UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA PORTUGUESA

JOANA SOUTO GUIMARÃES ARAÚJO

Fenda e silêncio:
Escritas do muro em Eugénio de Andrade, Sophia de Mello Breyner Andresen e
Jorge de Sena nos percursos da modernidade poética portuguesa

(versão corrigida)

São Paulo
2018

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA PORTUGUESA

Fenda e silêncio:
Escritas do muro em Eugénio de Andrade, Sophia de Mello Breyner Andresen e
Jorge de Sena nos percursos da modernidade poética portuguesa

Joana Souto Guimarães Araújo

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em
Literatura Portuguesa do Departamento de Letras
Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo para a obtenção do título de Doutor em
Letras.
Orientador: Prof.ª Dr.ª Mônica Muniz de Souza Simas

(versão corrigida)

São Paulo
2018

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional
ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação na Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

Araújo, Joana Souto Guimarães
A658f

Fenda e silêncio: Escritas do muro em Eugénio de
Andrade, Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de
Sena nos percursos da modernidade poética portuguesa
/ Joana Souto Guimarães Araújo ; orientadora Mônica
Muniz Souza Simas. - São Paulo, 2018.
332 f.

Tese (Doutorado)- Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Área
de concentração: Literatura Portuguesa.

1. Literatura portuguesa. 2. Poesia. 3. Crítica
literária. I. Simas, Mônica Muniz Souza, orient. II.
Título.

ARAÚJO, Joana Souto Guimarães. Fenda e silêncio: Escritas do muro em
Eugénio de Andrade, Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena nos
percursos da modernidade poética portuguesa.
Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em
Literatura Portuguesa do Departamento de Letras
Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo para a obtenção do título de Doutor em
Letras.

Aprovada em: 26/02/2019

Banca Examinadora
Prof.ª Dr.ª Mônica Muniz de Souza Simas
____________________

Assinatura: _________________________

Profa. Dra. Sofia Maria de Sousa Silva
____________________

Instituição: DLCV/USP Julgamento:
Assinatura: _________________________

Profa. Annie Gisele Fernandes
____________________

Instituição: UFMG Julgamento:

Assinatura: _________________________

Profa. Dra. Paola Poma
____________________

Instituição: UFRJ Julgamento:

Assinatura: _________________________

Prof. Dra. Silvana Maria Pessôa de Oliveira
____________________

Instituição: DLCV/USP Julgamento:

Instituição: DLCV/USP Julgamento:

Assinatura: _________________________

Agradecimentos

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível de Superior, pelos auxílios
concedidos para as pesquisas na Universidade de São Paulo e na Universidade do Porto;
À professora Mônica Muniz de Souza Simas, com gratidão e carinho, pela orientação
paciente e cuidadosa.
À professora Joana Matos Frias, que me acolheu com generosidade na cidade do Porto;
Às queridas professoras Paola Poma, Annie Gisele Fernandes, Sofia de Sousa Silva,
Silvana Maria Pessôa de Oliveira, que aceitaram de modo simpático o convite para
participar das bancas de qualificação e defesa;
Aos caros professores Caio Gagliardi, Maurício Salles de Vasconcelos e Rosa Maria
Martelo, pelos cursos que frequentei neste processo e toda ajuda que me deram;
Ao Sílvio Costa, da Biblioteca Municipal do Porto; à Vera, do DLCV;
À amiga Tatiane, que tornou mais leve esta jornada.
Às amigas e aos amigos, Felícia e Bob, Ana Cândida, Gi, Mari, Daiane, Fabi, Ira, Caru
e Pedro, Alê, Andrei, Henrique e Reinaldo, aos colegas da Desassossego Leonardo e
Bruno, e aos colegas de área Alessandro, Ana Cristina e Nathália Nahas. Grata pelos
inúmeros auxílios e pelo companheirismo.
À minha família, ao meu pai, Márcio, minha irmã, Júlia, aos meus sobrinhos Pedro,
Tereza e Heloísa, aos meus cunhados Gabi e Filippe, e aos meus sogros Beto e Rê. A
todos com carinho.
À minha mãe e ao Daniel, pelo entendimento sempre tão profundo.

Resumo

A pesquisa consiste em aproximações às obras de Eugénio de Andrade, Sophia de
Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena mediante a leitura da imagem recorrente do
muro em seus poemas. Está dividida em quatro partes e nove capítulos, que se
distribuem entre o estudo de questões históricas e teóricas e a análise particular da
produção de cada poeta. A perspectiva histórica inclui leituras específicas de autores
portugueses modernos como Cesário Verde, Raul Brandão e Fernando Pessoa, que
antecedem os nomes de Andrade, Andresen e Sena surgidos na cena literária dos anos
1940 no contexto dos Cadernos de poesia e do Neorrealismo. A abordagem teórica
investiga as relações entre poesia e experiência desdobradas na complementaridade
entre as noções de crise e resistência em articulações dialéticas que se leem em
procedimentos poéticos diversos organizados pela imagem do muro. Essas diferentes
organizações da imagética do muro encaminham as análises particulares de Andrade,
Andresen e Sena, definindo complexos próprios, em cada caso, segundo as noções de
natureza, paisagem e matéria.
Palavras-chave: Eugénio de Andrade; Sophia de Mello Breyner Andresen; Jorge de
Sena; imagem poética; natureza; paisagem; matéria; muro.
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Abstract

This research focuses on the functions and the meanings of the iterant wall image in the
poetic works of Eugénio de Andrade, Sophia de Mello Breyner Andresen and Jorge de
Sena. The study is divided into four parts and nine chapters distributed among historical
and theoretical questions and the analysis of each poetic work. The historical
perspective includes the reading of modern Portuguese authors such as Cesário Verde,
Raul Brandão and Fernando Pessoa, who prepare the passage for Andrade, Andresen
and Sena in the literary scene of the 1940s, in the context of the Cadernos de poesia and
“Neorrealismo”. The theoretical approach investigates the relationship between poetry
and experience unfolded in the complementary notions of crisis and resistance,
considered in terms of dialectical articulations and poetic procedures organized by the
imagery of the wall. These different organizations of the image of the wall direct the
analyzes of Andrade’s, Andresen’s and Sena’s work, which constituted complexes of
their own according to the notions of nature, landscape and matter.
Keywords: Eugénio de Andrade; Sophia de Mello Breyner Andresen; Jorge de Sena;
poetic image; nature; landscape; matter; wall.
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“Cada época entrega às seguintes apenas aquilo que não foi.”
(Álvaro de Campos, “Ambiente”, 1980, p. 263)

“Cada época integrou em poesia sua a não poesia da época que a precedeu.”
(Jorge de Sena e demais editores dos Cadernos de Poesia, II Série, 1951, p. 7)
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Introdução

Chegou-se a pensar que a queda do Muro de Berlim teria dado fim a políticas do
muro, ligadas a estruturas já em defasagem no século XXI, sejam aquelas pautadas por
códigos disciplinares, em que o muro é elemento de seriação, ordem e controle,
adjacente a edifícios e instituições comuns desde o século XIX, como as escolas,
fábricas, prisões e hospitais de que fala Michel Foucault, sejam aquelas relacionadas aos
“esquemas imunológicos” do XX, que se impõem nas duas grandes guerras e se
mantêm na Guerra Fria, com suas divisões nítidas entre fora e dentro, amigo e inimigo.
Segundo Byung-Chul Han (2015), as sociedades atuais teriam se afastado destes
paradigmas negativos em favor de uma positividade dinâmica dos espaços, marcada
pela mobilidade, eficiência e produtividade. Nesse espaço dinâmico, formado por
“academias de ginástica, escritórios, bancos, centros comerciais, aviões e laboratórios
de genética” (Han, 2015, p. 23), os muros das instituições disciplinares de outrora se
tornariam obsoletos. O rendimento e a ideia de desempenho teriam passado a exercer
primazia sobre os princípios de ordem e controle que regiam os costumes e os modos de
organização social. A divisão entre o normal e o anormal perderia a validade e essa
“sociedade do desempenho” recusaria as proibições − tão atreladas à imagem do muro −
para tornar-se cada vez mais positiva.
Embora o diagnóstico de Byung-Chul Han proceda em muitos aspectos, nota-se
que, no presente, a problemática do muro não saiu de cena, antes pelo contrário, voltou
a adquirir centralidade em algumas das últimas reconfigurações políticas e econômicas
dos espaços hegemônicos. Assistimos a uma proliferação de projetos e promessas, uns
concretizados, como o Muro da Cisjordânia ou o do Reino Unido em Calais, França,
para deter imigrantes; outros enunciados por enquanto, como a proposta do presidente
Donald Trump de separar por um extenso muro os EUA do México, ou, no Brasil, a
ideia do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que falou igualmente em murar a
cidade para controlar o tráfico de drogas e armas e segregar favelas.1 A despeito do que
parecem ser respostas paliativas e retrógadas para o aumento das desigualdades sociais,

1

No Brasil o muro já vem sendo aposta arquitetônica dos condomínios que há décadas se reproduzem em
locais próximos dos centros econômicos como suposta solução para os problemas da violência e da
habitação. Para uma obra de referência sobre o papel do muro na lógica dos condomínios brasileiros v.
Christian Dunker, Mal-estar, sofrimento e sintoma: uma psicopatologia dos muros no Brasil (2015).
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o retorno de políticas do muro catalisa, mesmo quando não passa de discurso, um malestar generalizado que pode estar vinculado à positividade excessiva de que fala ByungChul Han, dando voz, no mais das vezes, a uma insatisfação coletiva quanto às
dinâmicas de livre comércio, às condições de trabalho, às relações afetivas, às novas
temporalidades marcadas pela velocidade e efeitos da comunicação em rede. Mal-estar
que responde a políticas do medo e remete às desconfianças em relação aos sistemas
democráticos e aos rumos da globalização, cujas agendas não têm conseguido ampliar a
representatividade nem remediar os problemas da desigualdade social e econômica.
Além disso, o aparente retorno de políticas do muro se relaciona com o fato de
que, não obstante as mudanças, os tempos convivem, estruturas permanecem,
modificando-se mais lentamente do que a nossa capacidade de classificá-las. Sua
presença ainda é constante nestas três décadas que nos separam da queda do Muro de
Berlim, mesmo que em bastidores, de modo anônimo ou pulverizado, porque o muro é
elemento estrutural das cidades, está no ordenamento simbólico dos centros urbanos,
definidores da cultura e do saber. Desde o Renascimento, o muro responde pelo espírito
geométrico patente nas cidades modernas, fundamentado em noções de ordem que
pretenderam conjugar beleza e pragmatismo, para integrar o esquema de um urbanismo
hierárquico até vir a protagonizar, no século XX, momentos-chave da arquitetura militar
dos regimes totalitários, tanto em sua organização administrativa quanto nas políticas
opressoras de demonstração de força e poderio, nos sistemas de aprisionamento,
execução em massa e imposição de fronteiras.
Pode-se dizer que foi a partir das décadas de 1930 e 1940 que a arquitetura do
muro adquire centralidade na vida político-cultural do Ocidente, assimilando sentidos
vivos ainda hoje. Um dos primeiros eventos a conferir protagonismo ao muro foi a
Guerra Civil Espanhola (1936-1939), quando milhares de civis foram executados contra
paredões em Granada, seguidos do assassinato de Federico García Lorca, terror que
repercutiu em toda uma geração.2 Na sequência, o muro passa a participar do cenário de
violência, destruição em massa e ruínas da Segunda Guerra Mundial, primeiro conflito
2

Referimo-nos aos assassinatos em massa que ocorreram em Granada a partir de meados de 1936, antes
da morte de Lorca. Logo tomada pelos militares e falangistas, Granada tornou-se palco de intenso terror,
conforme Ian Gibson em Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca (1898-1936): “Con este
propósito se establece en la ciudad un régimen de terror que en los próximos meses − y años − llevará a la
muerte a miles de hombres y mujeres inocentes. No sólo habrá ejecuciones diarias, a veces masivas, ante
las tapias del cementerio, detrás de la Alhambra, sino que, menos oficialmente, actuarán escuadrones de
la muerte ‒ las siniestras Escuadras Negras ‒ con la más absoluta impunidad, asesinando, torturando y
reduciendo a la población civil granadina a un estado de miedo visceral” (Gibson, 2010, p. 664). Assim,
opositores eram executados, sem julgamento, diante dos muros do cemitério da cidade.
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de grandes proporções a decorrer nos perímetros urbanos.3 Durante o pós-guerra, o
muro consolida-se, então, como uma ideia negativa no âmbito da cultura, uma imagem
praticamente fixa na cidade, em que os índices de crise e violência se sobrepõem ao
aspecto construtivo dessa peça arquitetônica prototípica, vinculada desde sempre à
fundação da cidade e à organização dos espaços sociais.
No caso da literatura moderna, terreno de nossa pesquisa, a temática do muro
constitui-se, não raro, sob a ideia de crise – mas em sentido mais abrangente, como tem
reivindicado a crítica recente, de uma crise que não se dá somente no plano exterior à
linguagem, mas principalmente a partir de uma dimensão interior e constitutiva. Afinal,
na literatura, como chama atenção Marcos Siscar em Poesia e crise (2010), a crise a que
se reporta a tradição moderna não diz respeito apenas à constatação de uma situação
sociocultural, mas também à denúncia da falta de condições para a poesia, ou seja, “da
falta da poesia ou da poesia em falta”:

[...] A configuração do discurso da crise é profundamente
ambivalente. A despeito do atalho crítico que pretende denunciar
como “contradição” o paradoxo formalizado pelo poema, interessa-me
reconhecer que o topos da crise comporta um modo de entendimento
do real que toma forma historicamente singular dentro do discurso
poético e que tem um papel, por assim dizer, fundador. Ou seja,
quando falamos de crise, em poesia, não falamos exatamente de um
colapso de ordem factual, mas mais precisamente da emergência de
um ponto de vista sobre o lugar onde estamos, sobre nossas condições
de “comunidade”. Profanadora e “sacrificial”, distante do lugar
comum nefelibitada a que é submetida por alguns discursos das
ciências humanas, a poesia nomeia o desajuste sem fugir de suas
contradições, ao contrário, fazendo dessas contradições ao mesmo
tempo o elemento no qual se realiza e no qual naufraga qualquer
nomeação. (Siscar, 2010, p. 11)

A crise se torna, assim, constitutiva do discurso poético, em que a poesia não só
observa uma situação crítica exterior a ela, mas também se reconhece em dificuldade,
3

Sem falar na arquitetura de campos de concentração e extermínio durante a Segunda Guerra Mundial.
Uma das formas arquitetônicas mais conhecidas nesse contexto é a do “muro negro de Auchwitz”, contra
o qual centenas de pessoas eram executadas diariamente, principalmente no período anterior à construção
dos crematórios e câmaras de gás, a partir do qual o regime nazista passa, em uma escalada de horror e
desumanização, a adotar métodos industriais e assépticos de execução. V. Georges Didi-Huberman,
Imagens apesar de tudo (2012). Paul Virilio, em Bunker Archeology (1994), também analisa as estruturas
militares da Segunda Guerra e do regime nazista, como a chamada Muralha do Atlântico e os bunkers
espalhados pela Alemanha e pela França. Segundo Virilio, a estratégia do regime nazista era de expansão
sobretudo territorial, e não marítima. Daí a aposta no limite, nas fronteiras e nas estruturas
claustrofóbicas, como as das fortificações, bunkers e edifícios imponentes.
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“percebe e dramatiza seu espaço como lugar esvaziado, marginal, maldito, em ruínas”
(Siscar, 2010, p. 42). Ainda que fundamentada histórica e socialmente, a crise da poesia
também se relaciona, portanto, ao “programa” que ela apresenta, ancorado em
indagações sobre a função e o sentido que exerce dentro das vozes sociais. Por
conseguinte, a poesia moderna cria, a partir da linguagem, um espaço dificultoso que se
relaciona, de modo geral, ao abalo do sujeito, à experiência de perda e fragilidade
ontológica, a uma nova sensibilidade que acolhe o fragmentário, que aceita a fluidez e a
fragilidade, e manifesta o conjunto de experiências contraditórias de tempo e espaço
impostas pelos ordenamentos históricos. Mas, de modo mais específico, esse espaço
conflituoso se vincula ao questionamento de aspectos fundantes de seus sentidos
enquanto discurso, que, de resto, caracterizaria não só o discurso poético, mas também
os diversos discursos com os quais ele convive, principalmente aqueles que, como a
literatura, “estabelecem um ponto de vista sobre os novos desafios da cultura e sobre os
limites do humanismo” (Siscar, 2010, p. 9). Assim, desde o abalo causado pela
perspectiva humanista, fundadora da episteme moderna, a emergência do discurso
poético moderno aparece progressivamente associada à reivindicação de autonomia da
arte. Nesse sentido, em sua origem e constituição, a poesia moderna se fez acompanhar
pelo próprio vazio de sua condição e por uma espécie de “perda de espessura do real”
acarretada por novos modos de estar no mundo.
Em meio às inúmeras imagens e categorias expressivas criadas pela literatura
moderna para dramatizar a crise,4 a imagem do muro desponta, não raro, como índice de
negatividade tanto do espaço e do sujeito como também da linguagem – instâncias
confluentes no tratamento do espaço na literatura moderna.5
Nesse contexto, partindo dessa perspectiva mais ampla sobre a crise constitutiva
da poesia moderna em direção ao âmbito específico da literatura portuguesa, a que nos
dedicamos investigar mediante um recorte de três poetas de uma mesma geração,
Eugénio de Andrade, Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena, a vivência de

4

Hugo Friedrich, em sua leitura já bastante canônica de Estrutura da lírica moderna (1978), observa a
predominância de “categorias negativas” na poesia moderna, em que se acumulam motivos e imagens de
destruição, angústia, vazio, confusão etc., como é o caso “serra” com seus dentes sobre superfícies
geométricas na poesia de Paul Éluard, na época vista pela crítica apenas como gesto depreciativo, mas
que o autor demonstra serem descritivos e “um dos sinais mais expressivos para a coação da estrutura que
domina na poesia moderna” (1978, p. 22). Entre as categorias negativas presentes na lírica moderna,
Friedrich cita a desorientação, a “dissolução do que é corrente”, a “ordem sacrificada”, a incoerência, a
fragmentação, a reversibilidade, a poesia despoetizada, os “lampejos destrutivos”, as “imagens cortantes”,
deslocamento e estranhamento (1978, p. 22).
5
Cf. Michel Collot, Poética e Filosofia da Paisagem (2013).
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crise que pretendemos observar adquire contornos particulares, relacionados, de um
lado, às políticas do muro vigentes nos anos 1940, década em que os três poetas
começam a publicar, e de outro ao diálogo interno e efervescente no período entre
vertentes literárias que discutiam a responsabilidade da literatura ou da poesia face às
urgências históricas – os limites de seu dizer e os limites de seu fazer perante um quadro
cada vez mais violento e desumano.
No Portugal da década de 1940, a atividade literária encontrava-se polarizada em
torno da querela entre “arte pura”, defendida pelos escritores de Presença (1927), e
“arte engajada”, posição dos neorrealistas, e os três poetas em apreço vão assinalar a
independência em relação a agrupamentos literários através da procura por novos rumos
que poderiam evidenciar, antes de tudo, a especificidade da literatura e o papel da
linguagem em sua dimensão simbólica e imaginativa. Surgidos no contexto da revista
Cadernos de poesia, da qual Sena foi editor entre 1951 e 1952, essa nova geração de
poetas, mais tarde associada também a tendências surrealistas, representou uma saída
para a polêmica inaugurando um “novo ciclo de modernidade”, que se fundamentava
em um entendimento diverso da linguagem poética e de suas “potencialidades
intrínsecas”, como se lê de maneira quase que consensual entre críticos portugueses que
se dedicaram à análise da poesia deste período, como Gastão Cruz (1973), Fernando
Martinho (1996), Fernando Guimarães (2002), Rosa Maria Martelo (2007).6 Segundo
Fernando Guimarães, praticamente todos os poetas das décadas de 1940 e 1950
pensaram de modo explícito ou implícito os problemas estruturais da linguagem
poética. Por isso as tantas “perplexidades reflexivas” dessa poesia e a ruptura com a
tradição representativa, seja ela de ordem biográfica ou como retrato da personalidade
do poeta, como queriam os poetas de Presença, seja de ordem sociopolítica, como a da
literatura neorrealista.
Esses autores procuravam salientar a ambivalência da linguagem poética através
da busca predominante por imagens expansivas e metamórficas, e através também da
recuperação de redes analógicas que visavam libertar o substrato vibrante da palavra,
6

Gastão Cruz, A poesia contemporânea hoje, 1973; Fernando Guimarães, A poesia contemporânea
portuguesa, 2002; Fernando J. B. Martinho dedica-se ao estudo da década seguinte (1950), sem deixar de
apontar coordenadas surgidas nas décadas anteriores, em Tendências dominantes da poesia portuguesa da
década de 50, 1996. António José Saraiva e Óscar Lopes também procuraram demonstrar de que modo as
tendências das décadas de 1940 e 1950 representavam uma contracorrente ao neorrealismo português,
fundamentadas no princípio da autonomia da arte e da linguagem, em História da Literatura Portuguesa.
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promovendo um maior deslocamento e instaurando a vivência da amplitude humana e
fenomênica. Os três pautavam-se, dessa maneira, pela procura de novos modos de
representação da experiência que não respondiam à dinâmica linear e direta promovida
pela tradição representativa. Dito de outro modo, através do movimento reflexivo do
poema, em que se evidenciava o papel da linguagem poética, a fim de que o leitor
pudesse percorrê-la e vivenciá-la como espaço de criação e conhecimento, esses poetas
buscavam modos de expansão e abertura imagética da linguagem renovando a sua
atenção para a natureza libertadora e sempre singular do fenômeno poético.
Além dos anos de publicação dos Cadernos, nossos autores também mantiveram
estreito contato através de um diálogo de amizade e da troca extensiva de cartas entre os
anos 1940 e 1970. Por essa e outras razões suas obras guardam em princípio afinidades
e pontos de contato, dos quais se destacariam o entendimento da poesia como fenômeno
plural e relacional, e o entendimento da linguagem poética como uma instância capaz de
alargar a consciência para os múltiplos sentidos da realidade.
Dentre os autores da vertente crítica indicada acima, o esquema fornecido por
Rosa Maria Martelo, em Vidro do mesmo vidro (2007), para as principais linhagens e
coordenadas da poesia portuguesa moderna e contemporânea torna-se importante ponto
de partida não só por derivar de um estudo mais recente em relação aos demais, mas
também porque insere o tema da crise na discussão historiográfica dos principais
desenvolvimentos do período.
Assim como Siscar, Martelo também identifica sintomas da crise como elemento
fundante da visão e experiência modernas que estruturaria um modo de subjetividade,
um novo sentir, em que se questiona a noção de identidade, e de sujeito institucional,
como indica a autora, dramatizando a experiência da falha ou do colapso, como vimos
acima, ancorada em um sentimento estrutural de ausência ou ilegitimidade do presente.
Porém, segundo Martelo, tal sentimento de perda e ausência foi sendo ora traduzido por
um mal-estar (a partir de uma linhagem inaugurada sobretudo pela poesia de
Baudelaire), ora por estratégias de “entusiasmo renovador”, como nas vanguardas, em
que uma “presença discursivamente densa” (ligada à tradição textualista que remonta à
poesia de Mallarmé), se contraporia ao sentimento de ilegitimidade do real (2007, p.
86). Temos, assim, que não só o tom cético e desiludido da poesia moderna, que
percebe e dramatiza seu espaço como lugar esvaziado, mas também a vertente
textualista, experimental e até epifânica podem ser vistos, conforme Martelo, dentro
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desse quadro amplo da tradição moderna em que figurariam sintomas e respostas para a
crise.
No contexto da poesia portuguesa do século XX, essas duas vertentes, que ora se
cruzam, ora se distanciam, coexistem como tradições, sendo a primeira, a vertente
“afirmativa” da linguagem, identificada, segundo a autora, com a poesia portuguesa da
geração dos anos 1940. Caracterizada pelo viés textualista, a poesia de Andresen,
Andrade e Sena, ao reavivar a experimentação das vanguardas, contrapõe-se à ausência
do real com uma poesia de densidade metafórica, imagética e ontológica. Como
estratégia de resistência, portanto, tenta desestabilizar os poderes instituídos e as visões
de mundo cristalizadas no uso da língua afirmando a independência da obra e da palavra
para trazer aos leitores uma realidade alternativa à vivência de perda e fragmentação.
Nesse sentido ela procurou instaurar aquilo que Martelo denomina uma “condição
ontológica do texto”, em que a própria linguagem visa presentificar a unidade perdida
que de algum modo insiste como ideia no homem moderno. Por isso a poesia nestes
autores, assim como em Ruy Cinatti, José Blanc de Portugal e Carlos de Oliveira, por
exemplo, define-se como algo capaz de fazer “coincidir a poesia e o poema”,
promovendo a “completa integração da experiência da poesia no espaço do poema, [e] a
identificação do poético com a experiência da língua e da textualidade” (Martelo, 2007,
p. 37).
De fato, como propomos, esses poetas criam complexos espaciais com o intuito
de dinamizar a relação entre poesia e experiência, como é o caso da “paisagem” na
poesia de Andresen, a “natureza” na poesia de Andrade, e a “matéria” na poesia de
Sena, lidas aqui como instâncias operatórias que se constituem na dinâmica abrangente
das respectivas obras ou poéticas. Entretanto, como veremos na análise dos poemas e
em conformidade com o esquema operatório, mas não simplesmente dualista de
Martelo, esse percurso afirmativo não é unívoco, visto que os poetas dramatizam
também obstáculos, limites, lacunas, hesitações ou contradições que se dão entre o
projeto teórico e a práxis poética, demonstrando uma percepção arguta das dissimetrias
entre dizer e fazer, bem como as dificuldades e fricções representativas vigentes entre a
dimensão literária e a extraliterária, nem sempre fáceis de serem resolvidas. É nesse
sentido que a imagem recorrente do muro desponta, segundo nossa hipótese, como uma
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espécie de índice dialético entre crise e resistência, uma resposta ambivalente que se
afirma enquanto nega em fenda e silêncio.
Nossa tese de doutorado propõe, dessa maneira, caracterizar o papel da imagem
recorrente e dialética do muro na constituição dos complexos referidos, paisagem,
natureza e matéria, os quais recebem, a partir dos anos 1960, novos influxos e
desenvolvimentos nas obras de Eugénio de Andrade, Sophia de Mello Breyner
Andresen e Jorge de Sena.

