanecendo por quase sessenta anos fora de circulação – e, se aqui podemos ainda 

acrescentar, o ensaio de Pina, não publicado por algum motivo ligado aos direitos do 

autor, aparecendo apenas vinte anos depois.  

Mais ainda, nos dois Aniki-Bóbós, quer partindo de uma parlenda popular, quer 

de um nome de um brinquedo de criança de Pernambuco, parece se inscrever um sentido 

de infância não restrito a uma mera tematização figurativa do infantil, mas sobretudo 

como certo procedimento, provocação e desvio, na produção de algo de difícil 

classificação e ordenação na altura de seu surgimento. Sérgio Alcides lembra que seria 

“forçado buscar qualquer aproximação entre as gravuras, o texto de ilustração e o filme 
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ou a cantilena portugueses” (MELO NETO, 2016, p. 21). Se de fato não cabe alguma 

aproximação factual ou circunstancialmente mais concreta, talvez valha a tentativa de 

pensar naquilo que simultaneamente, entre os dois aniki-bóbós, por óbvio, os liga: o nome 

– aniki-bóbó –, e os separa: quando, para desmontá-lo, abri-lo, não é preciso mais do que 

ver, atentar para o detalhe aparentemente insignificante que por fim os diferencia: o hífen 

do primeiro, ausente no segundo – aniki bóbó –, espaço que ora se abre, em hiato, índice 

de infância, vestígio, assinatura, rastro onomatopaico e interjecional no si mesmo da 

língua, entre o esquecimento e a memória de um balbucio; ora se fecha, espaço que se 

liga, juntura, traço gráfico, nexo significante, rompendo passagem no encadeamento 

“caótico” e sem sentido de sons indistintos para a ordem da frase, do calendário, do signo 

que, de repente – como nas mãos de uma criança, a peça súbita que (des)monta o 

brinquedo –, significa.    
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3. ESTA ESPÉCIE DE CORAÇÃO 
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3.1. Literal (literário) 

 

A primeira antologia de Manuel António Pina publicada no Brasil, intitulada O 

coração pronto para o roubo, e lançada em 2018, apresenta uma porta de entrada para a 

sua poesia imprimindo, com a sua seleção e montagem, certa leveza à densidade 

discursiva, e metadiscursiva, própria aos textos, sem, contudo, abrir mão da exigência 

indagadora de seus poemas. O recorte proposto na antologia parece conferir algum acento 

ao tom menor, mais próximo e mais íntimo, dessa poesia como se a entonação pensativa, 

e algo distanciada, de muitos dos poemas, presentes com particular ênfase em livros como 

Aquele que quer morrer, de 1978, por exemplo, fossem contrabalançadas por um registro 

enunciativo tomado mais à superfície, embora não sem dramaticidade, como em “Amor 

como em casa”, já em seu primeiro livro: “Distraído percorro/ o caminho familiar da 

saudade,/ pequeninas coisas me prendem, uma tarde num café, um livro” (PINA, 2018, 

p. 19); ou na presença de um cotidiano que aos poucos abre espaço nos versos, como no 

poema “Gótico americano”, de Um sítio onde pousar a cabeça: “Tu lavas a louça na 

cozinha/ entre cheiros sujos e restos de comida/ [...]/A casa agora é feita d’ângulos 

agudos,/ de perguntas, de poços descobertos,/ e nós perdemo-nos por dentro d’outros 

mundos/ por portas que se abriram para dentro” (ibid., p. 48); e nas possibilidades 

encerradas nesse cotidiano, já aqui em Farewell happy fields: “se eu não tivesse chegado 

a casa cansado,/ se a louça não estivesse por lavar/ e a janela da sala de jantar/ não 

estivesse fechada, se o mundo não tivesse acabado,/ nem tu tivesses ido ao supermercado,/ 

e se eu não estivesse cheio de medo.” (ibid., p. 58); ou, ainda, não em questionamentos 

de maior teor meditativo, como muitas vezes ocorre, mas, antes, em perguntas súbitas, 

aparentemente insignificantes, eclodindo com algum humor, em meio a eventos limites 
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como a doença, em um dos poemas de Cuidados intensivos: “Apaga a luz. Guarda-me os 

óculos. Obrigado./ Como se chamava o homem da lavandaria,/ o que trazia sempre a 

roupa trocada/ e um dia trouxe uma camisa dele próprio/ e a deixou ficar lá em casa mais 

de um mês/ à espera que a mandássemos outra vez para lavar,/ a ver se a recuperava?” 

(ibid., p. 84).  

A forma com a qual a figuração do cotidiano se entrecruza a uma inquietação de 

ordem discursiva, através do fracionamento da voz enunciativa, tanto quanto ontológica, 

revestida por um traço de melancolia e de um senso difuso de tardio ligado ao próprio 

ato da escrita e de sua inscrição na ordem do literário, parece vir de um dado indicado por 

Leonardo Gandolfi já na nota de abertura ao livro, lembrando que Manuel António Pina, 

antes mesmo de publicar poesia “já era cronista e autor de literatura infantil, de modo que 

tanto a crônica quanto os livros de crianças sempre estiveram presentes, de um jeito 

particular, nos seus versos” (ibid., p. 9). Ao lado de uma leitura que “corre junto dos dias”, 

é possível extrair, por trás do movimento indagativo de sua poética, o sentido de infância 

norteado pelo que Pina nomeia, com a imagem tomada de Nietzsche, como “uma segunda 

e mais perigosa inocência”. A “matéria metafórica da infância” (ibid., p. 27), com seus 

“sonhos inúteis”, suas “montanhas desoladas”, sua substância, é perseguida em versos 

tão cientes da impossibilidade desta busca como da própria insuficiência da linguagem 

em recuperar o menino que, afinal, “caiu da moldura do retrato” (ibid., p. 129). 

E talvez seja no frágil (des)equilíbrio entre esses dois planos, figurados de algum 

modo nas ideias de “literal” e “literário”, como ressaltadas por Gandolfi ao final da 

antologia – e que podemos ver sintetizadas em versos como, “Vai pois, poema, procura/ 

a voz literal/ que desocultamente fala/ sob tanta literatura.” (ibid., p. 121) – que resida 

algo da relação controvertida desta escrita com a de outras produções surgidas na década 

de 1970, na poesia portuguesa, movidas, em grande medida, pela demarcação de linhas 
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de renovação. Entre tendências de poéticas como as operadas pela Poesia 61, pela poesia 

experimental e, logo adiante, pelos autores de Cartucho, em 1976, salvaguardadas as 

singularidades de cada uma, a voz de Pina surge de fato como algo excentricamente 

diverso, dicção não afeita a “programas” poéticos, mas forjada na procura de estratégias 

próprias de contato, diálogo e embate com a tradição e o peso dos livros, tanto quanto 

com as exigências do presente, estratégias inclusive pouco compreendidas por parte da 

crítica à época de seu aparecimento, como cênica e ironicamente aludido no poema “[Aos 

meus livros]”:  

   Chamaram-vos tudo, interessantes, pequenos, grandes, 
   ou apenas se calaram, ou fecharam os longos ouvidos 
   à vossa inútil voz passada 
   em sujos espelhos buscando 
   o rosto e as lágrimas que (eu é que sei!) 
   me pertenciam, pois era eu quem chorava. 
 
   Um bancário calculava 
   que tínheis curto saldo 
   de metáforas; e feitas as contas 

(porque os tempos iam para contas) 
a questão era outra e ainda menos numerosa 
(e seguramente, aliás, em prosa). 
 
Agora, passando ainda para sempre, 
olhais-me impacientemente; 
como poderíamos, vós e eu, escapar 
sem de novo o trair, a esse olhar? 
Levai-me então pela mão, como nos levam 
os filhos pela mão: sem que se apercebam. 
 
Partiram todos, os salões onde ecoavam 
ainda há pouco os risos dos convidados 
estão vazios; como vós agora, meus livros: 
papéis pelo chão, restos, confusos sentidos. 
(E só nós sabemos 
que morremos sozinhos. 
Ao menos escaparemos  
à piedade dos vizinhos) 
 

(PINA, 2018, p. 65) 
 

 
Confrontado com um contemporâneo incontornável pelo próprio sentido e 

consciência de seu esgotamento, o poeta, contudo, não desiste de ainda dizer, a seu modo 
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– mesmo se tudo já foi lido, e dito, e mesmo se como um intruso –, o isto da Literatura, 

com os seus dois lados, “a mais e a menos”, em busca de possíveis truques ainda 

realizáveis por meio dela. A reiterada problematização da voz que fala, de um sujeito de 

enunciação estilhaçado – com a primeira pessoa lançada em jogos de permuta, “Quem 

fala obscuramente/ em qualquer sítio das minhas palavras/ ouvindo-se a si próprio?” 

(ibid., p. 43); em apropriações de versos, “no meio de palavras minhas e palavras alheias,/ 

quem, se eu gritar, me ouvirá entre as legiões dos anjos?/ E nem isto me pertence” (ibid., 

p. 95); em desvios sintáticos, em perguntas, em impossibilidades: “(A impossibilidade de 

falar/ e de ficar calado/ não pode parar de falar,/ escrevi eu ou outro)” (ibid., p. 87) – 

acaba por exercer, através de circunscrições intertextuais e metadiscursivas em torno das 

representações da figura do autor, do leitor e do próprio livro, um modo ambíguo e 

contraditório de encenação do literário, assim como da memória: “Com que palavras ou 

que lábios/ é possível estar assim tão perto do fogo,/ e tão perto de cada dia, das horas 

tumultuosas e das serenas,/ tão sem peso por cima do pensamento?” (ibid., p. 134).  

E talvez aqui seja importante pensar na recorrência da palavra “coração” em 

incontáveis versos de Pina. Importante porque, de algum modo, nessa insistência parece 

se encontrar também um dos pontos nodais de seu problema poético, e que teria a ver 

com algo do que Gandolfi resume, quando afirma que, diante do exercício de 

despersonalização e impessoalidade que nela se opera, ao texto, afinal, só restará “a voz 

menor, parcial, entre a falível memória pessoal e a voraz memória da tradição” (ibid., p. 

147). Entre as duas memórias, a literal e a literária, o coração se interpõe, falho: “De que 

esquecimento se lembra o coração?” (ibid., p. 50); “E o que fala falta-me/ dentro do 

coração” (ibid., p. 44); “O meu coração repousa/ na cave no meio da minha vida/ e eu 

vagueio lá fora entre os sentidos”; “Agora, se o telefone tocar,/ diz que não estou./ (Sem 

ironia, o meu coração teme a ironia/ quase tanto quanto a perfeição)” (ibid., p. 60); “Um 
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pouco de gravidade ou de lentidão que fosse,/ uma praia para os dias e para o 

pensamento,/ um destino, uma morte/ exterior ao coração,/ onde o coração finalmente 

parasse, virando-se para trás” (ibid., p. 74); “Agora o meu coração/ está cheio de passos/ 

e de vozes falando baixo”; “Tanta terra, tantas palavras./ Regressa como um corpo o 

coração/ à apenas existência” (ibid., p. 95); “A casa já não cresce/ à volta da sala,/ 

puseram a mesa para quatro/ e o coração só para três” (ibid., p. 52); “‘A esta hora e neste 

sítio/ (miocárdio ventricular esquerdo)/ é a abstracta vida que me assalta.’” (ibid., p. 72). 

Com a recorrência desse vocábulo em mente, chegamos ao verso “o coração 

pronto para o roubo” do poema “Transforma-se a coisa estrita no escritor”, de Aquele que 

quer morrer, numa menção direta ao soneto de Camões, “Transforma-se o amador na 

cousa amada”. Nele, lemos:  

   Isto está cheio de gente 
   falando ao mesmo tempo 
   e alguma coisa está fora de isto falando de isto 
   e tudo é sabido em qualquer lugar. 
 
   (Chamo-lhe Literatura porque não sei o nome de isto;) 
   o escritor é uma sombra de uma sombra 
   o que fala põe-o fora de si 
   e de tudo o que não existe. 
 
   Aquele que quer saber 
   Tem o coração pronto para o 
   Roubo e para a violência 
   E a alma pronta para o esquecimento. 
 
      (PINA, 2018, p. 28) 

 

“Isto está cheio de gente/ falando ao mesmo tempo/ e alguma coisa está fora de 

isto falando de isto/ e tudo é sabido em qualquer lugar” (ibid., p. 28): o dêitico “isto” 

parece se ligar de imediato ao substantivo “coisa” referido no título, e que, segundo uma 

das definições do dicionário, significa justamente algo que não pode ser nomeado. Mas o 

não nomeado está cheio de vozes, de gente, de nomes, de sombras: “(Chamo-lhe 

Literatura porque não sei o nome de isto);/ o escritor é uma sombra de uma sombra/ o que 
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fala põe-se fora de si/ e de tudo que existe” (ibid., p. 28, grifo nosso). O poema de Camões 

traz ecos de Petrarca, assim como de vozes da filosofia, convocando em seu jogo textual 

um sentido forte de poesia enquanto forma e espaço de pensamento, o que nos faz pensar 

em concepções elaboradas por vozes do alto modernismo, em sua compreensão da poesia 

como um modo de pensamento e de sabedoria, e com a qual Pina não deixa inclusive de 

flertar, embora saiba de antemão, e a seu modo, que o momento dessa poesia já não 

atende, a hora é já outra. Ao substantivo “coisa” segue-se então o adjetivo “estrita”, e 

sublinho aqui o seu significado: restrito, preciso, rigoroso, que não comporta ampliação 

ou analogia, acurado, severo, literal. Para chegarmos ao vocábulo “escrita”, tendo como 

referência o jogo no verso de Camões em amador/amada, temos apenas um breve deslize 

entre as letras “t” e “c”. Em lugar da virtude do “muito imaginar”, encontramos o isto, a 

coisa esc/trita, cheia de gente, de vozes falando ao mesmo tempo: “Aquele que quer saber/ 

tem o coração pronto para o/ roubo e para a violência/ e alma pronta para o esquecimento” 

(ibid., p. 28) – e, no isto, o roubo das vozes, o saque, a ironia, os “pedaços de todos os 

livros”, o escritor como um “ladrão de túmulos”, e a literatura como uma “arte escura de 

ladrões que roubam ladrões” (ibid., p. 123) – na ideia do “próprio roubo se constituindo 

como processo literário” (ibid., p. 139), como dirá o autor em uma de suas entrevistas. 

Georges Didi-Huberman, num pequeno livro sobre a obra do escultor italiano 

Giuseppe Penone, lembra que Aristóteles pensou o coração como sede do pensamento, 

para, em seguida, a cabeça ter recebido essa “honra”. Entre a cabeça e o coração, a escrita 

de Pina parece querer ludibriar, diminuir, burlar a distância que os separa, “Feliz o que 

tem o vermelho e o azul/ como outros têm um coração” (ibid., p. 133), como dito em 

“‘Auraiceopt na n-éces’ ou os preceitos dos poetas”, sabendo afinal que coração é uma 

palavra, só uma palavra – aquilo que ao autor, ao menos, é dado ter: “Eu tenho apenas 

palavras, a palavra vermelho, a palavra azul”.   
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3.2. Que emoção? 

 

       
Mas talvez seja possível entrever algo mais na intermitência dessa palavra e figura 

– o coração – por trás de tantos dos seus poemas. Há outro pequeno livro de Didi-

Huberman, intitulado Que emoção! Que emoção?,25 em que o filósofo, para explicar o 

título de sua conferência, se detém na apreensão da imagem do choro de uma criança 

numa foto, descrevendo seu rosto e os detalhes de sua expressão comprimida pelos gritos 

e lágrimas, donde o ponto de exclamação que emoção!, espanto diante da imagem da 

criança convulsionada, e espanto associado ainda ao gesto filosófico por excelência, o de 

“se espantar diante de algo, de alguém, de uma experiência” (DIDI-HUBERMAN, 2016, 

p. 10). Didi-Huberman se reporta a fotos de crianças em prantos encomendadas por 

Charles Darwin para o livro A expressão das emoções no homem e nos animais (publicado 

pela primeira vez em 1872), no qual procurava comprovar que o ato de chorar seria um 

ato “primitivo”, ou seja, um estado encontrado sobretudo em crianças, animais, mulheres 

(principalmente as loucas), idosos e doentes mentais. Mas, para ser propriamente 

filosófico, o gesto demandaria ainda a formulação de uma pergunta, que emoção?: “o que 

se entende por emoção? Que tipo de emoção? Por que a emoção?” (ibid., p. 11). Ao 

recordar que muitos filósofos antigos tomariam a emoção como noção negativa, como 

“fraqueza”, “defeito”, “impotência”, o autor menciona, como contrapartida, 

primeiramente Hegel, com a dignidade recobrada do páthos perante o logos, e a seguir 

Nietzsche, em sua tomada privilegiada dos poetas trágicos em relação aos pensadores 

																																																													
25	 O	 livro	 é	 a	 transcrição	 de	 uma	 palestra	 proferida	 em	 2013,	 em	 Montreuil,	 na	 França,	 dentro	 da	
programação	 intitulada	 “pequenas	 conferências”	 organizada	 pela	 diretora	 de	 teatro	 Gilberte	 Tsaï	
(inspirada	nas	emissões	realizadas	por	Walter	Benjamin	para	crianças	entre	os	anos	de	1929	e	1932)	e	
dirigida	a	crianças	e	jovens.	
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lógicos. E, nesse horizonte, talvez seja oportuno entender um pouco melhor o contexto 

da passagem nietzschiana evocada por Pina, retirada de sua obra A gaia ciência.  

A obra, lançada originalmente em 1882, é apontada como sintetizadora de 

formulações decisivas do pensamento de Nietzsche, como, por exemplo, a morte de Deus, 

o eterno retorno, a crítica à moral, a vontade de poder, a noção de corpo.26 O livro seria 

escrito na sequência de um anterior, Aurora, publicado em 1881, escrito, por sua vez, 

quando o filósofo estava muito doente e desenganado pelos médicos. Assim, A gaia 

ciência surge no ano seguinte quando Nietzsche se recuperava em Gênova, sentindo a 

confiança da saúde reconquistada. É o seu livro com maior variedade de forma, entre 

versos, diálogos, parábolas, aforismos, alegorias – já a sua abertura conta com uma seção 

de “epigramas”, intitulada “‘Brincadeira, astúcia e vingança’ - prelúdio em rimas 

alemãs”, numa alusão direta a um título de libreto escrito por Goethe em 1790, musicado 

por Peter Gast em 1880 –, com o título tomado, como indica Paulo Cézar de Souza: 

da expressão com que os trovadores provençais (séculos XI-XIV) 
designavam a sua arte: gai saber ou gaia scienza (no subtítulo original 
está gaya; a ortografia não é estabelecida, pois são formas linguísticas 
da Idade Média). Mas já no prólogo percebemos que Nietzsche lhe 
ampliou a significação. Esse título tem primeiramente um sentido 
pessoal, neste que ele próprio considerava o mais pessoal de seus livros: 
é o canto de convalescença de alguém que muito sofreu e agora sente 
que lhe volta o vigor. (NIETZSCHE, 2012, p. 306)  

	

	 A ideia de alegria é de fato notada já no prólogo do livro, ao lermos o aviso de 

que dele emanaria a gratidão por algo inesperado, a gratidão de um convalescente:  

																																																													
26	Como	sinaliza	Marco	Antonio	Casanova,	no	prefácio	de	uma	das	edições	brasileiras	do	filósofo:	“Nós	
encontramos	no	 livro	 todas	as	expressões	que	normalmente	caracterizam	o	que	podemos	chamar	de	
núcleo	estrutural	da	filosofia	nietzschiana”	(NIETZSCHE,	2016,	p.	9).	Já	Paulo	César	de	Souza	afirma:	“No	
conjunto	 da	 obra	 de	 Nietzsche,	 portanto,	 este	 livro	 tem	 uma	 posição	 ímpar:	 faz	 parte	 do	 que	
convencionalmente	 é	 chamado	 ‘período	 positivista’,	 inaugurado	 com	 Humano,	 demasiado	 humano	
(1878),	e	ao	mesmo	tempo	traz	intuições	e	questões	que	caracterizam	a	derradeira	postura	do	autor,	o	
seu	‘perspectivismo’”	(NIETZSCHE,	2012,	p.	305) 
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“Gaia ciência”: ou seja, as saturnais de um espírito que pacientemente 
resistiu a uma longa, terrível pressão – pacientemente, severa e friamente, 
sem sujeitar-se, mas sem ter esperança –, e que repentinamente é 
acometido pela esperança, pela esperança de saúde, pela embriaguez da 
convalescença. (NIETZSCHE, 2012, p. 9) 

 
E será na quarta seção do prólogo que encontramos o trecho ao qual Pina se refere, quando 

o filósofo adverte: “Por fim, para que o essencial não deixe de ser registrado: de tais 

abismos, de tal severa enfermidade, também da enfermidade da grave suspeita voltamos 

renascidos, de pele mudada, mais suscetíveis, mais maldosos, com gosto mais sutil para 

a alegria [...]”27 (ibid., p. 13), etc. A ideia da convalescença atesta logo de início o lugar 

que o corpo ganha aqui, sendo inclusive ainda no prólogo que Nietzsche alude à dimensão 

do corpo físico no pensamento dos filósofos, que encobririam, sob o inconsciente 

“disfarce” da objetividade, necessidades fisiológicas: “frequentemente me perguntei se 

até hoje a filosofia, de modo geral, não teria sido apenas uma interpretação do corpo e 

uma má-compreensão do corpo” (ibid., p. 11). Além disso, a convalescença, associada a 

um estado de embriaguez, alegria e novidade, nos remete diretamente ao célebre ensaio 

de Baudelaire sobre o desenhista Constantin Guys de Sainte-Hélène, publicado 

originalmente em 1863, “O pintor da vida moderna”. É na terceira parte, intitulada “O 

artista, homem do mundo, homem das multidões e criança”, que lemos a referência ao 

conto de Edgar Allan Poe, quando a figura do convalescente surge “atrás das vidraças de 

um café” (BAUDELAIRE, 1995, p. 856), aspirando com deleite “todos os indícios e 

eflúvios da vida”. Em seguida, temos a conhecida associação entre a convalescência e a 

infância: 

Ora, a convalescência é como uma volta à infância. O convalescente 
goza, no mais alto grau, como a criança, da faculdade de se interessar 
intensamente pelas coisas, mesmo por aquelas que aparentemente se 
mostram as mais triviais. Retornemos, se possível, através de um 
esforço retrospectivo da imaginação, às mais jovens, às mais matinais 
de nossas impressões, e constataremos que elas possuem um singular 
parentesco com as impressões tão vivamente coloridas que recebemos 

																																																													
27	Cf.	p.	49	[seção	2.2].		
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ulteriormente, depois de uma doença, desde que esta tenha deixado 
puras e intactas nossas faculdades espirituais. A criança vê tudo como 
novidade, está sempre inebriada. (ibid.) 

 
  

Poderíamos inferir disso que a ideia de uma segunda infância como a evocada por 

Pina se aproximaria, precisamente, desse retorno propiciado pelo estado do 

convalescente, o que implicaria uma reinscrição da imagem da criança como índice 

privilegiado da modernidade poética, e, portanto, uma vez mais, um desejo tardio de 

reatualização de um topos de modernidade. Porém, mais do que isso, e já a levar em conta 

algo da ironia tão presente em sua poesia, a ideia de uma convalescença implícita na 

referência à passagem de Nietzsche parece também não deixar de aludir a um 

entendimento de “recuperação” num duplo e contraditório sentido: como algo restaurado, 

“recuperado”, no apelo tardio a um certo sentido de modernidade, e, ao mesmo tempo, a 

de um estado já superado, uma enfermidade fisiológica e concretamente vencida pela 

consciência inapelável do presente. Uma infância não em segundo, mas em terceiro grau, 

poderíamos dizer. Mesmo que a enfermidade não venha a ser de todo vencida.  