Metodologia
A noção de “dialética” torna-se um termo-chave em nossa pesquisa, em primeiro
lugar porque figura como tema no pensamento teórico-crítico de Jorge de Sena, que em
1960 cria um método de apreensão do fenômeno literário, tornando-se referência para
aquilo que ele denominou no ano seguinte de “poética do testemunho” (1961) – também
um dos nervos centrais no diálogo estabelecido entre os três autores. Em segundo lugar,
porque a dialética forneceu um repertório de técnicas bastante difundido à época –
sobretudo por conta das discussões em torno do materialismo histórico – para pensar as
relações que pretendemos observar entre poesia e experiência, literatura e sociedade, e o
par que delas deriva, crise e resistência.
De modo geral, quando pensamos em poesia, sobretudo no plano das imagens,
são as noções de “tensão” e de “ambivalência” que vêm à mente, ligadas a uma espécie
de “dialética negativa”, conforme distingue Jean-Luc Nancy em Resistência da poesia
(1997), e não propriamente a dialética em sua perspectiva teórica moderna, uma vez que
a linguagem poética trabalha para multiplicar os sentidos e não necessariamente para
promover andamentos, sínteses ou soluções. As imagens poéticas encaminham assim
tensões que desafiam o próprio princípio da contradição, sem ter de resolvê-las através
de sugestões conclusivas, definitivas ou provisórias. Porém, o regime de ambivalências
da poesia não é em si mesmo algo fixo, mas recebe os influxos da variação histórica do
conceito dialético. Ele não enforma estruturas permanentes, e não se revela, portanto,
impermeável às discussões em torno da dialética moderna, principalmente entre 1940 e
1960, quando diversos autores, como Jorge de Sena, propuseram revisá-la.
O intercâmbio entre poesia e dialética intensifica-se neste período e, conforme
argumentamos, determina em grande medida a recorrência da imagem do muro como
elemento operatório e índice reflexivo. Este trânsito junto às apropriações da dialética
motiva também o entendimento dos complexos já referidos, dado que os conceitos de
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“paisagem”, “natureza” e “matéria”, mesmo negativamente, implicam relações com a
dialética, quer num plano constitutivo, quer num plano teórico-metodológico.
A concepção dialética de Sena nutria-se da conciliação de muitas fontes críticas
e filosóficas, mas que partilhavam de uma mesma perspectiva que propunha revisar a
dialética filosófica ou especulativa (vertentes hegeliana e marxista) em favor da criação
de um novo método dialético científico, destituído, portanto, de suas bases metafísicas,
para a observação empírica dos fenômenos. Sena entrou neste debate filosófico para
pensar o diálogo interno à poesia portuguesa, concebendo um método tipológico, e além
disso mereológico, que possibilitava o confronto organizado entre tendências e autoresreferência (como Fernando Pessoa e Luís de Camões, cujas poéticas forneceram alguns
dos pressupostos-base para que ele cunhasse a “poética do testemunho”, termo que
emprega para definir sua própria poesia mas que se vincula à apreciação de coordenadas
do Neorrealismo, do movimento de Presença e do Surrealismo), permitindo, portanto, o
cultivo de uma perspectiva inclusiva e alargada em relação à tradição. Tal concepção
dialética converte-se desse modo num eixo importante para o diálogo entre os autores
que estudamos, um diálogo encabeçado teoricamente por Sena, e fornece igualmente
um norte comparativo para a leitura que propomos das três poéticas, na medida em que
alimenta a correlação estabelecida entre paisagem, natureza e matéria.
Devido à complexidade do tema da dialética no âmbito filosófico que fugiria do
escopo de nossa pesquisa,7 sobretudo no caso do século XX, em que o debate se estende
por meio de aproveitamentos, revisões, recusas e reposições envolvendo autores como
aqueles ligados à Escola de Frankfurt ou ao Existencialismo de Sartre, nossa proposta,
como não deixaria de ser, concentra-se no estudo da literatura, mais especificamente no
estudo da manifestação dialética no plano das imagens em Eugénio de Andrade, Sophia
de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena e da constituição de suas poéticas –
7

Na crítica seniana, Luís Adriano Carlos, em seu estudo sobre Jorge de Sena, Fenomenologia do discurso
poético (1999), estabelece um panorama profundo da relação de Sena com o pensamento dialético,
traçando caminhos como, por exemplo, o do intertexto com a fenomenologia e o pensamento de Husserl.
O autor tem o intuito de demonstrar não só a relação intertextual da obra seniana com o pensamento
filosófico, mas também o modo como alguns “formantes filosóficos” determinam a sua expressão poética.
Jorge Fazenda Lourenço, por sua vez, em A poesia de Jorge de Sena: Testemunho, metamorfose,
peregrinação (1998), trata da relação dialética interna à obra seniana entre teoria e prática poética,
mostrando que o autor ajustava suas teses constantemente, alimentado pela relação intrínseca e dialética
entre a atividade de crítico e poeta. Daiane Walker Araújo, por seu turno, em dissertação defendida na
Universidade de São Paulo (2017), Jorge de Sena e a recusa dialética ao fingimento pessoano, investiga,
através da perspectiva dialética de Sena, o intertexto estabelecido com Fernando Pessoa do ponto de vista
da relação intelectual como também poética.
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tomando como eixo o pensamento teórico-crítico de Sena. Com isso, situaremos alguns
passos nesse percurso da discussão da dialética no século XX apenas quando
interessarem ao entendimento do método de Sena, assim como à criação da poética do
testemunho e aos desenvolvimentos imagéticos na poesia investigada, na representação
do muro e dentro dos complexos referidos.
Além do corpus escolhido de Andrade, Andresen e Sena, faremos também uma
leitura (na terceira parte) que intersecciona textos de Fernando Pessoa, Raul Brandão e
Cesário Verde, autores que deram, de modo mais sistemático, centralidade à imagem do
muro, e incluímos também um recorte da poesia neorrealista do Novo cancioneiro
(1940), além de referências a procedimentos imagéticos surrealistas também
mobilizados pelos autores que estudamos. A ideia aqui é estabelecer, de uma
perspectiva crítica, histórico-literária não extensiva, uma forma de cronologia ou
genealogia da imagem do muro na poesia portuguesa moderna tendo em vista algumas
das suas principais representações, os valores e atitudes a ela vinculados, mas também
os mecanismos dialéticos insistentes no período. Por conseguinte, analisaremos o
corpus escolhido dos autores estudados em contraste com outras frentes, considerando a
constituição de uma rede discursiva à qual esses poetas procuraram responder e que
serviu para que se definissem e situassem suas vozes. A ideia é fazer um tipo de
levantamento do que denominamos “problemática do muro”, que reporta a políticas,
conotações e representações usuais que contribuíram para que se formasse um
repertório mais ou menos fixo no século XX de juízos e comportamentos relacionados a
esta imagem. Levantamento que cumpre com a função de, em perspectiva dialógica,
fornecer um repertório móvel e constantemente atualizado das ocorrências posteriores,
podendo por isso surgir como intertexto na análise detida do corpus.
Neste quadro, a tese percorre inicialmente um horizonte mais largo, de corte
histórico-literário (segunda e terceira partes), para aprofundar em seguida a análise dos
textos de Andrade, Andresen e Sena (quarta partes, no caso de Andresen e Andrade, e
primeira parte no caso de Sena), levando em consideração o papel do muro nos
complexos poéticos referidos. Nessa etapa, a leitura analítica assume um caráter
temático e hermenêutico, que concilia interpretações do contexto com dimensões
retóricas/semióticas e críticas da imagem, que pressupõem, portanto, em nossa pesquisa,
que o par crise e resistência ocorre não só nos conteúdos. O traçado cronológico situa as
contribuições dos três poetas investigados para as transformações que ocorreram no
tratamento dialético da imagem na poesia portuguesa, entre as décadas de 1940 e 1960.
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A seleção do corpus toma como cisão, portanto, a década de 1960, ou seja, fazemos um
recorte da produção anterior dos três poetas, realizada nos anos 1940 e 1950, e outro a
partir da década de 1960 em diante.
Após vinte anos de atividades, os anos 1960 marcam um primeiro período de
balanço para os nossos escritores, visto que propõem revisar suas obras e trajetórias, por
vezes descartando livros e poemas da juventude, como faz Eugénio de Andrade, outras
vezes estabelecendo antologias, como faz Sophia Andresen. Nesse tempo, com o intuito
de apresentar suas poesias, os três autores dedicaram-se à escrita de prefácios (entre eles
o “Prefácio” de Poesia I, em que Sena introduz o conceito de poética do testemunho),
de textos de apresentação como “Poética”, de Eugénio de Andrade, e a série “Arte
poética”, de Andresen, composta de sete textos em prosa. Esses textos consistem numa
referência importante para a análise do diálogo estabelecido entre os três autores e para
a compreensão das coordenadas de suas poéticas. Além deles, consideramos, quando
pertinentes, trechos da correspondência trocada entre os autores e trechos de artigos
escritos por Andresen (também a partir dos anos 1960) acerca da arquitetura portuguesa
nos quais aparece a questão do muro. Por fim, para a análise do método dialético de
Sena, baseamo-nos na leitura de “Ensaio de uma tipologia literária” (1960) e “Sistemas
e correntes críticas” (1966),8 bem como nos anteriores “Tentativa de um panorama
coordenado da literatura portuguesa de 1901 a 1950”, publicado em 1954, e “Sobre o
modernismo: Inquérito”, de 1956.9
Quanto à articulação entre teoria e análise, também há dois planos que casam
com o percurso referido acima de nossa investigação. O primeiro âmbito trata do eixo
conceitual que distingue, nas respectivas poéticas, a expressão predominante da tradição
da “paisagem” em Sophia Andresen, conceito atualizado e aprofundado por Michel
Collot (2014); a “metáfora orgânica” na poesia de Eugénio de Andrade, cuja tradição
remonta ao romantismo para Lubomír Doležel em A arte poética ocidental (1990), obra
escolhida para articular a questão; e a noção antissistêmica de “matéria”, tal como a
teorizou Jean-François Lyotard em O inumano. O conceito de matéria auxilia na leitura
e interpretação da imagética de Jorge de Sena, autor que, apesar de ter estruturado seu
pensamento teórico e crítico em termos dialéticos, talvez seja, dos três, segundo nossa

8
9

Ambos incluídos em Dialéticas teóricas da literatura, 1977.
Os dois últimos integram o livro Estudos de Literatura Portuguesa II, 1988.
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hipótese, o que mais transcendeu, na sua poesia, o projeto de estruturação dialética. Isto
porque Sena fez aflorar a desordem por meio do cultivo libertário das imagens e do
trânsito entre movimentos semióticos distintos.10
Esses conceitos operatórios, como os designamos, são discutidos na primeira
parte, no capítulo “Muro: Metáfora, paisagem, matéria”, dedicado igualmente a uma
apresentação das principais coordenadas poéticas de cada autor e do eixo comparativo
proposto. Esse aporte teórico, juntamente a uma aproximação à crítica específica sobre
cada autor, recorre na quarta parte, para a leitura da imagem do muro em cada poética.
Dentro do sentido bastante marcado de composição das obras, principalmente no
caso de Andresen e Andrade, preocupados com a afirmação de uma poesia pensada em
termos de princípios e coordenadas que se verificam em uma leitura abrangente da obra,
a imagem do muro adquire centralidade dos anos 1960 em diante intervindo mesmo em
suas poéticas. Ou seja, há nessas obras, de Andresen e Andrade, uma espécie de poética
do muro, traçada a partir de recorrências e sentidos operatórios. No caso de Sena, a
imagem, embora menos frequente, problematiza também sentidos representativos, como
estamos argumentando, principalmente acerca da relação dos recursos dialéticos para a
representação da experiência e de seus percalços. No entanto, não constitui
propriamente uma poética, como acontece no caso dos outros dois autores.
Para a perspectiva historiográfica das partes segunda e terceira, mobilizamos
um apanhado crítico que à primeira vista parece demasiado extenso, mas que está todo
ele situado dentro dos limites do percurso cronológico e do recorte que estabelecemos
para as trocas entre poesia e dialética e para a conjunção de crise e resistência. Assim, as
leituras teóricas podem ser divididas em três frentes que por vezes se entrecruzam: uma
primeira formada por pensadores da dialética em domínio filosófico, como Jean-Paul
Sartre, Paul Foulquié, Gerd Bornheim e Jürgen Habermas, que, a partir de pontos de
vista diferentes, situam a discussão no século XX; e por pensadores da dialética em suas
relações com a literatura, num percurso por Walter Benjamin, Jorge de Sena, Leyla
Perrone-Moisés, Joana Matos Frias, Jean-Luc Nancy, e inclui também comentadores de
Jorge de Sena já referidos. Uma segunda frente diz respeito à historiografia literária
portuguesa, cujos nomes já foram citados, aos quais acrescentamos Eduardo Lourenço,
10

Cabe aqui a ressalva de que, ao fazermos uma aproximação entre paisagem e muro em Sophia, matéria
e muro em Sena e muro e metáfora orgânica em Eugénio, levamos em consideração os mecanismos e os
aspectos predominantes de cada poética, com o fim mesmo de apresentarmos cada autor. Isso não quer
dizer que não haja cruzamentos dos três âmbitos nas três poéticas, visto que tais conceitos operatórios se
revelam inseparáveis no espaço da imagem ou no âmbito da figuração poética.

17

Carlos Leone e Adelaide Zinga Tchen. Por fim, para a análise das imagens e do plano
figurativo da linguagem, recorremos a perspectivas variadas como a de Joseph Frank,
W. J. T. Mitchell, Octavio Paz, António Ramos Rosa, Eni Puccinelli Orlandi, Georges
Didi-Huberman, José Gil, além das críticas já citadas Martelo e Frias. Na leitura
específica dos autores, nas partes terceira e quarta, fazemos referências pontuais à
recepção crítica e a alguns de seus especialistas.
Esse apanhado tem uma aparência heterodoxa, mas esperamos poder justificá-lo
com uma abordagem relacional do diálogo poético-crítico entre os autores estudados,
que, além de mobilizar múltiplas vertentes da tradição, inaugurou também novas escalas
de observação e percepção da imagem. Ao optarmos pelo recorte transversal de uma
dada análise (ainda que jamais isolada da cadeia imagética particular de cada obra),
nossa tese procura observar os constituintes mínimos no microplano da imagem e na
dialética da criação poética. Assim, interessa-nos muitas vezes o elemento de presença
discreta, residual, múltipla e fragmentária, como a fenda, o rumor e mesmo o silêncio.
Na mesma linha, adiantamos que a comparação entre as poéticas não pretende
estabelecer consensos, mas propor trajetos de leitura das obras dos três autores, ora em
pontos cruzados, ora em pontos que se distanciam. O propósito é perseguir o potencial
que cada poética tem de lançar luz à outra, não no sentido de refletir maior ou menor
presença na outra, mas no sentido de se definirem mutuamente.

Estrutura da tese
Além desta Introdução e da Conclusão, a tese divide-se em quatro partes. A
primeira parte traz o primeiro capítulo, predominantemente teórico, “Muro: Metáfora,
paisagem e matéria”, que apresenta os conceitos operatórios e as principais coordenadas
de cada poética, ilustradas com a análise de um poema de cada autor, como no caso de
Andresen e de Andrade. No caso de Sena, contudo, a ênfase à análise é aqui maior
(também em termos quantitativos). Isso se explica porque ele não se inclui, como é o
caso dos outros dois autores, na quarta parte da tese, dedicada à análise do muro
enquanto poética. Em Sena o muro não é uma imagem produtiva no mesmo sentido da
poesia de Eugénio de Andrade e de Andresen. A poesia de Sena não manifesta o mesmo
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tipo de sentido composicional que as obras dos outros dois poetas,

11

dado que sua

poesia não trabalha com recorrências, mas propõe-se na diferença. Assim, a análise da
poesia de Sena encontra-se mais diluída no decorrer da tese, mesclada à apresentação de
seu pensamento teórico-crítico, que fornece, por sua vez, um eixo importante para a
comparação proposta.
A segunda parte dedica-se ao ambiente histórico-literário dos anos 1940 e 1960.
Ela contém dois capítulos que se dedicam, respectivamente, à apresentação da revista
Cadernos de poesia e à exposição do percurso teórico-crítico de Jorge de Sena. Os
Cadernos representaram a plataforma de estreia dos autores investigados na década de
1940, e o propósito do segundo capítulo, intitulado “Anos de ‘combustão verbal’:
Estreia nos Cadernos de poesia e afinidades entre Jorge de Sena, Sophia Andresen e
Eugénio de Andrade”, é depreender pontos de contato entre os prefácios ou textos de
abertura publicados nos Cadernos e os textos de arte poética que os autores escreveram
no decorrer de suas trajetórias. O terceiro capítulo, “Acerca do percurso crítico de Jorge
de Sena e o diálogo interno à poesia portuguesa”, pretende mostrar o protagonismo
teórico de Sena perante certas crises próprias à literatura portuguesa, e o modo como ele
responde às crises através do cultivo de uma perspectiva dialética. Esses dois capítulos
pretendem apresentar e discutir algumas das principais coordenadas críticas e filosóficas
do período entre 1940 e 1960, situando os autores propostos em uma rede mais ampla
de escritores e críticos.
A terceira parte acompanha este percurso pela poesia portuguesa determinado
por crises e resistências como intuito de seguir agora por dentro da linguagem, visando
o levantamento dos diferentes mecanismos dialéticos no plano da imagem, mobilizados
e discutidos no período. O quarto capítulo, “‘Dialética parada’: Os arredores da imagem
negativa do muro na poesia portuguesa moderna”, analisa um recorte da poesia de
Cesário Verde, considerado o primeiro poeta a escrever sobre a cidade moderna na
literatura portuguesa, incluindo ainda textos de Raul Brandão e Fernando Pessoa, os
quais deram centralidade à imagem do muro. O quinto capítulo, “A dialética positiva do
muro na produção dos anos 1940 e 1950”, traz um recorte da poesia neorrealista
11

O sentido composicional em Sena se dá em livros específicos, como é o caso de Metamorfoses, de
1963, que apresenta um recorte temático, desenvolvido cronologicamente no decorrer dos poemas. Nas
obras de Andresen e Andrade, esse gesto se extende para a abrangência da obra, no sentido da
constituição de uma poética. Sena também promove definições para sua poética, como é o caso da
“poética do testemunho”, contudo, sua poesia propõe-se na diferença e na aventura, refazendo-se
constantemente, no sentido de uma “peregrinação e metamorfose”, como aludiu Jorge Fazenda Lourenço
(1998).

19

publicada no Novo cancioneiro (1940) e analisa o corpus da produção poética de 1940 a
1950 de Andrade, Andresen e Sena. Os capítulos sexto e sétimo, respectivamente
“Dialética complementar de Sena e o trânsito entre poesia e experiência” e “Dialética
aberta, positiva e negativa: Uma comparação”, estabelecem a análise do corpus dos três
autores a partir dos anos 1960, visando indicar as transformações e contribuições que
promoveram para a questão da dialética da imagística na poesia portuguesa.
A quarta parte dedica-se à análise da imagem do muro enquanto “poética”
dentro dos complexos referidos, tal como desenvolvidos na década de 1960. O oitavo
capítulo dedica-se à poesia de Andresen: “O muro na paisagem em Sophia de Mello
Breyner Andresen”. O nono capítulo intitula-se “O muro como elemento disjuntivo em
Eugénio de Andrade”.
Por fim, apesar do caráter convencional do termo “geração de 40”, utilizado para
designar os escritores à época do neorrealismo, movimento destacado durante a década,
utilizamos essa designação decimal também para agrupar autores que não participaram
desse movimento, mas que iniciaram sua trajetória literária na mesma década. Ou seja,
nos pautamos por dois critérios em relação ao uso da designação geracional: a data de
publicação das obras e a produção publicada no período em jornais e revistas, como é o
caso da participação dos autores referidos na revista Cadernos de poesia, cuja primeira
série foi publicada entre 1940 e 1942, e a segunda e terceira séries em 1951 e 1953.
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Primeira parte
Primeiro capítulo
O muro: metáfora, matéria, paisagem

1.
Ao discorrer sobre a diferença entre ambiente e paisagem, Michel Collot cita o
exemplo do cão que fareja um território para nele compor orientação e selecionar traços
perceptivos úteis às suas necessidades e ações. Quando o cão rasteja um espaço, ele
circunscreve uma paisagem, atribuindo significações aos objetos, ainda que limitadas a
funções precisas, dentro de um território fechado em si mesmo, sem comunicação com
as outras espécies (Collot, 2013, p. 19). O homem distingue-se dos animais ao compor
paisagens abertas e comunicantes, ultrapassando certas tensões espaciais que se impõem
pelos sentidos ou mesmo pelo contraponto físico entre sua postura ereta e a linha
horizontal da paisagem, isto é, entre o próximo e o distante, o alto e o baixo, frente e
atrás, sempre numa visão de conjunto, mas com vistas para um horizonte alargado e
transcendente, convocado pela interação permanente entre o dentro e o fora, o mundo
subjetivo e o objetivo, o visível e o invisível, em que os limites são móveis e
reversíveis. Para Collot, a paisagem define-se como:

[...] Uma manifestação exemplar da multidimensionalidade dos
fenômenos humanos e sociais, da interdependência do tempo e do
espaço e da interação da natureza e da cultura, do econômico e do
simbólico, do indivíduo e da sociedade. A paisagem nos fornece um
modelo para pensar a complexidade de uma realidade que convida a
articular os aportes das diferentes ciências do homem e da sociedade
(Collot, 2013, p. 15).

Tal complexo, que Collot atualiza através de uma ótica interdisciplinar12,
fundamentada também na fenomenologia e na crítica literária de viés temático, como a
12

O complexo da paisagem conjuga elementos a partir de debates na área da geografia cultural,
transpostos para outros âmbitos da reflexão, como a poesia, as ciências cognitivas, a filosofia, a
psicanálise, a história da arte, a etnografia, a sociologia, a economia, etc. Segundo Collot, o termo
paisagem, derivado de “país” ou “região”, surgiu na pintura do século XVI, associando-se também, desde
sua origem renascentista, à afirmação do indivíduo. A paisagem comporta a ideia de foco, visão, sujeito,
conjunto, não se restringindo à representação objetiva de uma extensão geográfica, mas apresentando-se
antes como um espaço percebido e concebido pelo sujeito. O horizonte da paisagem revela uma dimensão
dupla, que responde a dados objetivos, como o relevo, localização geográfica, etc., e ao ponto de vista do
sujeito. A paisagem foi cultivada tanto pela tradição da pintura quanto da poesia, sendo essa última mais
apta a expressar suas dimensões mais escondidas. Durante o Romantismo, a paisagem clássica, que
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da obra de Jean-Pierre Richard13, torna-se útil para pensarmos a atividade da escrita,
visto que tanto em termos de produto quanto de processo, escrita e paisagem
assemelham-se. Ambas são bens culturais, manifestações de confluências, construções
ora mais ora menos estéticas que pressupõem um sujeito, um ponto de vista interior em
interação com o meio. As duas demandam a apreensão sintética e sinestésica dos
elementos, cuja realidade só se torna acessível por meio da “percepção” e de uma
“representação”, como distingue o crítico. Ambas envolvem os mais diversos níveis da
experiência humana no mundo, a complexa interação material, cultural e sensível. A
paisagem tanto quanto a escrita implicam um conjunto elaborado, ainda que móvel e em
abertura. Oferecem instrumentos para a construção de um mundo: “todo sujeito tece as
relações assim como os fios da aranha, com certas características das coisas, e as
entrelaça para fazer uma rede que carrega sua existência” (Collot, 2013, p. 19). Nessa
“rede” fundem-se consciência, paisagem, imaginário e real, como nos diz o filósofo.
Assim, escrita é paisagem quando dela tomamos o aspecto arquitetural de
formas e significações, e a convivência entre “pensamento, espaço e linguagem” na
composição de um “encadeamento codificado”, para utilizar os termos do autor, o qual
admite proximidades entre os âmbitos da escrita e da paisagem quando discorre sobre o
“pensamento-paisagem”, conceito que ele desenvolve a partir das ideias de MerlauPonty. De acordo com Collot, tal forma de pensamento levaria à libertação dos
dualismos que estruturam o modo de pensar no ocidente, visto que toda apreensão da
paisagem envolve planos intelectuais e sensíveis: desde o primeiro instante diante dela,
somos levados a ultrapassar oposições como “as do sentido e do sensível, do visível e
exaltava o reino da razão, o primado da forma e do limite, foi preterida pela paisagem “romântica”, que,
na origem do termo, significava “desordem”, porque extravasava os limites e se opunha ao padrão
neoclássico. A paisagem romântica passa a solicitar o desregramento da imaginação, e, conforme as
palavras do autor, é no período do Romantismo que a experiência da paisagem se torna exemplar da
relação afetiva com o mundo (Collot, 2005, p. 22). Collot identifica um ressurgimento do interesse pela
paisagem a partir da década de 1980, de certo modo abandonado pelos estudos centrados na forma e
também devido ao preconceito em relação ao movimento romântico disseminado por escritores realistas e
modernistas que o enxergavam como primado da subjetividade. A paisagem, em seu turno, passou a ser
vista como uma falácia ou ilusão lírica. Collot afirma ser esta uma ideia reduzida do romantismo, já que
essa literatura pressupunha abertura ao mundo exterior, propondo relações simultâneas entre intimidade e
alteridade. (Collot, 2005, p. 44). Durante o romantismo, paisagem passou a traduzir-se por “sentimento da
natureza”, sendo esse também o sentido que adquire dentro das recuperações turísticas atuais. Nas
considerações regionalistas, a paisagem é “meio”. Para Collot, paisagem não é só meio, cenário,
ambiente, natureza, mas também bem cultural. O autor ainda contradiz a visão comum de que paisagem é
aquilo que o olho pode compreender. Para o autor, paisagem é também construção, conjunto, estética
organizada.
13
Michel Collot cita os seguintes títulos de Richard, publicados pelas edições de Seuil: Paysage de
Chateaubriand (1967) e Page Paysage (1984).
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do invisível, do sujeito e do objeto, do pensamento e da matéria, do espírito e do corpo,
da natureza e da cultura [...]. A paisagem instaura uma interação que nos convida a
pensar de outro modo” (Collot, 2013, p. 18). Com efeito, a paisagem move a um só
tempo o pensar, o contemplar, o especular tanto quanto o sentir. Da mesma maneira, a
literatura se vale da experiência sensível para produzir um “pensamento fundamental
que não é da ordem conceitual, mas do lugar do contato com as coisas” (Collot, 2013, p.
46).
Dentro desse paralelo, podemos dizer que, se a paisagem é traçada a partir
de/com vistas para um horizonte de dupla dimensão, constituindo-se de fatores
subjetivos e objetivos, a escrita, do mesmo modo, se faz dentro de um horizonte
pragmático, e, no caso mais específico da escrita literária, no horizonte da concepção
poética, cujas fronteiras estão em constante negociação e reorganização. Um horizonte
outrossim dialético, entre individualidade e coletividade, entre tempos passados e
presentes: lugar de todos os encontros, sempre em abertura e mobilidade. Dito de outra
maneira, a literatura torna-se uma das artes mais aptas a expressar o “espaço vivido” da
paisagem, sendo a poesia aquela mais capaz de manifestar tudo aquilo que se oculta à
visão, como os silêncios, a procura por vazios, as lacunas na compreensão, os desvios,
as hesitações, os dados imaginários, as distâncias que se medem pelo ouvido, pela luz,
pelas temporalidades, etc.14
Ida Alves, que tem coordenado a tradução da obra de Collot no Brasil,
dedicando-se à divulgação dos estudos da paisagem para além da noção de espaço e
cenário, apropria-se desses cruzamentos para investigar o caso específico da literatura,
em que a percepção da paisagem envolveria, segundo ela, a percepção sobre “o estar no
mundo e o estar na escrita” (Alves, 2007, p. 113), abrangendo, portanto, uma dimensão
subjetiva que não é visível, ou é de “outra ordem das visibilidades” porque representa
“ver e desver simultaneamente”: a voz lírica dá a ver o invisível da paisagem, em seus
“vazios, incompletudes, impossibilidades, o indizível, nomes para o tempo, a existência
e a morte” (Alves, 2007, p. 118).
Seria o caso de considerar a “paisagem” uma metáfora, entre outras tantas, para
a “escrita”, não fosse o reconhecimento da distância justa entre os termos, mantida por
seus diferentes campos conceituais que, ao serem justapostos, acabam por ultrapassar o
14

“ [...] O próprio panorama comporta uma parte de invisibilidade cujo limite é marcado pelo horizonte, e
que convida a preencher as lacunas do olhar pelo trabalho da imaginação ou pelo impulso do movimento.
Longe de ficar estática como uma imagem, a paisagem é um espaço a percorrer, a pé, num veículo ou em
sonho, porque sonhar é vagabundear” (Collot, 2013, p. 51).