Convalescença significa, segundo o dicionário, um “período de transição depois 

de uma enfermidade, no qual se processa a recuperação gradativa das forças e da saúde” 

(HOUAISS, 2009, p. 542). Um pouco dessa transição, desse estado intermédio, nem cá, 

nem lá, parece ganhar um contorno privilegiado no livro de Pina intitulado Cuidados 

intensivos, de 1994. O autor de fato havia passado por um período de internação 

hospitalar, em decorrência de uma complicação mais séria de saúde. O termo “cuidados 

intensivos” deriva de outro, “medicina intensiva”, voltado para pacientes em estado 

crítico e que demandam monitoramento ininterrupto. Mas os “cuidados intensivos” são 

dirigidos a pacientes em condições potencialmente reversíveis, com chances de 

recuperação e de sobrevivência. E é nesse sentido que o título também remete, de algum 

modo, à ideia de uma transição, uma abertura, um espaço intervalar, oscilatório e frágil, 
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entre uma interioridade e uma exterioridade. É um livro de certo pendor dramático, 

embora sempre amortecido pela entoação algo distanciada, contrabalançada, contudo, por 

um tom próximo, por vezes quase doméstico, de fala ao pé do ouvido, em que a figura do 

“coração” em meio aos versos é reincidente. Um dos recursos do autor para sustentar a 

impessoalidade do sujeito poético parece ser, na seção intitulada “monólogos”, por 

exemplo, o uso irônico de aspas ao início e final dos poemas, como se se tratasse da fala 

de um outro – na reiteração de uma desestabilização da voz enunciativa tão própria aos 

seus poemas –, com marcas de datação ao fim de cada um, indicando o dia da semana e 

do mês, o que aludiria a uma encenação descritiva e sequencial de diário ou registro 

biográfico. Em alguns deles, é possível mesmo entrever um movimento irregular próprio 

ao ritmo respiratório, no emprego de versos ora mais curtos, fracionados, com dois, três 

vocábulos, como se dessem a entender um fôlego entrecortado, um uso do ar restrito à 

articulação de palavras rápidas de aviso, de lembrete, de recomendação, ora mais 

alongados:  

        III 

“Vê se há mensagens 
no gravador de chamadas;  
rega as roseiras;  
as chaves estão 
na mesa do telefone; 
traz o meu  
caderno de apontamentos 
(o de folhas 
sem linhas, as linhas distraem-me). 
Não digas nada 
a ninguém, 
o tempo, agora, 
é de poucas palavras, 
e de ainda menos sentido. 
Embora eu, pelos vistos, 
não tenha razão de queixa. 
 
Senhor, permite que algo permaneça, 
alguma palavra ou alguma lembrança, 
que alguma coisa possa ter sido 
de outra maneira, 
não digo a morte, nem a vida, 
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mas alguma coisa mais insubstancial. 
Se não para que me deste os substantivos e os verbos, 
o medo e a esperança, 
a urze e o salgueiro, 
os meus heróis e os meus livros? 
 
Agora o meu coração 
está cheio de passos  
e de vozes falando baixo, 
de nomes passados 
lembrando-me onde 
as minhas palavras não chegam 
nem a minha vida 
Nem provavelmente o Adalat ou o Nitromint.” 
 

     Quinta-feira, 5 de março 
 
    (PINA, 2012, p. 194)   
 

 
 A ironia não deixa de comparecer, como que em contrapartida à entonação 

marcadamente melancólica das três estrofes, ao eclodir ao final do poema com a 

referência explícita aos nomes de dois remédios, o Adalat e o Nitromint –  palavras que 

não chegam, não resolvem, não atendem, por maior que seja a precisão dos nomes, e dos 

remédios, que igualmente não curam –, interpondo à camada abstratizante e insubstancial 

dos versos, sobretudo das duas últimas estrofes, uma outra, a do corpo físico, literal, no 

sarcasmo absorto de uma leveza quiçá possível em rir de si. Em outro poema, ainda na 

mesma seção, encontramos a infância e o coração uma vez mais convocados, através de 

uma presentificação verbal tensionada pelo deslocamento da reminiscência:  

 

          X 
 
“A esta hora  
na infância neva  
e alguém me leva 
pela mão. 
Quem me trouxe de tão 
Longe senta-se agora 
à minha cabeceira 
pegando-me na mão. 
Senhor, que ao menos  
a infância permaneça, 
o espírito da neve 
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desfolhando-se no chão! 
O médico disse que  
as cicatrizes 
do coração 
permanecem.” 
 
     Sábado, 28 de março 
 
  (PINA, 2012, p. 203) 

 

A convalescença baudelairiana, enquanto renascimento e infância, capacidade de 

voltar a ver as coisas, talvez possa, nesse sentido, ser entendida em Pina numa modulação 

perpetrada pela própria contingência do presente – assim como pela consciência de que 

essa “volta” é sempre afinal, embora verdadeira a seu modo, apenas metafórica, 

discursiva –, expressa em seus versos pelo recurso à ironia e a um certo deslizamento 

entre a linha abstrata do poema, em sua densidade discursiva de viés ontologicamente 

forte, e a intromissão de elementos externos, literais, por vezes quase cômicos, como que 

a furar essa linha, da qual a voz enunciativa procura extrair um sentido ainda possível de 

literário. Como então ler o emprego insistente do coração? Se o “eu”, como vale lembrar, 

é efeito de discurso, assim como o coração também o seria, parece, no entanto, que há 

sempre outra coisa, quando, por exemplo, lemos ao final do poema a fala do médico a 

dizer “As cicatrizes do coração permanecem”, no jogo de uma referência literal a um 

órgão físico, em que as cicatrizes, para além de figurativas ou simbólicas, passam a ser 

marcas epidérmicas de uma intervenção, de um corte incisivo infligido ao corpo. Como 

pensar a entonação lírica desses versos? Algo próximo talvez a um lirismo discreto, 

vigilante, menor, irônico e tardio, que tenta, furtiva e reiteradamente, abrir brechas e 

espaços de respiro no presente, entre tanto Passado e tanta Literatura? Em seu livro 

seguinte, Nenhuma palavra, nenhuma lembrança, de 1999, há um poema chamado 

“Neste preciso tempo, neste preciso lugar” em que lemos: 

No princípio era o verbo  
(e os açucares 
e os aminoácidos). 
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Depois foi o que se sabe. 
Agora debruçado  
da varanda de um 3º andar 
e todo o Passado 
vem exactamente desaguar 
neste preciso tempo, neste preciso lugar, 
no meu preciso modo e no meu preciso estado! 
 
Todavia em vez de metafísica  
ou de biologia 
dá-me para a mais inespecífica  
forma de melancolia: 
poesia nem por isso lírica 
nem por isso provavelmente poesia. 
Pois que faria eu com tanto Passado 
senão passar-lhe ao lado, 
deitando-lhe o enviesado 
olhar da ironia? 
 
Por onde vens, Passado, 
pelo vivido ou pelo sonhado? 
Que parte de ti me pertence, 
a que se lembra ou a que esquece? 
Lá em baixo, na rua, passa para sempre 
gente indefinidamente presente, 
entrando na minha vida 
por uma porta de saída  
que dá já para a memória. 
Também eu (isto) não tenho história 
senão a de uma ausência 
entre indiferença e indiferença. 
 
  (PINA, 2012, p. 252) 
  
     

 Uma resposta parece ser dada nos versos acima, porém, tanto a neutralidade de 

um “eu” consciente, com a ênfase cautelosa dos parênteses, de ser “isto”, quanto o olhar 

enviesado da ironia, assim como o vazio entre a indiferença e a indiferença, não deixam 

de denunciar a encenação de uma comoção contraditoriamente desdramatizada, expressa 

na própria negação da forma de desencanto e nostalgia como “poesia nem por isso lírica/ 

nem por isso provavelmente poesia”, o que nos faz pensar aqui num certo sorriso de gato, 

mencionado por Eduardo Prado Coelho, a respeito da releitura/ reescrita, aparentemente 

sem “pathos” que Pina faria de Fernando Pessoa, o que também podemos tomar como 

uma possível forma de enfrentamento desse Passado: 



	

	 86	

Mas como poderemos definir o que há de específico neste retomar de 
Pessoa? Eu diria que é um Pessoa aparentemente sem "pathos", num 
tom deliberadamente menor, um Pessoa oriental, vagamente 
enigmático, desconcertante como um sorriso de gato, podendo ir ao 
ponto de ter um sorriso de gato sem gato. Nada do estrepitoso Pessoa 
ocidental, dividido entre a poesia e a vida, entre a razão e a emoção. É, 
no seu jeito infantilmente lógico (que nos textos para crianças se torna 
brincadamente adulto), um Pessoa que entrou no mundo de Alice e que 
nele gosta de jogar como um gato com o seu novelo de palavras. A 
relação entre o sujeito e o outro é aqui desdramatizada e estratificada. 

           (COELHO, 2001, s/p) 
 

Mas antes de desdobrar com mais atenção o diálogo de Pina com a poética de 

Fernando Pessoa, assim como de prosseguir na tentativa de destrinchar a figuratividade 

do coração nessa escrita, para daí inclusive apreender algo do sentido controvertido de 

infância nela tão presente, gostaria, a fim de localizar melhor a questão do eu lírico aqui 

em jogo, retomar o pequeno livro de Didi-Huberman sobre a emoção.  

Nele, o filósofo refere-se, embora muito rapidamente, a Baudelaire, como uma 

das vozes na poesia que abrirá espaço para a vida sensível, como afirma, e prossegue 

aludindo ainda a trabalhos como os de Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Freud 

e Henri Bergson voltados para uma reabilitação da noção – já anteriormente empreendida 

por filósofos do iluminismo e, posteriormente, do romantismo, para alcançar com a 

modernidade um desenvolvimento próprio. Bergson, por exemplo, tomará as emoções 

como gestos ativos, e não passivos: “gestos que, aliás, reafirmam muito bem o próprio 

sentido da palavra: uma emoção não seria uma e-moção, quer dizer, uma moção, um 

movimento que consiste em nos pôr para fora (e-, ex) de nós mesmos?” (DIDI-

HUBERMAN, 2016, p. 26). Caberia, contudo, atentar aqui para uma diferenciação 

fundamental entre, por um lado, uma emoção sensorial e corpórea, como no caso do choro 

de uma criança, como a descrita na foto, e, por outro, uma emoção agenciada por uma 

percepção dirigida, como, por exemplo, no caso de emoções mais intelectivas e filtradas, 

como as acionadas pela reação a objetos estéticos.  
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Quanto a isso, a fala de Didi-Huberman diz respeito a emoções que passam por 

sinais corporais, sinais que todos nós reconhecemos de algum modo, pois são “gestos que 

fazemos sem nos dar conta de que vêm de muito longe no tempo” (ibid., p. 32), e que 

seriam, nesse sentido, como “fósseis em movimento”, “moções, movimentos, comoções” 

(ibid., p. 38). Nesse aspecto, chama atenção, recobrando a passagem de Nietzsche, uma 

certa tensão contraditória na convocação de uma segunda, “mais perigosa inocência”, de 

uma infantilidade cem vezes mais refinada, a partir do lugar próprio do corpo do 

convalescente, seguida, entretanto, em seu texto, de uma impiedosa crítica ao homem 

burguês “culto” e sua fruição da arte, dos livros, da música, enfim, dos prazeres 

espirituais e do “grito teatral da paixão” do “populacho culto” (NIETZSCHE, 2012, p. 

14).  

Mas podemos pensar, em contrapartida, em outro tipo de emoção, ligada mais 

diretamente à ideia de emoção como experiência poética e que nos aproximaria da figura 

do sujeito lírico. A esse respeito, lemos um sentido da emoção também voltado para uma 

exterioridade, e não uma interioridade, mas agora segundo as proposições de Michel 

Collot, em seu livro A matéria-emoção (1997), no contexto mais específico da 

problemática da experiência estética e poética: 

 
A e-moção não é um estado puramente interior. Como seu nome indica, 
é um movimento que faz sair de si o sujeito que a experimenta. Ela se 
exterioriza pelas manifestações físicas e se exprime por uma 
modificação da relação com o mundo. O ser emocionado encontra-se 
transbordado, tanto por dentro como por fora. Na origem da emoção, 
sempre há um encontro. O objeto ou evento que a provoca podem ser 
internos: um sonho, uma lembrança involuntária, por exemplo. Mas tal 
objeto ou tal evento apresentam-se à consciência de forma inesperada, 
superando suas expectativas e suas decisões, por isso, menos como uma 
de suas propriedades que com uma íntima estranheza.  

(COLLOT, 2018, p. 24) 
 

 Na aposta de que “a emoção, longe de fechar o poeta na esfera da subjetividade, 

constitui um modo de abertura ao mundo” (ibid., p. 23), Collot lança mão de diferentes 
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perspectivas da fenomenologia, da psicanálise e da semiótica, para pensar e tentar 

circunscrever o que poderia estar em jogo naquilo que ocorre entre a emoção, o sujeito, a 

feitura do poema e o “movimento de linguagem” (ibid., p. 43) que os perpassa. E no 

sentido que propõe da emoção como abertura a uma exterioridade, o corpo parece na 

verdade não estar muito longe: este entre corresponderia a algo da relação entre o 

“interior” e o “exterior”, como, por exemplo, apreendido por Melanie Klein, em seus 

estudos em torno dos primeiros estágios da vida afetiva; na relação “pré-edípica” com a 

mãe, segundo a abordagem de Julia Kristeva, através do que chama a “chora” semiótica,28 

nas interações pré-verbais engendradas pelo sujeito; assim como na chamada “área 

transicional”, na acepção de Donald W. Winnicott, como espaço potencial entre o objeto 

“subjetivo” e o apreendido “objetivamente”, ali onde o brincar criativo29 pode se 

manifestar. 

É certo que quando problematizada no contexto de surgimento e consolidação da 

modernidade poética, a associação entre experiência emocional e experiência poética 

resvala numa série de impasses, a começar pelo controvertido estatuto discursivo do 

sujeito lírico, a ideia da impessoalidade na poesia, assim como a situação própria de uma 

																																																													
28	 “Nous	 empruntons	 le	 terme	 de	 chora	 à	 Platon	 dans	 le	 Timée	 pour	 désigner	 une	 articulation	 toute	
provisoire,	 essentiellement	mobile,	 constituée	de	mouvements	 et	de	 leurs	 stases	 éphémères.	 [...].	 Si	 la	
description	théorique	de	la	chora	que	nous	poursuivons,	suit	le	discours	de	la	représentation	qui	la	donne	
comme	évidence,	 la	 chora	 elle-même,	 en	 tant	 que	 rupture	 et	 articulations	 –	 rythme	–	 est	 préalable	 à	
l’évidence,	au	vraisemblable,	à	 la	spatialité	et	à	 la	 temporalité.	Notre	discours	–	 le	discours	–	chemine	
contre	 elle,	 c’est-à-dire	 s’appuie	 sur	 elle	 en	 même	 temps	 qu’il	 la	 repousse,	 puisque,	 désignable,	
réglementable,	elle	n’est	jamais	définitivement	posée	:	de	sorte	qu’on	pourra	la	situer,	à	la	rigueur	même	
lui	 prêter	 une	 topologie,	 mais	 jamais	 l’axiomatiser”	 (KRISTEVA,	 1985,	 p.	 23).	 Dada	 a	 especificidade	
conceitual	dos	termos	de	Kristeva,	transcrevo	a	passagem	no	original.	O	que	valeria	ressaltar	é	a	ênfase	
dada	 à	 ideia	 de	 que	 o	 discurso	 se	 direciona	 contra	 a	 chora,	 jamais	 apreendida	 de	 forma	 definitiva	 e	
axiomática,	dada	a	sua	instância	sempre	provisória	e	móvel.		
29	A	“área	transicional”,	segundo	Winnicott,	corresponderia,	por	sua	vez,	ao	que	o	psicanalista	nomeia	
como	 uma	 “zona	 intermediária”	 ou	 “terceiro	modo	 de	 vida”	 entre	 a	 realidade	 externa	 e	 a	 realidade	
psíquica	 interna	 de	 cada	 pessoa:	 “Em	 oposição	 a	 essas	 duas	 realidades,	 a	 área	 disponível	 para	 esse	
terceiro	modo	 de	 vida	 (em	 que	 existem	 a	 experiência	 cultural	 e	 o	 brincar	 criativo)	 é	 extremamente	
variável	 entre	os	 indivíduos.	 Isso	ocorre	porque	essa	área	é	produto	das	experiências	de	 cada	pessoa	
(bebê,	criança,	adolescente,	adulto)	no	ambiente	predominante”	(WINNICOTT,	2019,	p.	171).	
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“disjunção entre palavra e coisa, entre sujeito e eu, entre linguagem e ela mesma”30 

(MORAES, 2008, p. 196), na esteira de reformulações ocorridas no campo da filosofia, 

da psicanálise, da linguística e da teoria literária, sobretudo a partir do contexto discursivo 

do estruturalismo, no decorrer do século XX, passando pela crítica e desfazimento das 

noções de sujeito e de autor. Como efeito desse quadro amplo, teríamos no debate 

contemporâneo sobre a poesia francesa, por exemplo, uma cena movida, a partir da 

década de 1980, por uma acentuada dualidade entre correntes como a denominada de 

“nouveau lyrisme” e outras voltadas para uma tendência “antilírica” (COLLOT, 2018, p. 

17), como sinaliza Collot, que assume, em seu movimento, a clara tentativa de superar 

essas divisões.31  

 

 

3.3. Infância e sujeito lírico 

 

Ainda entre os críticos contemporâneos franceses, Dominique Combe propõe um 

mapeamento da gênese do conceito de “sujeito lírico” privilegiando o enfoque de estudos 

germânicos, e de sua problematização surgida com o legado crítico e filosófico do 

romantismo alemão e seus respectivos desdobramentos em outros países. Em seu 

levantamento, Combe menciona o estudo que Gérard Genette realiza em torno da 

formulação da tripartição retórica “pseudoaristotélica” empreendida a rigor pelos escritos 

																																																													
30	Marcelo	Jacques	de	Moraes	complementa:	“o	que	se	dá	a	ver	no	esforço	‘moderno’	de	materialização	
da	experiência	de	si,	das	coisas	e	da	linguagem	por	meio	de	uma	linguagem	é,	no	limite,	a	alteridade	de	
si,	a	alteridade	das	coisas,	e	a	alteridade	da	própria	linguagem...”	(2008,	p.	196).	
31	“Sabe-se	que,	há	alguns	anos,	 tal	debate	opõe	os	defensores	de	um	‘novo	 lirismo’	a	uma	tendência	
‘antilírica’,	 que	 reivindica	 o	 ‘objetivismo’	 americano	 e/ou	 um	 ‘literalismo’	 que	 resulta	 de	 Tel	 Quel”	
(COLLOT,	 2018,	 p.	 17).	 A	 esse	 respeito,	 podemos	 mencionar	 o	 trabalho	 de	 Jean-Michel	 Maulpoix	
empreendido	em	torno	da	noção	de	“lirismo	crítico”.	Cf.	 SISCAR,	Marcos.	 “Ne	pas	déposer	 les	armes.	
Continuer	 néanmoins...”.	 Entretien	 avec	 Jean-Michel	 Maulpoix.	 Tradução	 de	 Marcos	 Siscar.	 Revista	
Criação	e	Crítica,	n.	14,	p.	105-114,	junho,	2015.	Disponível	em:	<	http://revistas.usp.br/criacaoecritica>	
Acesso	em:	22/10/2019.		
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de Charles Batteux, que teriam operado desvios retóricos e distorções discursivas para 

integrar a poesia lírica ao sistema da poética clássica. O “novo” sistema seria então 

traduzido por Johann Adolf Schlegel, tradutor de Batteux e pai justamente dos dois 

grandes teóricos do romantismo, August e Friedrich Schlegel:  

O novo sistema, desse modo, substituiu-se ao antigo, por um jogo subtil 
de resvalamentos, de substituições e de reinterpretações inconscientes 
ou inconfessadas, que possibilitam apresentá-lo, não sem abuso mas 
sem escândalo, como “conforme” à doutrina clássica: exemplo típico 
de um procedimento de transição, ou como se diz também, de “revisão”, 
ou de “evolução na continuidade”. Da etapa seguinte, que marcará o 
verdadeiro (e aparentemente definitivo) abandono da ortodoxia 
clássica, encontramos um testemunho no seguimento das pisadas 
mesmas de Batteux, nas objecções feitas ao seu sistema pelo seu próprio 
tradutor alemão, Johann Adolf Schlegel, que é também – encontro feliz 
– exatamente o pai dos dois grandes teóricos do romantismo. 
(GENETTE, 1987, p. 52-53) 
 

 O ponto de discordância central entre Batteux e Johann Schlegel, segundo 

Genette, residiria numa sutileza: ambos reconheceriam que os “sentimentos” expressos 

num poema lírico poderiam ser ou “fingidos” ou “autênticos”, mas “para Batteaux, basta 

que esses sentimentos possam ser fingidos para que o gênero lírico no seu todo permaneça 

submetido ao princípio de imitação32 [...]; para o Sr. Schlegel, basta que eles possam ser 

autênticos para que todo o gênero lírico escape a esse princípio” (GENETTE, 1987, p. 

54). Desse modo, a tríade se reveste da reinterpretação da teoria literária do romantismo 

alemão, sendo problematizada por Friedrich Schlegel, para se chegar à formulação 

decisiva, em 1797, de que a forma “lírica” seria subjetiva, a dramática objetiva e a épica 

subjetiva-objetiva, conforme a divisão originalmente platônica, contudo, ponto 

fundamental, a mudança operada diria respeito, sobretudo, ao critério utilizado: de 

“puramente técnico da situação enunciativa” passaria então para um registro mais 

“psicológico” ou “existencial”. Com Hegel teríamos finalmente a “síntese” da concepção 

																																																													
32	Genette	lembra	que	para	Batteaux,	assim	como	para	a	tradição	clássica,	imitação	“não	é	reprodução,	
mas	sim	ficção:	imitar	é	fazer	de	conta”	(ibid.).		
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romântica com o postulado da subjetividade lírica fundada no sujeito individual legando 

à poesia lírica o apelo à interioridade e à expressão dos sentimentos.   

Cabe atentar para o dado de que muitas das interpretações da Poética de 

Aristóteles foram, ao longo do tempo, elaboradas e motivadas por intenções de diversas 

ordens, entre elas, inclusive, políticas. A reinterpretação romântica da suposta tripartição 

aristotélica seria, nesse sentido, algo como uma resposta a um longo desdobramento de 

adoções, ampliações, sistematizações e equívocos da obra do filósofo, mas agora 

contendo em si uma crítica importante à perspectiva neoclássica de seu “conteúdo”, base 

fundamental do neoclassicismo na França, norteada pelos preceitos do ideal de perfeição 

clássica, com a criação de obras reguladas e validadas pelos rígidos princípios de 

orientações e regras das obras clássicas gregas. Com isso, o que estava em jogo ali era 

também a afirmação, e a defesa, de uma Alemanha impregnada pela influência francesa, 

que impunha seus próprios valores neoclássicos como parâmetros perenes e “universais”. 