23

domínio da relação metafórica para estabelecerem uma espécie de trânsito multímodo,
como se cada termo emprestasse um modelo para se pensar o outro. É à luz desse
trânsito conceitual que Pierre Richard parece traçar seu percurso, principalmente em
Page Paysage, citado por Collot, no qual a noção de paisagem é utilizada para designar
“certa imagem do mundo intimamente ligada ao estilo e à sensibilidade do escritor”:

Ao falarmos de um escritor, o que chamaremos de sua paisagem? Em
primeiro lugar, o conjunto dos elementos sensíveis que constituem a
matéria e como o terreno de sua experiência criativa [...]. Temas
portadores de ressonâncias subjetivas e de valores éticos e estéticos,
que constroem, então, ao mesmo tempo que uma imagem do mundo,
uma imagem do eu [...]. A paisagem de um autor talvez também seja
esse mesmo autor tal como se oferece completamente a nós, como
sujeito e como objeto de sua própria escrita (Richard apud Collot,
2013, p. 55).

A escrita e a leitura afiguram-se sob o mesmo tipo de “efeito-paisagem”: ao
remeterem a um contexto externo e a um referente, não o fazem de modo dissociado,
como se houvesse um real (in situ), de outro a percepção dele (in visu), e sua figuração
(in arte), como explica ainda Collot. A estruturação perceptiva envolve todos os planos
simultaneamente, em interface constante. Assim, a paisagem de um escritor não se
reduz a qualquer um dos lugares onde viveu, viajou, trabalhou, mas de uma
“constelação original de significados produzidos pela escrita”, os quais, conforme
também Richard, começam todos na “sensação”, no “coração do sensível”, em que o
escritor procurará buscar sua paisagem verdadeira, “composta por tudo o que um sujeito
valoriza positiva ou negativamente no mundo sensível, porque o sentir é inseparável de
um ressentir” (Richard apud Collot, 2013, p. 56).
Como podemos notar, o conceito de paisagem presta-se como predicativo de
diversos polos da escrita, não se restringindo apenas ao aspecto temático, como ao
tópico da paisagem na literatura, mas podendo ser considerado também em termos de
efeito, de construto perceptivo e de procedimento. A noção ampla de paisagem pode ser
utilizada para aludir, por conseguinte, tanto ao processo de constituição do ethos
autoral, como faz Richard, quanto à acentuação da dimensão espacial na literatura, seja
no uso extensivo de metáforas espaciais, seja na predominância da imagem na poesia
moderna. E até ao espaço interno às figuras e às letras tipográficas, aos significantes
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gráficos e fônicos, como também demonstra Richard, todos em solidariedade com esse
transporte constante entre sujeito, linguagem e mundo, próprio do “efeito paisagem”:
“Em seus dispositivos literais, em seus relevos ou inclinações de escrita, as páginas
podem ser contempladas como paisagens, e as paisagens, por sua vez, através de suas
configurações sensoriais, de sua lógica, de sua ordem secreta, podem ser
compreendidas, lidas como páginas” (apud COLLOT, 2013, p. 60).
Das três poéticas escolhidas, o caso mais evidente de trânsito explícito entre
paisagem e escrita ocorre na poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen, sendo o
muro um correlativo importante entre os dois, sobretudo em Geografia, livro de 1967.
Além de bastante recorrente em sua poesia, surgindo inclusive nos textos de Arte
Poética, como veremos mais detalhadamente nos próximos capítulos, a imagem do
muro adquire riqueza de significados ao revelar, não raro de maneira alegórica, a
interação entre a dinâmica interior da obra, com seus valores e coordenadas estéticas, e
os dados exteriores, conjugando imaginação geométrica, ideário grego, cenários
mediterrâneos, planos da memória e espaços angustiantes do presente, seja da vivência
opressora na cidade moderna, dos cenários do Estado Novo em Portugal, seja por vezes
também de guerra e ruína que caracterizaram a Europa no período da metade do século
XX.
Assim, o caso da poesia de Sophia Andresen torna-se representativo pelo modo
como a autora aprofunda o complexo da paisagem no decorrer de sua obra. Na primeira
fase de sua poesia, entre os anos 1940 e 1950, a tensão entre real e imaginário é
explorada através de separações estanques (ainda que problematizadas pela paisagem)
entre o espaço da cidade, por um lado, no qual o tempo se fragmenta e o sujeito se
encontra isolado, e a natureza, por outro, geralmente exuberante, apresentada em forma
de jardins verdejantes e paisagens marítimas solitárias, cuja pureza promove o contato
com substâncias que, em constante expansão e movimento, operam enquanto análogos
do ser, pensado, por sua vez, em termos de movimentação permanente, para além da
construção rígida e identitária do sujeito histórico, social ou psicológico. Os elementos
da natureza funcionariam, assim como acontece também na poesia de Eugénio de
Andrade, como correlativo objetivo para a expressão de uma subjetividade que se quer
realizada como encontro e totalidade, para além da expressão solipsista do lirismo
tradicional e para além do individualismo aburguesado da cidade moderna. O ser
coincide com o instante de “imagens libertadas”. Revela-se enquanto passagem, relação,
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energia cambiante. As imagens citadinas, por outro lado, ofereceriam contraponto
negativo, como acontece com a imagem fixa do muro em poemas deste período.
Diferentemente de Eugénio de Andrade, no entanto, pelo menos em grau e
intensidade, Sophia Andresen parece temer o informe e o caos da natureza, como
podemos observar, entre inúmeros exemplos, os seguintes versos de Poesia (1944): “Só
me vem o terror e a mágoa/de me sentir sem forma, vaga e incerta/como a água” (2011,
p. 24). Temor este que podemos relacionar a uma certa passividade e ao medo de não
poder interferir enquanto sujeito participante, frequente em períodos conturbados da
história, e mais ainda, entre escritoras mulheres. Não à toa, desde este primeiro livro de
Andresen, a poesia recusa o caos da natureza e movimenta-se à vontade enformadora da
paisagem. Além da praia deserta e de cenas noturnas, geralmente solitárias, o jardim
surge como local privilegiado porque manifestação do fascínio pela enformação. Sua
composição oferece a passagem do “caos, desilusão e agonia” que se vê também nas
cidades modernas (2011, p. 29) para a relação de “perfeição, pureza e harmonia” (2011,
p. 29) da paisagem ou da arquitetura tomada enquanto expressão artística, e não
utilitária, como é frequente na cidade moderna e não planejada. A forma é então
celebrada enquanto equilíbrio conquistado entre sujeito e objeto, tornando-se
manifestação potente do ser.
A divisão estanque entre os espaços naturais, puros e solitários, de um lado, e a
cidade habitada de outro, seguida por dualidades como indivíduo e coletividade,
subjetivo e objetivo que pautam a composição dos livros da primeira fase de sua poesia,
nem sempre resultavam, contudo, na entrega exuberante e na pureza esperada, visto que
há inúmeras composições paisagísticas perturbadoras e de certa maneira tautológicas,
que, mesmo quando não se debruçavam sobre o espaço negativo da cidade, como é o
caso do poema “Meio-dia”, também de Poesia (1944), erigem uma espécie de acídia
paisagística, ocasionada pela sensação profunda de isolamento e recalque:

Meio-dia
Meio-dia. Um canto da praia sem ninguém.
O sol no alto, fundo, enorme, aberto,
Tornou o céu de todo o deus deserto.
A luz cai implacável como um castigo.
Não há fantasmas nem almas,
E o mar imenso solitário e antigo
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Parece bater palmas.
(Andresen, 2011, p. 18)

Há algo que se mantém refratário nesta composição paisagística que tende à
estagnação e à vertigem. Algo interdita a entrega aos elementos naturais. O sujeito
parece manter-se cativo de si mesmo, fato que torna o mundo ao redor irreal,
impenetrável. O equilíbrio procurado pelo processo de composição paisagística torna-se
tenso e dual, não encontrando ponto de reversão, diferença ou movimentação. Os
elementos assistem uns aos outros à distância, como o “mar a bater palmas”, como se
não houvesse cruzamento possível entre eles. A transcendência esperada não acontece e
o excesso de luminosidade perturbadora do meio-dia parece fazer referência ao
sentimento da acídia que acometia os monges dedicados ao refúgio e isolamento
espiritual.15
Sobre essa questão da paisagem na primeira fase de sua poesia, Jorge de Sena
havia observado, em 1958, no verbete sobre Sophia Andresen incluído no volume que
escreveu para a antologia Líricas Portuguesas, a relação entre os “iniciais suportes
paisagísticos” de sua poesia e o jardim familiar da autora no Porto, em referência à casa
onde Sophia cresceu, cercada por muros enormes, e a praia da Granja, onde passou a
infância. Em 1977

16

Sena volta a escrever a partir de outra tônica, que ecoa, mesmo a

contragosto, a célebre crítica feita em 1962 pelo autor neorrealista, Alexandre Pinheiro
Torres, que havia denominado a poesia andreseniana anterior ao Livro Sexto (1962)
“sobrenatural e artificial” (1964, p. 106). Ou seja, ao modo de um “Pascoaes do mar”,
Sophia parecia aderir, segundo a argumentação de Pinheiro Torres, à distinção platônica
15

O demônio da acídia é também conhecido como “Demônio do meio-dia”, que, segundo lendas e
crenças populares desde a Idade Média, atacava ermitãos ou monges em isolamento, como neste relato do
cristão Evagrius, em On the Eight Evil Thoughts, reproduzido por Peter Toohey, em Boredom: a lively
history (2012): “The demon attacks a hermit at about the fourth hour and bisieges his soul until eighth
hour. First, the demon makes the sun appears sluggish and immobile, just as if the length of the day were
fify hours. Then it causes the hermit to look continually at the windows and forces him to step out of his
cell and to gaze at the sun. [...] In addition, the demon makes him dislike his place, his life, whis work.
[...] The demon adds the memory of the hermit’s family and of his former way of life, holding before the
hermit’s eye all the hardships of his ascetic life” (apud Toohey, 2012, p. 107). A acídia é causada pela
vertigem em relação à claridade excessiva e pelo isolamento, ocasionando um senso de irrealidade, e de
dúvida perante a fé ou o trabalho divino. É um sentimento também associado à perturbação ocasionada
pelo isolamento, pelo recalque, pela assepsia, e caracteriza-se pela falta de desejo, pela imobilidade, pela
claustrofobia e pela dificuldade em se concentrar. Além do deserto, o mar também se torna um dos
motivos da acídia, cuja expansão vertiginosa evoca um senso de instabilidade e irrealidade. Peter Toohey
associa a acídia não só à melancolia e à depressão, mas também ao tédio crônico.
16
Na ocasião em que preparava verbetes para o Grande dicionário de literatura e crítica portuguesa,
projeto encabeçado por João José Cochofel que não pode ser concretizado. Verbetes incluídos no já
citado Estudos de Literatura Portuguesa III. Lisboa: Edições 70, 1988.
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sobre o mundo dos homens, cercado de sombras, de “cidades corrompidas, profanadas e
sujas”, que resultava no repúdio do mundo quotidiano em favor de uma evasão para um
senso de natureza incorrompível, criando um mundo solitário, aristocrático, erguido “só
para ela, só dela, como o Marão de Pascoaes” (1964, p. 106)17. Sena argumenta, de
modo semelhante, que o livro Tempo dividido (1958) de Sophia “Era uma colectânea
que, até no próprio título, significava a perplexidade do poeta que via o seu mundo ideal
confrontado com as realidades contemporâneas, e se libertava de uma paisagem
adolescente da memória” (SENA, 1988, p. 174).
A relação dificultosa quanto à expressão da experiência, que nesta formulação
propõe-se em dois pólos distintos, o das “realidades contemporâneas”, histórico,
imediato e coletivo, e o da “paisagem adolescente da memória”, subjetivo e idealizante,
será um dos temas recorrentes na obra dos três poetas, amadurecido também pelo
diálogo crítico e poetológico que travaram entre si por meio de cartas e leituras
mútuas18. O debate estimulou a constituição de uma consciência dialética, que, ainda

17

Alexandre Pinheiro Torres, crítico e escritor ligado ao neorrealismo, foi o primeiro a distinguir
mudanças de direções na poesia da autora. No parecer supracitado, que resultou no artigo “Onde se
propõe uma leitura da poesia de Sophia”, reunido no volume II de Ensaios reunidos, publicado em 1964,
Torres afirma, segundo as palavras de Sophia em uma carta endereçada a Sena, que sua poesia tinha
“evoluído”, vindo da criação de um “mundo irreal e de plástico” em direção ao que era agora “uma nova
iluminação” e uma nova “concepção de mundo” (Andresen & Sena, 2006, p. 67). No artigo, Torres é
severo, mas utiliza termos mais críticos e convincentes do que Sophia na carta a Sena. Reconhece a
beleza e a autenticidade da poesia de Andresen, mas faz críticas quanto à pobreza arquitetada nos
primeiros livros, através da simplicidade de meios e perseguição da nudez da palavra os quais acenariam,
de acordo com sua visão, para um mundo não habitável, fechado, afastado do homem, “sobrenatural e
artificial” (1964, p. 106). Ao modo de um “Pascoaes do mar”, Sophia parecia aderir, segundo a
argumentação do crítico, à distinção platônica sobre o mundo dos homens, cercado de sombras, de
“cidades corrompidas, profanadas e sujas”, que resultava no repúdio do mundo quotidiano em favor de
uma evasão para um senso de natureza incorrompível, criando um mundo solitário, erguido “só para ela,
só dela, como o Marão de Pascoaes” (1964, p. 106). Um mundo fechado “de mar, silêncio, vento, luar,
deuses” que vai transmitindo, conforme se acompanha seu percurso poético, um senso de opressão
cósmica. Por outro lado, o autor distingue um veio na poesia de Sophia que passa a denunciar ela própria
os sintomas de desagregação de seu projeto poético pelo simples fato de que “o mundo corrupto que nos
rodeia é o que de fato está vivo” (Pinheiro Torres, p. 107). Para o crítico, a autora adquire consciência
dessa disjunção e é isso que torna sua poesia tão interessante, cujo ponto alto estaria manifestado em
Livro Sexto: “O cariz dramático da poesia de Sophia Andresen, e daí sua autenticidade, está em que
reflete a contradição entre esse mundo ‘entre parênteses’ que o poeta cria e o mundo conspurcado do
quotidiano” (Pinheiro Torres, 1964, p. 107).
18
Na análise sobre a correspondência publicada entre Jorge de Sena e Sophia Andresen, trocada entre
1959 e 1978, Sofia de Sousa Silva observa o modo como a noção de “testemunho” cunhada por Sena é
cara aos dois poetas, visto que ambos procuraram cultivar uma noção de “experiência” que não se
confundia com a manifestação da subjetividade, embora passasse também por ela e pela perspectiva do
sujeito. O testemunho propõe uma dimensão de elaboração que se afasta, portanto, do confessional ou do
circunstancial para explicitar a transformação da experiência subjetiva em experiência poética. Em trecho
citado da correspondência, Sophia Andresen afirma não crer em “subjetivismos” e observa que “há uma
experiência que é a experiência”. Noção essa que não se prende ao dado imediato e histórico, embora
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que do ponto de vista empírico tenha motivado realizações distintas na concepção de
cada obra, do ponto de vista teórico-crítico pode ser balizada entre o entendimento
dramático e o entendimento testemunhal da linguagem poética. Ou seja, de um lado, a
convicção sobre a necessidade de a experiência ser elaborada poeticamente através de
uma linguagem despersonalizada que recusasse expectativas usuais quanto à expressão
estigmatizada e subjetivante que sobressaia na literatura portuguesa do século XX − a
despeito de a poética do fingimento pessoano tê-la contestado. De outro lado, a
preocupação, cada vez mais explicitada conforme nos aproximamos da década de 1960,
em não se deixar aderir aos esteticismos que afastavam demasiadamente a expressão
poética do real imediato, das urgências históricas ou da própria “verdade” de conexão
com a vida, como escreveu Sophia Andresen em uma carta para Eugénio de Andrade,
datada de 195819, período em que ela passa a relativizar ou matizar a influência de
Rainer Maria Rilke e de Fernando Pessoa, conforme veremos adiante, sobretudo no
capítulo dedicado à poesia de Sophia Andresen na quarta parte, em que analisamos a
imagem do muro também em textos em prosa, como Arte Poética III — texto que,
embora escrito anteriormente, foi utilizado por Sophia Andresen como resposta
implícita à crítica de Alexandre Pinheiro Torres.
Embora tenha refutado a crítica de Pinheiro Torres, o fato é que à altura
Andresen vinha já abandonando, a partir dos anos 1960, a dicotomia entre natureza e
cidade para aprofundar a paisagem natural em sua dimensão também humana. A autora
passa a constituir uma “paisagem da escrita”, como pretendemos argumentar, que
pretendia ser mais abrangente do que o senso paisagístico da natureza presente nos
livros anteriores. O florescimento desta consciência pode ter sido motivado pelo estudo
do tema da arquitetura tradicional portuguesa, intensificado neste período, bem como
pela pesquisa sobre a antiguidade clássica, ambos mobilizados na formação de um eixo
poético paisagístico que a autora procurou constituir entre a Grécia e o Algarve, projeto
que conflui com o desejo de entrelaçamento entre paisagem real/ histórica e paisagem
espiritual/poética, para utilizar a distinção de Silvina Rodrigues Lopes (1989). Sophia
Andresen aprofunda a pesquisa do passado da Grécia e da tradição portuguesa a partir
passe também por ele. O debate sobre testemunho se dá principalmente na apreciação que um faz do texto
do outro, como demonstra Sousa Silva. Cf. https://www.youtube.com/watch?v=q9hjZ-WVkWw. Acesso
15/10/2018.
19
Em 1958, Sophia Andresen avisa o amigo que vai publicar um livro de poemas pertencentes a uma
“fase escura e ultrapassada”, afirmando, em seguida, querer publicar para “desligar-se deles”, como
veremos mais detalhadamente no capítulo sobre a poesia de Sophia. A carta consta no espólio de Eugénio
de Andrade, localizado na Biblioteca Municipal do Porto, sob os cuidados do Sr. Sílvio Costa,
responsável pelo setor de reservados. Consultado em abril de 2017.
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dos anos 1960, gesto que pode ser lido como uma maneira de criar sua própria linhagem
poética e se contrapor às tentativas tipológicas e classificatórias que acabavam por
“homogeneizar os sentidos”, como destaca Rodrigues Lopes. Andresen buscava
também cooptar e direcionar vozes poéticas que quisessem aprofundar temas de caráter
político e social.
O tema da arquitetura portuguesa tradicional, aprofundada ao substrato histórico
mediterrânico comum, revela-se pertinente para a autora como um modo de entrelaçar a
preocupação humana e ética à pesquisa formal e estética, procurando demonstrar que
ambas andavam juntas sobretudo no caso da tradição mediterrânica escolhida pela
autora, anterior, segundo sua visão, à cultura dos divórcios e impossessões, que,
modernamente, instituiu-se com a industrialização, a técnica, a proeminência da ciência
e da produção compartimentada do saber. O estudo da arquitetura também acabava por
propor desafios aos modos essencialmente negativos com que a autora tratava a cidade
na fase anterior. É nesse período, portanto, a partir de Livro Sexto (1962), que a imagem
do muro passa a receber novo tratamento. E em Geografia (1967), como aludido acima,
que a paisagem passa a remeter mais diretamente e de modo reflexivo à atividade da
escrita.
A título de ilustração, aqui, recordamos brevemente um trecho do poema
“Túmulo de Lorca” (Geografia, 1967), de Andresen, que, devido à localização histórica,
torna-se tão emblemático quanto “Berlim”, de Eugênio de Andrade − outro poema que,
por essa razão, será também reproduzido nesta seção inicial da tese, em que seguimos
nosso propósito de apresentação do problema e das poéticas em questão. O poema de
Sophia remete de maneira direta ao contexto específico da década de 1940, repassado de
inquietações políticas e de transformações também no campo da literatura, como temos
ressaltado. A imagem do muro surge aqui repassada de anseios contraditórios, vividos
por uma geração que viu de perto o trágico desfecho da Guerra Civil Espanhola, em que
milhares de civis indefesos foram executados contra paredões em Granada, seguido pelo
assassinato de Federico García Lorca, acontecimento que influencia de maneira trágica
a poesia da época. No entanto, a escrita se impõe enquanto resistência à dureza da
realidade histórica.
Em dicção elegíaca, o poema lamenta na primeira estrofe a morte de Lorca e de
outros fuzilados anônimos durante a Guerra Civil Espanhola, muitos dos quais foram
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executados contra os muros do cemitério da cidade. O lamento adquire contornos
exortativos a partir da segunda estrofe, em manifestação do desconsolo e da
impossibilidade de esquecimento, como no verso “teu sangue não seca” e nas estrofes:
[...]
O teu sangue não encontrou nem foz nem saída
De Norte a Sul de Leste a Oeste
Estamos vivendo afogados no teu sangue
A lisa cal de cada muro branco
Escreve que tu foste assassinado
Não podemos aceitar. O processo não cessa
Pois nem tu foste poupado à patada da besta
A noite não pode beber nossa tristeza
E por mais que te escondam não ficas sepultado
(Andresen, 2011, p. 461)

A presença de contrastes como “vermelho” (sangue) e “branco” (muro) acentua
o choque e a violência do conflito. O “muro” faz referência direta ao cenário de
opressão e assassinato em massa. Produz também um fundo traumático, duplicado pela
memória em cada novo muro da cidade, de modo que sua fachada “lisa” se torna
contínua, sem fissura, sem penetrabilidade; capaz de fazer reviver a dor e a reação do
indivíduo diante da implacabilidade do fato histórico − seja ele vítima direta ou não da
violência. Nessa perspectiva, o muro adquire contornos psicológicos, recriando uma
espécie de vazio inumano, frio, muito próximo do sentimento de aniquilação.
Por outro lado, o muro nesse caso poderia remeter também à página branca em
que se escreve o poema − ou o poema que não se escreve, mas que permanece, antes,
como ausência: aquele poema para sempre por escrever pela geração de Sophia. A
morte violenta do poeta mais importante da Geração de 27 espanhola, cuja linguagem
poética foi cuidadosamente auscultada tanto pelos poetas de 1940 quanto
posteriormente pelos surrealistas portugueses, surge como trágico sinal de estagnação e
impotência da poesia diante da brutalidade dos acontecimentos históricos. O abrupto
silenciar do poeta espanhol ecoa o vazio do qual ainda não se recuperava a poesia
posterior, como parece dizer o trecho acima. Assim, temos aqui que o muro branco, a
uma só vez, associa-se a uma dada claridade ou “pureza” que se busca pela palavra,
herdada da poesia de Lorca e da Geração de 27, e a uma claridade outra, mais cegante e
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violenta, associada à ausência do real, ou à poesia que não comparece após a morte
brutal do poeta, ao horror tornado indizível.20

O jogo entre muro (por vezes parede) e página branca é recorrente nesta poesia
que tanto se utiliza do espaço para pensar as relações de escrita em suas implicações
multidimensionais, privilegiando aquele transporte entre espaço, linguagem e
pensamento típico na constituição da paisagem, como sustenta Collot. Tal correlação,
que nesse caso se dá pelo processo de sinédoque, torna-se ainda mais evidente em
versos como “A nossa imaginação divaga entre paredes brancas/ abertas como páginas
brancas”, de “No quarto”;21 “A mão traça no branco das paredes/ a negrura das letras”,
de “Escrita do poema”; “Minúcia é o labirinto: muro por muro/ pedra contra pedra livro
sobre livro”, de “Itinerário inelutável”; “Onde estão as paredes que pintei de branco”, de
“Em Hydra, evocando Fernando Pessoa”, ou “O longo muro alentejano e branco/ [...]
Tem a clareza nua de um projeto”, de “Projeto I”, pertencente a uma série publicada em
O nome das coisas, de 1974, escrito na ocasião da abertura democrática, em que a idéia
de “projeto” remete de modo simultâneo tanto à proposta de escrita quanto também à
redemocratização do país após a Revolução de Abril. Assim, é frequentemente através
do espaço que a autora reflete sobre os diferentes tempos e sobre as relações que
povoam sua escrita. Talvez como nenhuma outra imagem nessa obra, o muro sublinha o
equilíbrio entre positividade e negatividade, conjugando tudo aquilo que a autora “sente
e do qual também se ressente”, como nos diz Richards, ou seja, a interação viva e
cambiante entre a intimidade do sujeito que escreve, a relação com a tradição, as
determinadas escolhas estéticas, a constituição da autoria e o contexto do presente
histórico e social − fatores que se determinam mutuamente. A poética de Andresen
explicita esses trânsitos como um modo de propor resistência, visto que somente na
passagem da experiência imediata à reflexão poética pode a escrita aprofundar uma

20

Embora Garcia Lorca tenha sido assassinado dentro desse mesmo contexto, ele não foi fuzilado contra
o muro, mas, até onde se sabe, e segundo consta a biografia de Ian Gibson (2010, p. 664), embaixo de
uma árvore em um posto militar improvisado em Víznia, nos arredores de Granada. O muro, no entanto,
aparece em muitos poemas dedicados à sua memória, como nesse de Sophia. No Brasil, citamos “A morte
de madrugada”, de Vinicius de Moraes, em que o poeta é morto contra o “muro de pedra seca, colado a
ele como um fantasma.” Poemas Esparsos, São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
21
Os poemas “No quarto” e “Escrita do poema” pertencem ao livro Geografia (1967). “Itinerário
Inelutável” e “Em Hydra, evocando Fernando Pessoa” são de Dual (1972).
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vivência que ser quer coletiva, verdadeiramente humana, e de transformação da
consciência.
O conceito operatório de paisagem torna-se útil, portanto, para se pensar a
relação entre autor, obra, poética e extra-campo da escrita, ou seja, esse horizonte
múltiplo do texto em que não há separações estanques entre espaço, linguagem e
sujeito. Se o muro é sobretudo um motivo espacial, cumpre lembrar, portanto, que todo
espaço dentro da escrita ou da paisagem é também pensante. Da mesma maneira que a
subjetividade é espacial e temporal, como nos diz Collot, a paisagem também “fala
conosco”, mostra que há um logos no fenômeno em si, um “sentido inscrito no
sensível” que não é feito de ideias claras ou distintas, mas de uma significação inerente
à própria fisionomia das coisas22. Nesse “entrelaçamento interior do espetáculo
exterior” (Collot, 2005, p. 15), conjugam-se os mais diversos níveis de representação
que Andresen propõe explicitar como um modo crítico e também ético de situar o
sujeito frente a linguagem, o espaço e o tempo históricos.

Outra perspectiva que contribui para aliar a noção de paisagem à dinâmica
espacial de composição e desenvolvimento imagético na poesia é a de Joseph Frank,
autor que tratou da espacialização das formas, fenômeno bastante particular da escrita
moderna em geral, muito desenvolvida pela escrita vanguardista e também explorada
pelos poetas das décadas de 1940 e 1950 em Portugal. Em meados dos anos 1940, Frank
escreveu sobre a lógica espacial da poesia imagista e também de romances modernistas
como os de Proust, Joyce e Virginia Woolf. Sua concepção espacial da forma ia além da
questão da intensificação retórica da imagem, da utilização do espaço ou de metáforas
espaciais, mas se reportava também a questões de ordem estrutural e semiótica.
Segundo Frank, a literatura moderna rompia com as rígidas fronteiras que desde Lessing
(em Laocoonte) haviam sido traçadas entre as artes: de um lado, a dimensão espacial da
pintura e da escultura, e do outro, a dimensão temporal da literatura. O crítico
demonstra que a literatura moderna frustrava a expectativa usual quanto ao
22

“A experiência da paisagem como lugar do espaçamento do sujeito e da emergência de um pensamento
no espaço põe em causa a distinção cartesiana entre a coisa pensante e a coisa percebida. Diferentemente
do cogito cartesiano, que se baseia na reflexão e na introspecção, o cogito perceptivo supõe a abertura da
consciência ao fora: o pensamento nada tem de interior e não existe fora do mundo; é preciso se habituar
a compreender que o pensamento não é o contato invisível de si consigo mesmo, mas vive fora dessa
intimidade consigo, diante de nós, não em nós, sempre excêntrico” (Collot, 2013, p. 31). Assim, como
explica o crítico, a subjetividade é também espacial e temporal, “e o vínculo que une o pensamento ao
espaço está inscrito nas metáforas espaciais de nossas línguas, que servem para exprimir nossas ideias
mais abstratas.” (Collot, 2013, p. 35).
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sequenciamento do texto, levando o leitor a perceber os elementos como justaposições
no espaço ao invés de desdobramentos no tempo, em uma dinâmica muito mais
sincrônica do que diacrônica (Frank, 1991, p. 12). As relações de sentido seriam
regidas, desse modo, pelo “princípio da referência reflexiva”: cumprem-se na percepção
simultânea de grupos de palavras sem conexão entre si quando lidas de modo
consecutivo, mas que, ao terem suas referências individuais suspendidas, passam a ser
compreendidas através de padrões de referências internas que vão compondo unidades
(ainda que móveis) de significado. O princípio de referência reflexiva é procedimento
comum tanto na poesia de Andresen quanto na de Eugénio de Andrade, que se valem da
recorrência quase que obsessiva das imagens no decorrer da obra. Diferentemente de
Sena, que não lança mão da repetição de imagens (de frases, sim) como recurso
expressivo, Andresen e Andrade problematizam recorrências e repetições com o intuito
de promover um aprofundamento da experiência sensível através da busca por
ressonâncias e redes analógicas que pudessem estabelecer uma relação de abrangência
humana e fenomênica. A “paisagem da escrita” de Andresen constitui-se, portanto,
também em um âmbito mais alargado, na dinâmica abrangente da obra ou da
constituição da arte poética.
No século XX as discussões sobre iconologia e imagologia ampliaram-se por
diversos ramos, como da linguística, da literatura, das artes plásticas e das ciências
cognitivas e autores como W.J.T. Mitchell deram continuidade, a partir dos anos 1980,
ao debate iniciado por Joseph Frank, aliando o estudo da imagem à acentuação da
dimensão espacial na literatura. Mitchell argumenta que a espacialização não se
restringe apenas à literatura moderna, já que ela é componente estrutural dos processos
de composição e interpretação de texto.23 O autor ainda critica o dualismo espaço-tempo
que Frank teria assimilado tanto de Lessing quanto da tradição dominante do “espaço
absoluto”, fundada a partir dos estudos de Isaac Newton, no século XVII, em que o
espaço é concebido de modo estático, congelado, abstraído da noção de tempo e das
sensações.24 Mitchell identifica uma corrente alternativa que teve início com as
23

“Any time we feel that we have discovered the principle which governs the order or sequence of
presentation in a text, whether it is based in blocks of imagery, plot and story, the development of
character, historical or thematic concerns ─ any time we sense a “map” or outline of our temporal
movement through the text, we are encountering this third level of spatiality.” (Mitchell, 1980, p. 284)
24
Mitchell cita a definição de Newton extraída de Mathematical Principles: “[...] Absolute space in its
own nature, without relation to anything external, remains always similar and immovable. Relative space
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definições de Leibniz, entre elas, “spatium est ordo coexistendi” (“o espaço é uma
ordem de dados coexistentes”), a qual, aliada ao modelo psicológico de Kant, que
enxergava o espaço como um “modo de intuição” (Mitchell, 1980, p. 275), pode ter
influenciado a concepção relacional e cinemática do espaço tal qual observamos na
literatura moderna. Para Mitchell, a relação antes antitética entre espaço e tempo deve
ser compreendida em termos de complexa interação e interdependência: “O espaço é o
corpo do tempo, é a forma ou a imagem que nos dá a intuição de algo que não é
diretamente perceptível mas que é tudo o que apreendemos. O tempo é a alma do
espaço, a entidade invisível que anima o campo de nossa experiência.” (Mitchell, 1980,
p. 276).
Com o ruir das marcações tradicionais, a “contaminação” entre as artes deixa de
ser vista como fenômeno isolado ou periférico na história da cultura. Do mesmo modo,
torna-se viável a combinação antes paradoxal entre a acentuação da dimensão do espaço
(seja na intensificação das imagens, seja na espacialização das formas) e a descoberta do
movimento através da liberação das estruturas, da fluidez metafórica ou da aceleração
do discurso:

A partir de uma perspectiva espacial, todas as tentativas iconoclastas
de transcender o formalismo e desconstruir a forma literária não
constituem negações da espacialidade, mas afirmações de formas
espaciais mais complexas, móveis e abertas, tais quais J. Hillis Miller
se vê invocando quando compara ficção à música (Mitchell, 1980, p.
279).

A rejeição do estático, aliada à tendência reflexiva e ao questionamento dos
processos usuais de referência são alguns dos fenômenos que unem as individualidades
poéticas firmadas nos anos 1940. O regime dinâmico das imagens e os modos pelos
quais o espaço é animado cumprem, por outro lado, gestos singulares, determinados
pela dimensão particular e significativa de cada obra, podendo ocorrer, por exemplo,
através de temporalizações, mecanismos dialéticos, profusões metafóricas, repetição
gradativa de elementos em cadeias imagéticas, espaço submetido à virtualização,
dissolução, duplicação, etc, tal como vimos acontecer no poema “Túmulo de Lorca”, em
que a imagem estática do muro é duplicada para metaforizar a ausência ou a “escrita em
ausência” após a morte de García Lorca.

is some movable dimension or measure of the absolute spaces; which our senses determine by its position
to bodies; and which is commonly taken for immovable space” (apud Mitchell, 1980, p. 275).
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Em recusa da relação de linearidade entre poesia e experiência, esses autores
pretendiam aliar ética e estética de modo a afastarem a ideia tradicional de poesia como
expressão direta ou espontânea das emoções, de visões e posições ideológicas ou da
vivência histórica, mas que também recusasse, por outro lado, esteticismos que
pudessem criar um distanciamento intransponível entre o real e experiência poética.
Assim, os poemas escolhidos para análise em torno da imagem do muro refletem de um
modo ou de outro sobre essa possibilidade dialética e também mais dinâmica de
mediação, capaz de dramatizar a matéria histórica e possibilitar transportes mais
efetivos entre poesia e experiência.

2.
No caso da poesia de Eugénio de Andrade, também é bastante visível, como não
deixaria de ser, o “princípio da referência reflexiva” de que trata Frank, em que as
imagens retornam ao longo da obra para serem processadas através de padrões de
referências internas. Se esse é um princípio construtivo característico da literatura
moderna em geral, na obra de Eugénio torna-se enfatizado. Uma das explicações
possíveis para isso poderia estar na associação em sua poesia entre escrita e natureza,
que acaba por dedicar centralidade aos processos de metamorfose, a partir do qual se dá,
no plano imagético, um processo de acúmulo/união/dissolução/reorganização de
unidades estruturais.
Na poesia de Andresen, como vimos, o sistema de referências internas
colaboram com o aprofundamento sensível da paisagem − complexo escolhido pela
autora para dramatizar tensões poéticas e, principalmente, pô-las em trânsito, visto que a
paisagem é uma plataforma dinâmica que, conforme aludida acima, conjuga e explicita
diversas forças em jogo na atividade da escrita: a intersecção dos sentidos e das
diferentes visualidades, a conjugação entre subjetividade e objetividade, tempo e
espaço.
Já no caso de Eugénio de Andrade, as imagens repetem-se com modulações se
sentido, podendo ser lidas no cotejo ou no confronto com outros poemas, fato que lhe
confere uma dinâmica espacial, ao mesmo tempo que prescreve movimento e
andamento narrativo − visto que espaço e tempo são indissociáveis, podendo ser
considerados separadamente apenas por uma questão de ênfase e de perspectiva.
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As imagens vão desenhando padrões narrativos ou vão agrupando poemas ao
redor de núcleos temáticos em cada um dos livros. Nessa dinâmica espacial, mas
também temporal, a leitura conjunta de seus poemas acaba por direcionar o enfoque
para processos metamórficos da palavra, força-motriz frequentemente equiparada à
fluidez do desejo, (em uma relação de simultaneidade estabelecida pelo autor entre
corpo, natureza e escrita).
Embora seus poemas também componham paisagens, como veremos no poema
“Berlim” a seguir, e sobretudo em livros como Ostinato rigore (1964), que explora de
modo mais predominante a dimensão espacial das imagens, é a “natureza” e não a
paisagem o complexo escolhido pelo autor para problematizar a escrita.
Nesse sentido, é comum que a imagem “artificial” do muro, apareça em sua
poesia como uma imagem fixa que se repete sem sofrer mudanças constitutivas, fato
que a isola do restante de sua imagética, submetida a constantes gradações ou processos
metamórficos. Essencialmente estática e negativa, a imagem do muro opera, antes,
através de um processo de referencialidade por assim dizer usual, em que recorre a
efeitos “realistas” ou “indiciais” no sentido de promoverem uma representação que
busque a descrição fiel do objeto visível, assente também na concepção estática do
espaço, na organização racional das cidades e na compartimentação do humano. Na
contramão, portanto, do sistema dinâmico, analógico, envolvente e original de
referencialidade interna de sua poesia.
Citamos aqui um de seus poemas emblemáticos desta imagem, escrito anos antes
da queda do Muro:
Berlim
Há uma ruptura
uma fenda no escuro
do silêncio:
ouve-se o murmúrio
da urina
dos soldados contra o muro
(Andrade, 1974, p. 67).

Ao se aproximar do muro e tatear seus limites, o poema insinua, para além dos
sentidos históricos que se projetam em primeiro plano (gesticulados do título à
disposição dos elementos formais), uma reflexão sobre a própria linguagem poética,
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embora em condição de coincidência com outros temas, como é comum na obra
eugeniana, esta que, de maneira explícita ou implícita, se torna altamente reflexiva,
explicitando certa tensão que se pressente como vivência da palavra, posta em crise
quando se discute, mesmo que implicitamente, a consciência conflituosa entre o silêncio
imposto e a capacidade da poesia de romper com a inércia e com a dureza da realidade
histórica — no caso aqui, pautada pelo contexto da guerra fria, com o dilema nuclear e a
consciência que dele resulta sobre a precariedade humana.
Assim, a repetição de vogais fechadas ressalta a forma cerrada do “muro” e o
sentimento de enclausuramento que sua presença histórica produz, como a paralisia, a
mudez e a desesperança. A pausa acentuada entre as duas estrofes mimetiza a “fenda”
anunciada: quebra no “escuro do silêncio”, espécie de mistério associado à realidade
desconhecida do outro lado. Mas a quebra no silêncio expectante é logo preenchida, no
entanto, pelo “murmúrio” da urina. A diferença de tom (mais “elevado” ou “poético”
na primeira, e “baixo” na segunda) entre uma estrofe e outra indica que a curiosidade
instaurada no início é desiludida pelo arremate da segunda estrofe, com sua tônica
constatadora das mesmices de um contexto já de décadas de desesperança e
humilhações − visto que o poema data de 1974, ano de publicação do livro em que se
insere, Escrita da terra.
Cumpre observar que 1974 é o ano da Revolução de 25 de Abril em Portugal,
término do regime salazarista/caetanista. A curiosidade de certo modo frustrada pelo
que se passa do outro lado da cidade de Berlim (que Eugénio visitou na condição de
turista) ainda sob o regime soviético poderia indicar, mesmo que indiretamente (posto
que a única informação que temos é esse dado do ano de publicação, sendo que o poema
foi provavelmente escrito antes da Revolução)25, o reconhecimento imediato de um
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No prefácio crítico dedicado à edição mais recente de Escrita da terra, publicada pela Assírio Alvim
em 2014, Paula Mourão cita um depoimento de Eugénio de Andrade feita na ocasião da primeira edição
do livro, atestando que “na sua maioria, esses poemas escreveram-se entre 1971 e 1972”. Eugénio não
trata especificamente do poema “Berlim”, mas deixa essa pista quanto à data de escrita dos poemas. Ao
longo dos anos, o autor foi fazendo alterações em seus livros, editando, cortando poemas ou parte deles,
adicionando outros, etc. Assim, qualquer análise baseada em data de publicação revela-se insuficiente no
caso dessa obra, carente ainda de uma edição crítica. Vf. http://recursos.bertrand.pt/recurso?id=9591225
Em estágio sanduíche, financiado pela CAPES em 2017, fizemos uma série de visitas a seu espólio,
localizado na Biblioteca Municipal do Porto, sob os cuidados do Sr. Sílvio Costa, responsável pelo setor
de reservados. Segundo as informações concedidas pelo funcionário, o espólio caracteriza-se pela
escassez de manuscritos anteriores a 1992, data da inauguração da Fundação Eugénio de Andrade (extinta
em 2010), quando o poeta passa a manter registro mais detalhado de seu processo de trabalho. Eugénio de
Andrade não escrevia diários e tinha o hábito de presentear os amigos com as primeiras ou segundas
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ambiente militarizado. Apesar das diferenças nas especificidades políticas dos dois
regimes, o ambiente caracterizado pela arquitetura do muro e a presença dos soldados
não deixa de ser familiar ao sujeito. A atitude de descaso dos soldados no gesto de
urinar, que pode parecer subjugante ou humilhante para o civil que presencia, à medida
que sugere relação de posse e diferença hierárquica de atitude frente aos espaços da
cidade, além da indiferença quanto aos significados históricos ligados ao monumento do
Muro, remeteriam a um contexto comum tanto a Berlim quanto a Portugal. A atitude do
soldado parece escamotear o caráter centralizador e histórico do Muro, visto que ele
escolhe o canto para urinar como se estivesse nos fundos ou no limite dos perímetros da
cidade − limite falso quando encarado sob a perspectiva do sujeito poético do outro lado
do Muro, que avista (na verdade, “ausculta”) a paralisia dos espaços cercados pelo
Muro.
No Portugal de Salazar, o totalitarismo também sobrevivia às custas de uma
série de recusas históricas e escamoteações, tanto em relação à vitória da democracia
desde a Segunda Guerra Mundial, que promovia pressão internacional para que o
regime chegasse ao fim, quanto ao término dos imperialismos europeus, que em
Portugal só veio a ser decretado também após a Revolução de Abril, que pôs termo às
guerras coloniais imputadas pelo Estado Novo à África.
Dessa maneira, o confronto do sujeito com o Muro de Berlim acaba por encenar
um padrão contraditório de sentimentos que poderia ser facilmente transposto para
pensar o contexto português, visto que a população portuguesa também foi acometida
de um misto de esperança e frustração ao longo de anos diante de um regime totalitário
que se estendia contra todas as expectativas. Durante o processo de abertura em
Portugal, inaugurado em 1974, a mistura de esperança e frustração volta a ser padrão
entre a população portuguesa, mediante a libertação promovida por segmentos dentro do
exército, seguida por um instável período de transição democrática, em que
predominavam conflitos de interesses sob o governo temporário do General Spínola.
Ainda que o poema admita uma leitura que aproxime a situação em Berlim e o contexto
português pós-Revolução, a relação com a data é meramente casual, pois além de o
versões de seus poemas, já “limpos” de rasuras e bastante trabalhados. Desse modo, os únicos
manuscritos anteriores a essa data provêm da coleção do Sr. Laureano Barros, amigo próximo do poeta,
cujo catálogo foi adquirido em leilão pela Biblioteca em 2009. Desta coleção, consultamos os
manuscritos do livro Até Amanhã, que ainda levava o título provisório Coração habitado, e os poemas de
Coração do Dia, livro de 1958, primeiro a incluir a imagem do muro na obra eugeniana. Apesar de
algumas diferenças, não havia mudanças significativas em relação à utilização da imagem nesse período.
Também não foi encontrada nenhuma evidência de que o autor tivesse utilizado a imagem anteriormente
a 1958, pelo menos no escasso material deste período.
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poema ter sido escrito provavelmente antes, não possuímos a indicação exata do mês de
publicação do livro, podendo ter ocorrido anteriormente à eclosão dos acontecimentos.
Ainda assim, há uma sugestão de semelhança pela descrição de uma atmosfera de
paralisia e esgotamento, intensificada pela “quebra” na curiosidade da primeira estrofe,
como se o sujeito se deparasse com uma cena familiar, fazendo alternar também os
sentimentos de esperança e frustração, comuns em regimes ditatoriais que se mantinham
por tanto tempo em cenários adversos e às custas da vontade popular.
No entanto, o contraste radical estabelecido pelas duas estrofes e pela presença
arquitetônica do Muro admite também outras leituras, visto que o murmúrio da urina
pode introduzir também, por outro lado, um elemento de humanidade diante da mudez
quase absoluta do Muro, criado para dividir, afastar e cegar. O poema descreve um
encontro às escuras que se dá no centro da história, ainda que escamoteada pela
inconsciência dramatizada pelo Muro e ritualizada pelo gesto banal e cotidiano do
soldado. Ao modo de um voyeur (mas pela escuta), o sujeito se aproxima com o
propósito de testemunhar a História, mas se depara apenas com o homem do outro lado
a urinar.
Outra relação que o poema admite, embora de modo bastante diluído, é a de
certo masoquismo sugerido pela conotação homoerótica e abjeta do despejo contra o
muro, que faz lembrar o uso estranho da imagem do muro na poesia de Álvaro de
Campos, em versos como “Roço-me por tudo isto como uma gata com cio por um
muro!”, e “Desabai sobre mim, como grandes muros pesados”, de “Ode Marítima”
(Pessoa, 2008, p. 327).26 Se Campos reflete sobre a nova constituição dos espaços
urbanos, influenciada pelo advento da técnica, da indústria e das máquinas, processada
com atordoamento e prazer masoquista, o poema de Eugénio debruça-se sobre a
conjuntura mais específica da cidade sob um regime totalitário bastante masculinizado,
26

Como se sabe, para Álvaro de Campos, a “força”, a “vitalidade” e a “energia” conduziam a uma poética
libertária, e a velocidade era um modo de passagem para a vivência de um real que se mostrava fugidio.
Contudo, a aceleração dos estímulos, do espaço e do discurso poético é apresentada, não raro, com
ceticismo e ironia. Campos adentra o tecido moderno em formação, enumerando espaços sombrios, de
passagem, onde não há comunicação nem relação humana, tal como os “não-lugares” segundo a
conhecida definição de Marc Augé (2011): fábricas, portos e locais de transporte de mercadorias. O
“muro”, como elemento espacial nesse contexto em “Ode marítima”, serve de contraponto irônico à
afirmação da velocidade, alegorizando as fronteiras entre o passado tradicional da cidade e as novas
configurações. Assim, apesar da clara adesão às novidades, Campos deixa ver a presença dos “pontos
cegos”, seja do espaço concreto urbano, seja do projeto utópico da modernidade, em que o sujeito passa a
não mais se reconhecer nos entornos de sua individualidade. Tal questão será retomada no quarto
capítulo, localizado na terceira parte, sobre a presença da cidade na literatura moderna portuguesa.
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apresentando a cena ao modo de um voyeur que, embora crítico, também vivencia o
acontecimento através de gosto que poderia ser lido também como masoquista e
homoerótico.
Em todas essas possibilidades de leitura, há ainda um segundo plano que nos
interessa bastante, em que o poema estabelece, por meio da imagem central do muro,
uma reflexão sobre a própria natureza da metáfora: na primeira estrofe, sugere seu
ímpeto libertador (pelo paralelo imagético de “fenda no silêncio”), disparador de
imagens e de sons, capaz de romper o mais profundo silêncio, movimentando a
imaginação e os desejos. No entanto, tal dimensão de abertura é logo desenganada na
segunda estrofe, não comparecendo na figura exteriorizada e literal do muro, cuja dura
referencialidade antes constata a realidade de uma vida subjugada pelo autoritarismo
militarizante. Isso posto, o muro, localizado historicamente nesse caso, dramatiza a
violência simbólica relacionada aos estados da cultura, sobretudo dos totalitarismos
europeus, em que o silêncio imposto, as divisões do humano, a massificação ou o
bloqueio da experiência são ritualizados; a dureza do “muro” também se presta, de
modo não menos ambivalente, a uma dada reflexão sobre a linguagem poética e seus
limites, questão essa que se mostra central na obra de Eugénio de Andrade.
Luis Miguel Nava, em O essencial sobre Eugénio de Andrade, já observava a
recorrência da imagem “negativa” do “muro” em sua obra, em meio a outras tantas
imagens “positivas”, que ele denomina “signos carregados”:

Dado que parecem transportar em si uma forte carga, geralmente
positiva, que lhes confere um estatuto especial e lhes permite
ocuparem, em determinadas circunstâncias, o lugar das outras.
“Barco” é uma dessas palavras, [...] a barcos aqui se compara tudo
aquilo que encontramos investido de maior carga afectiva. Tudo se
passa como se, à medida que nas coisas se fosse acumulando uma
certa energia, elas se aproximassem da essência dos barcos, para a
qual todas tendessem de algum modo [...]. Através da luz se
manifesta, assim, a energia que dimana dos objetos cuja essência
participa também das fontes e dos rios. Se em Eugénio de Andrade
igualmente deparamos com imagens carregadas negativamente, são
elas sem dúvida as que aludem ao que quer que negue a fluidez e a
luz, que não poucas vezes aparecem associadas. O muro é uma dessas
imagens. (NAVA, 1987, p. 32)
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Nava identifica um excesso de energia ou “carga afetiva” na poesia eugeniana
transladada através de “signos” recorrentes27 como “barco”, “fonte”, “rio”, “ave” que
em pequenas variações vão se repetindo como se tudo passasse em dois planos: “O das
evidências, no âmbito do qual determinadas relações se nos revelam aos sentidos, e o
das essências, onde a afinidade entre as coisas efectivamente se decide” (Nava, 1987, p.
27). O regime cambiante de signos e imagens de sua poesia faz pressentir uma série de
correspondências ou equivalências para além das aparências com as quais nos
habituamos a compor a realidade. O “muro”, pela constância nessa obra, torna-se
também um “signo carregado” dentro dessa complexa rede de significações de sua
poesia, porém, negativo, já que impede qualquer movimento de fluidez e encontro,
constituindo-se como um obstáculo para o ímpeto totalizante dessa poética, como indica
o verso: “Sem muros era a terra, e tudo ardia” (Andrade, apud Nava, 1987, p. 32).
No poema “Berlim”, o muro submete-se antes ao jogo das “aparências”, como
distingue Nava, delimitando tudo aquilo que o sujeito pode ou não ver dentro da
paisagem. A fenda anunciada na primeira estrofe convida o sujeito a mobilizar outros
sentidos na apreensão do espaço para além do muro, convocando também a audição, o
tato e a capacidade de imaginar. Assim como é frequente na poesia de Sophia Andresen,
o muro aqui não só participa como também evidencia o processo de composição da
paisagem, sobretudo porque se posta como elemento de correlação ou mediação entre o
“ver e o desver”, como diria Ida Alves, entre o todo e o fragmentário, entre a superfície
da aparência e a apreensão mais aprofundada do real.
Na constituição da paisagem, a imagem historicamente anti-dialética do muro
(porque criada para separar e dividir) torna-se dialética nos exemplos extraídos de
Eugénio de Andrade e Sophia Andresen. Ambos os poemas lidos neste capítulo aliam
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Nessa leitura macrotextual de padrões internos, torna-se possível denominar as imagens recorrentes de
“signos”, visto que podem ser lidas como sinais dentro de uma dinâmica mais ampla de constituição de
significados (ou a procura deles), conforme também a tese de Octavio Paz em “Signos em rotação”. Em
nossa análise detida de uma imagem apenas, estamos utilizando termos gerais como “imagem” em seu
sentido lato, ainda que estritamente retórico, como na definição de Octavio Paz, que aplica “imagem” a
praticamente “toda forma verbal, frase ou conjunto de frases, que o poeta diz e que, unidas, compõem um
poema” (Paz, 1982, p. 119); ou, conforme Antonio Candido, em O estudo analítico do poema, que define
“imagem” como “nome que damos a toda figuração de sentido que faz as palavras dizerem algo diferente
de seu estrito valor semântico” (Candido, 2006, p. 121), podendo coincidir, por isso, com a metáfora.
Desse modo, preferimos utilizar com mais frequência, a distinção (aplicada somente às imagens verbais e
não visuais) entre imagem literal (realista, indicial e referencial), imagem perceptiva (coincide com a
metáfora) e imagem conceitual (abstrata), fornecida por Rosa Maria Martelo em curso sobre poesia e
cinema ministrado na Universidade de São Paulo em 2016.
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reflexão histórica e reflexão sobre a linguagem. O muro encena essa transposição/
passagem tanto em “Berlim” quanto em “Túmulo de Lorca”, disponibilizada pela
criação de um complexo paisagístico que estabelece uma relação de coincidência entre
experiência (ou vivência histórica, no caso dos dois poemas) e escrita.
Contudo, como já aludido, a correlação entre escrita e paisagem é menos
profícua na poesia eugeniana do que na poesia de Sophia Andresen, visto que a
dinâmica fluida de sua poética propõe um outro tipo de correlação, ocorrida antes entre
escrita e natureza, em que os processos são enfatizados mais do que a composição final
da paisagem. Há sempre um elemento de fluidez em seus poemas, mesmo que aludido
metaforicamente, ou iconicamente se preferir, como a “urina” no caso do poema acima,
e ainda o aspecto do desejo (estranhado, contudo, pelo sujeito) e o fluir das
imagens/sons pela fenda, aos quais o Muro se oferece como barreira ou obstáculo. Mais
do que nos poemas de Andresen, há algo prestes a correr nos poemas de Andrade, a se
movimentar ou fluir, como o “excesso” de energia, como observou Nava, energia vital e
cambiante.
Assim, na ligação entre escrita e natureza, Eugénio de Andrade recupera a
metáfora orgânica, frequentemente emprestada para apresentar sua concepção do
poético. Um exemplo recorrente é a imagem do “fruto”, signo central de seu primeiro
livro, As mãos e os frutos (1945), que pode ser lido como metáfora para sua poesia,
submetida a ciclos naturais que vão percorrendo os poemas através de pequenas
modulações imagéticas. Assim, o fruto aparece em momentos de maturação, lento
perecer e fabricar da semente. O mesmo acontece com outras metáforas naturais, como
a da água, da ave, do fogo, do mar etc. que vão compondo ciclos narrativos os quais
justapõem o processo de escrita às estações da natureza e também a ciclos amorosos,
narrando histórias de despertar do desejo e decadência.
A correlação torna-se completa, como afirma o próprio autor em “Poética”,
prefácio à sua poesia reunida (1966), quando propõe uma relação de equivalência entre
corpo, escrita e natureza, enumeradas, no texto referido, como encontro entre “homem,
palavra e terra”. Assim, Eugénio estabelece um continuum de forças que entrelaça
desejo (força-motriz do corpo ou do “homem”), imaginação (força-motriz da “palavra”)
e metamorfose ( força-motriz da “terra” ou da natureza), fundamentando sua imagética
em uma rede complexa de unidades em constante movimentação, pertencentes a um
domínio essencialmente instável, fluido, repleto de deslocamentos dentro de uma
complexa rede de referenciais.
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Na criação da correspondência entre escrita e natureza, o diálogo se dá entre os
âmbitos da poesia e das ciências naturais, como relata Lubomír Doležel , em A arte
poética ocidental (1990). Dolenzel cita a morfologia de Goethe, publicada em 1790,
como obra fundante desta tradição, constituída no âmbito da ciência, mas
posteriormente aplicada à poética, ainda no período romântico. No modelo de Goethe, a
metamorfose é a força motora de qualquer mutação estrutural na natureza, geradora da
“variedade individual dentro do proto-tipo invariante” (1990, p. 100). O trabalho de
Goethe representou uma tentativa de compreender a natureza viva tanto em sua
abundante variedade quanto em sua unidade estrutural (1990, p. 102), e teria
estabelecido um sistema a partir de três conceitos básicos: estrutura, proto-tipo e
metamorfose, a partir dos quais a vida da natureza consistiria “na decomposição da
unidade e na unificação das partes divididas, [...] uma eterna sístole e diástole, uma
eterna síncrese e diacrese; a inspiração e a expiração do mundo no qual vivemos,
elaboramos e existimos” (Dolenzel, 1990, p. 96).
Nesse sentido, sua poesia se insere na tradição que assimila o modelo orgânico,
oriundo das ciências sociais e também da filosofia, por oferecer a vantagem de dar a
conhecer, por meio de analogias e metáforas, os constituintes mínimos e as forças
germinadoras do poético. Se desde os primórdios a tendência estrutural esteve presente
na abordagem poética, remetendo, como explica o autor, ao modelo mereológico da
Poética de Aristóteles, foi durante o Romantismo que o modelo orgânico se consolidou,
oriundo de outras áreas do conhecimento.
Se antes a estrutura era definida como um conceito estático, fechado, a partir do
modelo morfológico de Goethe ela adquire dinamismo. Mais tarde aplicado à poética
por Humboldt, o modelo orgânico aproximou a metamorfose ao processo da
imaginação, que transforma a natureza ao transpô-la para a poesia. A ideia de que a obra
é “um todo vivo” permaneceu ativa durante o Romantismo, só vindo a ser questionada,
como explica ainda o autor, no século XX, com a instituição do modelo semiótico, que
coincidiu com o surgimento da linguística como disciplina, e reconheceu a natureza
metafórica da representação orgânica. Porém, a concepção orgânica sobreviveu como
uma espécie de intertexto recuperado pelos formalistas russos, que, de acordo com
Dolenzel, representaram “o culminar da poética morfológica do século XIX [...] e,
simultaneamente, o desenrolar dos princípios teóricos fundamentais do estruturalismo
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do século XX” (1990, p. 201). Os formalistas russos, como Vladimir Popp,
estabeleceram uma morfologia dos proto-tipos narrativos, executando o projeto inicial
de Goethe de transpor seus achados para o estudo da poética.
Do mesmo modo, a poética orgânica sobrevive nas poéticas modernas, como é o
caso da poesia eugeniana (e também, em menor grau, na poesia de Sophia Andresen,
principalmente na primeira fase antes dos anos 1960), ainda que transposta para pensar
também o âmbito do corpo e da cidade, dados novos em relação à literatura romântica;
além de propor uma dimensão reflexiva da linguagem, explicitada enquanto vivência de
crise da palavra, eixo determinante e constitutivo da poesia moderna, em relação de
diferença, portanto, com a poesia romântica.
Nessa perspectiva, a imagem explícita e estática do muro, em seus dados literais
e realistas, pouco submetida aos processos de metamorfose usuais de sua poesia, e
ligado ao ambiente citadino, alude ao que seria o bloqueio do mecanismo dinâmico de
sua imagética (dinamismo que envolve todas as forças motrizes mencionadas), surgindo
como metáfora para a não metáfora, ou como uma metáfora que fecha, sublinhando uma
falha constitutiva do poético em oposição ao ideal orgânico. É uma imagem que
dramatiza, ainda que de modo indireto, uma vivência de crise do modelo orgânico.
Surge associada a uma negatividade poética e filosófica, que tem a ver com o silêncio,
hesitação, tautologia ou refração dos sentidos.