Como sinaliza Pedro Duarte: “Era estrategicamente decisivo, nesse contexto, dar nova 

interpretação à Poética aristotélica, já que nela se fundava a autoridade da tradição 

neoclássica” (2011, p. 87), tratava-se, portanto, de “garantir que a arte alemã moderna 

pudesse ser distinta da francesa” (ibid., p. 88), e, daí, a necessidade de formulação de uma 

arte baseada na ideia de liberdade de criação, de invenção singular, liberta dos critérios 

de imitação dos clássicos, donde a ideia do gênio criador, emancipado de modelos 

prévios. Schlegel, ao investigar a Poética, propõe em sua crítica um modo de leitura 

“descritivo e reflexivo”, ao contrário de querer tomá-la como uma “doutrina empírica 

prescritiva” (ibid., p. 90) de regras fixas muitas vezes forjadas a partir de deturpações, 

uma manobra de perspectiva que fundamentaria – entre uma série de outras formulações, 

entre elas, a de Kant e a teoria do gênio –, a filosofia da arte romântica, assim como o seu 

caráter marcadamente reflexivo e crítico.  
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 Se trago aqui brevemente algo das complicações em jogo na construção do 

conceito do eu lírico moderno é sobretudo para sublinhar – sem esquecer da associação 

inevitável, um quase lugar-comum romântico (SCHÉRER, 2009, p. 194), entre o gênio 

criador e a força criativa e espontânea da infância – a imbricação de fundo que se opera 

entre a invenção moderna da infância, representada por todo um sistema que 

gradativamente se instaura em seu entorno,33 e a elaboração dos modos de enunciação da 

lírica moderna. Assim, por exemplo, se parte do impacto que os escritos de Jean-Jacques 

Rousseau terá no pensamento dos primeiros românticos, já com o movimento Sturm und 

Drang, tanto quanto na produção de Goethe e de outros nomes do primeiro romantismo, 

como Friedrich Schiller e o próprio Friedrich Schlegel, se dá pela influência direta de 

seus postulados em relação à educação,34 aos direitos do homem à liberdade, ao papel da 

natureza e às forças de expressão ligadas ao extrapolamento dos limites impostos por 

sistemas de racionalidade civilizatórios, isso também ocorre, o que interessa frisar aqui, 

pela adoção em seus escritos de um modo pessoal de expressão,35 na clave discursiva da 

intimidade e do uso da primeira pessoa. Um texto exemplar nesse sentido é Os devaneios 

do caminhante solitário, de 1782, produzido ao final de sua vida, em que lemos a 

importância conferida à interioridade subjetiva, voltada para o afeto e a intimidade, em 

																																																													
33	René	Schérer	lembra	que	o	lugar	central	que	a	criança	ocupará	no	movimento	intelectual	e	filosófico	
do	século	XVIII	acaba	por	colocar	em	questão	o	próprio	 lugar	do	adulto	e	dos	valores	que	o	constitui,	
contribuindo	 para	 uma	 espécie	 de	 mística	 em	 torno	 dessa	 figura	 agora	 incensada:	 “se,	 física	 e	
intelectualmente,	 ele	 continua	 sendo	 superior	 aos	 seus	pequenos	 interlocutores,	 existe	 algo	que	 tem	
relação	com	o	sentimento,	e	não	com	o	intelecto,	um	charme	particular	que	emana	da	infância	inventada	
e	acaba	por	contagiá-lo”	(2009,	p.	20).		
34	Segue	uma	passagem	do	prefácio	de	Emílio,	ou	Da	educação:	“Não	se	conhece	a	infância:	com	as	falsas	
ideias	que	dela	temos,	quanto	mais	longe	vamos	mais	nos	extraviamos.	Os	mais	sábios	apegam-se	ao	que	
importa	que	saibam	os	homens,	sem	considerar	que	as	crianças	se	acham	em	estado	de	aprender.	Eles	
procuram	sempre	o	homem	na	criança,	sem	pensar	no	que	está	lá,	antes	de	ser	homem”	(ROUSSEAU,	
1979,	p.	8).	
35	Cf.	 Lejeune,	Philippe.	O	pacto	autobiográfico	–	De	Rousseau	à	 Internet.	 Trad.	 Jovita	Maria	Gerheim	
Noronha,	Maria	Inês	Coimbra	Guedes.	Belo	Horizonte:	Ed.	UFMG,	2014.	
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articulação a certo deslocamento que se dá na relação dessa interioridade com a memória 

e a exterioridade da natureza circundante: 

Consagro meus últimos dias a estudar a mim mesmo e a preparar, 
antecipadamente, as contas que devo tão-somente a mim mesmo. 
Dediquemo-nos inteiramente à doce suavidade que é conversar com 
minha alma, pois ela é a única coisa que os homens não podem me 
arrancar. [...]. O vagar dos meus passeios cotidianos frequentemente se 
encheram de encantadoras contemplações, cuja recordação lastimo ter 
perdido.36 (ROUSSEAU, 1987, p. 97)  
 

 
Já em Poesia ingênua e sentimental, de Schiller, publicado originalmente em 1795 

e o seu último escrito filosófico,37 a infância ganhará particular ênfase. O autor discorre 

sobre a concepção dos estilos ingênuo e sentimental, em que o primeiro se definiria pelo 

contato direto e pela simplicidade de uma comunhão tranquila com a natureza, enquanto 

o segundo seria mediado pela meditação que os objetos lhe provocam. Aqui a natureza 

entra em contraste com a arte ao representar “a subsistência das coisas por si mesmas” 

(SCHILLER, 1995, p. 43). A satisfação com a natureza não seria de ordem estética, mas 

antes moral, por não ser mediada nem pela observação imediata, nem orientada pela 

“beleza” das formas:  

O que teriam por si mesmos de tão aprazível para nós uma flor singela, 
uma fonte, uma rocha musgosa, o gorjeio dos pássaros, o zumbido das 
abelhas etc.? O que, pois, poderia dar-lhes um direito ao nosso amor? 
O que neles amamos não são esses objetos, é uma Ideia exposta por seu 
intermédio. Neles amamos a vida silenciosamente geradora, o tranquilo 
atuar por si mesmos, o ser segundo leis próprias, a necessidade interna, 
a eterna unidade consigo mesmos. 
São o que nós fomos; são o que devemos vir a ser de novo. Fomos 
natureza como eles, e nossa cultura deve nos reconduzir à natureza pelo 

																																																													
36	Logo	adiante	o	seu	empreendimento	é	comparado	ao	de	Michel	de	Montaigne,	com	uma	diferença:	
“Faço	o	mesmo	empreendimento	que	Montaigne,	mas	com	um	fim	totalmente	contrário	ao	seu:	pois	ele	
só	 escrevia	 os	 seus	 Ensaios	 para	 os	 outros,	 enquanto	 eu	 escrevo	 os	 meus	Devaneios	 só	 para	 mim”	
(ROUSSEAU,	1987,	p.	98).		
37	Como	especifica	Pedro	Süssekind:	“O	último	trabalho	importante	de	Schiller	na	área	da	estética	foi	o	
longo	ensaio	Poesia	ingênua	e	sentimental,	publicado	na	revista	literária	As	Horas.	Dividido	inicialmente	
em	três	partes	(“Do	ingênuo”,	“Os	poetas	sentimentais”	e	“Conclusão	do	ensaio	sobre	os	poetas	ingênuos	
e	 sentimentais”),	que	 saíram	nos	números	de	novembro	e	dezembro	de	1795	e	 janeiro	de	1796”.	Cf.	
SÜSSEKIND,	Pedro.	Clássico	ou	romântico:	a	reflexão	de	Friedrich	Schiller	sobre	a	poesia	na	modernidade.	
In:	 O	 que	 nos	 faz	 pensar,	 [S.I.],	 v.	 20,	 n.	 30,	 p.	 5-9,	 dez,	 2011.	 Disponível	 em	
http://www.oquenosfazpensar.fil.puc-rio.br/index.php/oqnfp/article/view/339	 >.	 Acesso	 em:	
10/10/2019.		
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caminho da razão e da liberdade. São, portanto, expressão de nossa 
infância perdida, que para sempre permanece como aquilo que nos é 
mais precioso; por isso, enchem-nos de uma certa melancolia. 
(SCHILLER, 1995, p. 44) 
 

 
Em 1798, William Wordsworth publica, ao lado de Coleridge, as Baladas líricas. 

Além do papel irradiador que a figura da criança ocupará em seus versos, “Tu pequena 

Criança, gloriosa no poder fenomenal/ De ter o corpo imerso na liberdade celestial” 

(WORDSWORTH, 2007, p. 53), teríamos no prefácio à segunda publicação, de 1800, as 

principais ideias de sua arte poética – figuradas no entendimento da poesia enquanto 

“transbordamento espontâneo de sentimentos poderosos” (WORDSWORTH, 1997, p. 

184) originado na emoção recolhida na tranquilidade –, apresentadas num registro 

discursivo autorreflexivo em diálogo direto com a figura do leitor, sobre os motivos de 

suas escolhas e o propósito de se voltar para “a linguagem real dos homens”, linguagem 

esta que se aproximaria “intimamente da vida e da natureza”38 (ibid., p. 185). Mas 

justamente essa linguagem real só será acessada, e não sem paradoxo, a partir de uma 

infância de fundo para além do tempo histórico, ou, como resume Octavio Paz:  

Diante dos desastres da história e da ‘degradação da época’, 
Wordsworth torna à infância e a seus instantes de transparência: o 
tempo se abre em dois para que, mais que ver a realidade, possamos ver 
através dela. E o que Wordsworth vê, aquilo que talvez ninguém tenha 
visto antes ou depois dele, não é um mundo fantástico, mas a realidade 
autêntica, como: a árvore, a pedra, o arroio, cada um assentado sobre si 
mesmo, repousando em sua própria realidade, em uma espécie de 
imobilidade que não nega o movimento. Blocos de tempo vivo, espaços 
que fluem lentamente sob o olhar mental: visão do ‘outro tempo’ – um 
tempo diverso do tempo da história, com seus reis e seus povos em 
armas, seus comitês revolucionários e seus sacerdotes sanguinários, 
suas guilhotinas e suas forças. O tempo da infância é o tempo da 

																																																													
38	 Segue	 um	 trecho	 do	 prefácio:	 “Portanto	 o	 principal	 objetivo	 a	 que	me	 propus	 nestes	 poemas	 foi	
escolher	 incidentes	 e	 situações	 da	 vida	 comum	e	 narrá-las	 ou	 descrevê-las	 totalmente,	 tanto	 quanto	
possível,	com	a	escolha	de	uma	linguagem	realmente	utilizada	pelas	pessoas,	e,	ao	mesmo	tempo,	dar-
lhes	um	certo	tom	de	imaginação	que	apresentasse	à	mente	coisas	comuns	num	aspecto	pouco	usual.	
Além	disso,	e	primordialmente,	tornar	tais	incidentes	e	situações	interessantes	ao	reconstituir	nelas,	com	
veracidade	mas	sem	ostentação,	as	leis	primárias	da	nossa	natureza,	principalmente	no	que	diz	respeito	
à	maneira	por	que	associamos	ideias	em	estado	de	exaltação”	(WORDSWORTH,	1997,	p.	170).	
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imaginação, essa faculdade que Wordsworth chama “alma da natureza” 
para explicar que é um poder trans-humano. (PAZ, 1984, p. 65, grifo 
nosso) 

 

Não é difícil ver nessas passagens os sinais de difusão do que, pouco a pouco, se 

consolida como a marca de um “novo” modo de enunciação, legitimado pela força 

expressiva de sentimentos calcados na subjetividade do sujeito individual, assim como, 

por efeito, na solicitação de novos modos de leitura, como a representada pelo prefácio 

de Wordsworth. Contudo, valeria ressaltar ainda um ponto, no estudo de Dominique 

Combe, relativo a um paradoxo crucial do entendimento do eu lírico romântico, e que 

teria sido de algum modo “resolvido”, se essa for boa palavra, por uma manobra 

discursiva acionada, dessa vez, por Nietzsche, em seu primeiro livro, O nascimento da 

tragédia, de 1872, e que tentarei reproduzir aqui.  

O crítico faz menção a uma das características do romantismo movida por uma 

“dupla postulação” (COMBE, 2009, p. 116): por um lado, a exaltação ostensiva do “‘eu’ 

do artista”, por outro, a ideia de dissolução e integração ao “Todo cósmico”. Combe diz 

ser a segunda premissa que tomará frente através da “herança schopenhaueriana e 

nietzschiana do Romantismo aplicada à arte” (ibid.), com – mas não só, embora sendo 

essa uma fase decisiva – a formulação do conceito de sujeito lírico empreendida por 

Nietzsche. Trata-se da passagem do V capítulo, quando a figura de Arquíloco é 

apresentada como emblema do poeta lírico, em contraponto à figura de Homero: 

Homero, o encanecido sonhador imerso em si mesmo, o tipo do artista 
naïf, apolíneo, fita agora estupefato a cabeça apaixonada de Arquíloco, 
o belicoso servidor das Musas que é selvagemente tangido através da 
existência: e a estética moderna soube apenas acrescentar 
interpretativamente que aqui, ao artista ‘objetivo’, se contrapõe o 
primeiro artista ‘subjetivo’. A nós serve-se pouco com essa 
interpretação, pois só conhecemos o artista subjetivo como mau artista 
e exigimos em cada gênero e nível de arte, primeiro e acima de tudo, a 
submissão do subjetivo, a libertação das malhas do “eu” e o 
emudecimento de toda  a apetência e vontade individuais, sim, uma vez 
que sem objetividade, sem pura contemplação desinteressada, jamais 
podemos crer na mais ligeira produção verdadeiramente artística. 
(NIETZSCHE, 1992, p. 43) 
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O problema com o qual Nietzsche se defronta seria afinal a palavrinha “eu” na 

boca de Arquíloco. Segundo Combe, a questão se coloca nos seguintes termos: “como 

conciliar a presença gramatical do ‘eu’ com a exigência estética da objetividade, a não 

ser forjando o modelo de um ‘eu’ impessoal – de alguma maneira transcendental, e que 

parece situado na origem do ‘eu lírico’”? (COMBE, 2009, p. 116) Daí a astúcia 

discursiva, com a “marca pessoal” muito própria ao filósofo, de reinterpretar a 

distribuição retórica dos gêneros com base em “uma oposição estética fundamental entre 

o lirismo da embriaguez dionisíaca e o épico da ‘forma’ apolínea, da representação 

plástica” (ibid.). Ao despojamento da subjetividade como efeito do estado dionisíaco e 

da união mística com o “fundo indiferenciado da Natureza”, o “eu” lírico do poeta soaria 

então “a partir do abismo do ser: sua ‘subjetividade’, no sentido dos estetas modernos, é 

uma ilusão” (NIETZSCHE, 1992, p. 44, grifo nosso). O poeta lírico precisa dizer “eu”, 

mas essa “eudade” (ibid., p. 45) não seria a mesma que a do “homem empírico-real”, 

antes aquela “verdadeiramente existente e eterna, em repouso no fundo das coisas” (ibid.). 

Assim, em As flores do mal, por exemplo, Nietzsche verá posteriormente o cumprimento 

desse “lirismo transpessoal” (COMBE, 2009, p. 117), e que acabará por desembocar na 

impessoalidade e abstracionismo da poesia simbolista francesa e da modernidade lírica. 

O poema “Elevação”, o terceiro de “Spleen e ideal” – em que a imagem do “albatroz”, 

pássaro veloz quando no alto, já surge como síntese figurativa do poeta –, parece 

emblemático nesse sentido; cito a última estrofe: “Aquele que, ao pensar, qual pássaro 

veloz,/ De manhã rumo aos céus liberto se distende,/ Que paira sobre a vida e sem esforço 

entende/ A linguagem da flor e das coisas sem voz!” (BAUDELAIRE, 1995, p. 108). 

Em um de seus textos, Rosa Maria Martelo aponta uma distinção importante na 

passagem entre a concepção de poesia do idealismo romântico e a das poéticas da 

modernidade, relativa a certo discernimento entre diferentes graus de “impessoalidade”. 
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A autora refere-se ao dado de que o poema na concepção romântica – como efeito 

justamente de um dos postulados referidos por Combe, voltado para a ideia da poesia 

como dissolução e integração ao “Todo cósmico” –, solicitaria do leitor compreendê-lo 

sobretudo como “mediação que lhe dá acesso a experiência idêntica” (MARTELO, 2004, 

p. 217), pois que significariam, cada poema em si, a manifestação materializada da 

“memória da poesia”, ou seja, nesse sentido, haveria uma não coincidência, de ordem 

ontológica, entre poesia e poema. Já com as poéticas da modernidade:  

os limites da poesia passam, no entanto, a coincidir com os limites do 
poema ou da escrita poética, desde logo porque a catábase que 
Baudelaire encenou na célebre alegoria ‘Perte d’auréole’ vem lançar o 
poeta num mundo sem transcendência, ou, talvez seja melhor dizê-lo 
assim, num mundo reificado onde esta é experimentada como ausência. 
Por conseguinte, falar da poesia, tornar-se-á um equivalente de falar do 
poema enquanto entidade discursiva, ou, quando muito, de falar da 
linguagem poética. (ibid., p. 218) 
 

 
É com base nesse contexto que Martelo problematiza a elaboração de novos 

protocolos de leitura surgidos com a criação de novas poéticas e seus possíveis 

desdobramentos na poesia portuguesa, mais especificamente, na produção a partir de 

1975, para tentar entender um “quadro de mudança” que ocorre progressivamente nesse 

período, “mudança essa que passaria pelo que alguns já chamaram um retorno ao lirismo” 

(MARTELO, 2004, p. 220), um lirismo figurativo, como frisa, conforme alguns críticos 

que destaca, como José Luis García Martín e Jean-Michel Maulpoix, o que vai ao 

encontro do que também já aponta Michel Collot, ao se reportar ao quadro francês. 

Martelo se refere ao aparecimento de correntes que advogam de algum modo a 

recuperação do sentido, uma maior aproximação com o leitor e uma certa recusa do teor 

abstratizante, impessoal e de despersonalização da tradição da modernidade lírica. Um 

dos exemplos ao qual recorre é Joaquim Manuel Magalhães. Podemos então pensar em 

que medida e como uma poética como a de Pina responderia, ou não, a isso, é o que 
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veremos mais a frente, antecipando já que estamos diante de uma poética avessa a 

qualquer tipo de conformação de época, embora a questão não seja assim evidente.  

Por fim, um último ponto a destacar é o dado de que Baudelaire seja também, na 

inauguração desse mundo reificado e sem transcendência, uma figura chave no que diz 

respeito a uma reinscrição da imagética da infância, cristalizada na figura da criança, a 

partir mesmo de seu entrelace com o pensamento da “modernidade”, já no exemplo 

emblemático da imagem da criança ao lado do homem do mundo e das multidões, e de 

uma herança romântica que avança rumo a fabulação de uma percepção infantil “isto é, 

de uma percepção aguda, mágica à força de ser ingênua!” (BAUDELAIRE, 1995, p. 859) 

que adentrará o pensamento do século XX, tanto poética como teoricamente, com Walter 

Benjamin, por exemplo. Contudo, é certo que falamos já de uma outra criança, não mais 

envolta numa áurea encantatória e bucólica da natureza, mas a criança que agora brinca 

com ratos, a criança que quebra,39 sacode, atira contra as paredes o seu brinquedo.  

  

 

 

 

 

																																																													
39	Em	seu	ensaio	“Moralidade	do	brinquedo”,	Baudelaire	descreve	assim	o	movimento	investigativo	da	
criança	em	torno	do	brinquedo:	“A	maior	parte	dos	pequenos	quer	sobretudo	ver	a	alma,	alguns	após	
certo	tempo,	outros	 logo	de	início.	É	a	mais	ou	menos	rápida	invasão	desse	desejo	que	faz	a	maior	ou	
menor	 longevidade	do	brinquedo.	Não	sinto	coragem	de	censurar	essa	mania	 infantil:	é	uma	primeira	
tendência	metafísica.	Quando	este	desejo	se	fixa	na	moela	cerebral	da	criança,	ela	enche	seus	dedos	e	
suas	unhas	de	uma	agilidade	e	de	uma	força	singulares.	A	criança	vira,	revira	seu	brinquedo,	esfrega-o,	
sacode-o,	martela-o	contra	as	paredes,	joga-o	por	terra.	De	tempos	em	tempos	ela	o	faz	recomeçar	seus	
movimentos	mecânicos,	às	vezes	em	sentido	inverso.	A	vida	maravilhosa	pára.	A	criança,	como	o	povo	
que	assedia	as	Tulherias,	faz	um	supremo	esforço;	finalmente	ela	o	entreabre,	ela	é	a	mais	forte.	Mas	
onde	está	a	alma?	É	aí	que	começa	o	embotamento	e	a	tristeza”	(p.	495,	1995).	Para	uma	leitura	dessa	
descrição	como	também	uma	operação	política	cf.	STERZI,	Eduardo.	Pósfacio	–	Notas	do	subterrâneo.	In:	
RIZZO,	Ricardo.	Estado	de	despejo.	São	Paulo:	e-galáxia,	2014.		
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Caixa de brinquedos II 

 
 
Não é preciso agitar antes de usar 
 

 

Quando for lido por uma criança é um livro 
para criança. Quando for lido por um adulto 
é um livro para adultos. Os livros não são 
“para”, os livros são. 

  [Pina em resposta a Pooh]  
 
              Álvaro Magalhães 

 
 

A aparição da infância como “categoria” no século XVIII surge numa sociedade 

que, se até então adultos e crianças se misturavam nas tarefas e nas diversões, nas 

comemorações e cerimônias, pouco a pouco abrirá espaço para uma infância 

transformada em objeto de especial atenção, alvo do planejamento e da finalidade de 

contribuição para um sentido de formação no plano social, o que provocará uma gradativa 

reconfiguração da atitude dos adultos perante a criança. Infância como uma invenção, 

portanto, em que a criança passa a ocupar o “centro de todas as atenções” (SCHÉRER, 

2002, p. 18), ao participar das Luzes, movimento que demandará a sua “pedagogização 

integral”, com a implementação de todo um “sistema” por meio de uma 

instrumentalização dos deveres e das condutas apropriadas dos adultos. E no rol dessa 

invenção, o papel decisivo tanto de tratados teóricos redigidos por pedagogos e 

educadores sociais para a orientação dos pais e professores, como de uma “literatura 

infantil” – enquanto literatura escrita capaz de aglutinar um amplo espectro de fontes as 

mais remotas e variadas, como narrativas orais, mitos, adivinhas, canções e suas inúmeras 

modulações – surgida por volta de 1750 e destinada especialmente às crianças.  
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Tal sistema, convocado a serviço da população infantil, passa a formar aos poucos 

um público e, com isso, um mercado. Regina Zilberman pontua bem essa trajetória ao 

falar sobre a “natureza intrinsecamente social” da literatura infantil em decorrência das 

circunstâncias que acionaram seu aparecimento: “emergindo paralelamente a um novo 

fenômeno – o de idealização da criança e da infância –, sua existência não pode ser 

compreendida sem que seja vinculada à nova posição que ocupa a burguesia na sociedade 

europeia durante o século XVIII” (ZILBERMAN, 1983, p. 19, grifo nosso). Com 

crescente poder político e econômico, a burguesia impõe seus valores, sua cultura, e nela 

uma ênfase especial é dada à criança e às instituições a ela ligadas, tornando-se um dos 

“eixos” em torno do qual a sociedade burguesa se organiza, com a aparição, consolidação 

e fortalecimento de instituições e produtos culturais condicionando a criança ao seu novo 

papel. A literatura infantil torna-se assim instrumento que, ao lado da pedagogia 

“nascente”, passa a ter a função de modelamento e ajustamento da criança ao 

“funcionamento da engrenagem social” (ibid., p. 20).  