3.
Esta seção, espécie de preâmbulo predominantemente teórico, cuja função é
fazer um apanhado de conceitos operatórios como “paisagem”, “metáfora orgânica”,
“matéria”, além de mecanismos como “princípio de referência reflexiva” que podem
nos auxiliar na investigação do muro como “poética” dentro das especificidades de cada
obra, conta também com a análise de poemas dos respectivos autores, aqui escolhidos
pelo recorte de serem mais “emblemáticos”, no sentido de se vincularem mais
diretamente a políticas do muro. A leitura inicial desses poemas cumpre a função
também de apresentar certas coordernadas gerais de cada poética de modo a preparar o
percurso compartivo da análise.
Para introduzir o terceiro e último conceito operatório, torna-se necessário
resgatar o foco de nossa discussão para o contexto histórico e social do período,
principalmente entre 1940 e 1960. Assim, em se tratando de meados do século XX, após
os trágicos acontecimentos da guerra e o drama da humanidade que sobreviveu a eles, a
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intensificação da experiência do trauma, com seu excesso de estímulos incapazes de ser
absorvidos, a crise na representação, a vivência do horror que se torna indizível, como
vimos no poema “Túmulo de Lorca”, a instauração do quadro de descrença radical em
relação aos moldes culturalizados e os sistemas de interpretação das sociedades
ocidentais, os quais, não obstante, já vinham sendo colocados em cheque desde o início
do século, talvez seja possível afirmar que a “matéria”, ou o excesso de “energia
suplementar” da qual falava Luís Miguel Nava a propósito da poesia eugeniana, tenha
adquirido maior visibilidade na literatura, através de uma espécie de insurreição em
relação à forma, irrupção que não deixa de ser relacionada, de maneira paradoxal, à
ênfase dada às formas poéticas desde as matrizes modernas, ao trabalho crescente de
expansão e volatização da imagem, da aceleração do discurso, da desintegração da
sintaxe, da fluidez do verso.
Como propõe Jean-François Lyotard em O Inumano, o termo “matéria”,
advindo da física para significar a “organização de energia que se faz, desfaz e se refaz
sem cessar na escala corpuscular ou cósmica” (Lyotard, 1997, p. 18), pode ser utilizada,
no âmbito da cultura, para pensar tudo aquilo que “nos vem por trás, da frente” (1997, p.
47), ou seja, tudo aquilo que “assombra” a linguagem, o sujeito, a tradição; todo o
“material com o qual e contra qual se escreve” (1997, p. 42). Surgido primeiramente
em Descartes (Princípios da Filosofia II), a matéria definia-se como aquilo que detinha
substância “longa, larga e profunda”: em outras palavras, que pudesse ser vista, que não
tivesse vazios, mas que fosse homogênea e contínua, como aponta Lyotard. No
pensamento moderno, o termo leva em consideração todos os sentidos do corpo e não só
a visão, a relação entre corpo e espírito, a “proeminência do tempo” (1997, p. 47). Se a
energia pertence ao âmbito da ação, da vontade e da escolha, a “matéria”, segundo
Lyotard, integra também as ações possíveis que não sobrevieram, mas que ficaram
inscritas em estado virtual, os abalos, as durações e as interações nem sempre
percebidas, a “espessura individida” do tempo e do desejo, as formas inteligíveis e
complexas que determinam os espaços e os pontos materiais:

[...] É a confusão enigmática do outrora, a confusão da vila mal
construída, da criança ignorante, cega, do olhar estranho da pequena
rapariga amada por René Descartes quando criança. De tudo o que nos
vem por trás, “da frente”. A confusão, o preconceito são matéria do
pensamento, a desordem do passado que ocorre antes de ter sido
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desejado e concebido, que não sabe o que diz, que se deve traduzir e
corrigir sem parar, actual e activo em intuições distintas. A infância, o
inconsciente, o tempo, [...] o antigo são a matéria que o entendimento
pretende resolver no acto e na actualidade da intuição instantânea
(Lyotard, 1997, p. 47).

Salvo algumas restrições, sobretudo em consideração às especificidades das
obras poéticas escolhidas, a distinção entre forma e matéria torna-se útil na investigação
da imagem frequentemente literal do muro, representada com dados objetivos, em
fidelidade à sua superfície óptica, lisa e sem fissuras, pertencente ao âmbito do espaço
ordenado e racional das cidades, mas que se presta, não raro, à desordem da sensação, à
tônica perturbadora de toda a sugestão da matéria, de tudo o que é silenciado, ignorado
ou encerrado pela mecânica dos sentidos históricos, pelos espaços intersticiais, por
vezes abstratos, incompreensíveis e até mesmo evanescentes.
O conceito um tanto imprevisível de “matéria” talvez não represente novidade se
considerarmos o campo das artes e da literatura, embora apenas no período moderno as
obras cuidassem de revelar o excesso, a aceleração das imagens e do discurso, o
trabalho sensível do artista que precede ou que escapa ao acabamento das formas. A
intenção de Lyotard, ao voltar-se às artes em articulação com o domínio do político e
das ciências contemporâneas, “da informação, da cibernética e da teoria do caos e dos
sistemas abertos”, como explica um dos comentadores de sua obra, Alberto Gualandi
(2007, p. 24), era a de confrontar, antes de tudo, os domínios da filosofia, que ele
acusava de se fundamentar nas relações de autoridade, controle e silenciamento de
outras instâncias da prática discursiva e política.28 Assim como o discurso religioso,
que, como explica o autor, recebe sua autoridade de uma referência transcendente que
existe fora e independentemente da linguagem, a filosofia tradicional, legada de Platão a
Hegel, também promove modelos autoritativos externos, tanto do “Ser” como do
“Dever”, amparados na fé devota da verdade da Ideia, motriz daquilo que Lyotard
denomina “terror teórico”, porque assente na abolição ou no silenciamento dos
adversários:
A filosofia, diz-nos Lyotard, é esse discurso que sempre afirmou a
superioridade do modo conceitual com relação aos “outros” modos,
28

“As verdades do filósofo, diz-nos Lyotard, são inseparáveis desse silêncio que, no decurso da história
da cultura ocidental, o discurso teórico impõe a seu adversário, a seu destinatário, a seu referente. O
destinatário desse discurso só está autorizado a intervir no diálogo ‘para verificar que ele repete
corretamente a lição’ e satisfazer assim o narcisismo pedagógico de seu mestre. Esse silêncio, como
vimos, cerca também o referente do discurso teórico, que será tanto transcendente como mudo, pois
apenas a autoridade ‘destinadora’ tem o direito de interrogá-lo” (Gualandi, 2007, p. 41).
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intuitivos e sensíveis, de apreensão da realidade. Em razão desse
“logocentrismo”, ela se encontra profundamente “implicada” no
processo de “pauperização” da sensibilidade que caracteriza nossa
sociedade de consumo. No mundo pós-Auschwitz, argumenta
Lyotard, qualquer aspecto da vida e do agir se encontra submetido a
um “processo de racionalização”, a uma atividade de manipulação e
de transformação que só tem um objetivo: ganhar tempo (Gualandi,
2007, p. 26).

A crítica estética de Lyotard reivindica, portanto, a sensação, o dado sensível, os
modos de intuição, os lados passivos, receptivos e “femininos”, nos termos de Gualandi,
do pensamento e da apreensão da realidade. A ficção, os jogos de linguagem, as artes, a
multiplicidade das formas discursivas, a configuração aberta de algumas teorias
científicas contemporâneas e também o paganismo seriam modos de conhecimento
capazes de expressar o contingente da “matéria”, democrática e plural em suas mais
diversas perspectivas.
Com a aproximação à matéria, Lyotard pretere a “estética do belo”, que submete
a matéria ao poder sintético da forma, em favor da “estética do sublime”, batizada assim
no final do século XVIII, mas que poderia ser denominada também como “estética do
prazer e do desprazer, da alegria e da ansiedade, da exaltação e da depressão” (Lyotard
apud Gualandi, 2007, p. 148), sendo a única que poderia exprimir o estado de crise
profunda que a arte vive, “pois suspende a síntese das formas e o encadeamento das
frases por um contraste, um sobressalto, uma cesura, um vazio, uma catatonia, uma
congestão, um derramamento” (2007, p. 148)29. Isto é, permite que sobrevenha a
“presença” daquilo que é esquecido, reprimido, ameaçado, recalcado, “pelos enredos
intersubjetivos da linguagem”, pelo diverso instável, pela ação da doença ou da
ansiedade, da sensação e do sensível, do tempo e não só do espaço. Em outras palavras,
a presença daquilo que não pode ser representado.

29

“A estética do belo, diz-nos Lyotard, se baseia em dois princípios complementares: neste que funda o
processo artístico na relação (hilemórfica) matéria-forma e naquele que submete a matéria ao poder
sintético da forma. Nesse gênero de estética, a matéria é o “diverso” instável e desvanecente, o que
apenas pode ser objeto de um prazer empírico, individual, não partilhável. A forma, em contrapartida,
representa a propriedade comum a todo espírito, a faculdade de sintetizar dados, de reunir o diverso. É,
portanto, nela que se funda essa promessa de partilha veiculada pelo juízo reflexionante estético, ao passo
que a cor de uma rosa ou o timbre de um violino são deixados ao “gosto individual” e a suas
idiossincrasias. Muito diferentes são em compensação os princípios [...] da “estética do sublime”, que
implicam em um declínio da adequação natural entre matéria e forma. [...]” (Gualandi, 2007, p. 147148).
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Lyotard atualiza o conceito de matéria com vistas para seu tempo, para as
tendências da literatura contemporânea, para a estética pós-moderna do excesso, para a
crítica do período “pós-Auschwitz”, como ele denomina, em que o representável entra
em profunda crise diante do sofrimento indizível das vítimas dos massacres que fizeram
a história do século XX, e em meio ao consequente colapso do projeto humanista de
progresso e “devir racional”. Ou, em suas palavras: à “falsidade” da tradição do
pensamento de Hegel o qual tinha como objetivo dar um sentido unitário aos destinos
do ocidente: “Tudo o que é real é racional, tudo o que é racional é real: Auschwitz
refuta a doutrina especulativa. Quando nada, esse crime, que é real, não é racional”
(Lyotard, apud Gualandi, 2007, p. 22).30
Contudo, sua crítica propõe também revisão e “reescrita da modernidade”, já
“grávida” de pós-modernidade, como ele explica, reunindo, dando visibilidade e
oferecendo novas interpretações aos discursos de oposição à visão logocêntrica do
mundo que já se cumpriam no período moderno, tanto na arte como na filosofia, em
especial a partir do pensamento de Nietzsche.
É nessa chave de leitura, em que o “descentramento” passa a ser admitido como
um valor, que propomos a análise do muro como possível ponto de intersecção entre as
poéticas tratadas em diálogo. É nessa conjuntura que a imagem do muro deve ser
investigada, sob as determinações de uma literatura que procurou, cada vez mais,
deslizar os centros de interesse, passando a considerar a singularidade não só de cada
obra, mas também de cada poema, visto agora como um acontecimento de linguagem,
um gesto de encontro e de coincidência, em que é possível dissolver as fronteiras entre o
sujeito e o mundo, entre as palavras e as coisas, entre os modos de perceber o tempo e o
espaço. Em seu projeto transformador, como sublinhou, por exemplo, Jorge Sena a
propósito da “poética do testemunho”, firma-se a busca por uma poesia que privilegia o
interdito na tentativa de abolir os elos tradicionais e questionar toda referência.
Nesse contexto, a figura-obstáculo do muro propõe-se, assim, em um espaço
diferencial: pode surgir ligada ao outro da razão, como vemos acontecer desde a obra
de Pessoa, em que a imagem assume inflexões alegóricas ao ritualizar uma espécie de
fissura na concepção simbólica e metafísica do mundo, ruína da visão unitária do
30

Como aquelas que Lyotard enumera: a globalização industrial e midiática, a consequente
“desertificação” do planeta, “a perda da infância”, o “recalque da angústia e da morte”, o “esquecimento
da diferença sexual”, o “esvaziamento da intimidade e da individualidade”, os quais despontam como
signos de um fenômeno comum que ele identifica com a “anestesia coletiva e generalizada, da
insensibilidade crescente diante do sentimento e da sensação” (apud Gualandi, 2007, p. 26).
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sujeito. Integra o outro da linguagem, silêncio fundador e metadiscursivo, como vimos
acontecer nos exemplos de Sophia de Mello Andresen e Eugénio de Andrade. Vinculase ao outro da presença, mobilizando noções distintas de representação e visibilidade; o
outro da história, em que a noção de “estereótipo” torna-se útil na compreensão dos
processos de desvio ou remissão de sentidos; e até o outro da tradição, como veremos
em alguns exemplos, sobretudo de Andresen e de Sena.
No continuum que estamos propondo aqui, a noção de “matéria” se apresenta no
cruzamento entre “metáfora” e “paisagem”, visto que fornece uma medida (por vezes de
estranhamento) entre texto e o extracampo da escrita. Nessa via, apresentamos
brevemente o muro dentro da poética de Jorge de Sena, esta que problematizou, talvez
como nenhuma outra durante a década de 1940, a incomunicabilidade:
[...] É melhor assim – não procurar.
Tudo está feito, tudo está escrito,
Tudo está murado, e bem, com alicerces dos nossos próprios defeitos
− é só ouvir,
é só ler,
é só pasmar sereno,
é só ficar
(Sena, 1961, p. 59).

Sena irá se debruçar sobre os signos mudos que acusam o “sentido”, ou seja, que
condenam e subjugam o sujeito a um mundo de identificações as quais lhe retiram a
palavra. Ao explorar a “matéria” inerente aos signos e às orbitações da cultura para
devolver ao homem a “palavra”, a poesia de Sena problematiza o não-sentido como
produção de conhecimento, ou o outro do sentido, como estamos chamando, em corte
com a metafísica do sujeito, como já havia feito Pessoa, com as linhas do realismo
triunfante, normalizador da linguagem. Em postura dialogante com a poesia de Pessoa e
depois com a de Camões, principalmente a partir dos anos 1960, Sena realiza uma
escrita conceitual, de trânsito explícito entre criação e crítica, que propõe atuar no
campo de cognição a fim de por a prova os dados estáveis da realidade, os discursos, os
critérios de apreciação e representação. Sua poesia intensifica o uso retórico da imagem
para desencadear nela as desordens do imaginário. Assim, o autor dá seguimento,
através de novas sínteses, ao projeto pessoano de exploração dos sistemas abertos e
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incógnitas, demonstrando que todo sentido só se dá em passagem, em grande respeito
pelo não saber, pelo esvaziamento ou cessar do controle racional, ainda que a tensão
entre emoção e intelectualização se mantenha nas imagens e na composição dos
poemas. Sena procura, desse modo, pelo esgotamento do sentido, explorando a elipse, a
mudez, o choque entre imagens, o esvaziamento ou a interrupção do significado em
poemas que por vezes custa ao leitor compreender. Contudo, à diferença de Pessoa,
Sena responde ao chamado político de seu tempo, ao mesmo tempo que reenvia esse
chamado já renovado em relação à literatura neorrealista, visto que privilegia o processo
de construção e àquilo que a linguagem tem de performático como modo de atuar sobre
o estagnado e de propiciar uma visão da história que ultrapassava a noção de evento
exterior. Desse modo, ao submeter a linguagem a constante estudo através de um viés
transformador, Sena transpõe o chamado político para o campo enunciativo, intelectual
e discursivo demonstrando que a história deve ser anunciada para existir. De modo
paralelo, o “real” para Sena só existe quando é enunciado e quando é também
imaginado.
Assim, como se sabe, a poesia de caráter especulativo de Sena, ao propor
pesquisa rigorosa do real, submetendo todos seus recônditos a escrutínio, resulta em
uma linguagem complexa, cheia de antíteses, desvios, imagens que se entrechocam e
jamais temem se abstrair em dilatações, vôos metamórficos ou metafísicos que acabam
por promover as mais diversas durações em condição de simultaneidade.
As definições supracitadas que Lyotard emprega para o conceito de matéria,
como “tudo aquilo que assombra a linguagem, o sujeito, a tradição,” ou “tudo aquilo
que vem por trás, se presta à desordem da sensação e ao que é silenciado”, valendo-se
da suspensão da síntese em favor da cesura, do vazio, do sobressalto, da ação, da
doença, da paranoia, de tudo aquilo que é reprimido ou recalcado poderiam ser usadas,
sem ressalva, “contra” a produção imagética de Sena – estivéssemos em um “tribunal”
imaginário de crítica literária em plenos anos 1940 em Portugal.
Acusada de hermética, artificiosa e assaz “intelectual” em um período em que
era mal vista a aliança entre crítico e poeta, como explica Fazenda Lourenço (2001, p.
150), é interessante notar que Sena precisou atuar como teórico e crítico para poder
estabelecer, com muito esforço, um campo de recepção favorável à sua poesia. E tal
reconhecimento veio a acontecer, mas de maneira que nunca satisfez o autor, como
demonstram sua prosa crítica e as inúmeras cartas que trocou com Andresen, Andrade e
outros conterrâneos. Após o 25 de Abril, Sena esperava retornar a Portugal depois de
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anos no Brasil e nos EUA, em que atuou como professor universitário na UNESP de
Assis e em Berkeley, na Califórnia, mas nenhum convite das universidades portuguesas
chegou. O autor manteve-se extremamente ressentido com Portugal por razões variadas,
não só por conta das graves questões políticas que o empurraram para o exílio, mas
também por causa do descontentamento em relação à intelectualidade portuguesa, que
ele considerava tacanha, e a sociedade civil que assistia sem promover resistência
significativa ao desenrolar dos acontecimentos determinantes para seu destino como
povo e como país. Assim, um dos motivos críticos mais recorrentes de sua poesia é a
“cadeira”, que parece aludir à inércia e à passividade da população em: “cria-se da
angústia uma cadeira para assistir à noite”, de “Nocturno” (Sena, 1961, p. 19). Ou:
“Juntemo-nos à volta da cadeira/ que, nessa beira, nos ficou pregada” (Sena, 1961, p.
24); “gente pára curiosa/ ante uma cadeira onde agoniza alguém” – que aqui poderia
aludir também à cadeira onde escreve o poeta. Ou: “Pousar as mãos nos braços da
cadeira/ acariciar os braços da cadeira/ enganam-se comigo/ falem que eu escuto a
despedida/ a fome o desespero/ [...] e o medo que se arrasta absorto no sentido oposto”
(Sena, 1961, p. 91).
Sobre o motivo da “cadeira”, Jorge Fernandes da Silveira realizou leitura
bastante profunda e pertinente no ensaio “Uma cadeira para assistir ao século XX”, em
que ele estabelece uma verdadeira “teoria do assento”
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na obra de Sena, que vai do

“existir entre a vida cotidiana e a arte”:
Como apreensão de que da familiaridade das coisas ao campo estético
o que regressa é a consciência de que a linguagem – mesmo quando
incompreendida – é o artefato mais duro e durável no intercâmbio dos
bens afetivos e da cultura material [...]. O assentamento do que hoje é
típico nos poemas senianos: a poesia como ofício dialogante cujo
propósito é o de inscrever o sujeito e a sua linguagem como corpos
domésticos, historicizados pelas sucessivas transformações
materializadas nas criações que tornam visíveis e, portanto, legíveis, o
que talvez ainda se dissesse de mais abstrato ou de mais íntimo no
humano como, no poema em observação, a angústia sentada numa
cadeira criada para assistir à noite do espetáculo do mundo, num
cenário neo-barroco ou, considerando a data de publicação do poema,
neo-realista de contrastes” (Silveira, 2003, p. 260-61).
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“Na poética de Sena, tanto o artefato cultural quanto a chamada obra de arte, na medida em que
resultam da interação entre o olho e a mão, são, reconhecidamente, objeto de poesia. Visto que o trabalho
de criação consiste em transformar a matéria-prima num produto, sólido, útil e único, como uma
cadeira,por exemplo, tanto o artesão quanto o pintor e o poeta dever ser reconhecidos” (SILVEIRA, 2003,
p. 266).
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De modo bastante inspirador para nossa análise, que também se concentra em
uma imagem estruturante na arquitetura poética de Sena, ou de um motivo “concreto”,
mas de implicações plurais e dialogantes dentro da cultura e da poesia portuguesa,
Silveira trata, na análise da imagem da “cadeira”, do insistente jogo de sentido na poesia
de Sena entre o “sensório e o sensível, nos quais se sensualizam o concreto e o abstrato”
(2003, p, 261), como na dualidade semântica entre “sentaram-se/sentem”, além da
“representação do desdobramento de oposições complementares entre os objetos da
cultura material e da cultura estética” (2003, p. 265), conseguidas através de
mecanismos imagéticos que põem à vista a “passagem duplamente contínua e
descontínua entre o regresso aos meios de expressão do passado e o progresso que se
desdobra nos traços de uma incansável e disciplinada maneira de ver e de ouvir o
presente” (2003, p. 259). Ou seja, mecanismos que possibilitam, principalmente, a ação
no tempo, ou a “ação sobre (com/contra) o tempo”, como nos diz Silveira, um dos
objetivos mais marcados do projeto testemunhal de Sena.
Tais relações são essenciais, pois confirmam que Sena, a despeito da crítica
desfavorável em relação à sua escrita, fez da incomunicabilidade algo positivo, fato que
o aproxima das experimentações de vanguarda, por exemplo, se pensarmos na produção
de imagens insólitas que antecedem o surrealismo, no cruzamento de campos
incompatíveis, nos desvios e falhas incorporadas como valor poético. Porém, talvez de
modo distinto das vanguardas, em que as imagens se esforçam para neutralizar a voz do
sujeito dentro de um radical projeto de impessoalidade, as imagens de Sena, se por um
lado, em todo seu fulgor, também apagam o sujeito, por outro, deixam rastros que
podem ser lidos como marcas de biografismos, sublinhando um ressentimento
obsessivo, restos de paranoia, dor, frustração e desesperança em relação às distâncias
que perduravam a despeito do constante esforço de sua poesia em desbravá-las e vencêlas.
O poema “Pré-história”, por exemplo, inserido posteriormente como abertura de
seu primeiro livro, Perseguição (1942), já nos apresenta essa espécie de barreira
“invisível” com que se depara o sujeito poético – e que depois vai adquirindo outros
nomes ao longo de sua poesia, como “pátria”, “regime”, “miséria”, “estupidez”,
“Portugal” e até “Brasil” e “Estados Unidos”, aliando à escrita a experiência
(reelaborada, é claro) do exílio real ou do sentimento de marginalização que
acompanhou a vida do autor. Apesar de não trazer a imagem do muro, vale a pena
transcrever esse poema que oferece um começo de conversa sobre a poesia de Sena:
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Pré-história
Sempre que ofereço a alguém o alimento imponderável,
(de flutuante nos cérebros simples donde a terra exsuda
lamacenta)
há uma complicação gelada sobre a convivência,
tudo recua para noites plácidas
onde os ecos não realizam fórmulas
e apenas são faróis dos charcos separados:
sobre estacas, nestes, várias aldeias lacustres,
sobre o tecto das cabanas uma palha subtil
por entre a qual não seca a identidade.
Flutua a minha oferta
agarra-se às canoas imóveis,
viscosa como baba do lago que subsiste na treva,
enquanto o fumo sobe dos faróis acesos
ao encontro do suor do firmamento límpido.
(Sena, 1961, p. 19).