Com a expansão do público leitor, cresce a viabilização da divulgação do livro 

enquanto objeto cultural atrelada ao aperfeiçoamento dos mecanismos de reprodução 

mecânica, das novas tecnologias editoriais, com o barateamento dos custos de produção, 

e a imposição do aprendizado dos códigos escritos através da alfabetização ampliada pela 

implementação das redes escolares de ensino. Um dos primeiros problemas que se coloca 

para a literatura infantil em consequência desse histórico, refere-se “às dificuldades de 

sua valoração artística” (ibid.), como sinaliza ainda Zilberman. Outro ponto diz respeito 

às possibilidades de sua abordagem, por muito tempo quase sempre comprometidas por 

inclinações pedagógicas, ideológicas, sociológicas ou mercadológicas. Aos meandros 
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nem sempre evidentes desse processo, Walter Benjamin soube lançar um olhar atento, já 

apontando, nas primeiras décadas do século XX, suas falhas e armadilhas.40  

Portugal, por sua vez, incorpora esse desenvolvimento na esteira de outros países 

da Europa, com uma literatura para a infância “estreitamente ligada à escolaridade e aos 

seus objectivos. As primeiras obras explicitamente dirigidas às crianças decorreram de 

intenções expressamente pedagógicas” (RODRIGUES, 2007, p. 170). Os livros infantis 

eram vistos como meio de instrução e educação. No início do século XX, Portugal, 

movido pelos ideais republicanos com projetos de modernização que incluíam o combate 

ao analfabetismo, privilegia a produção de livros de teor fortemente pedagógico, didático 

e moralista. Na sequência, com o regime político salazarista e o seu contexto ditatorial e 

autoritário, a produção infantojuvenil passa a ser monitorada por um rígido 

aparelhamento de controle e censura41 coordenado por dirigentes políticos e que ganhará 

força sobretudo a partir de uma estruturação mais bem planejada, entre 1950 e 1952, com 

a criação da Comissão Especial para a Literatura Infantil e Juvenil, e em seguida, entre 

1953 e 1974, da Comissão para a Literatura e Espetáculos para menores, pautadas por 

instruções e orientações específicas para o controle e o monitoramento de toda a produção 

																																																													
40	Como	quando	se	refere,	reportando-se	à	publicação	de	um	livro	de	Karl	Hobrecker	[Livros	infantis	velhos	
e	esquecidos,	de	1924]	ao	surgimento	do	livro	infantil	alemão:	“O	livro	infantil	alemão	–	assim	o	autor	nos	
introduz	 em	 sua	 história	 –	 nasceu	 com	 o	 Iluminismo.	 Com	 sua	 forma	 de	 educação,	 os	 filantropos	
colocavam	à	prova	o	 imenso	programa	de	 formação	humanista.	Se	o	homem	era	piedoso,	bondoso	e	
sociável	por	natureza,	então	deveria	ser	possível	fazer	da	criança,	ser	natural	por	excelência,	o	homem	
mais	piedoso,	mais	bondoso	e	mais	sociável.	E	como	em	toda	pedagogia	teoricamente	fundamentada	a	
técnica	 da	 influência	 objetiva	 só	 é	 descoberta	 mais	 tarde	 e	 aquelas	 advertências	 problemáticas	
constituem	 o	 início	 da	 educação,	 assim	 também	 o	 livro	 infantil,	 nos	 primeiros	 decênios,	 torna-se	
moralista,	 edificante	 e	 varia	 o	 catecismo,	 junto	 com	 a	 exegese,	 no	 sentido	 do	 deísmo.	 Hobrecker	 é	
implacável	na	condenação	desses	textos.	Em	muitos	casos,	não	se	poderá	negar	sua	aridez	e	mesmo	sua	
falta	de	significado	para	a	criança”	(BENJAMIN,	2009,	p.	54-55).	
41	Para	um	acesso	mais	acurado	a	esses	dados,	cf.	“A	Censura	e	as	Publicações	Periódicas	Infanto-Juvenis	
no	Estado	Novo:	o	papel	da	Comissão	Especial	para	a	Literatura	Infantil	e	Juvenil	e	da	Comissão	para	a	
Literatura	 e	 Espectáculos	 para	 Menores	 (1950-1968)”	 –	 Vol.	 1.	 PINTO,	 Ricardo	 Luís	 Leite.	 Tese	 de	
doutoramento/Universidade	 de	 Lisboa	 –	 Faculdade	 de	 Letras,	 2019.	 Para	 uma	 contextualização	 da	
produção	infantojuvenil	em	Portugal	antes	de	1970,	cf.	MENNA,	Lígia.	A	literatura	a	Infantil	além	do	livro.	
Rio	de	Janeiro:	Editora	Bonecker,	2019.		
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realizada na época. Esse quadro se manterá até a década de 1970, quando, com o fim da 

ditadura salazarista, ocorre um forte impulso de renovação na produção infantojuvenil 

portuguesa, com o surgimento de novos escritores – entre eles, Manuel António Pina –, 

que já se beneficiavam de uma atmosfera de maior liberdade criativa.  

Sophia de Mello Breyner Andresen, por exemplo, escreve seu primeiro livro42 

para crianças em 1958. E resolve fazê-lo justamente como reação à produção encontrada 

na época, em grande parte presa a “infantilismos” e “pedagogias fáceis”, como conta, 

num depoimento de 1986: 

Comecei a inventar histórias para crianças quando os meus filhos 
tiveram sarampo [...]. Mandei comprar alguns livros que tentei ler em 
voz alta. Mas não suportei a pieguice da linguagem nem a 
sentimentalidade da “mensagem”: uma criança é uma criança, não é um 
pateta. Atirei os livros fora e resolvi inventar. Procurei a memória 
daquilo que tinha fascinado a minha própria infância. [...]. Nas minhas 
histórias para crianças quase tudo é escrito a partir dos lugares da minha 
infância. (apud. SOARES, 1986, p. 19). 

 

A preocupação de Sophia seguirá ao longo de sua trajetória, resultando inclusive 

na organização de duas antologias de poesia para a infância e juventude. Uma delas 

intitula-se Primeiro livro de poesia – Poemas em língua portuguesa para a infância e a 

adolescência, lançado em 1991, e com ilustrações de Júlio Resende, em que realiza uma 

																																																													
42	A	menina	do	mar	(1958)	conta	a	história	de	um	menino	que	vive	numa	casa	nas	dunas,	“voltada	para	o	
mar”,	e	que	passava	os	dias	a	brincar	na	praia.	A	história	é	construída	nos	moldes	de	um	tradicional	conto	
de	fadas	e	não	deixa	de	remeter	à	atmosfera	de	A	pequena	sereia	de	Hans	Christian	Andersen,	publicado	
em	 1837.	 O	 maravilhoso	 se	 instaura	 quando	 súbito	 acontece	 algo	 extraordinário,	 interrompendo	 as	
atividades	corriqueiras	do	menino,	que	brincava	na	beira	do	mar:	de	repente,	ele	escuta	vozes	e	risos	que	
não	consegue	a	princípio	identificar,	até	que	percebe	serem	a	voz	de	um	polvo,	um	peixe,	um	caranguejo	
e	de	uma	menininha	de	um	palmo	de	altura,	 cabelos	verdes,	olhos	 roxos	e	um	vestido	 feito	de	algas	
encarnadas.	A	narrativa	segue	então	o	fio	que	descreve	a	amizade	e	a	aventura	dos	dois,	entre	as	coisas	
da	terra	e	as	coisas	do	mar,	e	o	enlace	final	do	menino	com	o	reino	subaquático.	Ressalto	aqui	a	forma	
com	 a	 qual	 alguns	 elementos	 centrais	 do	 universo	 poético	 de	 Sophia	 ganham	 contorno	 na	 narrativa,	
passando	pela	figuração	imagética	do	mar	e	pela	nomeação	das	coisas	da	terra.	Um	primeiro	indício	desse	
cruzamento	é	a	própria	epígrafe	do	livro,	estrofe	de	seu	poema	“Casa	branca”:	“Casa	branca	em	frente	
ao	mar	enorme,	/	com	o	teu	jardim	de	areia	e	flores	marinhas	/	E	o	teu	silêncio	intacto	em	que	dorme	/	o	
milagre	das	coisas	que	eram	minhas”	(ANDRESEN,	2004,	p.	34).	Sabe-se	que	a	história	remete	diretamente	
a	memorias	de	infâncias	da	autora	vividas	na	Praia	da	Granja.	A	obra	é	publicada	pela	primeira	vez	no	
Brasil	em	2014,	pela	editora	Cosac	Naify.		
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seleção de escritores de vários países, como Brasil, Moçambique, São Tomé e Príncipe, 

Cabo Verde, Timor, Angola, Guiné e Portugal, passando, num grande arco cronológico, 

do registro mais formal de textos canônicos portugueses até poemas oriundos de antigas 

tradições africanas. No posfácio à primeira edição, ela recobra a ideia de uma criança não 

ser “um pateta”: “É possível que muitos considerem este livro difícil. Mas a cultura é feita 

de exigência. Por isso, afastei o infantilismo, o simplismo. Uma criança é uma criança, 

mas não é um pateta” (ANDRESEN, 2017, p. 177).  

Porém, bem antes de Sophia, em março de 1913, já Fernando Pessoa lançará uma 

polêmica com a publicação, na revista Teatro, de duras e indignadas críticas feitas a 

Afonso Lopes Vieira, autor, na época, da obra para crianças Bartolomeu Marinheiro, 

sobre a figura do navegador português Bartolomeu Dias. Segue o texto, intitulado 

“Naufrágio de Bartolomeu”: 

Nenhum livro para crianças deve ser escrito para crianças. Escrever de 
cousas simples com simplicidade é quanto se exige daquela espécie de 
adido à pedagogia que o sr. Lopes Vieira quer ser. [...] O sr. Lopes 
Vieira quer escrever para crianças mediante intuição da alma infantil, 
como uma criança escrevendo para crianças. [...] Mas o que uma 
criança escreve ou não se publica ou se publica para adultos, 
psicólogos. E que interesse tem para crianças esta baba pedagógica? 
[...] Que interesse fica, para psicólogos desta pobreza de senso-comum, 
obediência aos elogios parvos ou videiros e casta abstenção das 
voluptuosidades de pensar e criar-arte, do S. Francisco de Assis da 
Livraria Ferreira?  
[...]  
O sr. Lopes Vieira é um criminoso. É-o por três razões. Está estragando, 
com o seu gato-por-lebre de simplicidade, o rudimentar senso estético 
de crianças, que mesmo que sejam só duas, são classificáveis de 
inúmeras, ante o horror do crime. – Está tornando ridículos assuntos 
que conviria tratar com uma decência que a estupidez, mesmo quando 
involuntária, nunca tem. Pobres cães nossos amigos, tinhosos de Lopes 
Vieira! Pobre Bartolomeu Dias, tão embebido de pedagogia! – E, por 
último, para tudo de nocivo ser, o sr. Lopes Vieira é antipedagógico, 
porque quem escreve Que era de antes o mar? Um quarto escuro/ Onde 
os meninos tinham medo de ir, merece uma inquisição de professores. 
Educados na estupidez pela leitura das obras infantis do Sr. Lopes 
Vieira, levados ao antipatriotismo pelo inevitável desdém que um livro 
como o “Bartolomeu Marinheiro” leva a ter pelo navegador que ali 
aparece vestido de bebé de Carnaval, cheios de fobias por lhes terem 
sido metaforizadas na infância cousas como que um quarto escuro é 
logicamente terrível, os homens de Portugal de amanhã (adoptados 
escolarmente, como tudo o que dizemos neste artigo leva a crer que 
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sejam, os livros do Sr. Lopes Vieira) terão por Shakespeare o Sr. Júlio 
Dantas, por Shelley o Sr. Lopes Vieira... e serão espanhóis. 
Porque em que diabo pode vir a dar uma nação de parvos, de 
antipatriotas e de panofóbicos senão em deixar de ser nação?43 
 

	

A infância em Fernando Pessoa, além de comparecer reincidentemente em muitos 

poemas, e de ser um complexo elemento de fundo do heterônimo Alberto Caeiro, aparece 

como tema de debate nessa crítica, atestando uma preocupação com a problemática acerca 

da escrita produzida para crianças em sua época. Mas Pessoa também escreverá versos 

para crianças, entre eles, um dos mais famosos, o “Poema Pial”, poemeto próximo a um 

formato de cantiga de roda pela sua estrutura de repetição, em que podemos entrever já a 

aparição em língua portuguesa de uma lógica típica do nonsense, num provável contato 

do poeta com a produção inglesa de Edward Lear e Lewis Carroll. O poema, 

posteriormente publicado de muitos modos até perder seu cunho epistolar e incorporar a 

feição de um escrito infantil, foi de início enviado a Ophélia Queiroz numa carta (datada 

de 11 de janeiro de 1930), na qual explica a origem do poema, com a “devida” autorização 

de Álvaro de Campos, fornecendo ainda precisas instruções de “uso”, ou, antes, de 

desuso: 

																																																													
43	 Teatro:	 Revista	 de	 Crítica,	 nº1.	 Lisboa,	 01-03-1913.	 Arquivo	 Pessoa	 on-line.	 Disponível	 em:	
<http://arquivopessoa.net/textos/4530>	 Acesso	 em:	 10/08/2019.	 Vale	 lembrar	 que	 antes	 mesmo	 de	
Fernando	Pessoa,	Antero	de	Quental	terá	suas	preocupações	com	o	tema.	Assim,	organiza	e	lança,	em	
1883,	o	Tesouro	poético	da	infância,	reunindo	os	autores	Almeida	Garrett,	Alexandre	Herculano,	Antonio	
Feliciano	de	Castilho,	Machado	de	Assis,	Julio	Diniz,	Tomás	Ribeiro,	Gil	Vicente,	João	de	Deus,	Soares	de	
Passos,	Guerra	Junqueiro,	entre	outros,	além	de	canções	e	romances	populares.	A	advertência	no	início	
do	 livro	 diz:	 “Destina-se	 pois	 este	 volumezinho	 sobretudo	 à	 leitura	 doméstica.	 Talvez	 que	 não	 fosse	
também	descabido	nas	escolas	de	primeiras	letras:	mas	receio	que	a	simplicidade	quase	sempre	pueril	
dos	assuntos	e	a	tenuidade	do	estilo	pareçam	a	muitos	mestres	destoar	daquela	gravidade	pedagógica,	
que,	em	seu	entender,	é	atributo	do	ensino.	Direi	que	pela	minha	parte,	não	o	entendo	assim:	penso,	com	
Froebel	e	João	de	Deus,	(e	com	a	razão	e	a	natureza)	que	o	tipo	do	ensino	é	o	maternal,	o	que	segue	a	
passo	as	tendências	naturais	e	acomoda	o	método	e	doutrina	à	condição	peculiar	do	espírito	infantil.	Para	
uns	entezinhos,	em	quem	tudo	é	movimento	e	imaginação,	a	escola,	se	não	for	jardim,	será	só	prisão,	a	
doutrina,	se	não	for	encanto,	será	só	tortura”.	(QUENTAL,	1883,	p.	6).		
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Bebé: 
Obtida a devida autorização do snr. eng. Álvaro de Campos, mando-
lhe o poema que escrevi entre as estações de Casa Branca e Barreiro 
A, terminando a inspiração, entretanto, na Moita. 
Este poema deve ser lido de noite e num quarto sem luz. Também, 
devidamente aproveitado, serve para fazer papelotes para as bonecas 
de trapo, para tapar as fechaduras contra o frio, os olhares e as chaves, 
e para tirar medidas para sapatos a pés que não tenham mais 
comprimento que o papel. 
Creio que estão feitas todas as recomendações para o uso. Não é 
preciso agitar antes de usar. 
Até logo. 
Ibis . 
11/1/1930 
Casa Branca — Barreiro A. 
 
(Poema pial) 
Toda a gente que tem as mãos frias Deve metê-las dentro das pias. 
Pia número UM, 
Para quem mexe as orelhas em jejum. 
Pia número DOIS, 
Para quem bebe bifes de bois. 
Pia número TRÊS, 
Para quem espirra só meia vez. 
Pia número QUATRO, 
Para quem manda as ventas ao teatro. 
Pia número CINCO, 
Para quem come a chave do trinco. 
Pia número SEIS, 
Para quem se penteia com bolos-reis. 
Pia número SETE, 
Para quem canta até que o telhado se derrete. 
Pia número OITO, 
Para quem quebra nozes quando é afoito. 
Pia número NOVE, 
Para quem se parece com uma couve. 
Pia número DEZ, 
Para quem cola selos nas unhas dos pés. 
E, como as mãos já não estão frias, 
Tampa nas pias! 
MOITA * 
* Silêncio na estação à vontade do freguês.44 
 
 

Esse breve recorte, trazido aqui em linhas gerais, talvez ajude a contextualizar um 

pouco do sentido renovador e transgressivo da obra de Manuel António Pina para jovens 

																																																													
44	Cartas	de	Amor.	Fernando	Pessoa.	[Organização,	posfácio	e	notas	de	David	Mourão	Ferreira.	Preâmbulo	
e	estabelecimento	do	texto	de	Maria	da	Graça	Queiroz.]	Lisboa:	Ática,	1978	(3ª	ed.	1994).	Arquivo	Pessoa	
on-line.	Disponível	em:	<	http://arquivopessoa.net/textos/3713	>	Acesso	em:	02/10/2019.		
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e crianças em Portugal, na época de seu aparecimento. Posteriormente, e de forma 

gradativa, a obra do autor, com cerca de mais de vinte títulos,45 entre ficção, teatro46 e 

poesia, será largamente reconhecida e premiada, com muitos de seus títulos integrando 

listas de livros indicados para as redes de ensino, como mais recentemente, o LER + 

[Plano Nacional de Leitura]. Antes do lançamento de seu primeiro livro de poesia, o 

escritor lança, em 1973, o livro infantojuvenil O país das pessoas de pernas para o ar, 

título que inclusive lhe valeu, como conta Sara Reis da Silva, um pedido de 

esclarecimento pela PIDE (Polícia Internacional de Defesa do Estado). E já no próprio 

título é possível ler uma alusão a uma passagem de Aventuras de Alice no País das 

Maravilhas, quando, no primeiro capítulo, Alice ao cair, cair, cair muito devagar no 

buraco do coelho, recomeça a falar consigo durante a queda e diz: “Só queria saber se 

vou passar direto através da terra! Seria engraçado sair bem no meio da gente que anda 

de cabeça para baixo! Os Antipáticos, eu acho...” (CARROLL, 2015, p. 15).  

																																																													
45	Gigões	&	anantes	(1973);	O	país	das	pessoas	de	pernas	para	o	ar	(1973);	O	Têpluquê	(1976);	O	livro	dos	
porquês	(1976);	O	pássaro	da	cabeça	 (1983);	Os	dois	 ladrões	 (1983);	História	com	reis,	rainhas,	bobos,	
bombeiros	e	galinhas	(1984);	A	guerra	do	tabuleiro	de	xadrez	(1985);	Os	piratas	(1986);	O	inventão	(1987);	
O	tesouro	(1993);	O	meu	rio	é	de	ouro	=	Mi	río	es	de	ouro	(1995);	Uma	viagem	fantástica	(1996);	Aquilo	
que	os	olhos	veem	ou	O	Adamastor	(1998);	Histórias	que	me	contaste	tu	(1999);	A	noite	(2001);	Pequeno	
livro	de	desmatemática	 (2001);	Perguntem	aos	vossos	gatos	e	aos	vossos	cães	 (2002);	A	Caneta	Preta	
(2007);	História	do	sábio	fechado	na	sua	biblioteca	(2009);	O	cavalinho	de	pau	do	Menino	Jesus	e	outros	
contos	de	Natal	(2009).		
46	Cabe	ressaltar	a	importante	atuação	de	Pina	na	produção	dramática	para	crianças.	Como	indica	Sara	
Reis	da	Silva:	“Com	efeito,	MAP	é	um	dos	autores	que	–	juntamente,	por	exemplo,	com	António	Torrado	
–	 mais	 têm	 contribuído	 para	 a	 legitimação	 da	 literatura	 dramática	 e/ou	 do	 teatro	 para	 crianças	 em	
Portugal.	A	sua	 ligação	profunda,	entusiasmada	e	conhecedora	ao	 teatro	 reflecte-se,	por	exemplo,	no	
facto	de,	em	1978,	ter	sido	um	dos	sócios-fundadores	da	Companhia	portuense	Pé	de	Vento,	de,	em	1982,	
ter	sido	bolseiro	do	Centro	Internacional	de	Teatro	de	Berlim	junto	do	Grips	Theater,	e	de	ter	recebido,	
em	1988,	o	prémio	do	Centro	Português	para	o	Teatro	para	a	Infância	e	a	Juventude	(CPTIJ),	pelo	conjunto	
da	sua	obra	neste	domínio.	Acrescente-se,	ainda,	o	elevado	número	de	textos	seus	levados	à	cena	por	
companhias	de	teatro	como	Pé	de	Vento,	TEP	(Teatro	Experimental	do	Porto),	TELA	(Teatro	Experimental	
de	Leiria),	entre	muitas	outras”	(SILVA,	2013,	p.	209).	
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Figuras	4	e	5	-		Capa	3º	edição	(1978)	de	O	país	de	pernas	para	o	ar	[Ilust.	João	B.],	de	Manuel	
António	Pina,	pela	editora	A	regra	do	jogo.	

	
	

Assim, na primeira história do livro, somos apresentados às personagens Sara47 e 

o pássaro Fausto, com o nome deste último repetido por três vezes seguidas, ênfase que 

quase nos leva a pensar em alguma irônica e burlesca referência ao mito do Doutor 

Fausto, como se a personagem lendária tivesse ido parar ali, no mundo invertido de um 

pequeno livro para crianças. O livro inicia assim: 

Uma vez a Sara tinha um passarinho. O passarinho chamava-se Fausto. 
Era branco e amarelo e chamava-se Fausto. O nome dele era Fausto.  
Ora de que se havia de lembrar o passarinho chamado Fausto? Um dia 
fez as malas e foi conhecer mundo. Chegou a uma terra em que as 
pessoas andavam todas de pernas para o ar e de cabeça para baixo. As 
pessoas daquele país calçavam os sapatos nas mãos e as luvas nos pés.  
No meio de uma rua, um sinaleiro daquele país mandava os carros 
avançar com os pés e os choferes daquele país, em vez de guiarem com 
as mãos, também guiavam com os pés. 
O passarinho Fausto ficou muito admirado com aquilo tudo. Por isso 
perguntou a uma pessoa: 
– Por que é que vocês andam todos de pernas para o ar? 
– Porque assim é a única maneira de andar, – disse a pessoa. 
Mais admirado ficou o Fausto.  
      (PINA, 1978, p. 5-7)   
 

																																																													
47	Parte	das	histórias	e	poemas	 infantojuvenis	de	Pina	 trazem	personagens	com	o	nome	de	suas	duas	
filhas,	Sara	e	Ana.	No	poema	“Era	uma	vez”,	do	livro	O	pássaro	da	cabeça	e	mais	versos	para	crianças	
(2014),	encontramos	os	dois	nomes:	“A	Ana	lê	muito	devagar,/	só	uma	letra	de	cada	vez./	Enquanto	ela	
está	a	só	uma	letrar,/	a	Sara	letra	duas	ou	três./	A	Ana	tem	tempo	de	lá	chegar./	Os	pês,	os	tês,/	os	bês,/	
os	mês,/	não	fogem	se	ela	se	demorar./	A	Sara	acaba	e	começa	outra	vez.	[...]”	(PINA,	2014,	p.	13)	
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Osvaldo Silvestre, ao comentar acerca da “estranheza histórica e estética” 

(SILVESTRE, 2008, s/p) desse objeto que de alguma forma anunciava a modernidade da 

literatura infantil em Portugal, assim como, ao mesmo tempo, o caráter tardio dessa 

mesma modernidade, dirá que Pina entra por uma porta da literatura infantil portuguesa 

que não existia, e que era afinal a da “grande tradição activada por Lewis Carroll” (ibid.). 

Já José António Gomes também ressalta a herança das tradições anglo-saxónica e 

surrealista, além do intenso flerte do autor com o nonsense, em associação a uma grande 

irreverência e um “culto da ironia, do paradoxo e do jogo verbal” (GOMES, 1997, p. 52).  

É ainda Silvestre quem atenta para o potencial crítico dessa produção em sua 

relação reflexiva e problematizadora com a língua, como espaço de ludicidade atrelado 

ao pensamento, assim como ao questionamento de processos normativos de aprendizado: 

“A qualidade da obra de Manuel António Pina reside na forma inteligentemente crítica 

como coloca estas questões in actu, na própria materialidade dos seus textos” 

(SILVESTRE, 2013, p. 118). Seguem dois exemplos, “A ordem alfabética”, que integra 

a seção “A revolução das letras”, e “O têpluquê”, ambos de seu terceiro livro O têpluquê 

e outras histórias, publicado originalmente em 1976: 

A ordem alfabética 
(tanto fazia...) 
 
Desde pequenas ensinavam às letras a Ordem Alfabética. Quando elas 
perguntavam às letras grandes porque é que os ás haviam de ser sempre 
os primeiros e os zês sempre os últimos, e não outros (por exemplo, os 
pês os primeiros e os tês os últimos, ou os ésses, ou os jotas, ou outros 
quaisquer), as letras grandes diziam-lhes que tanto fazia. Na verdade, 
tanto fazia. Mas o facto é que os ás é que eram sempre os primeiros e 
os zês sempre os últimos...  [PINA, 2014, p. 13 (negrito, no original em 
cores, do autor) 

 
O têpluquê 
 
Era uma vez um menino que tinha um defeito de pronúncia. Não era 
capaz de dizer tê: dizia quê. Trocava o têpluquê. Em vez de dizer tasa, 
como toda a gente, dizia casa; em vez de dizer tão, dizia cão; em vez 
de dizer tapete, dizia carpete (às vezes deixava uns tês para trás, 
deixava uns quês para crás). E assim por diante: em vez de dizer tábua, 
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dizia cábula; em vez de dizer tu, dizia rabo; em vez de dizer Tomé, 
dizia Comé; em vez de dizer taxímetro, dizia caxímetro, etc. (em vez 
de dizer etc., dizia ecc.).  
 
Esta história (em vez de dizer esta história, dizia esca escória) tem 
uma moral, é das que tem moral: todos os defeitos de pronúncia (como 
os outros defeitos todos, há uma história para cada defeito) têm também 
virtudes de pronúncia, senão eram defeitos perfeitos. Ao menino, como 
a toda gente que tem defeitos de pronúncia, ENTARAMELAVA-SE-
LHE a língua; este menino tinha sorte porque, como as letras do defeito 
dele eram o tê e o quê, a língua ENCARAMELAVA-SE-LHE e o 
menino gostava muito (goscava muico).  
        
 [PINA, 2014, p. 25-27 (negrito, no original em cores, do autor)] 

 

                 
 

Figuras	6	e	7	-	Capa	2º	edição	(1977)	de	Gigões	e	Anantes	[Ilust.	João	Botelho],	e	capa	1º	edição	(1973)	
de	O	país	das	pessoas	de	pernas	para	o	ar	[Ilust.	João	Botelho],	de	Manuel	António	Pina,	ambas	pela	

editora	A	regra	do	jogo.		
	

 
Assim como em Sophia, podemos observar na produção do escritor, embora de 

forma bastante diversa, uma série de elementos também presentes em seus livros de 

poesia. Entre eles, tópico quase obsessivo, a questão da linguagem. Um dos traços 

reconhecidos dessa escrita é o de não subjugar a capacidade dos leitores. Seus textos não 

se furtam a uma série de referências intertextuais, a uma carga metaliterária e 

autorreflexiva notável, num gesto questionador sobre os processos de escrita, 

problematizando a sua própria gênese, a validade de certas “histórias”, ou ainda 

mesclando gêneros e experimentando “focalizações múltiplas” (SILVA, 2012, p. 4), além  
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de lançar mão de inúmeros procedimentos técnico-expressivos ao longo dos seus livros 

passando pelo “oximoro, o paradoxo, a antítese, a paronímia [...], a reinvenção verbal, as 

estruturas paralelísticas e enumerativas” (SILVA, 2006, p. 55).  

 Mais recentemente, em seus estudos sobre a situação da literatura infantil e juvenil 

contemporânea em Portugal, Ana Margarida Ramos, autora que vem se destacando entre 

uma geração recente de críticos e investigadores portugueses no campo da literatura para 

a infância e a juventude, aponta nomes de alguns estudiosos que, dos anos 1970 para cá, 

desenvolveram estudos historiográficos mais sistematizados acerca da produção literária 

portuguesa infantil e juvenil. Entre alguns, Esther de Lemos, Maria Laura Bettencourt 

Pires, Natércia Rocha e José António Gomes. Ramos destaca o estudo realizado por Sara 

Reis da Silva48 (2011) acerca da produção infantil de Manuel António Pina. Ainda 

segundo Ramos: “pode-se dizer, em breves linhas, que a edição para a infância e 

juventude em Portugal, no virar do milênio e na primeira década deste século, é marcada 

pela consolidação dos autores que, desde há décadas, mas sobretudo a partir dos anos 70 

e 80, publicam, com assiduidade, para o público infantil” (RAMOS, 2018, p. 27), entre 

eles, Manuel António Pina, nome já largamente consolidado em Portugal,49 ao lado de 

outros como José Jorge Letria, Álvaro Magalhães e Luísa Ducla Soares.  

 

 
 
 
 

																																																													
48	SILVA,	Sara	Reis	da.	Presença	e	significado	de	Manuel	António	Pina	na	Literatura	Portuguesa	para	a	
Infância	e	a	Juventude.	Lisboa:	Fundação	Calouste	Gulbenkian,	2011.	
49	A	obra	infantil	de	Pina	ainda	não	conta	com	edições	brasileiras,	como	é	o	caso,	por	exemplo,	de	Sophia	
de	Mello	Breyner	Andresen,	e	mesmo	de	autores	mais	novos	como	Rita	Taborda	Duarte	(2008)	e	Afonso	
Cruz	(2014)	ou	João	Gomes	de	Abreu	(2018)	e	Gonçalo	M.	Tavares	(2019).			
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4. ALGO ENTRE A TRADIÇÃO E A DISTRAÇÃO 
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4.1. Infância e linguagem     

 

        A dor dói o boi muge 

     Manuel António Pina 

 

Octavio Paz, num pequeno livro lançado em 2017 no Brasil, A busca do presente, 

conta um incidente através do qual sentiu o primeiro sinal da fissura do presente em sua 

vida:  

Posso lembrar com certa clareza de um incidente que, mesmo logo 
esquecido, foi o primeiro sinal. Teria uns seis anos e uma de minhas 
primas, um pouco mais velha que eu, mostrou-me uma revista norte-
americana com uma fotografia de soldados desfilando por uma grande 
avenida, provavelmente de Nova York. “Voltam da guerra”, me disse. 
Essas poucas palavras me perturbaram como se anunciassem o fim do 
mundo ou a segunda vinda de Cristo. Sabia vagamente que lá longe, 
uns anos antes, havia terminado uma guerra e que os soldados 
desfilavam para celebrar uma vitória; para mim aquela guerra tinha se 
passado em outro tempo, não agora, nem aqui. A foto me desmentia. 
Senti-me literalmente desalojado do presente. Desde então o tempo 
começou a se fraturar mais e mais. E o espaço, em múltiplos espaços. 
(PAZ, 2017, p. 77-78) 
 

 
A passagem pode ser tomada como a descrição de uma primeira e íntima 

experiência de anacronismo. Como narra o autor, tal sentimento de “fissura”, de 

“expulsão” do presente, irá se converter numa busca que moverá boa parte de seu 

pensamento ao longo da vida: a de tentar entender os possíveis significados da palavra 

modernidade. No relato de Octavio Paz, há um detalhe que convoca uma ideia de 

anacronismo, em proximidade à de experiência, que aqui talvez interesse: a foto mostrada 

por sua prima com soldados voltando da guerra. Já em 1933, Walter Benjamim, como 

lembra Giorgio Agamben, no livro Infância e história, acerca da destruição da 

experiência no homem contemporâneo, havia diagnosticado com precisão a “pobreza de 
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experiência”50 (BENJAMIN, 1987, p. 198) da época moderna, vendo como uma de suas 

causas a catástrofe da guerra mundial, de cujos campos de batalha as pessoas voltavam 

empobrecidas de “experiências partilháveis” (AGAMBEN, 2005, p. 22).  

Para Agamben, é tendo como fundo esta crise da experiência que a poesia moderna 

encontraria a sua situação própria, pois, “observando bem, a poesia moderna ‒ de 

Baudelaire em diante ‒ não se funda em uma nova experiência, mas em uma ausência de 

experiência sem precedentes” (2005, p. 51). A esta expropriação da experiência, a poesia 

responderia transformando tal expropriação em uma razão de sobrevivência, fazendo do 

inexperienciável a sua condição normal. A busca do “novo” não se apresentaria como um 

novo objeto da experiência, mas implicaria, ao contrário, um eclipse e uma suspensão 

desta. Em seu texto “Paris do Segundo Império”, Walter Benjamin discorre sobre o 

trabalho literário de Charles Baudelaire a partir da metáfora do esgrimista, empregada 

pelo autor num de seus versos: “Exercerei a sós a minha estranha esgrima,/ Buscando em 

cada canto os acasos da rima,/ Tropeçando em palavras como nas calçadas,/ Topando 

imagens desde há muito já sonhadas.” (BENJAMIN, 1994, p. 68). Tomada por Benjamin 

como elemento de aproximação entre o gesto artístico e o marcial, tal “estranha esgrima”, 

reveladora do modo de trabalho baudelairiano, voltado para a flexibilidade e resistência 

																																																													
50	Logo	no	primeiro	capítulo,	ao	recuperar	a	 ideia	de	“pobreza	de	experiência”	da	época	moderna	em	
Walter	 Benjamim,	 Agamben	 afirma:	 “Todo	 discurso	 sobre	 a	 experiência	 deve	 partir	 atualmente	 da	
constatação	de	que	ela	não	é	mais	algo	que	ainda	nos	seja	dado	fazer.	Pois,	assim	como	foi	privado	de	
sua	biografia,	o	homem	contemporâneo	foi	expropriado	de	sua	experiência:	aliás,	a	incapacidade	de	fazer	
e	 transmitir	 experiências	 talvez	 seja	 um	dos	 poucos	 dados	 certos	 de	 que	 disponha	 sobre	 si	mesmo”.	
(AGAMBEN,	 2014,	 p.	 21).	 Em	 seu	 livro	 Cantos	 de	 experiencia:	 variaciones	 modernas	 sobre	 un	 tema	
universal,	Martin	Jay	faz	referência,	a	partir	de	Howard	Caygill,	a	um	interessante	texto	de	Benjamin	para	
o	entendimento	de	sua	construção	conceitual	de	experiência:	“Tal	vez	los	primeros	intentos	vacilantes	de	
Benjamin	de	dar	forma	a	una	noción	redentora	de	la	experiencia,	según	lo	ha	mostrado	recientemente	
Howard	Caygill,	aparecieron	en	los	fragmentos	inéditos	sobre	el	color,	escritos	apenas	se	desencadenó	la	
guerra.	Crípticos	y	no	desarrollados	por	completo,	estos	sugestivos	textos	postulan	un	potencial	utópico	
en	la	capacidad	del	niño	de	ver	los	colores,	que	prefigura	argumentos	similares	de	Benjamin	hechos	en	
diferentes	registros	–lingüístico,	estético,	histórico–	en	sus	obras	posteriores.	Mientras	que	los	adultos	
abstraen	 reflexivamente	 los	 colores	 de	 los	 objetos	 que	 existen	 en	 el	 tiempo	 y	 el	 espacio,	 Benjamin	
especulaba	que	 los	niños	 tienen	 la	aptitud	de	verlos	 como	previos	a	 las	 formas,	 las	 cuales	 son	meras	
expresiones	 de	 la	 ley	 antes	 que	 del	 espíritu	 puro.	 Sus	 dibujos	 saturan	 la	 página	 con	 color,	 lo	 que	 los	
permite	crear	un	mundo	interrelacionado	sin	límites	fijos	y	rígido	(JAY,	2009,	p.	369).			
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da adaptação às “emoções líricas da alma, às ondulações do devaneio, aos choques da 

consciência” (BENJAMIN, 1994, p. 69), sugere que à imagem da flânerie na figuração 

de um autorretrato, um traço importante teria ficado de fora:  

Se quisermos tornar presente esse ritmo e investigar essa maneira de 
trabalhar, verificamos que o flâneur de Baudelaire não é um 
autorretrato do poeta no grau que se poderia imaginar. Um traço 
importante do Baudelaire real – ou seja, daquele que se entrega à sua 
obra – não entrou nessa imagem. Trata-se da distração. – No flâneur, o 
desejo de ver festeja o seu triunfo. Ele pode concentrar-se na 
observação – disso resulta o detetive amador; pode se estagnar na 
estupefação – nesse caso o flâneur se torna um basbaque. As descrições 
reveladoras da cidade grande não se originam nem de um nem de outro; 
procedem daqueles que, por assim dizer, atravessam a cidade distraídos, 
perdidos em pensamentos ou preocupações. É a eles que faz jus a 
imagem da “estranha esgrima”; Baudelaire teve em mira o seu 
comportamento, que é tudo menos o do observador. Em seu livro sobre 
Dickens, Chesterton fixa magistralmente o homem que percorre a 
cidade perdido em pensamentos. (BENJAMIN, 1994, p. 69) 

 

Encontramos no dicionário alguns significados para a palavra “distração”: 

irreflexão, esquecimento, inadvertência, equívoco, alheamento, divertimento, etc. 

Benjamin parece dispô-la enquanto “traço”, mas também como uma espécie de 

dispositivo, método capaz de mobilizar um modo de elaboração próprio ao contexto de 

surgimento da modernidade poética. A distração baudelairiana como lida por Benjamin 

parece compor algo do que Giorgio Agamben descreve como uma situação de 

expropriação da experiência da poesia moderna, quando o “produzir-se de um choque 

implica sempre em uma brecha na experiência” (AGAMBEN, 2005, p. 52). A 

problemática da experiência é pensada pelo filósofo na formulação de um conceito de 

infância formulado a partir da relação entre experiência e linguagem. Assim, pensar o 

problema da experiência é se deparar necessariamente com o problema da linguagem. 

Agamben remete aos estudos do linguista Émile Benveniste, que apontariam para 

uma distinção fundamental na linguagem entre “dois modos de significação discretos e 

contrapostos: o semiótico, de um lado, e o semântico, de outro” (AGAMBEN, 2005, p. 

66). Trata-se da diferença entre língua e fala, entre sistemas de signos e discurso. A 
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articulação proposta pelo linguista reconheceria que “as duas ordens (o semiótico e o 

semântico) permanecem separadas e incomunicantes, de modo que nada permite, na 

teoria, explicar a passagem de uma a outra” (ibid., p. 67), e é justamente a este “problema” 

que uma teoria da infância tentaria responder, já que é nesta diferença, sobre esta 

“descontinuidade” que a historicidade do homem encontraria seu fundamento:   

Os animais não entram na língua: já estão sempre nela. O homem, ao 
invés disso, na medida em que tem uma infância, em que não é já 
sempre falante, cinde esta língua una e apresenta-se como aquele que, 
para falar, deve constituir-se como sujeito da linguagem, deve dizer eu. 
[...] 
Somente porque existe uma infância do homem, somente porque a 
linguagem não se identifica com o humano e há uma diferença entre 
língua e discurso, entre semiótico e semântico, somente por isto existe 
história, somente por isto o homem é um ser histórico. Pois a pura 
língua é, em si, anistórica, é considerada absolutamente, natureza, e não 
tem necessidade alguma de uma história. (AGAMBEN, 2005, p. 64) 
 

 
Nesse sentido, experiência significaria a diferença entre humano e linguístico, ou 

seja, aquilo que no homem não é sempre já falante, mas que “tenha sido e seja ainda in-

fante” (AGAMBEN, 2005, p. 62). A ideia de uma língua “anistórica” aparece em outro 

texto do filósofo, intitulado “Ideia da infância”, encontrado no livro Ideia da prosa. Ao 

descrever as particularidades de uma espécie de salamandra albina, chamada axolotl, 

descoberta nas águas do México, Agamben toma o exemplo para montar a figuração de 

uma “criança neotênica” com – assim como o anfíbio, que manteria durante todo o 

período de sua vida o aspecto infantil, quase fetal, e as características tipicamente lavares 

–, condições de dar atenção ao não escrito, a “possibilidades somáticas arbitrárias e não 

codificadas” (AGAMBEN, 2016, p. 91), disponível portanto para a aventura do 

inespecífico. Mas tal abertura só seria possível a partir de um esquecimento e de uma 

memória para além de si: 

Para essa criança, trata-se de não recordar verdadeiramente de nada, de 
nada que lhe tenha acontecido ou se tenha manifestado, mas que, no 
entanto, enquanto nada, antecipa toda presença e toda memória. Por 
isso antes de transmitir qualquer saber ou qualquer tradição, o homem 
tem necessariamente de transmitir a sua própria distração, a sua própria 
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não latência indeterminada, pois só nela se tornou possível qualquer 
coisa como uma tradição histórica concreta. (AGAMBEN, 2016, p. 92, 
grifo nosso)  

 

Contudo, uma proposição diametralmente oposta à figuração de uma “criança 

neotênica” será apresentada em Infância e história:51 a de um homem que nascesse já 

munido de linguagem, “um homem que fosse já sempre falante” (AGAMBEN, 2005, p. 

64), sem infância, onde não houvesse a necessidade de aquisição da linguagem, nem, 

portanto, a possibilidade de hiato, de descontinuidade e de diferença nas quais “algo como 

uma história poderia produzir-se” (ibid.). Como se tal homem fosse uno com a natureza, 

em uma animalidade indiferenciada. O que se enfatiza aqui é sobretudo a dimensão 

daquilo que ainda não se sabe como elemento determinante para a produção de um 

sentido histórico no homem.  

Mas para contextualizar a articulação que Agamben propõe com o pensamento de 

Benveniste, talvez seja útil um breve desvio em direção aos estudos do linguista, 

lembrando aqui também o importante papel que este teve em autores como Roland 

Barthes, em suas formulações acerca da morte do autor. Agamben coloca em evidência a 

argumentação do linguista de que não haveria uma representação imediata para nossa 

individualidade:  

A consciência de si mesmo só é possível se experimentada por 
contraste. Eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a alguém, que será 
na minha alocução um tu. Essa condição de diálogo é que é constitutiva 
da pessoa, pois implica em reciprocidade – que eu me torne tu na 
alocução daquele que por sua vez se designa por eu. [...]. A linguagem 
só é possível porque cada locutor se apresenta como sujeito, remetendo 
a ele mesmo como eu no seu discurso. (BENVENISTE, 1988, p. 286) 
 
 

																																																													
51	A	teoria	da	infância	de	Agamben	se	insere	no	contexto	de	uma	produção	realizada	entre	os	anos	de	
1970	e	1982.	Seus	primeiros	quatro	livros	integram	um	“ciclo”	de	um	momento	inicial	de	seu	pensamento	
e	podem	ser	tomados	como	uma	“leitura	da	modernidade”	(CASTRO,	2013,	p.	15),	através	de	questões	
da	arte,	da	ética	e	da	política.	A	discussão	apresentada	em	Infância	e	história	remete,	entre	outras	coisas,	
a	um	quadro	mais	amplo	relativo	ao	 lugar	da	concepção	da	 linguagem	na	 filosofia,	da	relação	da	voz,	
phoné,	com	a	escrita,	ou,	grosso	modo,	dos	percursos	de	prevalência	do	significado	sobre	o	significante	
na	cultura	ocidental.		
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 Benveniste propõe uma linguística do discurso, uma linguística geral que se 

distancie não apenas da linguística estrutural como da gramática gerativa, uma linguística 

“fundada na alocução e no diálogo, abrindo o enunciado para o processo de enunciação, 

para a subjetividade e para a intersubjetividade”52. Trata-se de uma nova direção nos 

estudos da área, com a abertura de uma nova “dimensão da significância, a do discurso 

(o semântico), distinta daquela do signo (o semiótico)” (ibid., p. 39). Seria necessário ir 

além da noção saussuriana do signo e da linguagem como “sistema”. Outro dado que vale 

ressaltar é que a “dupla significância” é pensada com base na escrita. Diferentemente de 

Saussure, que afirmaria ser a escrita “subordinada” à língua, o linguista questiona o ato 

de escrever e a escrita em si – que seria diferente da língua escrita, confundida, por 

exemplo, com o alfabeto, ou com uma língua moderna, crítica inclusive feita a Saussure 

– e discute a estreita associação instaurada pela civilização do livro entre escrita, língua, 

fala e pensamento. Sua Aula 8, no Collège de France, em 3 de fevereiro de 1969, inicia 

assim:  

Vivemos na civilização do livro, do livro lido, do livro escrito, da 
escrita e da leitura. Nosso pensamento está, em qualquer nível, 
constantemente informado pela escrita.  
Isso relaciona de maneira cada vez mais íntima, extremamente íntima, 
a escrita com a língua toda, a fala e o próprio pensamento, que não mais 
se dissocia de sua inscrição real ou imaginada. Toda reflexão sobre a 
língua, em particular, faz surgir em nosso pensamento a forma escrita, 
na qual os signos linguísticos adquirem realidade visível. 
(BENVENISTE, 2014, p. 127) 
 

 
 Ao chamar a atenção para essa naturalização em nossa experiência secular, como 

diz, Benveniste sublinha a grande dificuldade em se poder repensar a escrita do “zero”, 

																																																													
52	Como	explica	Julia	Kristeva:	“Seguindo	a	filosofia	analítica	(os	enunciados	performativos),	mas	também	
a	psicanálise	freudiana,	Benveniste	concebe	a	subjetividade	na	enunciação	como	um	emissor	bem	mais	
complexo	 do	 que	 o	 sujeito	 cartesiano,	 pois	 ele	 o	 amplia	 ao	 “intencional”	 (tomado	 da	 fenomenologia	
existencial)”	(BENVENISTE,	2014,	p.	38).		
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em sua relação primordial com a língua. A ênfase é dada então na operação de 

transposição da língua para uma realidade visível: “A língua é convertida, de repente, em 

uma imagem da língua” (ibid., p. 129); operação, atividade, que exigem, aos que possuem 

acesso à escrita, uma sequência de abstrações, entre elas, a consciência “da língua ou do 

pensamento – na verdade das palavras – representada em imagens materiais. Da palavra 

ao desenho da palavra realiza-se um salto imenso, do falar à imagem simbólica do falar” 

(ibid., p. 131). Mas o que estaria de fato em jogo, mais do que a consciência da língua é 

a relação entre o que escrevemos e aquilo que pensamos: o ato da escrita não resultaria 

da fala que pronunciamos, ou seja, da “linguagem em ação”, mas antes da linguagem 

interior, “memorizada”; a escrita seria assim a transposição de uma linguagem interior, 

de caráter “não construído, não gramatical”: “A linguagem interior é rápida, incoerente, 

pois sempre se compreende a si mesmo. É sempre uma língua situada, em um contexto 

presente, que faz parte de uma condição de linguagem, portanto, inteligível para o falante 

e apenas para ele” (ibid., p. 132).  