As imagens oscilam entre elementos concretos e abstratos e é interessante notar
que a falha no que poderia ser da comunicação é aludida tanto por adjetivos que
apontam para a estagnação, como “lamacenta”, “gelada” (por trazer a idéia de gelo ou
de congelado), “imponderável”, “plácidas” (porque apaziguadas), “lacustres”,
“imóveis”, “viscosa”, quanto por encontros estranhos entre conceitos e elementos
sensórios ou plásticos da paisagem, como “complicação gelada sobre a convivência”,
“ecos não realizam fórmulas”, “sob o tecto das cabanas uma palha/por entre a qual não
seca a identidade”, etc. Tudo parece aludir à dificuldade de as coisas deixarem de ser o
que são dentro de um contexto milenar em Portugal. Sua “mensagem” como poeta não
pega, antes “flutua” nos “cérebros simples donde a terra exsuda lamacenta”.
Desse modo, esse poema de abertura já aponta para o título dúbio do livro
Perseguição, que poderia aludir tanto àquilo que a poesia persegue quanto à poesia que
é perseguida. A linguagem de Sena torna-se móvel o suficiente para se instalar em tudo
aquilo que aparece entre o perseguir e o ser perseguido, isto é, entre céu e inferno na
terra, entre a história, a pré-história a o outro da história. Entre os espaços reconhecidos
e os interstícios outros: “De olhá-las muito não as vejo mais/que a luz mudável com que
a treva perto/ sempre outras as confunde: entreaberto,/ menos que humano, só verei
sinais (Sena, 1961, p. 165).
Sua poesia não costuma repetir as imagens, como é o caso da poesia de Eugénio
de Andrade, em que a repetição é mecanismo estrutural, mas há também um itinerário
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de formulações obsessivas e negativas que repisam algumas imagens, mesmo que em
um intervalo mais longo entre os livros. Entre essas formulações, surge a imagem do
“muro”. Assim temos, “foice atrás da porta que não corta”; “relógio combalido”;
“cadeira”, que também pode aparecer como uma imagem da ausência; “poço negro”,
imagem verticalizante, como é comum em sua poesia, plena de mudez em: “O destino
valia-se dos meus lábios/ e eu vendi os meus lábios a mim próprio.// No lugar dos meus
lábios ficou/ um poço negro/ onde o destino bate e se rebola” (Sena, 1961, p. 32), em
que “destino” poderia soar como um nome outro para história. Formulações como
“soma de silêncios”, “a trabalharem pelo infinito”, “tantos céus vieram dar ali” dizem
delicadamente o outro da presença, o ser em expansão, a energia que capta a “matéria”
do mundo.
É dentro dessa conjuntura que apresentamos aqui um exemplo da imagem do
“muro” em um poema pertencente ainda ao primeiro livro do autor. O muro, apesar de
elemento do cenário opressivo, aparece apenas como algo pressentido, como uma
imagem em processo de virtualização ou duplicação:
“Nocturnos”
I
Há um inverno cansado nas copas extáticas
e as estrelas acendem-se de um vento alto
que azula o céu
de um azul que a noite vai roendo consigo.
As grades, ao prolongarem-se por aí fora,
trazem-me um sinal contínuo de muro falso
e enferrujado.
As grades não apontariam nada,
se cada uma delas se prolongasse também
no voo completo de ambas as curvas da seta.
II
Cria-se da angústia uma cadeira para assistir à noite.
E a noite que é como alguém que desce,
cheio de confiança,
os degraus de uma escada própria interminável
─ os degraus serão sempre os mesmos,
nunca haverá outros degraus no fundo.
III
Contaram-me, quando era pequeno,
a história de várias estrelas,
Não a história dos nomes que têm e não conhecem por nós,
sim uma história em que eram estrelas,
verdadeiras estrelas nem pregadas no céu.
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Muitas vezes, ouvir contar foi só:
estar de cabeça pousada no peitoril da janela
e vê-las tremeluzir...
e tornarem-se mais salientes com o escurecer.
Muitas vezes, foi só
aceitar o frio e fechar a janela
─ e, em pequeno, não era eu quem a fechava.
IV
Aquelas estrelas desenham um quadrado mal feito.
Nas noites claras de mar imenso,
enquanto a proa ia ensinando às águas
o murmúrio para depois, ao longo do navio,
os mastros procuravam devagar o centro do quadrado.
Para baixo do centro havia três estrelas juntas.
Quando calhava passarem por entre as duas,
repetiam todo o princípio
e vinham passar por entre as outras duas.
V
Já tudo escureceu;
contudo ainda resta um dia
suspenso de onde veio a noite que chegou primeiro.
É de sempre este resto de dia
e acompanha-a pelo céu em busca de estrelas frágeis.
A noite, uma vez,
compreenderá que ele vem do mesmo lado que ela.
VI
Há um inverno cansado nas copas extáticas
e as estrelas acendem-se de um vento alto
que azula o céu
de um azul que a noite vai roendo consigo.
VII
Cria-se da angústia uma cadeira para assistir à noite.
(Sena, 1961, p. 25)

O poema, cheio de remissões à própria poesia de Sena, resulta especulativo,
distante e complicado, já que as imagens perdem as aderências habituais, deslizam de
suas órbitas ópticas para adquirir prolongamentos perceptivos. Por todo o poema, há
uma soma de tempos que vão se justapondo em diversos planos e compondo figuras ou
desenhos espaciais. Em um primeiro momento, o tempo da estação invernal vem agir
sobre o espaço: as “copas extáticas” revelam a paralisia do vento e da noite a “roer
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consigo”. Novamente temos um contexto de estagnação, dentro do qual as grades e sua
criação de um “muro falso” são mencionados. Esse sinal contínuo de “muro” dá-se em
uma perspectiva horizontal que se contrapõe ao desejo verticalizante do sujeito poético
que lamenta em II o descer dessa “noite” estagnante, feita de “degraus sempre os
mesmos” a roerem todo o azul do céu e as grades enferrujadas. Desse maneira, as
temporalidades vertiginosas dos sentidos e da percepção também se evidenciam na
“noite que desce as escadarias”, como uma imagem-síntese de espaço e tempo,
interminável e dolorosa. Mas em III, a noite é a verticalizante da infância em que as
“estrelas não são nem pregadas no céu”. Em expansão, narravam outros tempos e outras
histórias, desenhando um “quadrado mal feito” de uma geometria posta em movimento
e de uma retórica do futuro, como é comum entre as estrelas, cujo desenho sempre
chega milênios mais tarde. Tanto na parte III quanto na IV, por conseguinte, temos a
inclusão de tempos distintos que aludem à infância e até mesmo, de maneira indireta, ao
passado das navegações, já que os dias são referidos dentro de uma dinâmica circular e
repetitiva em que os “navios”, símbolos do destino português, acompanham o traçado
das estrelas, sempre a repetirem “todo o princípio”.
O tempo presente e histórico, aprofundado pela inclusão de outras
temporalidades, marca o encadeamento de signos sombrios como as “grades”, o “muro
falso e enferrujado”, as “cadeiras de angústia”, a “noite a descer a escada”, o “frio”, as
“estrelas” encerradas por “janelas fechadas” e o “navio”. Há um tom cansado que
percorre tais elementos, os quais tanto participam do cenário presente quanto o
transcendem, já que também pertencem ao enredo ideológico e nacionalista.
A única menção ao sujeito ocorre de modo distanciado por meio da imagem da
“cadeira” que aliás poderia também metaforizar o testemunho posteriormente teorizado
por Sena: “Cria-se da angústia uma cadeira para assistir à noite”. O sujeito poético é
referido em termos de imobilidade, no entanto, não está passivo: diz sua linguagem ─ e
sua linguagem “des-diz” os elementos do cotidiano, movimenta os estereótipos
culturais, volatilizando o espaço: as grades dilatam-se a um “muro falso”, ao mesmo
tempo que recebem tratamento verticalizante, prolongando-se no voo das setas em dupla
direção. A noite a descer escadarias intermináveis e as estrelas que não se pregam no
céu são imagens que cristalizam o infinito. Experimenta-se, como isso, uma vivência
mais alargada das coisas, possibilitada pela linguagem e pela imaginação. A esperança
do tempo futuro surge do trecho V em diante: “[...] resta algum dia suspenso [...]/ É de
sempre este resto de dia/ e acompanha-a pelo céu em busca das estrelas frágeis”.
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A última parte repete a primeira, mas com uma variação: somem as grades e o
muro, em modulação espacial que é também temporal, pois implica movimento e
transformação, ou seja, passagem do tempo. Tal modulação espacial e temporal lembra
a situação descrita por Gilles Deleuze em Conversações, coletânea de textos e
entrevistas em que trata, entre outros assuntos, do cinema e da noção de “ImagemTempo”: “A porta da fábrica não é a mesma quando eu entro, e depois quando saio dela,
ou quando passo em frente, desempregado.” (Deleuze, 2013, p. 60). De modo
aproximado à questão da distinção entre “forma” e “matéria” de Lyotard, Deleuze
discorre sobre o modo como nossa percepção da imagem é determinada por processos
de subtração daquilo que não nos interessa, ditados por ideias que agem como palavras
de ordem: “Sempre existe um ‘golpe’ central que normaliza as imagens subtraindo o
que não devemos perceber” (Deleuze, 2013, p.58). O gesto frequentemente iconoclasta
do artista restituiria à imagem aquilo que é delas, conforme ainda as palavras do autor:
Desfazer a linguagem como tomada de poder, fazê-la gaguejar nas
ondas sonoras, decompor todo o conjunto de ideias que se pretendam
“justas” [...]. Sempre há uma fronteira, uma linha de fuga ou de fluxo,
mas que não se vê, porque ela é o menos perceptível. No entanto, é
sobre ela que as coisas se passam, os devires se fazem, as revoluções
se esboçam (Deleuze, 2013, p. 61).

Na poesia de Jorge de Sena, para quem a consciência problematizadora dos
“fluxos” e dos “pontos de fuga” torna-se fulcral no desenvolvimento do que ele
denomina “poética do testemunho”, uma das estratégias constantes é restituir às
imagens espaciais suas temporalidades invisíveis, bem como toda a desordem da
matéria. Nas imagens do poema “Nocturno”, as relações temporais interrompem os
“cortes racionais” de que falava Deleuze, os quais estabelecem nexos de sentidos e
subtraem o material invisível das imagens. Encadeada agora por “cortes irracionais”, as
imagens entram na órbita dos “paradoxos da linguagem” (Deleuze, 2013, p. 82) e na
dimensão do imaginário ─ que não é o irreal, como explica o autor, mas sim a
“indistinção entre real e irreal” (Deleuze, 2013, p. 82), ou seja, a percepção de um efeito
totalizante do real constituído por meio da linguagem e “testemunhado” pela poesia. O
muro “falso” projetado sobre a grade é um dos elementos centrais na construção desse
efeito, desse jogo indistinto entre real e irreal.
A atividade poética de Sena alia-se de modo inseparável de seu método crítico,
como veremos na Parte II a seguir. Para Sena, somente através da linguagem, cultivada
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enquanto método, ou do testemunho-linguagem que se processaria a “remodelação dos
esquemas feitos, das ideias aceites, dos hábitos sociais inscientemente vividos, dos
sentimentos convencionalmente aferidos” (Sena, 1961, p. 11), para utilizar as palavras
do próprio escritor no famoso prefácio de Poesia I, em que ele define sua “poética do
testemunho”.
Se a “poética do fingimento” pessoano procurava apagar as marcas do sujeito
biográfico em reação ao subjetivismo romântico ─ este que, aliás, se fazia presente
tanto no viés biografista de Presença quanto no tom frequentemente confessional dos
poetas neorrealistas ─, a “poética do testemunho” de Sena, em seu sentido alargado e
dialogante, transposto também para a produção de alguns colegas de geração, procurará
deslocar o foco para o interior da linguagem, vista agora como espaço possível de
transformação do real, de dissolução dos limites, das fronteiras, das antinomias e
divórcios. Testemunhar o real era, para Sena, ter a capacidade de imaginar o real, não
no sentido de evasão, sonho ou “no sentido de que a imaginação supre a realidade”, mas
“no nobre sentido de que a realidade não é concebível por quem não seja capaz de
imaginá-la” (Sena, apud Lourenço, 1987, p. 48). De maneira dialética, a poética do
testemunho de Sena se afasta, mas também se aproxima do fingimento pessoano.
Dessa maneira, para concluir essa análise sobre Sena que se estende, é nesse
sentido de restituir a energia cambiante aos elementos cotidianos que podemos definir a
poética do testemunho, dentro da qual o muro surge como imagem negativa, mas que,
em sua imobilidade tensa, evidencia a contingência da matéria, a natureza restituída da
palavra.

O propósito desta primeira parte, concentrada em apenas um capítulo que
reúne as três poéticas apresentadas, foi, principalmente, estabelecer um eixo
comparativo para a análise. Como pudemos constatar, os três autores lidam com
modelos pluridinâmicos no plano da imagem capazes de instaurar novas vias e desvios
em relação aos sentidos usuais e à tradição representativa. Mesmo quando assimilam
plataformas tradicionais, como é o caso da paisagem e da metáfora orgânica, os autores
submetem-nas a uma perspectiva reflexiva que acaba por proporcionar novos
dinamismos na tradução da experiência.
Conforme pretendemos demonstrar na análise da tese, essa perspectiva reflexiva
da linguagem é bastante devedora do intercâmbio entre poesia e dialética que se dava
não só no plano constitutivo da imagem e das formas literárias, mas também no plano
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da discussão teórica, sendo o pensamento crítico de Jorge de Sena um dos marcos
centrais nesse sentido, e um dos protagonistas dentro do debate mais abrangente no
período.
De modo paradoxal, é a poesia de Sena, contudo, aquela capaz de cultivar uma
dada abertura no plano da imagem que acaba por se desviar de pressupostos dialéticos
relacionados à depuração formal. Contudo, a questão era vivenciada antes através de
percalços, contradições e assimetrias que normalmente advêm do embate entre teoria e
prática, não constituindo uma diretriz clara ou projeto, como pode parecer à primeira
vista, quando mobilizamos um conceito como o de “matéria”, sistematizado por Lyotard
a partir de um ponto de vista retroativo em relação à tradição e às estruturas em
transformação, bem como os desenvolvimentos da dialética após os anos 1960.
Na obra de Sena, o embate com o pensamento dialético é evidente, não só no
âmbito da poesia, como também em dados contraditórios que ele apresenta em alguns
textos críticos anteriores à criação de seu método, em “Ensaio de uma tipologia
literária” (1960). Contudo, como formula Jorge Fazenda Lourenço, o pensamento
teórico e também poético de Sena não devem ser encarados de modo unidirecional, da
teoria para a prática e vice-versa, visto que aquilo que “se racionaliza a nível teórico, é
fruto de um trabalho verbal, que, por sua vez, obriga a uma adequação ou ajustamento
progressivo das proposições teóricas” (1998, p. 17). Sena não temia o informe, o
desregrado, a virtualização das formas e a confusão, pelo contrário, cultivava uma
implosão constante de categorias “metafísicas” e “essenciais”, como ele costumava
formular, aferidas aos fenômenos literários, que pretendiam classificar, de modo
estanque, os valores e atitudes em jogo na criação artística. Sena cultivava radical
abertura, mas também tinha um método próprio de reorganizar aquilo que
desorganizava, sistematicamente.
Os próximos capítulos visam reconstituir esse percurso de Sena entre
assistematização e sistematização, considerando o contexto específico entre 1940-1960,
em que dialogaram os três poetas.
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Segunda parte
Segundo capítulo

Anos de “combustão verbal”: estreia nos Cadernos de Poesia e afinidades
entre Jorge de Sena, Sophia Andresen e Eugénio de Andrade
Não há orientação estética que se não divida em
personalidades diferentes, e que não se realize
pela diferenciação delas.
(Jorge de Sena, 1978, p. 407)

“O acto poético é o empenho total do ser para a sua revelação. Este fogo de
conhecimento que é também fogo de amor, em que o poeta se exalta e consome, é a sua
moral. E não há outra” (Andrade, 1966, p. 9). Essa formulação feita por Eugénio de
Andrade, que reivindica uma moral própria à poesia e uma atenção total para o ato
poético no pórtico de Poemas (1945-1965), reunião de sua obra, publicada em 1966,
inscreve sua poética em uma concepção corrente a partir dos anos 1940 em Portugal,
período em que circulou a revista Cadernos de Poesia (1940-1953), para a qual também
colaboraram, ao lado do poeta, Sophia de Mello Breyner Andresen, Tomaz Kim, Ruy
Cinatti e Jorge de Sena.
Embora Jorge de Sena, editor na segunda série, contrarie certa leitura crítica que
procurou agrupar escritores em torno de princípios estético-literários definidos pelos
Cadernos de Poesia − segundo o autor, nada havia que pudesse irmaná-los ou aglutinálos em um grupo −, é inegável que os Cadernos contribuíram para divulgar um novo
entendimento da poesia que se formava a partir da década de 1940, ainda que ele
mesmo fosse assaz abrangente. Conforme admite o próprio Sena, que colaborou
ativamente na organização dos fascículos − publicados dessa maneira para iludir a
censura do regime salazarista, que, no início da década de 1940, já não aprovava novos
periódicos e submetia a rígido controle os já existentes −, os Cadernos concorreram
para que se instituíssem novas perspectivas em relação à poesia portuguesa, subjugada
até então pela “polêmica estéril” entre “presencistas” e “neorrealistas”, “categorias
cômodas para o culturalismo polémico e para a catalogação literária”, para a qual
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“haverá evidentemente muitas poesias”, conforme indicava a prosa de abertura da
segunda série dos Cadernos, em 195132.
Os Cadernos de Poesia procuravam divulgar uma produção bastante eclética,
com o intuito de fazer sobressair, antes de tudo, o que havia de comum entre tanta
diversidade, como traduzia o emblema “A poesia é só uma” impresso no interior da
capa que acompanhava cada edição. O que se solicitava era o respeito à própria verdade
e especificidade da poesia e à essência do ímpeto poético, sempre livre do subjugo a
filiações ou ideologias e do “malogro” dos critérios extraliterários, que reduziam,
segundo Sena, a natureza do fenômeno poético, revelando-se incapazes de demonstrar
que a poesia é “sempre muito mais”: “[...] Para uma consciência que dialecticamente
transcenda o momento que vive, não pode a poesia senão ser o que é: as obras
significativas”33.
Desse modo, os Cadernos contribuíam para que se cumprisse um novo
entendimento da poesia por parte do leitor, aberto às várias possibilidades que a poesia
podia mobilizar, sem a necessidade de compreendê-la por meio de classificações,
“morais extra-literárias”, como diziam, ou relações que lhe tolhessem o caráter
abrangente e autônomo.
O propósito deste capítulo é localizar os autores neste entorno históricoliterário de estréia nos Cadernos de Poesia e sua participação no debate poético do
período entre 1940 e 1960. Através do cotejo dos prefácios da revista (produzidos nas
duas séries, 1940 e 1942; 1951 e 1952) com os textos de apresentação das poéticas
escritos pelos três autores, pretendemos estabelecer alguns pontos de contato entre eles
que auxiliarão na análise da imagem do muro dentro do eixo temático estabelecido
entre crise/resistência — que também se reporta, em grande medida, ao diálogo interno
à poesia portuguesa e suas especificidades no período.
Para além dos Cadernos, os três autores mantiveram extenso diálogo entre
si, suscitado pela amizade e pelo convívio epistolar, intensificado após o exílio de Sena
32

Texto de abertura elaborado em conjunto pelos organizadores da segunda série: Ruy Cinatti, José Blanc
de Portugal, José-Augusto França e Jorge de Sena, em “Os Cadernos de Poesia”. Estudos de Literatura
Portuguesa I. Jorge de Sena, Lisboa: Edições 70, 2001, p. 264. Conforme demonstra Sena, as três séries,
a primeira publicada entre 1940-1942 e as duas últimas entre 1951 e 1952, reiteram os mesmos objetivos
e princípios, embora seus idealizadores tenham se reorganizado entre uma série e outra. “Cadernos de
Poesia”. Estudos de Literatura Portuguesa III. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 204.
33
Texto de abertura da segunda série, em “Os Cadernos de Poesia”. Estudos de Literatura Portuguesa I.
Jorge de Sena. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 264.
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em 195834, no qual os três discutiam sobre questões teóricas e sobre suas atividades
poéticas específicas35. Alusões a trechos da correspondência pretendem complementar
o levantamento que estamos propondo nesta segunda parte da tese.
1.
O lema “A poesia é só uma” impresso na contracapa de cada fascículo da
revista, publicada em série para despistar a censura, afirmava reunir poetas de diversas
vertentes pela qualidade poética, livre de critérios que obedecessem “idealismos, moral,
militância ou catalogação literária”, como escreveu posteriormente Jorge de Sena. O
intuito era sublinhar a multiplicidade da poesia portuguesa e suas coexistências,
ultrapassando as “paredes estanques” entre as diversas correntes e perspectivas, com o
objetivo de criar consciência da “vária humanidade” da qual as “variadíssimas poesias”
eram expressão contundente (Sena, 2001, p. 64). O critério de publicação era
basicamente antológico e não pretendia reduzir a diversidade à unidade, como podia
parecer o lema à primeira vista, embora ele de fato produzisse uma fórmula sintética
cujo efeito era conjugar singularidade e universalidade, dimensões humanas e estéticas
da poesia, ou “poesia pura” e “comprometimento humano”, no sentido também dado
por Sena de uma “pureza” que se reporta à poesia livre de qualquer sentido de
“conformidade” (Sena, 1988, p. 48). 36

34

Intensificado no caso de Sophia & Sena, visto que a correspondência entre Sena & Eugénio começa em
1949, mantendo-se constante até o falecimento de Sena, em 1978. Ambos participaram juntos de diversos
projetos editoriais, e, a partir dos anos 50, começam a trabalhar juntos para a Portugália Editora, sendo
Eugénio o intermediário entre Sena e o editor José da Cruz Santos, como explica Mécia de Sena, na
apresentação da correspondência publicada (2016, p.12).
35
As cartas entre Jorge de Sena & Sophia Andresen e entre Jorge de Sena & Eugénio de Andrade foram
publicadas, respectivamente, em 2006 e 2016, pela Guerra & Paz Editores (Lisboa), organizadas por
Mécia de Sena, esposa e organizadora do espólio do autor. Sophia Andresen e Eugénio de Andrade
também trocaram cartas, nas quais enviavam e comentavam poemas então inéditos, principalmente
durante o período de convivência no Porto. Restaram apenas algumas cartas de Sophia localizadas no
espólio de Eugénio, mantido pela Biblioteca Municipal do Porto. Elas atestam anos de convivência entre
os dois, embora indiquem também desentendimentos no âmbito pessoal, o que ocasionou certo
afastamento entre eles e o que parece ser uma interrupção na correspondência após 1983, retomada, no
entanto, em 2002, através de um bilhete comovente de Sophia Andresen. É possível que haja cartas
escritas por Eugénio de Andrade no espólio de Sophia Andresen, mantidos pela/aos cuidados da
Biblioteca Nacional de Lisboa, cuja consulta, contudo, depende de autorização dos descendentes da
autora. Além de comentarem as leituras que faziam um da obra do outro, eles também trocavam
informações e discutiam alguns dos projetos editoriais que realizaram juntos.
36
“Poesia verdadeiramente pura é a que se empenha, lúcida e francamente, numa aventura espiritual de
qualquer tipo [...]. Não é a que se compromete directa ou indirectamente com qualquer forma de teologia,
mas aquela que [...] se demite perante as palavras de ordem e representa uma conformidade ou um
compromisso com a ordem humana que lhe foi imposta” (SENA, 1988, p. 48)
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Após atuar como editor da segunda e terceira séries, entre os anos 1951 e 1953,
Jorge de Sena publica em 1958 um primeiro estudo sobre a revista37, cujo argumento
principal contrariava, justamente, a ideia de que havia qualquer tipo de sistematização
literária nos propósitos da revista. Afinal, os Cadernos contaram com a atuação de
diversos autores ligados a vários movimentos, tendências e idades, desde Orpheu e
Presença ‒ a exemplo de Luís de Montalvor e José Régio ‒ ao Neorrealismo38‒ com a
atuação de José Gomes Ferreira, poeta que iniciou sua trajetória nos anos 1930, tendo
mais tarde assimilado algumas das coordenadas neorrealistas, além de outros mais ou
menos independentes, como é o caso dos autores estreantes Eugénio de Andrade e
Sophia Andresen.
Nesse conjunto de artigos sobre a revista, Sena revela-se contrariado também
quanto à usual aproximação que se fazia entre Andrade, Andresen e os Cadernos, já
que, em termos de quantidade, ambos haviam publicado relativamente pouco na revista:
Andresen estreou com o poema “Poesia”, publicado no fascículo 1 da primeira série, em
1940, voltando a publicar somente em 1953 com um texto de homenagem a Teixeira de
Pascoaes, no fascículo 14 da terceira série. Eugénio de Andrade também colaborou
neste mesmo número dedicado a Pascoaes, após ter publicado o poema “Infância” no
fascículo 5 da primeira série, em 1942. Por convenção, contudo, tornaram-se exemplos
paradigmáticos dos Cadernos, não só porque estrearam nela, mas porque, de fato,
incorporaram certas proposições (ainda que gerais e difusas) da revista em seus
discursos e textos de arte poética, como pretendemos demonstrar.
Os dois também colocaram em prática alguns dos pontos defendidos nos textos
de apresentação da revista, ainda que elas não estabelecessem nenhum tipo de
direcionamento estético, como argumenta Sena. Uma das evidências mais notáveis
nesse sentido é terem os dois escolhido publicar nessa plataforma pela primeira vez sem
que posteriormente se filiassem a nenhum grupo ou movimento literário, como declara
37

Publicado em suplemento literário do Diário Popular, n. 100 (13/nov./1958). A análise minuciosa sobre
a revista foi posteriormente transposta e ampliada em dois ensaios: “Os Cadernos de Poesia”. Estudos de
Literatura Portuguesa I. Lisboa: Edições 70, 2001; e “Cadernos de Poesia”. Estudos de Literatura
Portuguesa III. Lisboa: Edições 70, 2001.
38
Embora se opusessem aos radicalismos e às categorias redutoras da poesia, os Cadernos não deixaram
de cooptar, por outro lado, princípios defendidos tanto por autores de Presença quanto do Neorrealismo,
como podemos verificar no mesmo texto de abertura da segunda série, que analisaremos mais
detidamente adiante: “A expressão poética, com todos os seus ingredientes, recursos, apelos aos sentidos,
resulta de um compromisso firmado entre um ser humano e o seu tempo, entre uma personalidade e uma
consciência sensível do mundo, que mutuamente se definem” (SENA, 2001, p. 264).
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Eugénio de Andrade em uma entrevista publicada décadas mais tarde, ecoando ainda, de
certa maneira, a herança libertária dos Cadernos: “Nunca fiz parte de nenhum grupo.
Acaso ou desinteresse? Seja como for, é um espírito que me é alheio, esse de grupo”
(ANDRADE, 1972, p. 88).
Entretanto, embora os Cadernos tenham catalisado certas coordenadas, é preciso
admitir também que esta circulação de ideias que estamos procurando traçar se associe
menos aos Cadernos de Poesia do que à atividade crítica influente de Jorge de Sena e
de seus pares, que repercutiu, de modo proeminente, entre os autores de sua geração,
sobretudo os estreantes Sophia Andresen e Eugénio de Andrade, além dos demais
editores da revista, Tomaz Kim, Ruy Cinatti e José Blanc de Portugal, 39 todos eles
jovens poetas estreantes. Talvez seja também por este motivo e pela tentativa de
controle que Sena tenha tentado interferir nas associações costumeiras que a crítica fazia
sobre a revista, minimizando os efeitos dos Cadernos como plataforma agregadora.
Embora tivesse razão sobre a disparidade de autores, pressupostos e ainda sobre
o intervalo entre as datas dos fascículos, já que a publicação foi interrompida por quase
uma década, uma revista literária pode ser considerada um marco geracional, sobretudo
quando traz poetas estreantes e quando se apresenta, como foi o caso dos Cadernos,
como uma contraposição senão aos movimentos precedentes, ao menos à contenda que
se instalava entre eles.
Nos anos de estreia de Andresen e Andrade, Sena era já autor atuante, embora
também recém chegado a uma cena literária minada por polêmicas entre escritores
consagrados e figuras dominantes na crítica. Em 1946, organiza as Páginas de Doutrina
Estética de Fernando Pessoa, obra que lhe confere importância entre a nova leva de
críticos da obra pessoana, como Jacinto Prado Coelho, que publicaria Diversidade e
Unidade em Fernando Pessoa no mesmo ano, e Eduardo Lourenço, que publicou
artigos nos anos seguintes, todos propondo recepção renovada da poesia pessoana, até
então lida através de linhas predominantemente psicológicas e biográficas como as de
João Gaspar Simões e outros críticos de Presença.