Valeria ainda perguntar, e para aproveitar uma interrogação formulada por 

Kristeva, se tal linguagem interior “que a escrita busca ‘representar’ estaria ligada a 

‘falhas’, ‘jogos’ e ‘livres divagações’, cuja origem Benveniste, leitor de Freud e dos 

surrealistas, descobria no inconsciente?” (BENVENISTE, 2014, p. 44). Não surpreende 

que a linguagem interior seja também entendida por Benveniste como próxima da 

“linguagem poética”, enquanto uma “experiência específica da escrita” (ibid., 2014, p. 

53). A esse respeito, e contrapondo a leitura estruturalista realizada por Roman Jakobson 

e Claude-Lévi-Strauss do poema “Gatos”, de Baudelaire, o linguista desenvolverá notas 

sobre a produção do poeta,53 a partir da perspectiva de seus estudos linguísticos.  

																																																													
53	Cf.	BENVENISTE,	Émile.	Baudelaire.	Paris:	Lambert-Lucas,	2011.		
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 Giorgio Agamben diz que uma teoria da experiência só existiria como uma teoria 

da in-fância, ressaltando que essa in-fância certamente não pode ser alcançada fora da 

linguagem, em uma “realidade psíquica qualquer” (AGAMBEN, 2014, p. 58). Podemos 

sim procurar “substancializar” uma in-fância, atrelada a alguma ideia de “fluxo de 

consciência” incomensurável, o que, como indica o teórico, teria sido de alguma forma 

materializado pela ideia de “monólogo interior”, capturado, por exemplo, pela obra de 

James Joyce. Podemos identificar essa “infância do homem com o inconsciente de Freud, 

que ocupa a parte submersa da terra psíquica; mas enquanto Es, enquanto ‘terceira 

pessoa’, ele é, na realidade, como mostra mais uma vez Benveniste, uma não pessoa” 

(ibid., p. 59), no sentido, aqui, de um efeito lançado pela indicação de elocução, o 

pronome pessoal, e, portanto, uma “realidade de discurso”. Do que então infere: 

A ideia de uma infância como uma “substância psíquica” pré-subjetiva 
revela-se então um mito, como aquela de um sujeito pré-linguístico, e 
infância e linguagem parecem assim remeter uma à outra em um círculo 
no qual a infância é a origem da linguagem e a linguagem a origem da 
infância. Mas talvez seja justamente neste círculo que devemos 
procurar o lugar da experiência enquanto infância do homem. Pois a 
experiência, a infância que aqui está em questão, não pode ser 
simplesmente algo que precede cronologicamente a linguagem e que, a 
uma certa altura, cessa de existir para versar-se na palavra, não é um 
paraíso que, em um determinado momento, abandonamos para sempre 
a fim de falar, mas coexiste originalmente com a linguagem, constitui-
se aliás ela mesma na expropriação que a linguagem dela efetua, 
produzindo a cada vez o homem como sujeito. (ibid.) 

 

Em uma comunicação lida na sessão de abertura do XVIII Encontro de Literatura 

Para Crianças, da Fundação Calouste Gulbenkian, ocorrida em dezembro de 2008, 

encontramos uma passagem em que Pina fará uma menção direta à ideia de neotenia:  

O homem, contrariamente a outros primatas, é um animal neoténico. Os 
biólogos designam por neotenia [Stephen Jay Gould usa como 
sinónimo “pedomorfose”] a persistência na idade adulta, paralelamente 
com a maturação sexual, de características próprias de formas juvenis, 
ou fetais, da espécie, isto é, de infância. [...] Em termos simples, que 
não vim, valha-me Deus!, dar aqui uma aula de biologia, o facto de o 
homem ser, por capricho da natureza, um animal neoténico, significa 
que ele é criança durante muito mais tempo do que outras espécies. 
Dito de outro modo, ser criança é próprio do homem, e o homem só 
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deixa de ser criança, só é ‘adulto’ [‘adultus est’ diz-se exactamente do 
organismo que concluiu o seu processo evolutivo, que está ‘acabado’, 
‘terminado’, ‘perfeito’] quando morre. Até esse momento, o homem 
mantém, embora progressivamente degradada, a formidável capacidade 
de aprender e de se deslumbrar.54  
 
 

A ideia de neotenia como trazida por Pina certamente esclarece algo do seu 

entendimento de infância, e de adultez, e dos usos disso naquilo que a uma criança se 

“destina”, e que pode ser bem ilustrado, por exemplo, pela quebra de “contratos” prévios 

de leitura como uma das marcas de seus livros infantojuvenis, ou em certa densidade 

“reflexiva” de seus textos para crianças. Mas, mais que isso, é como se o autor procurasse 

legitimar um espaço de livre circulação e intercurso entre os diferentes campos de sua 

produção, a poética e a infantojuvenil, viabilizando, em alguma medida, um diálogo entre 

ambos em que este último parece vir como tentativa de resposta, por outra (a mesma) via, 

tanto à impossibilidade de um sentido de literatura já irrecuperável, como ao peso de tanto 

“Passado”, assim como ao cansaço e desencanto de versos já tardios de uma voz que cala 

sem calar, quando nem mesmo “há palavras que não cheguem para não dizer nada” 

(PINA, 2012, p. 14). E talvez daí algo da sua insistência, em diversos momentos, e não 

sem um certo sorriso “sempre na fronteira entre a candura e a ironia” (MARQUES, 2003, 

p. 52), em dizer que se trata de “uma e a mesma coisa”:  

O que acontece é que (acho eu) não escrevo ‘para’ crianças. Nem não 
escrevo ‘para’ crianças. Apenas escrevo. Mesmo se este ‘apenas’ deva 
naturalmente ser entendido ‘cum grano salis’, pois que ninguém escreve 
‘apenas’. Pela elementar razão de que o acto da escrita supõe a 
linguagem e, muito especialmente, a língua. (PINA, 2002, p. 126, grifo 
do autor) 
 
 

Se a “faculdade de intercambiar experiências” (BENJAMIN, 1987, p. 198) não é 

mais possível, se já não podemos nem sabemos mais contar histórias, resta-nos apenas 

																																																													
54	Texto	(cedido	pelo	autor)	citado	em	tese	de	doutoramento	[In:	BASÍLIO,	Rita	Gomes	da	Silva.	Uma	Nova	
Pedagogia	do	Literário	em	Todas	as	Palavras	de	Manuel	António	Pina.	Tese	de	Doutoramento.	Faculdade	
de	Ciências	Sociais	e	Humanas.	Lisboa:	Universidade	Nova	de	Lisboa,	2013,	p.	273].	
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então contar histórias, exercer a linguagem, com profunda e irônica consciência de suas 

armadilhas, mesmo que para narrar, afinal, o que já não temos e o que já não nos acontece, 

e até mesmo disso tirarmos algo de extraordinário, pois que dado ali enquanto linguagem 

– e, portanto, infância – como parece nos ensinar a figura do escaravelho Bocage, O 

Escaravelho Contador de Histórias, que fará sua aparição em diferentes livros de Pina, 

como em Histórias que me contaste tu (1999), em seu livro Gigões e Anantes (1973), e 

ainda em O têpluquê (1976). Segue a passagem de “A Extraordinária História em que 

Não Acontecia Nada”, de Histórias que me contaste tu: 

Era uma vez (continuou o escaravelho sem se deter) uma história em 
que não acontecia nada de extraordinário que valesse a pena ser 
contado. Nem sequer nada de não extraordinário, era uma história em 
que não acontecia absolutamente nada.  
Por isso, porque não havia nada para contar, ninguém a contava. E a 
história sentia-se só e triste.  
Eu... (sempre que dizia “eu”, o Escaravelho parava um pouco e 
endireitava-se, como se gostasse especialmente de dizer a palavra 
“eu”) eu ia a passar, reparei nela e, para a animar, disse-lhe: 
– Tu és uma história que merece, mais do que qualquer outra, ser 
contada. Nas histórias acontecem sempre coisas extraordinárias, uma 
história em que acontecem coisas extraordinárias não é nada de 
extraordinário. Uma história como tu, em que não acontece nada, é que 
é realmente uma história extraordinária! 
Ela – pareceu-me – não percebeu bem, mas ficou muito contente. 
Agarrou-me com toda a força pelo braço e disse: 
– Achas? Achas que eu sou mesmo uma história extraordinária? 
– Acho. 
– Então conta-me! 
O Escaravelho Contador de Histórias fez uma pausa e virou-se para 
mim: 
– E eu contei-a, não a contei? Perguntou ele. Mas acho que não estava 
à espera que eu respondesse, porque começou logo, muito depressa, a 
contar outra história.    
 
  [PINA, 1999, p. 16-17 (negrito, no original em cores, do autor)] 
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4.2. Caeiro & Pooh 

 

Em 2013, o escritor Álvaro Magalhães lança o livro O Senhor Pina, um livro-

homenagem a Manuel António Pina, que partiu inicialmente de um pedido de um texto 

biográfico sobre o amigo, falecido em 2012. Na impossibilidade de fazê-lo, Magalhães 

propôs a criação de um livro “destinado” ao público infantil, com ilustrações de Luiz 

Darocha, em que o protagonista sai a passeio “à procura de poesia fora dos poemas” 

(MAGALHÃES, 2013, p. 45), tendo como companheiro o Ursinho Puff, conhecido como 

Winnie the Pooh, personagem criado por Alan Alexander Milne em 1926, e pelo qual 

Pina nutria grande admiração.55  

No livro, lemos uma série de episódios e diálogos entre os dois personagens, Pina 

e Puff, entremeadas – possivelmente por um intencional teor “biográfico” de fundo, ou 

mesmo de alguns episódios ou componentes biográficos transmutados para a atmosfera 

da ludicidade própria aos livros infantis –, por elementos biográficos do poeta, como, por 

exemplo, seus lendários atrasos e as muitas histórias que contava para justificá-los, que 

acabariam por fundar o “Clube das Pessoas que Esperam pelo Senhor Pina”: “Enquanto 

esperam, os membros do clube vão fazendo outras coisas, é claro: uns dão aulas, outros 

escrevem livros ou para jornais ou pintam quadros, outros ainda projetam casas, encenam 

peças; e também casam, divorciam, emigram, mudam de religião” (MAGALHÃES, 

2013, p. 47).  

Um dado interessante é uma aparente atenção de Magalhães ao desfazimento de 

fronteiras defendido por Pina entre sua produção poética e a infantojuvenil, ao promover 

um tipo de cruzamento, ou, antes, um furo entre o registro discursivo “infantil” e o da 

																																																													
55	Pina	já	seria	personagem	em	outro	livro	de	Álvaro	Magalhães,	Isto	é	que	foi	ser!,	publicado	em	2001.		
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poesia produzida e publicada pelo escritor, por meio da construção de cenas de 

procedimentos de escrita por certo caros ao autor-personagem, como, por exemplo, no 

episódio em que o senhor Pina busca há “dias e dias” a palavra para finalizar um poema. 

Dando a entender que esta poderia estar embaixo de algum móvel, Puff retruca: 

“A palavra?” 
“Sim.” 
O Puff largou uma gargalhada cristalina. Depois, disse, ainda a sorrir: 
“As palavras não são coisas, pá.” 
“São sim.” 
“Coisas como cadeiras, mesas, canetas?” 
“Não. Coisas como palavras.” 
“Ah!” 
Fez-se um silêncio, que durou pouco. 
“Já sei”, gritou o Puff, pouco depois. “Tens ali dicionários cheios de 
palavras, e estão todas por ordem, como se estivessem numa formatura. 
Porque letra começa a tal palavra?” 
“Quem me dera saber. Mas não sei que palavra procuro até a ter 
encontrado. Na poesia, é assim.” 
O Puff fez um gesto de enfado: 
“Que estranhidão!” 
O senhor Pina ouviu aquilo e ficou com os pelos do bigode no ar. 
“O que disseste, Puff, aquela palavra...” 
“Pá? Oh, desculpa. Saiu-me. E como somos Amigos com letra 
grande...” 
“Não, a outra.” 
“Ah, estranhidão.” 
O senhor Pina deu um salto e ficou de pé. 
“É isso mesmo, Puff. Era essa a palavra que eu procurava.” 
 
     (MAGALHÃES, 2013, p. 32) 
 
 

 A palavra é encontrada de fato no poema “Luz”, em Os livros (2003), por 

indicação da própria narrativa que transcreve os três últimos versos da terceira estrofe. 

No poema, lemos uma reiterada indeterminação do sujeito poético embaralhado entre 

pronomes e parênteses – presumidamente apreendida pelo termo estranhidão –, de 

entonação um tanto borgiana:  

Talvez que noutro mundo, noutro livro, 
tu não tenhas morrido 
e talvez nesse livro não escrito 
nem tu nem eu tenhamos existido 
 
e tenham sido outros dois aqueles 
que a morte separou e um deles 
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escreva agora isto como se  
acordasse de um sonho que 
 
um outro sonhasse (talvez eu), 
e talvez então tu, eu, esta impressão 
de estranhidão, de que tudo perdeu 
de súbito existência e dimensão, 
 
e peso, e se ausentou, 
seja um sonho suspenso que sonhou 
alguém que despertou e paira agora 
como uma luz algures do lado de fora. 

 

 O poema integra a segunda parte, intitulada “Livro segundo”, de Os livros, 

penúltimo livro de Pina, circundado cronologicamente por duas antologias, Poesia 

reunida 1974-2001, de 2001, e Poesia, saudade da prosa – Uma antologia pessoal, de 

2011, e talvez por isso concentre – atenuado o tom mais impessoal e indeterminado dos 

primeiros livros, embora sem perder o teor abstracionista, imprimido já na epígrafe de 

Tchouang Tseu, ou Chuang-Tzu, filósofo taoista chinês do século IV a.C., que diz: 

“Como uma paisagem entrando pela janela de um quarto vazio” – alguns textos basilares 

na formulação do que podemos tomar como sua arte poética, como, por exemplo, o 

próprio poema que levará o título de “Arte poética”, ao colocar em cena o jogo entre os 

dois planos figurativos, o literal e o literário, e que parecem mover grande parte de seus 

versos: 

Vai pois, poema, procura 
a voz literal 
que desocultamente fala 
sob tanta literatura. 

 
Se escutares, porém, tapa os ouvidos, 
porque pela primeira vez estás sozinho. 
Regressa, então, se puderes, pelo caminho 
das interpretações e dos sentidos. 
 
Mas não olhes para trás, não olhes para trás, 
ou jamais te perderás; 
e teu canto, insensato, será feito 
só de melancolia e de despeito. 
 
E de discórdia. E todavia 
sob tanto passado insepulto 
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o que encontraste senão tumulto, 
senão de novo ressentimento e ironia? 
    
 

Uma vez mais lemos, na disposição textual de versos irregulares, ordenados aqui 

em quatro estrofes, e com rimas intercaladas em abba, abba, aabb, abba, a descrição 

contraditória e ambígua de uma confrontação entre a voz literal de um presente e o peso 

de um passado “insepulto” em tumulto e embate de vozes, através da personificação do 

“poema” em seu incontornável esvaziamento. O texto se dirige ao poema, quando não 

sabemos ao exato se é a ele ou antes a um registro elocutório difuso que se confunde 

ironicamente com o próprio estatuto discursivo do sujeito lírico. 

Mas gostaria de salientar, recuperando a narrativa de Magalhães, o deslocamento 

que nela se opera do sujeito “biografado” para uma dimensão fabulatória através do 

borramento entre o nome comum de sua pessoa real, Manuel António Pina, o seu nome 

próprio como assinatura e como poeta e o nome do personagem fictício “Senhor Pina”, 

sem linhas demarcatórias entre as diferentes instâncias enunciativas. Porém, ao 

localizarmos a palavra empregada num de seus livros, num poema de fato publicado, é 

possível entrever, para além da constatação de um jogo lúdico-discursivo, um certo ponto 

cego que toca em cheio tanto a problematicidade própria ao entrecruzamento entre os dois 

tipos de discursos produzidos em sua obra, como também algo da forte carga de 

indeterminação enunciativa do sujeito poético que atravessa toda a sua escrita, e que pode 

estar sugerida por uma reversibilidade do que já vai dito na epígrafe ao livro de 

Magalhães, “As coisas sérias que cómicas que são”, frase do próprio Pina, podendo aqui 

ser lida como “As coisas cómicas que sérias que são”. Pina, como poeta e autor de livros 

infantojuvenis, procura sempre que pode, como que a reiterar um programa, borrar esses 

limites, e o faz, por exemplo, quando afirma, numa de suas falas, a sua ligação com o 

personagem de A.A. Milne, que dará posteriormente o mote para o livro de Magalhães: 
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Winnie the Pooh é um dos mais persistentes ruídos de fundo da minha 
relação com as coisas e com a literatura, para não falar da minha relação 
comigo mesmo. Pooh e o seu olhar desprendidamente curioso 
intrometeram-se, eu é que sei!, constantemente na minha vida. 
Principalmente em certas respostas que a minha vida me vai dando, 
onde me parece escutar a silenciosa voz da feliz e amável sabedoria de 
um Urso Com Muito Pouco Miolo, que talvez seja afinal, quem sabe?, 
a voz elementar da própria existência, pois que, convocando agora 
Alberto Caeiro, talvez haja metafísica bastante em não haver metafísica 
nenhuma.  (PINA, 2009, s/p) 

 
Já a passagem indica uma possível entrada de leitura para uma primeira articulação 

entre o universo do personagem infantil e a poética de Fernando Pessoa, encontrada numa 

ligação sugerida por um texto de Américo Lindeza Diogo, intitulado “Caeiro e Winnie-

the-Pooh: a Infância, o Ceptismo, o Clown” (DIOGO, 1994), no qual o crítico propõe, a 

partir das chaves do ceticismo e da intimidade, uma aproximação direta entre Alberto 

Caeiro, e as crianças de seus poemas, e a figura de Puff ou Pooh: “Caeiro é uma história 

sobre a infância que, tal qual Peter Pan, no-lo dá, a um tempo, como um lugar encantado 

e a impossibilidade desse lugar: intimidade ou sono de cem anos” (DIOGO, 1994, p. 84). 

O autor chega a se referir a certa “configuração clownesca” (ibid., p. 86) na obra do 

heterônimo, afirmando que a poética caeiriana da espontaneidade seria, portanto, como a 

de Pooh, que “(não esqueçamos, é poeta)”, e não como a do Coelho, incapaz de fazer algo 

sem antes pensar: “A espantosa realidade das coisas/ É a minha descoberta de todos os 

dias. / Cada coisa é o que é,/ E é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra,/ E quanto 

isso me basta.” (PESSOA, 2003, p. 234).  

O argumento de Lindeza Diogo baseia-se na ideia de que a literatura infantil da qual 

Winnie-the-Pooh é epítome levaria a intimidade da torre de marfim para a intimidade do 

que ele nomeia como nursery: “Se esta é transformada em pastoral povoada pelos 

bonecos de brinquedo e pelo seu possuidor, Caeiro faz evoluir aquela intimidade no 

espaço ‘autônomo’, ficcional, neste caso, da literatura pastoral” (DIOGO, 1994, p. 81): 

“Eu nunca guardei rebanhos,/ Mas é como se os guardasse./ Minha alma é como um 



	

	 127	

pastor,/ Conhece o vento e o sol/ E anda pela mão das Estações/ A seguir e a olhar.” 

(PESSOA, 2003, p. 203).  

Podemos pensar ainda em alguma aproximação entre o paganismo de Caeiro e a 

filosofia taoísta por trás da espontaneidade de Winnie-the-Pooh. Em 1982, o escritor 

Benjamin Hoff lança o livro The Tao of the Pooh, no qual usa alegoricamente as 

características ficcionais de Pooh para explicar, através dos episódios e diálogos entre o 

urso e os outros personagens da história, os princípios do sistema de pensamento taoista: 

“‘O Coelho é esperto’, disse Pooh pensativo./ ‘É’, concordou Piglet, o ‘Coelho é esperto.’/ 

‘Tem miolos.’/ ‘É’, confirmou Piglet, ‘o Coelho tem Miolos.’/ Silêncio./ ‘Acho que é por 

isso que nunca entende nada de nada’, finalizou Pooh.” (HOFF, 1995, p. 14) – não é 

difícil lembrar, com essa passagem, da lição maior de Caeiro, a da “aprendizagem do 

desaprender” (PESSOA, 2003, p. 217), em que “pensar é não compreender...” (PESSOA, 

2003, p. 204).  

A indicação de uma pertinência do “infantil” na figura de Caeiro é também 

ressaltada por José Gil, quando fala da “visão infantil do mundo” (GIL, 1999, p. 17) como 

regente de um princípio primeiro da sua “filosofia” que é a de “simplesmente ver” as 

coisas: “Aprender a desaprender, como escreve Caeiro, para se ter acesso a uma visão 

espontânea e natural. Isso não equivaleria, de algum modo, a retornar à infância, à 

frescura e à ingenuidade primeiras do olhar infantil?” (ibid.). Contudo, o paradoxo desta 

poética seria justamente o de um olhar “do primeiro homem” ser alcançado só depois de 

se ter atravessado toda a história, ou seja, “após a construção e a destruição das 

civilizações que se sucederam na Europa” (GIL, 1999, p. 18), paradoxo formulado 

igualmente por Eduardo Lourenço, ao falar sobre a vontade expressa nessa poesia: 

Mas o que é, do que vive em cada poema é da distância (infinita) que 
separa consciência e mundo, olhar e coisa vista. Caeiro nasce para a 
anular, mas é no espaço que separa olhar e realidade, consciência e 
sensação que o seu verbo (a sua voz) irónica e gravemente se articula.  

      (LOURENÇO, 1981, p. 39) 
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Não é difícil ver na entonação marcadamente melancólica de muitos versos de 

Pina um franco diálogo com a poética de Pessoa, como já afirmado por alguns críticos. 