39

Há diversas confluências entre a teoria crítica seniana e as afirmações teóricas ou concepções sobre o
literário desenvolvidas nos textos de apresentação dos Cadernos. Sena era o grande teórico do grupo
organizado em torno da revista, e mesmo não participando como editor na primeira série, mantinha com
os editores intenso diálogo através de cartas e convivência de amizade. Os textos de apresentação da
revista publicados na segunda e terceira séries, apesar de levarem a assinatura de todos os editores, saíram
do punho de Sena, como nos revelou Daiane Walker Araújo, pesquisadora da obra de Sena que visitou
seu espólio recentemente. Agradecemos imensamente à informação concedida.
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Para além dos Cadernos, este período de formação entre os anos 1940 e 1950 foi
bastante devedor, como o próprio Sena confirmava, de um “lento e erudito processo de
aprendizado”, que incluía a leitura atenta da poesia pessoana, com a qual travou contato
desde os dezoito anos de idade. A poesia completa de Fernando Pessoa estava sendo
publicada pela primeira vez na década de 1940, constituindo-se referência incontornável
a toda geração de poetas iniciantes. Eugénio de Andrade dedicou seu primeiro livro a
Fernando Pessoa, e antes de publicar pela primeira vez, conta que aprendeu a fazer
poesia passando as tardes na Biblioteca Nacional a copiar à mão poemas de Pessoa. O
intertexto pessoano é também marcante na obra de Sophia Andresen, que lhe dedica
poemas, evocando-o até em composições sobre a Grécia, mesmo que para se contrapor
ao autor, principalmente a partir dos anos 1960.40
O intenso contato com a poesia pessoana nos anos 1940, e também com a da
geração de Orpheu, possibilitava a instauração de uma outra perspectiva em relação à
visão então polarizada da literatura, instituída desde o início da década pela polêmica
travada entre Presença, em sua concepção literária enformada a partir de um viés
psicológico e subjetivante, e o Neorrealismo, que se opunha ao que acreditava ser o
solipcismo de Presença em favor da defesa do engajamento literário, sobretudo em um
período de urgências históricas como aquele sob a ditadura salazarista. Polarização cada
vez mais acirrada que lançava mão também de categorias tradicionalmente opostas do
pensamento, como entre “idealismo” e “materialismo”; “Romantismo” e “Realismo”,
polarização esta que a difusão da leitura da poesia pessoana nos anos 1940 vinha
embaralhar, tanto num plano “superficial” de leitura, através do contato com os
experimentalismos no âmbito da linguagem e do sujeito41, como num plano mais

40

Assim como Eugénio de Andrade, que revelou se sentir obrigado em determinado ponto de sua carreira
a “escrever de costas a Pessoa,” e Jorge de Sena, que em 1961 contrapõe a “poética do testemunho” à do
“fingimento”, Sophia Andresen passa a relativizar, a partir deste mesmo período, a presença pessoana em
sua poesia, como neste trecho de uma entrevista concedida a José Carlos de Vasconcelos (25 de junho de
1991, Jornal de Letras), em que a autora narra como conheceu Jorge de Sena, e como Ruy Cinatti e José
Ribeira também constituíram referências para ela: “[...] Depois o Sena mandou-me um livro. O Cinatti
teve uma enorme influência em mim, na minha poesia, uma influência um pouco paralela com a
influência do José Ribeira, porque são o contrário do Fernando Pessoa – em vez de se afastarem da vida
para escrever, pelo contrário, para eles o poema era consubstancial à vida, uma forma mais intensa, mais
real de habitar a vida – foram pessoas cuja convivência no quotidiano foi extremamente importante para
mim”. Disponível em: <http://purl.pt/19841/1/1950/1950-2.html>. Acesso em: 20/08/2018.
41
Como discorre Luís Miguel Nava, em um artigo sobre a poesia eugeniana: “Depois dessa coisa incrível
que entre nós deu pelo nome de Pessoa e de que tão a custo a nossa poesia ia tentando refazer-se, era
anacrônica qualquer que fosse a escrita em cujo interior se não esboçasse uma reflexão sobre ela
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profundo que envolvia a compreensão de seu projeto heteronímico como tentativa de
combinação de vertentes diversas, por vezes opostas. Pessoa fazia determinadas
escolhas em face da tradição, sejam elas coordenadas do futurismo, do saudosismo,
sejam da poesia clássica ou simbolista, por exemplo, mas cada vertente assumida
deixava um lastro de sombra, um rasto negativo, sendo um dos gestos centrais de sua
poética o procedimento irônico de gerar contradições entre os princípios e coordenadas
adotadas, de modo a problematizar seus dados referenciais imediatos − ligados ao fundo
comum de ideais e crenças por vezes canônicas − e evidenciar, antes de tudo, seu
caráter de construção.42
O esquema heteronímico contrapunha poéticas distintas marcadas por uma
dinâmica hierárquica entre mestre e discípulos que garantia uma visão de continuidade
em diferença e não propriamente de ruptura. Ademais, o jogo heteronímico propiciava
uma estranha e movente síntese: em diversos depoimentos e explicações de poemas,
Pessoa e também os heterônimos revelavam-se modificados pela existência um do
outro, a ponto de o próprio Sena, em “O poeta é um fingidor” (1959), qualificar o
ortônimo como mais um heterônimo que não deveria ser identificado com o sujeito
empírico. Assim, todos os heterônimos eram modificados pela existência do outro, a
cada texto ou manifestação de linguagem.
Através dessa justaposição irônica de vertentes, Pessoa construiu uma reputação
assente em uma sólida personalidade literária definida pelo jogo ordenado de sua obra,
pelos textos teóricos e por declarações polêmicas, formulados, não raro, por meio de
contradições plantadas a fim de encenar os caminhos paradoxais e os impasses
enfrentados pela poesia portuguesa no início do século XX.43 Este procedimento
dialético de identificação de lacunas e combinações inéditas que se dão neste processo
própria”. Luís Miguel Nava e Ángel Crespo. Apresentação de Eugénio de Andrade, o amigo mais íntimo
do sol − Fotobiografia. Porto: Campo das Letras, 1998, p. 11.
42
Assim, embora Pessoa tenha se contraposto a certos aspectos do Romantismo e do Simbolismo,
procurando pela objetividade de expressão, o autor nunca se afastou da busca por uma linguagem de
desenvolvimentos imaginativos, centrada na exploração do símbolo, da analogia romântica, do
adensamento de aspectos significantes, e na expressão das mais diversas tonalidades emotivas. Perseguiu,
antes, uma fusão, submetendo perspectivas subjetivantes da palavra ao escrutínio e à elaboração
intelectual, que não desconsiderava o dado concreto e objetivo da realidade, mais próximo de
perspectivas das ciências positivas e de formas clássicas da lírica portuguesa.
43
Segundo a leitura de Caio Gagliardi, apresentada em curso ministrado na Universidade de São Paulo
em 2014, Pessoa projetava, de modo irônico, um ethos autoral que pretendeu se sobrepor por completo ao
sujeito biográfico. Tal projeção se dava não só pelo “drama em gente” heteronímico − em que até mesmo
o ortônimo Fernando Pessoa despontaria como máscara, como personagem-sujeito da enunciação, mas
também pelo jogo irônico que Pessoa realizou com a crítica, complicando a recepção de sua obra por
meio de polêmicas, autoencenações contraditórias, textos teóricos bombásticos, etc. O objetivo era
explicitar o caráter fictício da literatura e da construção da autoria. Disponível em:
<http://estudospessoanos.fflch.usp.br>. Acesso 12/12/2015.
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de justaposição de traços distintos e pincelados de diversas vertentes nutriu a
perspectiva dialética de Sena, autor que concebe um método que ele denomina
“dialético” de apreensão do literário nos anos 1960, mas que, entre os anos 1940 e 1950
era ainda afirmada em termos de multiplicidade heterogênica e assistemática44.
Um dos pontos pacíficos de concordância entre os três autores propostos desde
os anos 1940 passa a ser, por conseguinte, a necessidade de reatar com algumas das
principais coordenadas estéticas do Primeiro Modernismo Português, entre elas, a
poética do fingimento, que representava um desvio à expressão subjetivante de
Presença pela maneira como pendia para um “desenvolvimento dramático”, como
explica o crítico Fernando Guimarães: “[...] que tendia a tornar-se dispersivamente
subjetivo, comprometendo o modo como a modernidade se centrava numa expressão
verbal que, em si mesma, revelava o que seria uma objetividade essencial” (2001, p. 28)
45

. Objetividade pensada em termos expressivos através da exigência pessoana de

“transposição

rigorosamente

formal

das

sensações

e

das

emoções”,

ou

“intelectualização crítica das emoções”, como formula Jorge de Sena no artigo citado
sobre a poesia portuguesa46.
Embora a concepção da linguagem poética por parte de Presença fosse cultivada
por vias distintas das do tratamento dado à linguagem pela poética pessoana e pela
geração de Orpheu47, vale lembrar que o movimento de Presença também contribuiu
para a tendência à multiplicação predominante de poéticas individuais na poesia
moderna-contemporânea portuguesa através da reivindicação da “liberdade de cada
artista em criar sua própria arte” − responsável por uma mudança no próprio conceito de
44

Sobre os paralelos entre a postura dialética de Sena e a de Pessoa, conferir dissertação de Daiane
Walker Araujo (2017), dedicada a essa relação no tópico “Jorge de Sena e a recusa dialética ao
fingimento pessoano”.
45
“A heteronímia pessoana oferece um bom exemplo à medida que os heterónimos não são encenações
multi-subjetivas, mas poéticas”. “Líricas portuguesas de Jorge de Sena: uma visão da poesia dos anos 40
e 50”. Em Jorge de Sena: vinte anos depois, o colóquio de Lisboa. Lisboa: Edições Cosmos/Câmara
Municipal de Lisboa, 2001, p. 28.
46
“Tentativa de um panorama coordenado da literatura portuguesa de 1901 a 1950”, publicado na
Tetracórnio em 1956 e incluído em Estudos de literatura portuguesa II. Lisboa: Edições 70, 1988, pp. 77
e 78. A transposição intelectual das emoções era um modo de se contrapor, segundo Sena, à
“emocionalização do pensamento”, dominante na poesia corrente desde o Saudosismo. A geração de
Orpheu também reagia, segundo ainda o autor, ao aspecto “mais originário” do Saudosismo: o “lirismo da
ausência” (Sena, 1988, p. 77).
47
Dois autores demonstram o afastamento de Presença em relação ao Primeiro Modernismo: Eduardo
Lourenço, em “Presença ou a contra-revolução do modernismo português”. Tempo e poesia. Porto: Inova,
1974; e Fernando Guimarães, em A poesia da presença e o aparecimento do neo-realismo. Porto: Inova,
1969.
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geração, já que privilegiava a singularidade das obras em detrimento da coletivização.
Ainda que em continuidades com a concepção romântica da poesia como expressão da
personalidade do artista, em claro afastamento da estética pessoana do fingimento, o
movimento de Presença representou uma modernização desse pressuposto, visto que a
ideia de uma formulação poética pessoal ou individual era impensável na literatura
romântica, em virtude das rígidas convenções da escrita ligadas à poética normativa. 48
Assim sendo, a partir deste trânsito de idéias que estamos levantando, Sena
passa a atuar também nos Cadernos, publicando como poeta na primeira série (sob o
pseudônimo de Teles de Abreu), consolidando-se não só como poeta, mas também
como teórico e escritor. Na colaboração conjunta com os editores José Blanc de
Portugal, José Augusto França, Tomaz Kim e Ruy Cinatti, Sena se destacava como
figura de maior projeção teórica na revista. De seu próprio punho e linguagem saíram os
textos de apresentação da segunda e terceira séries, cujos termos e pontos principais
serão mais tarde desenvolvidos e aprofundados ao longo de toda sua obra crítica.
Entre esses pontos, que procuramos expor neste capítulo contextual, listamos
desde já a atenção para a multiplicidade de vertentes em jogo no fenômeno literário, a
visão inclusiva da tradição, a convicção da insuficiência quanto a sistematizações e
categorizações unívocas e polêmicas, a atitude crítica em relação à ideia de movimento
ou sínteses históricas sobre a literatura, a defesa da “moral da poesia”, e o embrião da
ideia de “testemunho”, que nos textos dos Cadernos aparece ainda como “compromisso
humano”.

2.
Em texto reunido em Dialéticas Aplicadas da Literatura, Sena discorre:

O maior equívoco acerca da modernidade consiste em supô-la
necessariamente dependente de programas literários ou estéticos. O
mundo cada vez mais descobre que esses programas só prestam e
sempre prestaram para serem grandes poetas os que se afastaram
deles, ou que tudo absorveram para transfigurá-los em algo diverso
[...]. E cada vez mais se verifica, na multiplicação das
individualidades, que os agrupamentos, mais do que nunca, são meras
associações por coincidências afetivas e de interesses comuns [...] não

48

Agradecemos essa reflexão feita pela Profa. Annie Gisele Fernandes em curso ministrado na
Universidade de São Paulo, no segundo semestre de 2015.
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correspondem a mais do que isso, de um ponto de vista de uma
expressa orientação estética (Sena, 1978, p. 407)49.

Em diversos textos e declarações desde os anos 1940, Sena irá argumentar, de
modo inédito na época, contra qualquer visão sistêmica da literatura ou do pensamento.
Em um artigo sobre ele, Nelly Novaes Coelho, autora que travou contato com Sena no
Brasil, destaca o ensaísmo predominante em sua obra crítica, cuja atitude ultrapassava,
segundo ela, a do professor e a do crítico: “No geral, a tendência deste último é
organizar um cosmos. Jorge de Sena era dos que acreditavam na fecundidade do caos.”
(Novaes Coelho, 2007, p. 232). Para a autora, Sena desafiava o leitor e instigava seus
alunos emaranhando-os em hipóteses e buscas ao invés de sistematizar ou “aplainar” os
caminhos, para utilizar as formulações da autora. Se Pessoa, segundo a própria
definição de Sena, era “indisciplinador de almas”, para Novaes, Sena era
“indisciplinador de mentes”: “E o foi, acreditamos, muito mais por sua surpreendente
capacidade de questionamento, que incessantemente punha em xeque o conhecimento
pacífico das coisas, do que pela ágil erudição que flui de sua caudalosa produção”
(Novaes Coelho, 2007, p. 231).
Segundo o testemunho de Novaes, a própria convivência pessoal com o autor
pautava-se por esse constante “sacudir de águas”. As pessoas em redor ora reagiam com
espanto e deslumbramento, ora com inimizades e invejas diante do talento
extraordinário de Sena, com sua verve inigualável, “seu dinamismo intelectual, sua
palavra precisa e contundente, sua cultura espantosa, ágil e bem fundamentada, seu
espírito rigoroso e polêmico”, que atraía e deslumbrava mas também incomodava muita
gente porque “ameaçava o equilíbrio reinante à sua volta” (Novaes Coelho, 2007, p.
230). Nesse contexto, era o talento ensaístico de Sena que sobressaía. O autor gostava
de definir a arte do ensaio como aquela apta a “levar os outros ao engano, desprevenilos capciosamente, ou chocá-los com uma brutalidade calculada, para instilar-lhes
homeopaticamente, pilularmente, a dúvida, a compreensão, a tolerância, a lucidez, tudo
coisas demasiadamente subversivas” (Sena apud Novaes Coelho, 2007, p. 232). Assim,
em um trecho metafórico, Novaes utiliza o elemento água para retratar o processo
ensaístico e “antididático” de Sena, juntamente com a imagem do “caleidoscópio”:
49

A edição é de 1978, mas esse trecho pertence ao texto “Do conceito de modernidade na poesia
contemporânea”, escrito em 1971.
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Se quiséssemos concretizar, por uma imagem, a complexidade do
processo pelo qual seu espírito se lançava em busca do conhecimento
global de cada obra, não bastaria a de uma pedra atirada na superfície
de um lago. Seria mais correto a de muitas pedras atiradas
sucessivamente e provocando a interpenetração dos múltiplos círculos
abertos por cada uma. E todos eles somados à agitação do fundo, antes
estagnado. É nessa caleidoscópica visão-de-mundo que dá, à obra de
Jorge de Sena, a fecundidade que lhe é inerente” (Novaes Coelho,
2007, p. 237).

A “concepção global” de Sena conciliava, segundo a autora, o formalismo e o
historicismo, à época antagônicos no contexto da crítica brasileira,50 e consistia em três
frentes: “a ênfase dada à dialética que se estabelece entre o estudo metódico de um texto
literário, a evolução cronológica da obra a que ele pertence e a ‘imagem global’
apresentada pela obra no contexto cultural em que se insere” (Novaes Coelho, 2007, p.
236).51 Dessa maneira, Sena trazia para o Brasil uma visão global e integradora do
estudo da literatura que fundia “texto e contexto”, rompendo fronteiras entre passado,
presente e futuro, e enformando uma concepção que enxergava o fenômeno literário
como um “imenso processo estilístico-expressivo em evolução” − aqui, não no sentido
de progresso, mas de transformação.
Essa visão globalizante, porém antissistêmica de Jorge de Sena, passa a ser
aclamada em diversos momentos de sua obra crítica, sempre com o objetivo de oferecer
mais “pontos de partida” do que de “chegada”, como também podemos ver nesse outro
trecho de Sena, extraído das Dialéticas:
Nem sempre a definição clara de uma tendência foi o mais fecundo
incentivo a um grupo literário. Muitas vezes a imprecisão ou a nãocorrespondência com as atitudes reais, nas pessoas e nas obras,
tiveram méritos superiores, dado que a actividade literária opera mais
pela fascinação de uma sugestividade suficientemente irisada de
50

Novaes trata da experiência de Sena no Brasil, que, segundo a autora, ajuda a elucidar inúmeros pontos
de sua escrita e natureza de escritor. Sena chega em 1959, período de “grande efervescência inovadora e
também de grandes perplexidades”. Por um lado, havia um impulso antitradicionalista e anti-historicista
com a construção de Brasília e o novo surto de vanguarda, representado pelo concretismo, que dava
atenção à forma e ao valor autônomo da literatura. Ao mesmo tempo, no ambiente acadêmico,
desenvolvia-se uma “séria tentativa de conciliação entre o valor histórico-temporal da literatura e seu
valor estilístico”. Buscava-se a ‘nova crítica’ e uma nova periodização literária baseada nos “estilos da
época”. Jorge de Sena também promovia a conciliação entre o formalismo e o historicismo. Outro evento
importante para a disseminação dessa nova concepção foi a tradução brasileira da obra de Ernest Curtius,
Literatura Europeia e Idade Média Latina, em 1957, aproveitada, anos mais tarde para, fundamentar essa
nova postura metodológica para os estudos da literatura que buscavam “constantes” ao longo dos tempos,
integrando uma visão mais englobante da literatura (Novaes Coelho, 2007, p. 235), ou “poligonal”.
51
Novaes ainda destaca “a preocupação de integrar as várias filosofias de arte e os métodos que delas
decorrem num esquema geral de conhecimento que as transcendesse; a ênfase dada ao plano da emoção,
considerada como algo dinamicamente estruturado na obra (e não como potencialidade do autor), e a
consequente disntinção do par antitético ‘clássico-romântico’” (Novaes Coelho, 2007, p. 237).
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valores afectivos e emotivos que através de uma pesquisa rigorosa dos
seus próprios e prováveis fundamentos especulativos (Sena, 1978, p.
407).

Note-se a atenção concedida aos valores empíricos em detrimento de uma
“dialética especulativa” que estabeleceria uma progressão linear, cômoda e polida,
destituída das devidas “arestas” resultantes, no fundo, das infinitas probabilidades e
combinações de vertentes ou coordenadas. Esse trecho se aproxima ainda, de certa
maneira, de outra formulação do autor que reproduzimos como epígrafe da tese, retirada
do texto de apresentação da segunda série dos Cadernos: “Cada época integrou em
poesia sua a não-poesia da época que a precedeu”

52

, cuja fórmula propõe uma

concepção do literário assente na formação de novas identidades a partir da diferença
(ou a “não-correspondência”, como no trecho acima) e não da mera assimilação e
recolha de sínteses identitárias. Diferença pensada não como ruptura, mas como
“aresta” aberta, “lacuna” propícia a ser operada, e através da qual se daria um
deslocamento; relação de diferença efetuada, portanto, por uma combinação inédita
entre dados já existentes.
O autor, na visão de Sena, é aquele capaz de identificar gradações em cada
pressuposto e também as “lacunas” na tradição (provindas de combinações possíveis
mas nunca antes realizadas) a fim de abrir campo propenso à superação: método já
empregado não só no processo heteronímico, como exposto acima, mas também nos
textos críticos de Fernando Pessoa, como na série “Nova poesia portuguesa”, publicada
na revista Águia, em 1912, que produzia uma fusão e assimilação da sensibilidade
romântica à renascentista, identificando lacunas e faltas com o objetivo de propor novas
ideações e caminhos para a poesia portuguesa, sobretudo quanto à exploração de um
equilíbrio entre objetividade e subjetividade.53
52

Trecho mais completo: “A poesia tem sempre aumentado os seus domínios à custa do que sempre fora
julgado não-poético. Cada época integrou em poesia sua a não-poesia da época que a precedeu” (Jorge de
Sena, em colaboração com os demais editores dos Cadernos de Poesia. Texto de apresentação da segunda
série. Lisboa, 1951, p. 7).
53
Rosa Maria Martelo fornece um exemplo do procedimento pessoano de atuação em Cinema da poesia
(2012). Segundo a autora, Pessoa identifica uma lacuna na produção poética portuguesa em voga na
época, que, em seus veios saudosistas e simbolistas, seria destituída de objetividade no plano da imagem e
da linguagem, isto é, de “nitidez” (frase sintética, concisa), “plasticidade” (como “fixação do visto e do
ouvido”) e “imaginação”, no sentido de produção de imagens, ou, como sublinha a autora, de capacidade
de “pensar e sentir por imagens”: “[...] Como se vê, o que falta fazer situa-se no plano da imagem, ou
melhor, no plano do fluxo das imagens e da sua fluência, que deverá atingir uma rapidez até então
desconhecida. [...] No plano pessoal, Pessoa já identifica nitidamente a casa vazia que Álvaro de Campos
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Nessa perspectiva, na fórmula acima citada de Sena (retirada do texto de
abertura da segunda série dos Cadernos) ecoa ainda a frase dita na voz de Álvaro de
Campos, publicada pela primeira vez em 1927 na revista Presença: “Cada época
entrega às seguintes apenas aquilo que não foi” (Pessoa, 1980, p. 263).54 Esse
pressuposto revela-se importante não só porque encaminha a um entendimento dialético
e global do literário, mas também porque expõe o modus operandi do pensamento de
Sena, cuja proposta é destrinchar as singularidades de cada movimento, tendência,
sistema de valores ou atitudes literárias, pulverizando categorias estabilizadas, para
reorganizá-las em nova ordem, descartando alguns pontos e incorporando outros, em
sínteses renovadas a partir de uma relação de diferença tomada como possibilidade:

[...] Não há orientação estética que se não divida em personalidades
diferentes, e que não se realize pela diferenciação delas (Sena, 1978,
p. 407).

Essa perspectiva dialogante e também dialética já constava, como temos visto,
ainda que de modo diluído, no formato abrangente dos Cadernos de Poesia, em sua
proposta de valorizar a diferença e o particular (ou a “singularidade” do fenômeno
literário), valores mais tarde formulados teoricamente por Jorge de Sena como produto
de “transladações dialéticas”. O trecho abaixo foi retirado do texto de abertura
publicado no primeiro fascículo da primeira série dos Cadernos, em 1940, quando Sena
ainda não assinava como editor, mas participava ativamente do grupo. Este primeiro
fascículo trazia também o poema de estreia de Sophia Andresen, “Poesia”, além de
poemas de Ruy Cinatti, Tomaz Kim e José Blanc de Portugal.

Destinam-se estes cadernos a arquivar a actividade da poesia actual
sem dependência de escolas ou grupos literários, estéticas ou
doutrinas, fórmulas ou programas.
A Poesia é só uma!

irá ocupar; mas, mais genericamente, também anuncia a relação entre imagem e velocidade, determinante
em muitas poéticas modernistas e vanguardistas, particularmente no Futurismo. Por extensão, anuncia
ainda um longo caminho a fazer (ou, retrospectivamente, diremos que o anunciou), caminho esse que
efectivamente viria a culminar nas poéticas de 60 e nas suas tão criativas revisitações do Modernismo”
(Martelo, 2012, p. 44).
54
O trecho pertence ao texto “Ambiente” de Álvaro de Campos, do qual reproduzimos aqui um excerto
mais completo: “Nenhuma época transmite a outra a sua sensibilidade; transmite-lhe apenas a inteligência
que teve dessa sensibilidade. Pela emoção somos nós; pela inteligência somos alheios. A inteligência
dispersa-nos; por isso é através do que nos dispersa que nos sobrevivemos. Cada época entrega às
seguintes apenas aquilo que não foi. [...] Fingir é conhecer-se” (PESSOA-CAMPOS, 1980, p. 263).
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Daremos, quanto possível, preferência aos poetas inéditos, sem
contudo nos mostrarmos indiferentes à produção poética dos que nos
têm precedido. [...] (Texto de abertura, Cadernos de poesia, n.1,
Lisboa/1940).