Fernando Pinto do Amaral, por exemplo, ressalta uma “principal (e muito pessoana) 

obsessão desta poesia: tentar saber até que ponto o eu que escreve (ou sente) o real pode 

afirmar-se como um eu consciente, face a um poder que o excede e lhe traça as 

coordenadas desse real” (AMARAL, 1990, p. 166). Essa obsessiva indeterminação, 

passando muitas vezes pela construção de uma impessoalidade atravessada por 

indagações de cunho ontológico ou metafísico, resvalam em versos que trazem a infância 

cerceada por uma atmosfera nostálgica de desencanto, o que percebemos em muitas 

passagens, como, por exemplo, em “O espelho”, do livro Nenhum sítio, de 1984: “A 

corrupta luz da infância/ ilumina o rosto de um desconhecido, o meu rosto, e olha-o com 

olhos cegos./ (...)/ As palavras não chegam para levar-me onde fora/ da infância está 

alguma coisa: isto que quer falar” (PINA, 1992, p. 125); ou em “Alguém atrás de ti”: 

“Que coisa morreu/ na minha infância/ e está lá a ser eu?/ A lâmpada do quarto? A 

criança?” (ibid., p. 127); e, ainda, “A infância vem/ pé ante pé/ sobe as escadas/ e bate à 

porta/ – Quem é?/ – É a mãe morta/ – São coisas passadas/ – Não é ninguém” (PINA, 

2012, p. 244), do poema “As vozes”, em Nenhuma palavra, nenhuma lembrança.   

Entretanto, para além da “matéria metafórica da infância” (PINA, 2012, p. 67) 

encenada como melancolia, é indo até a produção infantojuvenil do autor, que 

encontramos em seu primeiro livro O País de Pessoas de Pernas para o Ar, um grupo de 

histórias aos quais Osvaldo Silvestre irá se referir como “um dos grandes momentos da 

tradição blasfema da literatura portuguesa no século XX, tradição lançada pelo poema 

VIII do ‘Guardador de Rebanhos’, de Caeiro, que MAP explicitamente cita na primeira 

história, ‘O menino Jesus não quer ser Deus’” (SILVESTRE, 2008, s/p). Teríamos então 
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ali uma “brevíssima joia blasfema” (ibid.), para a qual o leitor na época, por uma falta de 

entendimento derivada da falta de condições sociais e históricas, não estaria preparado 

dado o seu grau de estranheza: 

Até que um dia o menino Jesus foi ter com S. José e disse-lhe:  
- Pai, não quero ser mais Deus. 
- Isso não é comigo, é com a tua mãe.   
Foi ter com a Virgem Maria. Mas ela disse-lhe:  
- Agora já és Deus e pronto. Já não se pode fazer nada. Tu hás-de 
habituar-te, a mim a princípio também me meteu confusão. E agora vai 
estudar, porque amanhã tens que ensinar os doutores da lei. 
O menino Jesus ficou muito triste e nessa noite não estudou nada. O 
milagre dos doutores por pouco não ficava estragado. Nossa Senhora 
zangou-se e disse-lhe que o acusava à pomba. Mas ele, como era Deus, 
sabia tudo; portanto sabia que as pombas não fazem mal a ninguém e 
ria-se da Virgem Maria. S. José também lhe dizia; 
- Não metas medo ao rapaz. Não te calas com o diabo da pomba, tu és 
mais é maluca. 
E ela muito zangada respondia-lhe: 
- Não tens nada com isso. Ainda se o menino fosse teu filho, mas não. 
Falas só para questionares, és mau. Daqui a pouco começas para aí a 
dizer porcarias. 
Mas estas discussões acabavam sempre bem, porque o menino Jesus 
fazia um milagre.  

  (PINA, 2011, p. 22-25) 
 

 Na sequência da narrativa, temos a aparição do filho de um dos vizinhos de S. 

José, um menino muito mau chamado “Alberto Caeiro”, “que nunca ia à escola” e “que 

se metia com as raparigas” (ibid., p. 26). O menino Jesus lhe invejava porque o garoto 

sabia nadar muito bem, além de ser dono de uma “caverna” ao pé do rio. Por vezes, 

espiava-o lá dentro com as raparigas a comer. E afinal o que mais queria o menino Jesus 

era poder ser Alberto Caeiro. Então propõe ao rapaz de trocarem de lugar: “– Ou trocas 

comigo ou transformo-te num porco” (ibid., p. 30). O rapaz muitíssimo assustado foge 

para casa, mas o menino Jesus tem seus poderes e o faz voltar. Sem escolha e acertados 

no trato vão para a floresta e fazem a troca. Mas depois o menino Jesus constata que por 

fazer as coisas de um modo tão perfeito acabou que a troca tinha dado “na mesma”. Para 

termos mais claro o diálogo acionado pela narrativa, recobro aqui algumas passagens da 

oitava parte de “O Guardador de Rebanhos”, de Caeiro: 
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Num meio-dia de fim de primavera 
Tive um sonho como uma fotografia. 
Vi Jesus Cristo descer à terra. 
Veio pela encosta de um monte 
Tornado outra vez menino, 
A correr e a rolar-se pela erva 
E a arrancar flores para as deitar fora 
E a rir de modo a ouvir-se de longe. 

 
Tinha fugido do céu. 
Era nosso demais para fingir 
De segunda pessoa da Trindade. 
[...] 
Nem sequer o deixavam ter pai e mãe  
Como as outras crianças. 
O seu pai era duas pessoas –  
Um velho chamado José, que era carpinteiro, 
E que não era pai dele; 
[...] 

Hoje vive na minha aldeia comigo, 
É uma criança bonita de riso e natural. 
Limpa o nariz ao braço direito, 
Chapinha nas poças de água, 
Colhe as flores e gosta delas e esquece-as. 
Atira pedras aos burros, 
Rouba as frutas dos pomares 
E foge a chorar e a gritar dos cães. 
[...] 

 
A mim ensinou-me tudo. 
Ensinou-me a olhar para as cousas. 
Aponta-me todas as cousas que há nas flores. 
Mostra-me como as pedras são engraçadas 
Quando a gente as tem na mão 
E olha devagar para elas. 
 
[...]  
 
Damo-nos tão bem um com o outro 
Na companhia de tudo 
Que nunca pensamos um no outro, 
Mas vivemos juntos e dois 
Com um acordo íntimo 
Como a mão direita e a esquerda. 
[...] 
 
Esta é a história do meu Menino Jesus. 
Por que razão que se perceba  
Não há de ser ela mais verdadeira 
Que tudo quanto os filósofos pensam  
E tudo quanto as religiões ensinam? 
 
  (PESSOA, 2003, p. 209-212) 
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Silvestre diz que Pina ali estará propondo ‒ mais do que uma entrada na literatura 

infantil por uma porta que não existia, a da grande tradição lançada por Lewis Carroll ‒ 

duas formas de heresia: “Carroll & Caeiro”. O crítico se refere a uma problemática 

lançada desde o início pela obra do autor, em particular, sua obra infantil: o dado de a 

criança, ou o “infante”, “ser e não ser o leitor natural” (SILVESTRE, 2008, s/p) desses 

textos, reportando-se sobretudo ao fato de, diante desta produção, estarmos diante de um 

desfazimento da ideia de qualquer “contrato de leitura”. É ainda Silvestre quem atenta 

para o entendimento da obra de Pina enquanto “um sistema de vasos comunicantes que 

torna improcedentes os esforços para separar a poesia da literatura para crianças” 

(SILVESTRE, 2013, p. 118). E o que parece interessante, nesse sentido, é a forma com a 

qual Pina opera, não uma, mas uma dupla contravenção, ou “heresia”, justamente por 

fazer, na trilha nonsense de Carroll, a apropriação irônica de Fernando Pessoa através de 

um campo que não será o da “poesia”, mas o da chamada literatura para crianças, 

provocando uma forma desordenada de contato com a Literatura, deslocando em 

procedimento, em estratégia, distração, o peso da história e dos livros. E talvez aqui seja 

importante um breve recuo no percurso dialógico da poesia portuguesa com a herança 

pessoana para entendermos um pouco melhor o contexto dessas duas formas de “heresia”. 

 

 

4.3. Sorriso do gato  

 

Entre o final dos anos 1920 e os anos de 1960, aproximadamente, é possível 

identificar na poesia portuguesa sucessivas formas de ligação, recusa, diálogo e 

deslocamento em relação ao legado de Pessoa e do modernismo de Orpheu, ilustradas 

através de inúmeras manifestações teóricas e polêmicas trocadas em torno de questões 
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estéticas, poéticas e ideológicas entre, por exemplo, as revistas literárias de cada período, 

como as revistas Presença, as muitas surgidas com o neorrealismo e os Cadernos de 

Poesia. Quando a revista Presença (1927-1940) se extingue e começa a ganhar força o 

movimento neorrealista, a literatura portuguesa vive um clima de grande polêmica entre 

as concepções da “poesia pura” e da “poesia social”, que no fundo já representava uma 

crise do processo modernista iniciado pela geração de Orpheu. E vai ser em 1951, à frente 

da organização dos Cadernos de Poesia,56 que Jorge de Sena apresenta a nota 

característica de sua visão testemunhal57 da expressão poética : “Se o fingimento é, sem 

dúvida, a mais alta forma de educação, de libertação e esclarecimento do espírito 

enquanto educador de si próprio e dos outros, o testemunho é, na sua expectação na sua 

discrição, na sua vigilância, a mais alta forma de transformação do mundo” (SENA, 1961, 

p. 25-26). A menção a Fernando Pessoa é evidente. Sena denuncia em Pessoa um 

distanciamento da experiência vivida, a negação da experiência da vida e do seu próprio 

tempo. A defesa de uma poética do testemunho implica assim a “relação crítica entre 

poesia e História”, articulando o poético a um compromisso ético com o outro e o mundo.  

Já se pensarmos na obra poética de Sophia de Mello Breyner Andresen, por 

exemplo, a ideia de um senso testemunhal no sentido evocado por Jorge de Sena não 

deixa de estar presente, mais especificamente a partir de seu Livro Sexto, de 1962, no qual 

																																																													
56	Em	1940,	entre	a	extinção	da	revista	Presença	e	o	aparecimento	do	Novo	Cancioneiro	(1941),	os	dois	
espaços	editoriais	mais	 representativos	da	atmosfera	de	polemismo	presente	no	quadro	da	 literatura	
portuguesa	 daquele	 momento,	 ambos	 girando	 em	 torno	 da	 questão	 do	 entendimento	 da	 finalidade	
artística	da	poesia,	surge	em	Lisboa,	com	o	propósito	de	uma	superação	ética	do	impasse,	sem	abrir	mão	
da	diversidade	estética,	os	Cadernos	de	Poesia	 (1940-1953),organizados	pelos	poetas	Tomás	Kim,	José	
Blanc	e	Ruy	Cinatti.	
57	 Trazendo	 o	 lema	A	 poesia	 é	 só	 uma,	 porque	 afinal	 não	 há	 outra,	 a	 poesia	 é	 então	 definida	 como	
compromisso	intencional	e	relacional:	“um	compromisso	firmado	entre	um	ser	humano	e	o	seu	tempo,	
entre	uma	personalidade	e	uma	consciência	sensível	do	mundo,	que	mutuamente	se	definem”	(LOPES;	
SARAIVA,	1996,	p.	238).	Deste	modo,	 todo	ato	poético	configura	um	ato	de	transformação	do	mundo	
mediado	pela	dialética	da	ação	e	do	conhecimento.	A	ideia	de	um	compromisso	com	o	seu	tempo	através	
da	“consciência	sensível	do	mundo”	(ibid.)	é	importante	para	perceber	a	oposição	que	o	autor	vai	operar	
entre	a	ideia	de	testemunho	e	a	de	fingimento	enquanto	paradigma	poético.	
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é possível reconhecer uma clara vocação testemunhal e interventiva, com o olhar poético 

vinculado a uma consciência moral de um “olhar vigilante”. Já em um texto datado de 

1975, intitulado “Poesia e Revolução”, a poeta afirma: “É a poesia que torna inteiro o 

meu estar na terra. E porque é a mais funda implicação do homem no real, a poesia é 

necessariamente política e fundamento da política” (ANDRESEN, 1986, p. 75).  

Sophia e Sena enfrentam a dificuldade de se afirmar perante a herança poética de 

Fernando Pessoa e, ao evitarem o extremismo assumido por autores do neorrealismo, 

encontram uma maneira de, ao mesmo tempo, aliar uma prática poética própria ao 

posicionamento político contra a ditadura.58 Assim, não se eximindo de participar de seu 

tempo, a poética seniana forjaria um discurso poético marcadamente político, no espectro 

mais amplo da palavra, em que o testemunho surgiria como uma “tarefa primordial”. É 

esse posicionamento de Sena que o fará “figura tutelar” para alguns dos poetas que 

iniciaram sua trajetória na década de 1970. E é na esteira do modo particular com o qual 

Jorge de Sena conduzia seu trabalho crítico que podemos reconhecer sua ressonância no 

papel crítico e ensaístico exercido por Joaquim Manuel Magalhães ao longo das décadas 

de 70 e 80, no sentido da defesa de uma “ética da poesia e o desejo de renovação de 

comportamentos estéticos” (ALVES, 2006, p. 37), como aponta Ida Alves: 

Essa perspectiva mais se amplia para os jovens poetas em pleno 
acirramento da guerra colonial, já fartos de uma ditadura que corroera 
até o osso o corpo da nação, moldando uma sociedade corrompida e 
estagnada. Em poetas como Joaquim Manuel Magalhães e João Miguel 
Fernandes Jorge nota-se esse olhar questionador, a mesma coragem em 
rever a História, enfrentando-a, confrontando-a. Neles está em eco o 
tom irônico, por vezes agressivo e/ou arrogante seniano e a necessidade 
de não calar, de não entrar em conluios”. (ibid., p. 35) 
 

																																																													
58	Sofia	de	Sousa	Silva	lembra	que	ambos,	Sophia	e	Sena,	se	dedicarão	“sobretudo	a	partir	da	década	de	
1960,	à	descoberta	de	um	possível	sentido	de	comunhão	para	a	arte	[...].	Apesar	de	seu	papel	ativo	de	
resistência	 à	 ditadura	 de	 Salazar,	 Sophia	 e	 Sena	 procuram	 preservar	 a	 poesia	 como	 um	 terreno	 de	
liberdade,	e	não	 fazer	dela	um	 instrumento,	como	entendiam	os	neorrealistas.	Há	poemas	militantes,	
mas,	de	modo	geral,	não	se	encontra	na	obra	de	qualquer	desses	dois	autores	uma	ideia	de	submissão	da	
arte	a	um	projeto	político”.	(SILVA,	2012,	p.	121)	
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Já o que irá revelar o trabalho de escrita de alguns autores surgidos após a 

Revolução de 74 será então certa descrença na possibilidade dessa convergência, além de 

uma desvalorização do poder da palavra poética. Ocorre que, passados alguns anos do 25 

de Abril, muitas ilusões e crenças caíram por terra, abrindo para muitos uma profunda 

consciência de desencanto: “Pese embora a dissolução da ditadura política, o sistema 

endemicamente conservador da sociedade portuguesa continua sinistro” (SANTOS, 

2014, p. 143), e nessa consciência, uma gradativa abertura a intervenções dos próprios 

poetas “cada vez menos dispostos a abdicar da crítica da poesia e a interrogar a crítica de 

dentro da literatura” (ibid., p. 140). Seguem passagens do texto “Uma geração 

dessatisfeita”, publicado em 1981, em que Joaquim Manuel Magalhães dirá: 

Numa época de declarações de fé poéticas, de tentativas de novos 
movimentos e de buscas de fazer passar por vanguarda um seguidismo 
melhor ou pior disfarçado das efectivas vanguardas de princípio de 
século (tanto faz seguir Aristóteles como Duchamp), é importante 
encarar uma certa dimensão da poesia: o seu curso não tem, apesar de 
repetidas visões milenaristas. Mas, como esta, ela tem de arrancar 
propostas que sejam centrais por se aproximarem da possibilidade de 
promover um confronto com o real que existe. E quem diz poesia, diz 
de uma vez por todas as outras artes. 
Os poetas, sujeitando-se à penúria mental de políticos que se diziam 
ligados a algumas ideologias heróicas, tornaram-se lugares vazios de 
exemplo. [...] 
Há cada vez mais uma revolta que não sabe que palavras usar porque 
lhe estragaram os sentidos de maior sedução: socialismo, justiça, 
igualdade. Sobretudo porque lhe retiraram a liberdade de poder instituir 
realmente o seu desejo de transformação do real. [...] 
O acto poético é como a coragem de ter entrado com tanques pelo 
totalitarismo, ocupado postos de comunicação e aeroportos, inundado 
de euforia as ruas, promovido a paz, como no 25 de Abril entre nós. 
Mas não pode parar para deixar que grupos matreiros acanalhem a 
conquista da esperança. (MAGALHÃES, 1981, p. 365-366-368) 

 

Esse breve apanhado talvez seja útil para contextualizar, embora de forma 

abreviada e parcial, certa atmosfera dos anos portugueses de 1970 em diante, não no 

sentido de uma apreensão propriamente histórico-cronológica mas antes como forma de 

perceber algumas das linhas de força em jogo no cenário de aparição da escrita de Manuel 
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António Pina. Nesse sentido, é bom frisar ainda que estaríamos diante de duas situações 

que, no caso de Pina, em especial, se entrecruzam: o campo discursivo da produção 

infantojuvenil e o da poesia mais propriamente. Destaco aqui este último, com a 

recuperação do que Martelo irá ressaltar como “atitudes reactivas” diante de valores 

atrelados ao pensamento poético dos autores de 1960, ao ressaltar justamente as 

colocações de Joaquim Manuel Magalhães, no início da década de 1980, quando é 

possível notar em alguma poesia uma crescente ideia de transparência em sua forma mais 

“realista” de discurso poético, em que as “visões textualistas” da década anterior serão 

“profundamente postas em causa” (MARTELO, 2007, p. 43).  

É no contexto da aparição desse outro entendimento de poesia, sem esquecer o 

caráter sempre particular e múltiplo desse(s) “entendimento(s)”, que Martelo procura 

localizar a poesia de Pina, numa dicção tomada como mais ou menos próxima a de 

António Franco Alexandre e Nuno Júdice, como já ressaltado aqui, no primeiro capítulo, 

entre uma tentativa de conciliação da “evidenciação da textualidade da poesia com a 

renovação de um lirismo mais figurativo e com retorno a uma maior linearidade do ponto 

de vista sintáctico” (MARTELO, 2007, p. 44). Mas o fato é que a relação da produção de 

Manuel António Pina com as tendências das poéticas da época permanece tensa e em 

contradição contínua, não deixando de, com isso, apontar para uma ideia de inadequação 

e anacronismo – daí inclusive a compreensão por parte da crítica de sua inclinação tardia 

–, e por vezes resvalando até numa má compreensão, o que teria a ver também, e 

justamente, com o modo com o qual Pina maneja, reatualiza e reinscreve o diálogo com 

a herança de Fernando Pessoa naquele momento.  

Refiro-me a uma das primeiras críticas que recebe, relativa ao seu livro Aquele 

que quer morrer, de 1978, do próprio Joaquim Manuel Magalhães, apontado então como 

um “exercício”, “infelizmente namorado de heteronímias, onde a colagem se continua a 
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tentar” (MAGALHÃES, 1981, p. 166). Embora, como ressalta Rita Basílio, Magalhães 

tenha sido “um dos primeiros e principais responsáveis pela divulgação da obra inicial de 

MAP” (2017, p. 32), a sua crítica dá a ver um claro desencontro ou descompasso da poesia 

de Pina em relação a um certo desenho de época. A crítica de uma “sombra” pessoana em 

Pina é relativa também à criação não exatamente de “heterônimos” quanto de autores de, 

como os nomeia, heterobiografias, como é o caso de Clóvis da Silva e Slim da Silva, 

assinaturas-personagens de seu primeiro livro Ainda não é o fim nem o princípio calma é 

apenas um pouco tarde, de 1974. Segue o texto “C. da Silva”, da seção intitulada 

“Segunda Pessoa (1965, 1966)”, seguido da epígrafe de Carroll: “Well, now that we have 

seen each other”, said the Unicorn, “if  you’ll believe in me, I’ll believe in you. Is that a 

bargain?”, de Through the Looking-glass: 

Nenhuma morte foi mais pequena do que (1966) a de Clóvis da Silva. 
Estava a coçar o cu quando um camião carregado de fruta lhe passou 
por cima. Não teve tempo de dizer uma palavra, ele que poderia ter dito, 
se se lembrasse, algumas das coisas mais importantes deste século. Nem 
uma simples denúncia, um tropesto, um dos maiores revolvetados de 
sempre! Molto sobre uma sapateira de peões, um espírito 
estulturalmente desobediente! A morte surpreendeu-o a caminho da 
casa de Flávio dos Prazeres, com quem trabalhava na elaboração de um 
grande projecto literário, definitivamente prejuficado. De Clóvis se diz 
que um dia, entramigos, afirmara: “A littratura morreu. Eu e Flávio lhe 
faremos o emperro”. Aqui se reúnem alguns poemas de Clóvis (é 
dedicado a Plágio dos Fazeres o poema “Van Gogh Mondrian”), 
datados de 1965 e 1966, os poucos que foi possível salvar da destruição 
a que a irmã procedeu nas suas roubas e babéis. De acordo com as datas 
dos textos, dividiu-se a obra recolhida em duas partes: A décima oitava 
infância de Clóvis da Silva e As pessoas e outros poemas de Clóvis da 
Silva. (PINA, 2012, p. 31) 
 

 
 No texto, de tom explicitamente sarcástico, salta aos olhos os “erros” de 

ortografia, ou antes, o embaralhamento de letras nas palavras “tropesto”, “revolvetados”, 

“molto”, “estulturalmente”, “prejuficado”, “littratura”, desajustes, defeitos ortográficos 

que remetem diretamente a algo bastante parecido no jogo promovido em O têpluquê,59 

																																																													
59	Cf.	p.	107	[Caixa	de	brinquedos	II]	
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que sairia em 1976, “Esta história (em vez de dizer esta história, dizia esca escória) tem 

uma moral, é das que tem moral: todos os defeitos de pronúncia (como os outros defeitos 

todos, há uma história para cada defeito) têm também virtudes de pronúncia, senão eram 

defeitos perfeitos” [PINA, 2014, p. 27 (negrito, no original em cores, do autor)]. Quanto 

ao anúncio da morte da literatura, e que seria, portanto, a morte do próprio Clóvis da Silva 

– atropelado por um camião quando estava a coçar o cu, o que significa que não estava 

propriamente a fazer nada, distraído, desapercebido, tomado de supetão por um choque, 

um acidente, morte tola, desastrada, sem tempo para dizer “uma palavra” –, também 

podemos pensar na proximidade, naquele momento, da aparição do texto “A morte do 

autor”, de Roland Barthes, em 1968. E nesse sentido, a cena heterobiográfica descrita não 

deixa também de brincar com a encenação do próprio desajuste que são as assinaturas, os 

nomes, os autores das obras, na consciência precisa de ser (d)efeito de linguagem, “jogo 

de autorias” (GAGLIARDI, 2019). Como ressaltam Zenith e Martins: 

A heteronímia não se reduz a uma simples ficção dramática, mas é o 
desenvolvimento complexo de um efeito de linguagem preciso, que 
consiste no facto de um enunciador específico estar 
indestrinçavelmente ligado a cada específico enunciado. E tal 
heteronimização satura todos os campos da atividade literária possível. 
(PESSOA, 2012, p. 27) 
 

 
 Recupero aqui também uma passagem do próprio Fernando Pessoa, em que 

gostaria de sublinhar a forma como a palavra divertimento aparece ironicamente em 

segundo plano, quase sem importância, ao lado de uma possível contribuição para 

“engradecer o universo”: 

Tornando-me assim, pelo menos um louco que sonha alto, pelo mais, 
não um só escritor, mas toda uma literatura, quando não contribuísse 
para me divertir, o que para mim já era bastante, contribuo talvez para 
engrandecer o universo, por quem, morrendo, deixa escrito um verso 
belo deixou mais ricos os céus e a terra e mais emotivamente misteriosa 
a razão de haver estrelas e gente. (PESSOA, 1993, p. 83, grifo nosso) 
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Parece ser desse caráter de “divertimento” que Pina tenta se apropriar com seus 

jogos de heterobiografias, como mais uma forma de encenar uma impessoalidade e um 

apagamento/deslocamento do sujeito poético que tanto move seus versos, assim como 

também na apropriação nonsense que fará de Alberto Caeiro, em seu livro O País de 

Pessoas de Pernas para o Ar, ao realizar no espaço discursivo da ludicidade infantil uma 

dupla contravenção, ou heresia, como diz Silvestre, tanto pela via do livro para crianças 

– levando em conta a atmosfera de cerceamento e controle que essa produção sofria na 

época, e disso vale ressaltar inclusive a marca de uma contravenção também política –, 

como pela via da apropriação poética do heterônimo pessoano travestido no universo 

inusitado de Carroll, quebrando de algum modo o nome, os nomes, a assinatura, num 

contato desordenado com a Literatura, ao exercer uma infância também como e com a 

linguagem, e escapando, em sua anacronia, a qualquer tipo mais evidente de apreensão 

programática de época, como que numa ação por trás da cena.  

Por outro lado, é certo que o diálogo de Pina com Pessoa transpassa em muito a 

dimensão de uma apenas ludicidade irônica entre instâncias discursivas, e nesse sentido 

talvez estejamos mais próximos do que Eduardo Prado Coelho propõe quando vai se 

referir ao tipo de reescrita de Pessoa operado por Pina, uma reescrita sem “pathos” 

aparente, entre uma indiferença e uma indiferença, o que volta a tocar, em alguma 

medida, a figura intermitente do coração em seus versos, assim como na ideia de uma 

comoção paradoxalmente desdramatizada, na realização de uma “poesia nem por isso 

lírica/ nem por isso provavelmente poesia”, desconcertante como um “sorriso de gato, 

podendo ir ao ponto de ter um sorriso de gato sem gato” (COELHO, 2001, s/p ), e a quem 

nós, com Alice, perguntamos: “Gatinho de Cheshire – [...] – Podia me dizer, por favor, 

qual o caminho pra sair daqui?” (CARROLL, 2015, p. 68). A resposta certamente não 
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teremos. Mas fica o poema, e aqui, no exemplo, “Tanta terra”, de Nenhuma palavra, 

nenhuma lembrança: 

Tanta terra, 
Tantas palavras sob tantas palavras. 
Regressa como um corpo o coração  
à apenas existência, 
 
lembrança de  
alguma coisa lida: 
o rosto da mãe, a trepadeira do jardim. 
Mãe afastei-me demais, perdi-me 
 
no meio de palavras minhas e palavras alheias, 
quem, se eu gritar, me ouvirá entre as legiões dos anjos? 
E nem isto me pertence, 
 
a tua ausência e o teu medo; 
nem estou na minha ausência, 
fui como um vaso e quebrei-me ou qualquer coisa assim.  
 
    (PINA, 2012, p. 235) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 140	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 
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A partir da leitura de procedimentos recorrentes na poética de Pina, vimos que 

uma “retórica do excesso” (BASÍLIO, 2017) presente em seus poemas é igualmente 

conduzida, em muitos momentos, por uma aspiração intermitente de “ingenuidade”, 

relacionada ao que o autor denomina como “primeiridão”, como um “tempo mítico em 

que olhámos o mundo e a nós próprios pela primeira vez, com olhos inocentes de palavras 

e de memória” (QUEIRÓS, 2011, s/p), como dirá, aspiração que se pronuncia de forma 

mais evidente em boa parte de seus livros infantojuvenis. Martelo afirma que a “infância” 

em Pina é um nome que será dado a certa dimensão reflexiva acerca do próprio lugar do 

pensamento e da linguagem. E nisso já se anuncia a ideia de uma inocência que não 

propriamente é a da criança, mas uma segunda, que de alguma forma se sabe inocente, e, 

portanto, é também uma mais perigosa inocência.  

Ao mesmo tempo, essa dimensão reflexiva estará presente em perguntas feitas 

pelo autor fora de seus poemas: “o que é, e para que serve, a literatura ‘para’ crianças? É 

alguma coisa distinta, e serve para alguma coisa distinta, da literatura ‘para’ adultos? E o 

que são, e para que servem, as crianças? E os adultos, o que são?” (PINA, 2000, p. 125). 

Ao lermos mais a fundo a frase de Nietzsche, com uma segunda, mais perigosa inocência, 

foi possível apreender melhor a amplitude dessa frase, a partir do contexto de seu 
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surgimento e da atmosfera que a provocou, de onde extraímos a relação entre a ideia de 

convalescença e a de uma “segunda inocência”, o que nos levou à associação 

baudelairiana da figura do convalescente e a da criança, referência direta, por sua vez, a 

um entendimento desta infância como índice emblemático da modernidade poética.  

 Mas a “segunda inocência” de Pina parece ir mais adiante. A convalescença 

baudelairiana, como renascimento e recuperação da capacidade de voltar a ver as coisas, 

não escapa a uma modulação que em Pina se daria pela própria contingência do tempo 

presente e a consciência de que esse retorno é, no final das contas, efeito de linguagem, 

desilusão e desencanto expressos de tantos modos em seus versos através da ironia, da 

citação, dos desajustes sintáticos e em certos deslizamentos de elementos de fora para 

dentro da esfera discursiva dos poemas, com a voz enunciativa em intermitente desajuste, 

dividida entre a voz literal e a voz de Literatura, o que se traduz na textualidade de viés 

ontologicamente forte muitas vezes interrompida abruptamente por elementos externos, 

e que pode ser sintetizada pela colocação de Lage de um encontro “no mesmo poema, da 

densidade metafísica com o quotidiano doméstico” (LAGE, 2016, p. 45) como uma das 

características maiores dessa poética. O coração estaria então no entre desses dois lados, 

esse coração que no verso afinal pode ser o livro como pergunta, este algo, este isto 

dizendo “eu” em meio a uma “inumerável voz”: É isto um livro,/ esta espécie de coração 

(o nosso coração)/ dizendo ‘eu’ entre nós e nós? (PINA, 2012, p. 357).  

É entre nenhuma palavra e nenhuma lembrança que estão afinal todas as palavras 

e toda a memória, quando a inocência definitivamente perdida pode abrir espaço para a 

“falsa inocência e a verdadeira potência do espírito crítico” (DIDI-HUBERMAN, 2017, 

p. 139) da criança maliciosa: “virtuosidade das brincadeiras, cálculos com segundas 

intenções, complexidade das montagens produzidas”, ou até mesmo a insolência, 

discreta, em tom menor, deliberadamente tardia, sempre com certo sorriso “na fronteira 
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entre a candura e a ironia” (MARQUES, 2003, p. 52), de quem sabe afinal como “dançar 

sobre os destroços de tudo”: truques, furtos, roubos entre os pedaços de todos os livros.  

Nesse sentido, pensar nas encruzilhadas filológicas e discursivas em jogo na 

construção do conceito do eu lírico moderno é, e aqui muito ironicamente, dado o seu 

imbricamento de fundo com a infância que surge no século XVIII, também sinalizar de 

algum modo o intricado caminho de “resvalamentos, de substituições e de 

reinterpretações inconscientes ou inconfessadas” (GENETTE, 1987, p. 52-53) por trás de 

cada texto. O propósito, com isso, foi também o de procurar abordar o problema de uma 

relação entre “experiência poética” e infância para além de uma direção mais figurativa 

e metafórica entre as figuras do poeta e da criança, e assim tentar sinalizar melhor no que 

mais propriamente uma subjetividade enunciativa do sujeito lírico poderia coincidir com 

a infância no que se refere ao jogo entre emoção, sujeito, feitura do poema e o 

“movimento de linguagem” que os atravessa, como mencionado com Michel Collot, que 

sinaliza, nessa direção, estudos como os de Melanie Klein, Julia Kristeva e Donald W. 

Winnicott.  

A leitura de Gérard Genette, mencionada por Dominique Combe, sobre a Poética 

e a tripartição “pseudoaristotélica”, encontra-se em seu livro Introdução ao Arquitexto 

(1979). Nele, o autor desenvolve a ideia de que o objeto da poética não seria exatamente 

o texto em si, em sua singularidade, mas o que chama de arquitexto, ou seja, tudo aquilo 

que, já com o nome de transtextualidade em seu livro seguinte, Palimpsestos: a literatura 

de segunda mão (1982), entraria em relação de forma explícita, ou velada, com outros 

textos. Genette, ao contrário de estudos como os de Mikhail Bakhtin e Julia Kristeva, 

propõe como foco de seu trabalho as “interações semióticas entre textos literários 

propriamente ditos. O palimpsesto ao qual se refere diz respeito a um outro texto, anterior 

ao texto que o incorpora” (ALÓS, 2006, p. 16). Nessa direção, e tendo em vista o foco 
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privilegiado neste estudo, pensar o problema da citação na poesia de Manuel António 

Pina na perspectiva de Antoine Compagnon pareceu pertinente sobretudo pelo seu caráter 

de abertura e de um sentido essencialmente váriavel: “A citação não tem sentido em si, 

porque ela só se realiza em um trabalho, que a desloca e que a faz agir. A noção essencial 

é a de seu trabalho, de seu working, o fenômeno” (COMPAGNON, 2007, p. 47).  

Abordamos a teoria da infância com Giorgio Agamben, na esteira de Walter 

Benjamin e Émile Benveniste, para chegar à infância como um problema de linguagem e 

de experiência. Agamben remete à ideia de uma expropriação da experiência própria à 

poesia moderna, da qual podemos derivar também a impessoalidade das poéticas da 

modernidade. As proposições de Agamben sobre uma in-fância com e na linguagem, se 

não responde, em alguma medida, a uma problematização do eu lírico encenada pela 

permutação enunciativa permanente na poesia de Pina, se aproxima, na formulação de 

um infantilismo obstinado, do modo com o qual o poeta lança mão de uma infância 

compreendida como neôtenica, quer dizer, estendida ao longo da vida, compreensão que 

por sua vez endossa o seu argumento a favor de uma leitura conjuntiva de sua obra, sem 

demarcações entre os registros discursivos da literatura “infantojuvenil” e o da poesia.  

Foi o que propomos na última parte deste trabalho, ao tentar analisar como a 

escrita de Pina desloca, reatualiza e reinscreve o diálogo com a herança de Fernando 

Pessoa a partir de um outro lugar, em contraste e dissonância ao contexto mais amplo da 

poesia portuguesa. E o que, finalmente, lemos dessa apropriação de Pessoa feita por Pina, 

mais especificamente de seu heterônimo Alberto Caeiro, materializada no livro O país 

das pessoas de pernas para o ar, é a ideia de que tal apropriação ou, em resumo, tal 

objeto, acabaria por não ser compreendido, na altura de seu surgimento, nem por crianças, 

nem por adultos. Retomo Silvestre quando fala a respeito da “brevíssima joia blasfema”  

localizada nesse livro, para ressaltar a razão que aponta para a sua incompreensão na 
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época: a falta de entendimento e de preparo derivada da falta de condições “sociais e 

históricas”. O crítico não deixa de remeter com isso à situação comprometida dos meios 

de recepção da literatura infantojuvenil em Portugal, dada as condições de décadas de 

controle e censura, e que viria a sofrer grandes mudanças na década de 1970, com o fim 

da ditadura salazarista.  

Por outro lado, também podemos entender que, na poesia, o desenho do trajeto 

dialógico do legado pessoano, que atravessará inúmeras formas de ligação, recusa e 

deslocamento, acaba por não abarcar um procedimento como o de Pina, dado o seu caráter 

anômalo e inusitado, assim como seu grau de estranheza, o que o fará de algum modo 

escapar do campo mais habitual, o da poesia e da literatura, em que esse trajeto se 

desdobrou de tantos e contraditórios modos, ao longo do século XX. Nesse último 

sentido, podemos pensar numa infância como manifestação mais propriamente temática 

e figurativa, nos poemas de Pina, como topos privilegiado de modernidade poética, em 

seu diálogo dessa vez com o Fernando Pessoa hortônimo, em “sua principal (e muito 

pessoana) obsessão”, como dirá Fernando Pinto do Amaral, em questionar e 

problematizar a voz enunciativa.  

Contudo, mesmo se a conotação igualmente tardia de sua poética resvale na 

figuração melancólica da infância tão recorrente em seus poemas, isso não impede o 

lançamento de seus textos a um sentido de infância em outra direção, uma infância 

segunda, infância como gesto, procedimento e modulação, para a qual este estudo 

procurou se voltar. Mas é certo que essas infâncias se permutam e acabam por ter uma 

delimitação difusa e intercambiável, e é nessa fronteira oscilante e variável que parece 

justamente residir e se equilibrar a imagética controvertida de infância como modo 

particular de uso e (des)montagem do literário na escrita de Manuel António Pina, quando 

a ideia de literatura parece não estar muito longe do brinquedo – a criança que o manuseia, 
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“gira, vira seu brinquedo, arranha, sacode, bate contra as paredes, joga-o no chão” 

(BAUDELAIRE, 1995, p. 492) –, num desejo ao mesmo tempo de conhecimento e 

destruição. 
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Caixa de brinquedos III 
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Figura	9	-	Winnie-the-Pooh		
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																								Figura	10	-	Billy	the	Kid	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

																							
																									Figura	11	-	Aniki-Bóbó	
								[Cartaz	do	filme	de	Manuel	de	Oliveira,	1942]	
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Figura	12	-	Capa	da	1º	edição	(1958)	de	
A	meninar	do	mar	[Sophia	de	Mello	Breyner	Andresen]	

 
 

 
 

                       

     Figuras	13	e	14	-	1º	edição	(1912)	de	Bartolomeu	Marinheiro,	de	Afonso	Lopes	Vieira.	
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       Figura	15	–	capa	1º	edição	de	O	Senhor	Pina	
										[Álvaro	Magalhães],	Assírio	&	Alvim	(2013)	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
                           Figura	16	-	Laozi	
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Poemas - Manuel António Pina 

	

	

Primeiro poema 

   Sem horizonte ou lua, sem vento 
   nem bandeira 
   L. Von Maaske 
 

A palavra, vida inteira, mata. 
O silêncio não fala nem cala: ri. 
Sem antes, nem depois, nem agora. 
É o infalável que fala. 
Não o ouças: ouve-o. 
Oh, falar sem ouvir, 
como ri o riso 
pleno dos mortos, 
os meus e os teus mortos 
debaixo de nós! 
 

 
 

[Heterobiografia] 

 
(Slim da Silva) nasceu em 1902. Aos 50 anos descobriu a irresistível vocação de falar sobre o que 
não conhecia, o que fez durante oito anos. Sobre o Desconhecido, como escreveu um ilustre 
conferencista. Publicou, além de numerosos textos tautológicos e de um Diário, obras de 
Filosofia, de Filologia, de Crítica, um volume de poemas em prosa, artigos de História e dois 
sonetos, estes últimos, juntamente com vários Relatórios (longas dissertações no domínio da 
Tautologia), na REVISTA CONTEMPORÂNEA. A sua técnica de embuste era preciosa: escrevia 
o que lhe Apetecia sobre Tudo, movido pelo prazer ou pelo capricho e, frequentemente, também 
pelos dados do conhecimento e da investigação nos domínios da Ciência Natural. As suas obras 
foram retiradas do mercado pela família após sua morte. 
 
              s/d 

       SLIM DA SILVA  
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Forma, só forma  

Brincarei ainda na infância  
lembrando-me agora?  
E que recordação  
me pensa a esta hora?  

 
o que sou passou  
pela minha existência,  
tenho uma presença  
mas já lá não estou:  

 
sou também lembrança  
de alguém em algum sítio,  
onde não alcança  
o que, lembrado, sinto.  
E aí repousa já  
tornado esquecimento  
um dia que virá  
há muito, muito tempo.  
 
 
 
 
Poema Km 82 
 
I’m on the highway to hell a 170 à hora 
No CD, ou então o rádio para sempre sintonizado 
Na final da Taça. 
Nunca saberás o resultado, Faéton, 
Hey, mumma, look at me, 
I’m on may way to the promised land 
e está visto que uma ligação directa não chega 
para pôr em marcha uma vida como a tua, 
de subúrbio, ou para ir de encontro a um destino 
diferente do abono da Caixa ou de um poste de betão. 
Para quê palavras agora, 
com a moral da história inteiramente à mostra? 
E lágrimas, quem as chorará? 
Nem a companhia de seguros, pois que 
a tua morte foi facto de terceiro 
e a tua vida não estava coberta 
senão pela chuva da madrugada de sábado. 
Um raio de Júpiter ou um pneu rebentado, que importa? 
Ovídio ou o Jornal de Notícias? 
Ilic frena jacente, ilic temone revulsus 
axis, in hac radii fractarum parte rotarum.  
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As coisas (Como se desenha uma casa) 

 
Há em todas as coisas uma mais-que-coisa 
fitando-nos como se dissesse “Sou eu”, 
algo que já lá não está ou se perdeu 
antes da coisa, e essa perda é que é a coisa. 
 
Em certas tardes altas, absolutas, 
quando o mundo por fim nos recebe 
como se também nós fôssemos mundo, 
a nossa própria ausência é uma coisa. 
 
Então acorda a casa e os livros imaginam-nos 
do tamanho da sua solidão. 
Também nós tivemos um nome 
mas, se alguma vez o ouvimos, não o reconhecemos. 
 

 
 
 
 
 
O retrato 
 
O menino que caiu da moldura do retrato 
como quem tomba da varanda à rua 
onde está?, em que lembrança sua 
ou em que sepultura do passado, 
 
sufocado, com a boca atafulhada ainda de sonhos? 
O seu nome é agora menos um nome que uma doença rara 
que te desfigurou a cara, uma doença sem nome e sem cura; 
cabereis os dois na mesma sepultura? 
 
De todos os meus sonhos o mais insone é este, 
o de alguém perguntando por um estranho 
algures, onde o Lexotan se tornou literatura. 
Caberemos todos na mesma sepultura? 
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Biblioteca 
 
 
O que não pode ser dito 
guarda um silêncio 
feito de primeiras palavras 
diante do poema, que chega sempre demasiadamente tarde, 

 
quando já a incerteza 
e o medo se consomem  
em metros alexandrinos. 
Na biblioteca, em cada livro, 

 
em cada página sobre si 
recolhida, às horas mortas em que 
a casa se recolheu também 
virada para o lado de dentro, 

 
as palavras dormem talvez, 
sílaba a sílaba, 
o sono cego que dormiram as coisas  
antes da chegada dos deuses. 

 
Aí, onde não alcançam nem o poeta  
nem a leitura,  
o poema está só. 
E, incapaz de suportar sozinho a vida, canta.  
 
 

 
 
Nenhuma coisa 
 
 
Estou sempre a falar de mim ou não. O meu trabalho 
é destruir, aos poucos, tudo o que me lembra. 
Reflexão e, ao mesmo tempo, exercício mortal. 
Normalmente regresso a casa tarde, doente. 
 
Desta maneira (e doutras – 
a carne é triste, hélas!, e eu já li tudo) 
ocupo o lugar imóvel do poema. Procuro o sentido 
(vivo ou morto!) para o liquidar. Mas onde? E como? E quem? 
 
Tudo o que acaba e começa. 
O que está entre as pernas, mudando de lugar. 
(Que fazer e para quê?) 
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As vozes dos animais 

 
A dor dói o boi muge 
Eu digo o teu nome em voz 
Alta pelo sim pelo não e o  
Teu nome identifica a minha 
Solidão a minha morada 
O meu telefone assim 
O teu nome te serve a 
Ti e a mim, a ti te persegue, 
A mim me precede o teu 
Nome que eu pintaria de fresco se não  
Fosse estar terrivelmente preocupado. 
O teu nome onde 
Da guerra me escondo.  
 

 

 

A Ana quer  

 

A Ana quer  
nunca ter saído  
da barriga da mãe.  
Cá fora está-se bem,  
mas na barriga também  
era divertido.  
 
O coração ali à mão,  
os pulmões ali ao pé,  
ver como a mãe é  
do lado que não se vê.  
 
O que a Ana mais quer ser  
quando for grande e crescer  
é ser outra vez pequena:  
não ter nada que fazer  
senão ser pequena e crescer  
e de vez em quando nascer  
e voltar a desnascer.  
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A canção dos adultos  
 
 
Parece que crescemos mas não,  
somos ainda do mesmo tamanho.  
As coisas que à nossa volta estão  
é que mudam de tamanho.  
 
Parece que crescemos mas não crescemos,  
foram as coisas grandes que há,  
o amor que há, a esperança que há,  
que ficaram mais pequenos.  
 
Estão agora tão distantes  
que às vezes já mal as vemos.  
Por isso parece que crescemos  
e somos maiores que antes.  
 
Mas somos ainda como antes, 
talvez até mais pequenos  
quando o amor e o resto estão tão distantes  
que nem vemos como estão distantes.  
 
Julgamos então que somos grandes  
e já nem isso compreendemos!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 174	

 
A sopa de letras 
 
 
Era uma vez um menino  
que não queria sopa de letras.  
Podiam lá estar coisas bonitas escritas,  
mas para ele era tudo tretas...  
Podia lá estar escrito COMER,  
podia lá estar GOIABADA,  
como ele não sabia ler,  
a sopa não lhe sabia a nada.  
Tinha no prato uma FLOR,  
um NAVIO na colher,  
comia coisas lindíssimas sem saber  
mas ele queria lá sabor!  
Até que um amigo com todas as letras  
lhe ensinou a soletrar a sopa.  
E ele passou a ler a sopa toda.  
E até o peixe, a carne, a sobremesa, etc... 

 

 

Coisas que não há que há  

 

Uma coisa que me põe triste  
é que não exista o que não existe.  
(Se é que não existe, e isto é que existe!)  
Há tantas coisas bonitas que não há:  
coisas que não há, gente que não há,  
bichos que já houve e já não há,  
livros por ler, coisas por ver,  
feitos desfeitos, outros feitos por fazer,  
pessoas tão boas ainda por nascer  
e outras que morreram há tanto tempo!  
Tantas lembranças de que não me lembro,  
sítios que não sei, invenções que não invento,  
gente de vidro e de vento, países por achar,  
paisagens, plantas, jardins de ar,  
tudo o que eu nem posso imaginar  
porque se o imaginasse já existia  
embora num lugar onde só eu ia...  
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A história que se conta com a boca fechada 

Contaram-me uma vez uma história que se conta com a boca fechada. É assim durante, 
digamos, mais ou menos, dois minutos (E o escaravelho fechou a boca): 
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmm... Há gente que acha uma história muito interessante. A mim, 
para dizer a verdade, parece-me um pouco monótona. Ainda por cima tem tendência a sair pelo 
nariz. E isso torna-se incómodo se, por exemplo, estivermos constipados. Por isso, e como estou 
hoje um pouco constipado (“Vias inconveniente se eu me assoasse outra vez?”, tornou o 
Escaravelho. Assoou-se de novo e, depois, ficou algum tempo a olhar para a manga da camisa, 
receando que a história tivesse aproveitado a ocasião e escapado. – Isto foi o que eu pensei na 
altura, mas não tenho certeza absoluta que fosse por causa disso), como eu estou constipado, 
talvez seja melhor contar-ta noutro dia, não te importas?” E o Escaravelho fungou de novo e 
passou, rapidamente, a outra história.  
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