Os Cadernos procuravam se afastar da polêmica travada entre Presença e
Neorrealismo a fim de propor novas perspectivas, fundamentadas antes em critérios de
“qualidade poética”, e não na divisão em movimentos ou na defesa daquilo que
acreditavam ser critérios “extraliterários”. Os textos de apresentação da revista
procuravam justificar o recorte antológico em critérios “estéticos”, fundamentados em
uma atenção para as especificidades do poético e da crítica literária − esta última
defendida como instância autônoma, seja em relação à moral política ou religiosa, seja
em relação à submissão a outras instâncias do pensamento e disciplinas formais. O
critério estético evitava reducionismos e injustiças, acarretando, na visão dos editores,
uma visão plural da literatura.
Como temos defendido, a defesa da heterogeneidade que vimos começar nos
Cadernos em uma época ainda marcada por claras divisões, disputas e reivindicações
identitárias constitui novidade e torna-se representativa dentro do quadro evolutivo da
poesia portuguesa, em que a produção dos anos 1940 desponta como movimento de
passagem à poética contemporânea, visto que lança luz à pluralidade de vozes, à
condição de abertura e simultaneidade cada vez mais presentes enquanto instrumentos
positivos diante da crescente tendência à homogeneização da cultura55. Os Cadernos de
Poesia já contribuíam desde a década de 1940 para que tal diversidade fosse
considerada em termos positivos, contribuindo com um passo importante para que a
“ruptura” deixasse de ser vista como condição de evolução estética.

55

Cumpre-nos lembrar que na década de 1960 temos a inserção do conceito de “Pós-Modernismo” dentro
do debate literário. Conforme discorre Rosa Maria Martelo, foram Irving Howe e Harry Levin os
primeiros a argumentar que a literatura contemporânea inglesa tinha menos capacidade de renovação em
relação à produção dos modernistas Yeats, Pound , Eliot e Joyce. Posteriormente, Leslie Fiedler e Susan
Sontag teriam, como demonstra Martelo, colocado essa diferença em termos positivos, em evocação do
“princípio de diversidade como algo fundamental para a caracterização da literatura contemporânea” e “a
pluralidade de linguagens, modelos e processos não lado a lado, mas, preferencialmente de modo
sincrético” (MARTELO, 2004, p. 243). Em Portugal, os Cadernos de Poesia já contribuíam desde a
década de 1940 para que tal diversidade fosse considerada em termos positivos. Ademais, os poetas
tratados já não valorizavam a ideia de ruptura como condição de evolução estética, dado a tendência
intertextual de suas produções poéticas. Contudo, podemos dizer que essa poesia tinha um apelo
humanista muito forte, o que constitui uma diferença importante em relação à poesia contemporânea, que,
a partir dos anos 1960, passa a reconhecer mais frequentemente, segundo Martelo, “a erosão de versõesde-mundo ontologicamente fortes” e a “consciência de crise das utopias” (MARTELO, 2004, p. 243).
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Em atitude inclusiva, portanto, localizando pontos de intersecção e
intertextualidade entre a tradição lírica portuguesa e matrizes modernas, os autores
envolvidos com os Cadernos passam a convocar a visão libertária da geração de Orpheu
sem deixar de considerar as realizações dos movimentos subsequentes. Na defesa da
autonomia e emancipação das formas, a linguagem poética passa a ser problematizada
enquanto instância singular e específica em face dos outros domínios do pensamento.
Pressupostos estéticos das primeiras vanguardas, que haviam sido deixados de lado pelo
viés “conteúdista” de Presença e Neorrealismo, passam a ser também mobilizados,
promovendo, com isso, uma abertura cada vez maior à exploração e à libertação da
palavra poética, preparando o terreno para o movimento surrealista, inaugurado em
Portugal no ano de 1947, e ainda para o movimento da Poesia 61 e para a poesia
experimental subsequente.
Tal concepção dinâmica da literatura é reforçada também por Eugénio de
Andrade e Sophia de Mello em declarações e textos de arte poética. Vejamos um trecho
de uma entrevista concedida nos anos 1970, em que Eugénio rebate uma tentativa de
categorização proposta em uma das perguntas:
Confesso que tenho muita relutância em aceitar essas classificações.
Os poetas de todos esses grupos dialogaram, foram sensíveis às
posições várias uns dos outros, coexistiram num tempo sujo que a
todos marcou. Como se sabe, alguns dos poetas mais lúdicos
escreveram poemas de resistência, mais de um neo-realista foi
fascinado pelo sortilégio do surrealismo, houve presencistas
prolongados por neo-realistas, houve até quem começasse surrealista e
acabasse neo-realista. Muitos desses poetas foram contemporâneos
uns dos outros, e as grandes diferenças que entre eles se possam
encontrar terão sempre mais a ver com a qualidade de sua criação do
que com os pressupostos teóricos de cada um (Andrade, 1980, p. 334)

Eugénio de Andrade espelha neste trecho alguns dos critérios difundidos pelo
viés antológico dos Cadernos de Poesia, como o da “diversidade”, o da
“particularidade” e ainda o da “qualidade poética”. Parece também ecoar, no final do
trecho, a fórmula “A poesia é só uma”, pois, apesar “das grandes diferenças que entre
eles se possam encontrar”, foram todos esses poetas de distintos movimentos marcados
pelo mesmo “tempo sujo”.
Espera
Aqui onde o exílio
dói como agulhas fundas,
esperarei por ti
até que todas as coisas sejam mudas.
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Até que uma pedra irrompa
e floresça.
Até que um pássaro me saia da garganta
e no silêncio desapareça.
(Andrade, 1966, p. 50)

Embora a imagem do muro não se faça presente neste poema de As mãos e os
frutos (1948), a tensão entre mudez/ palavra, crise/resistência que associamos à temática
do muro na obra desses poetas da geração de 1940, aqui associada à sensação de exílio
ante o “tempo sujo”, surge através de imagens similares de “dureza” e silêncio imposto,
como a da “pedra” e a das “agulhas fundas”. Ambas aludem a um quadro de isolamento,
dor e paralizia. A esperança reside no encontro amoroso. O amor, o desejo e os afetos
afirmam-se como instâncias poéticas e também políticas na poesia eugeniana: fazem
mover as palavras como a pedra que “floresce” e o “pássaro” (símbolo do canto) a
romper da garganta. A poesia é concebida como capaz de retirar o sujeito da condição
de passividade e mudez impostas. O silêncio imposto é então revertido em silêncio
fecundo, possibilidade de encontro com as coisas ao redor, conhecimento, revelação ou
ascese − ainda que a partir do corpo, do encontro amoroso, da imanência das coisas.
As imagens em metamorfose fazem o leitor experimentar uma sensação de
libertação, operando um deslocamento da condição inicial de crise para a afirmação de
resistência. Mas o silêncio aludido nos versos finais (“Até que um pássaro me saia da
garganta/ E no silêncio desapareça”) parece recuperar a condição de ambivalência. O
canto, assim como o amor, restitui a ligação entre sujeito e mundo, mas tal tentativa
revela-se também fugaz. Há uma espécie de retorno melancólico ao silêncio. A dialética
inferida pela movimentação das imagens, entre elementos díspares, como “pedra” e
“flor”, silêncio e palavra, não suprime diferenças, arestas ou lacunas da passagem do
sentido.
Para refletir junto com Silvina Rodrigues Lopes, uma das críticas de referência
em nosso trabalho sobre a poesia de Sophia Andresen, tão aproximada à poesia de
Andrade pelas afinidades estéticas e imagéticas:
O que é interessante na imagem literária é que a relação entre o
sentido próprio, ou literal, e o impróprio, ou figurado, é uma tensão,
um equilíbrio divergente entre o emocional e o intelectual, entre a
visão única que desfaz os contornos do já sabido e a partilha da
linguagem que propicia a leitura. Essa tensão nega quer um destino
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sublime da poesia, que a definiria pela elevação à ideia, quer a
ausência de compromisso que seria a de uma forma acabada. A
imagem é a garantia do inacabado da unidade. Como diz Otávio Paz,
“Quaisquer que sejam as diferenças que a separam, todas as imagens
têm em comum o preservar a pluralidade de significados da palavra
sem quebrar a unidade da frase ou do conjunto da frase. Cada imagem
− ou cada poema feito de imagens − contém muitos significados,
contrários ou díspares, que engloba ou reconcilia sem o suprimir
(Lopes, 2003, p. 73).

O poema traça todo um caminho que se inicia no momento mesmo em que as
coisas ao redor se tornam “mudas” e vai até a atuação do sujeito que, tocado pelo amor,
ou pela esperança do amor, instância que faz mover a imaginação e a linguagem,
consegue sair da condição de inércia, mesmo que por um breve instante, ainda
insuficiente, no entanto, para fazer frente ao “tempo sujo” do real − como parece sugerir
a tonalidade melancólica dos versos finais. Nesse movimento circular, Eugénio de
Andrade expõe o leitor às etapas poéticas, a fim de incitá-lo a percorrer o espaço-tempo
do poema e reconhecer as forças latentes em jogo, a energia cambiante entre as
imagens, a transladação entre imaginação, desejo, palavra. O poeta traz metáforas
reflexivas dos materiais brutos do poético − como a pedra a florescer, a partir da tensão
entre peso e leveza −, bem como as formas elementares do poema − como o pássaro
que sai da garganta e desaparece no silêncio − lançando mão do recurso da analogia, em
evocação de instâncias pré-racionais próprias ao pensamento mágico, permitindo certo
prolongamento mítico das palavras que restitui a sensação de simultaneidade e
reversibilidade do tempo. O poema refaz os caminhos de sua própria gênese, desde as
motivações iniciais, como o impulso lírico-amoroso, até o trabalho das imagens,
geralmente ligadas a metáforas orgânicas. Assim como na natureza, a poesia cruza
elementos e faz uso da metamorfose, força-motriz da imagética eugeniana.

3.
A difusão pelos Cadernos de uma concepção heterogênea da literatura, em
resistência à polarização em voga no período e ao “reducionismo” das classificações
literárias, como afirmava Sena, contribuiu não só para que se estabelecesse uma visão
integradora da tradição − concebida como um repositório largo de vertentes e
possibilidades combinatórias, mobilizadas com liberdade de escolha pelo autor —, mas
também para que se criasse uma atenção fenomenológica para o poema:

77

Como frisou Eduíno de Jesus, os poetas dos Cadernos acreditavam
‘na Poesia não como um conceito dela mas como ela mesma nos
poemas realizada’. Digamos que se tratava de uma concepção
fenomenológica, segundo a qual a essência é intrinsecamente
contemporânea da existência (Carlos Adriano/ Matos Frias, 2004, p.
11-12).

Para a edição fac-similada dos Cadernos, publicada em 2004, Luís Carlos
Adriano e Joana Matos Frias elaboraram este prefácio hoje imprescindível para o
estudioso da literatura do período, no qual se destacam as condições de produção e
financiamento da revista, além do background histórico, político e formativo de seus
editores. Um dos pontos importantes é terem nascido todos durante ou imediatamente
após a Primeira Guerra, quando “se extinguia o velho mundo”, fato que os inseria, como
depois declarou Sena, na “homogeneidade geracional de uma mesma atitude vital e de
um mesmo fundo de consciência crítica da poesia como expressão da dignidade
humana” (apud Adriano Carlos/ Matos Frias, 2004, p. 7).
Outro fator importante era a atração dos editores pelos escritores britânicos da
geração de 30, congregados em torno da revista New Verse, inspiradora original dos
Cadernos. O “espírito de sobressalto e angústia” que assolou toda uma geração em
presença da guerra, tanto em Auden, Spender, MacNeice, Day Lewes, T. S. Eliot, etc.,
repercutiria no primeiro fascículo dos Cadernos, além da atitude de “revitalização do
passado clássico”, segundo um entendimento amplo do conceito de tradição
desenvolvido pela cultura anglo-saxônica (2004, p. 14).56 Assim, os Cadernos
propunham uma visão inclusiva da tradição em uma plataforma “susceptível de
congregar as diversas vozes, como que recordando aos próprios poetas que a poesia fala
todas as línguas de Babel e que essa é a condição das suas possibilidades criadoras num
mundo dominado por todo tipo de totalitarismos” (Adriano Carlos/ Matos Frias, 2004,
p. 9).
Assim, é possível observar tanto na defesa da pluralidade nos textos de abertura
dos Cadernos (desde a primeira série), quanto na perspectiva dialética afirmada
posteriormente por Jorge de Sena ecos inconfundíveis do “senso histórico” reivindicado
por T. S. Eliot em “Tradition and Individual Talent”, no qual o talento do artista reside,
56

Um último fator é a formação científica e tecnológica comum aos editores: “Que explica em grande
parte o seu papel decisivo no arejamento retórico e na regeneração poética de uma língua estigmatizada,
em 1940, por metástases literárias como o ranço simbolista e o esteticismo superficial dos epígonos
modernistas” (Adriano Carlos/ Matos Frias, 2004, p. 8).
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justamente, na “percepção não só da condição passada do passado, mas também da sua
contemporaneidade” (tradução nossa).57 O passado, de acordo com o autor, é alterado
pelo presente da mesma maneira que o presente é dirigido pelo passado. Através de um
senso dinâmico e atualizador em relação ao fazer literário, Eliot consagra-se, assim
como Pessoa no caso da literatura portuguesa, como um dos primeiros críticos a pôr em
causa a noção de “ruptura”, abrindo caminho para leituras revisionistas dos princípios
da modernidade e do Modernismo que têm demonstrado predileção, até os dias atuais,
por termos como “deslocamento” à idéia de “ruptura” ou de novidade em relação ao
passado, muito difundida pela tradição modernista, desde suas fontes românticas.
Como vimos na seção anterior, tal aprendizado se deu não só pela via do
Modernismo anglo-saxônico58, mas também pelos desenvolvimentos da literatura
portuguesa, sobretudo através da “lição” pessoana, sendo possível, nesta conjuntura de
confluências, determinar alguns pressupostos cultivados pela geração estreante nos anos
1940: a descrença em agrupamentos ou em categorias estanques; a consequente
liberdade na escolha e constituição de filiações próprias, ligadas inclusive ao passado
remoto, como da antiguidade clássica ou do cancioneiro popular medieval, e ainda às
tradições exógenas à literatura portuguesa, como a poesia oriental, cultivada por
Eugénio de Andrade; a visão atualizadora da tradição, embasada na possibilidade de
cruzamentos de traços e vertentes; o cultivo do viés classicista, em que se privilegiam a
objetividade ou impessoalidade da linguagem e o aspecto construtivo da obra, em
detrimento da manifestação da subjetividade59; e também a necessidade, por força da
liberdade que dispõe o poeta de recorrer à multiplicidade de vertentes, de ser crítico.

57

Destacamos também o trecho: “This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the
temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional”, em
“Tradition and the Individual Talent”. T. S. Eliot. Selected essays. London: Faber and Faber, 1951, p. 14.
58
O Modernismo literário e a crítica moderna anglo-saxônicos constituem braço importante para o
desenvolvimento da perspectiva crítica dessa geração de autores portugueses, não só em relação à
concepção da tradição, mas também na defesa do viés classicista, na ênfase ao concreto empírico, como
vimos desde o início deste capítulo. Segundo David Mourão-Ferreira, em “Correntes da crítica
contemporânea”, isso se explica pelo fato que a via do “empirismo sensualista” ter sido sempre muito
forte na Inglaterra, formulado desde o século XVIII no domínio da Estética, por Locke, Hume, Burke, etc:
“Pela tradição do empirismo setentista se explica, desde logo, a reacção anti-romântica, de cariz neoclássico de T. E. Hulme, tão fecunda no reacionário pensamento crítico de Ezra Pound, de T. S. Eliot e de
Allen Tate, como, por outro lado, no rigor analítico de F. R. Leavis e do grupo da revista Scrunity; por ela
igualmente se ilumina a pertinaz atenção aos fenômenos concretos da linguagem e, particularmente, ao
“sentido do sentido” com o qual I.A. Richards inaugura a sua crítica semântica, e em cuja esteira
prosseguirão as originais indagações de William Empson, [...] R. P. Warren, Edmundo Wilson”
(Mourão-Ferreira, 1992, p. 43).
59
Afirma-se a impessoalidade da emoção poética, cujo alcance só é dado ao artista que se rende
totalmente à obra por fazer, como dizia T.S. Eliot, um dos autores a canonizar a noção de
despersonalização (apud Martelo, 2004, p. 219).
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Senão crítico profissional, como foi Jorge de Sena, mas poeta-crítico no sentido de se
revelar capaz de produzir uma linguagem que refletisse, por dentro de seus próprios
tecidos e estruturas, sobre suas possibilidades expressivas.
Assim, a concepção abrangente da tradição torna-se também marca característica
das obras de Andrade e Andresen, os quais tentam estabelecer, em diversas ocasiões,
filiações diretas ou indiretas para sua poesia, como nesse trecho de “Poética” (1966), de
Eugénio de Andrade, em que ele estabelece uma linhagem pautada pelo forte conteúdo
humano:
É contra a ausência do homem no homem que a palavra do poeta se
insurge, é contra esta amputação no corpo vivo da vida que o poeta se
rebela. E se ousa “cantar no suplício” é porque não quer morrer sem se
olhar nos próprios olhos, e reconhecer-se, e detestar-se ou amar-se, se
for caso disso, no que não creio. De Homero a S. Juan de La Cruz,
Virgílio a Alexandre Blok, De Li Po a William Blake, de Bashô a
Cavafy, a ambição maior do fazer poético foi sempre a mesma: Ecce
Homo, parece dizer cada poema. Eis o homem, eis o seu efêmero rosto
feito de milhares e milhares de rostos, todos eles esplendidamente
respirando na terra, nenhum superior a outro, separados por mil e uma
diferença, unidos por mil e uma coisa comum, semelhantes e distintos,
parecidos todos e contudo cada um deles único, solitário,
desamparado. É a tal rosto que cada poeta está religado.

Na obra eugeniana há inúmeros exemplos de filiações desse tipo, algumas delas
diretas e outras mais sugeridas nos textos dedicados a Camões, ao “mestre” Camilo
Pessanha, a Teixeira de Pascoaes, a Garcia Lorca, a Rilke, a Fernando Pessoa, etc.,
reunidos no volume Afluentes do silêncio, e ainda em declarações e entrevistas que o
autor concedeu ao longo da vida60. Os textos críticos de Eugénio de Andrade
caracterizam-se pelo tom pessoal, na medida em que propõem relações do ponto de
vista de sua própria experiência como poeta, em atitude propositadamente pouco isenta,
já que o autor nunca pretendeu fazer crítica, embora tenha participado de modo ativo em
inúmeros projetos editoriais, sendo uma constante sua colaboração em algumas das
principais editoras portuguesas no período. Os comentários de Eugénio sobre sua poesia
recheiam-se de impressões, memórias, anedotas, desvios literários, sem que, com isso,
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Na entrevista “Da palavra ao silêncio”, incluída em Eugénio de Andrade poesia e prosa (1940-1979),
Eugénio de Andrade também cita algumas de suas influências mais marcantes: “Os grandes encontros são
sempre encontros de juventude: Pessanha, Pessoa, Rimbaud, Lorca, Rilke e Éluard. [...] Foram estes, e
não outros, por maiores que sejam, os poetas que encontrei na hora em que mais os necessitava”
(Andrade, 1980, p. 307).
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deixassem de revelar, evidentemente, grande apreensão crítica dos principais
desenvolvimentos da poesia moderna.
O mesmo acontece com Andresen, embora ela tenha escrito mais formalmente
sobre outros autores. Seu espólio conta com ensaios publicados de modo esparso em
jornais, revistas ou lidos em congressos, sem que fossem, infelizmente para o estudioso
de sua poesia, reunidos para publicação posterior.
A despeito de não terem pretensões à crítica profissional, tanto Eugénio de
Andrade quanto Sophia Andresen engajaram-se em traduções, preparações de
antologias e colaboração com editores. Procuraram criar aguda consciência sobre suas
respectivas artes, como demonstram os diversos textos em prosa que deixaram sobre
suas poéticas e sobre outros autores, tendo em vista (mesmo que subliminarmente)
situar e refletir sobre o lugar que eles mesmos ocupavam dentro da literatura
portuguesa, ainda que se declarassem afastados de grupos e associações.
Podemos dizer, com isso, que essas constantes tentativas de Andrade e de
Andresen em estabelecerem linhagens, as quais resvalavam direta ou indiretamente em
suas próprias poéticas, talvez sejam contrapartidas sintomáticas da liberdade herdada
dos Cadernos e assumida desde o início de suas trajetórias.
Além de em entrevistas e textos críticos citar os “encontros” que teve com
autores, como Pessoa, Camões, Cinatti, Rilke e Hölderlin, por exemplo, Sophia
Andresen também forneceu alguns exemplos da visão conjugadora da tradição, como no
seguinte trecho, retirado de uma carta endereçada a Jorge de Sena: “Não creio em
subjetivismos: há uma experiência que é comum que é a experiência e por isso a
reconhecemos de obra em obra, aprofundada de obra em obra” (Andresen &Sena, 2006,
p. 65).
Em outros exemplos retirados também da correspondência com Sena, a autora dá
uma amostra de sua concepção aprofundada da arte, conjugadora de vertentes, mesmo
quando não trata da literatura especificamente. Nos trechos abaixo, ela se vale de uma
perspectiva dialética, ainda que expressa de modo bastante livre e pessoal:
A Menina de Velásquez é uma obra de eternidade, tempo, silêncio,
suspensão, espaço, realismo, geometria, magia: a união de todos os
valores abstractos com todos os valores concretos (Andresen, 2006, p.
50)
[Sobre a Grécia] a atmosfera primitiva, misto de doçura e austeridade,
afinamento exato e de rudeza. Identidade entre o físico e o metafísico
(Andresen, 2006, p. 67).
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Além de tentativas mais explícitas em estabelecer linhagens filiativas, há outras
em que Eugénio de Andrade e Sophia Andresen não listavam poetas, mas apontavam
para a presença de certas paisagens tradicionais assimiladas em suas poéticas, sobretudo
as clássicas, mediterrâneas ou ibéricas, que recuperavam a memória mítica das palavras
e certos princípios éticos presentes na própria linguagem, na organização do espaço, na
visão que temos dos afetos, dos sentimentos, do corpo, dos sujeitos, etc., mas que são
ocultados ou negligenciados pela cultura moderna, predominantemente racional de
nosso tempo. Tal substrato torna-se, com isso, passível de deslocar acepções usuais,
dissolver sentidos cristalizados, embaralhar discursos correntes e esquematizados, que
em nossa cultura são enformados para satisfazer interesses ou cumprir funções
imediatas.
Na relação que se quer simbiótica entre leitura e escrita, dá-se o resgate de
formas, símbolos, paisagens e temas da poesia greco-romana, mediterrânea,
trovadoresca, oriental (no caso de Andrade), bem como a de certa tradição dos
românticos alemães. Tanto Andrade quanto Andresen identificam, assim, matizes em
suas poesias, as quais, na maioria das vezes, podem ser observadas apenas
intuitivamente:
A cal e os cardos dos meus versos tanto podem ser os do Alentejo
como os de Epidauro; as oliveiras de Castelo Branco confundem-se na
minha memória com as de Corfu ou as de Maiorca. Num só poema, às
vezes num só verso, podem fundir-se várias imagens, algumas
próximas, outras longínquas. No leito da poesia correm muitas vezes
as águas da contradição. (Andrade, 1980, p. 326)

Eugénio e Sophia, talvez por não se proporem como teóricos, valorizavam o
dado intuitivo, a ideia de reminescência, resquício ou “rumor” que advém de outros
textos e outros tempos, mas que nem sempre são passíveis de elaboração teórica.
Contudo, de maneira geral, podemos dizer que os três poetas estudados
procuraram demonstrar que as escolhas são também singulares e pessoais, visto que o
modo como o passado encontra o presente pode ser infinitamente variado.

4.
Após quase uma década de intervalo, os Cadernos inauguram a segunda série em
1951, em que a estreia de Jorge de Sena como editor representa importante
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complementaridade para a revista, visto que acarreta em uma redução gradual do viés
antológico (não de todo abandonado) através da organização de dossiês e números
inteiros dedicados a autores, ainda que variados, como Teixeira de Pascoaes, Alberto de
Lacerda e Alexandre O’Neill, além de uma maior participação dos editores enquanto
poetas e teóricos. No texto de abertura, a célebre frase “A poesia é só uma” que havia
povoado os fascículos da primeira série, é acrescida do complemento “Porque afinal não
há outra”, em letras garrafais:
Nos tempos da 1ª série − onde se pode dizer que houve colaboração
da mais diversa gente − discutiu-se bastante, e com displicência, o
lema dos Cadernos − A POESIA É SÓ UMA. Não se quis entender o
que hoje será perfeitamente claro: A POESIA É SÓ UMA, PORQUE
AFINAL NÃO HÁ OUTRA. E, portanto, supor que o lema de então,
que continua ser o lema de agora, postulava a existência de uma
entidade metafísica dando pelo nome de Poesia, de que as diversas
actividades poéticas seriam as pálidas, modestas e envergonhadas
sombras ─ eis o que, mais do que um erro, representa
desconhecimento total da natureza humana da poesia, e do seu
significado, que transcende a literatura e o culturalismo. Para o
culturalismo polêmico e para a catalogação literária, haverá
evidentemente muitas e diversas poesias. Porém, para uma
consciência que dialeticamente transcenda o momento que vive, não
pode a poesia senão ser o que é: as obras significativas. A expressão
poética, com todos os seus ingredientes, recursos, apelos aos sentidos,
resulta de um compromisso: um compromisso firmado entre um ser
humano e o seu tempo, entre uma personalidade e uma sua
consciência sensível do mundo, que mutuamente se definem. Tudo
que não atinge este nível, não é poesia. Surge assim a poesia como
una, em face da não-poesia. E a prova está em que a poesia tem
sempre aumentado os seus domínios à custa do que sempre fora
julgado não-poético. Cada época integrou em poesia sua a não-poesia
da época que a precedeu (Editores Jorge de Sena, Ruy Cinatti, José
Blanc de Portugal e Jose-Augusto França, série II, Lisboa, 1951, p. 67).

O regresso dos fascículos em pleno pós-guerra (1951), “quando o dilema nuclear
submetia a condição humana aos horrores de sua própria precariedade”, como destacam
Adriano Carlos e Matos Frias, propiciava o entendimento testemunhal da poesia que
advinha do pensamento de Sena − embora ele ainda utilize nesse período o termo
“compromisso humano”. A abertura da segunda série revelava a tentativa de
organização do caráter eclético e antológico da série anterior através de fórmulas
dialéticas que procuravam integrar “expressão poética” e “comprometimento humano”:
termos sinônimos dos pares “ética e estética”, “estrutura e existência” que formam o
substrato da “poética do testemunho”, apresentada quase dez anos depois deste
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manifesto. Embora assinados por todos os editores, a voz e o punho são de Sena, que
reivindica critérios de qualidade poética, mas a partir da consciência de que eles estão
submetidos

a

um

sistema

dialético

de

cruzamentos

que

implicam

mudanças/transformação.
O método crítico dialético de apreensão do literário, apresentado uma década
mais tarde, em “Ensaio de uma tipologia literária” (1960) afirmará o propósito de
desvincular a literatura do domínio judiciativo/opiniático de críticos que a partir de
critérios subjetivos, determinados por querelas no plano pessoal, valorizavam certas
qualidades em detrimento de outras. Sena propõe um método científico de observação
empírica dos fenômenos literários a partir de uma perspectiva histórica dos conceitos,
valores e atitudes a eles atribuídos ou associados − e daí também a tentativa de controle
que pode ser observada na segunda linha do trecho acima, “discutiu-se bastante e com
displicência, o lema dos Cadernos”.
Assim como mostra o trecho acima, em 1961, o “testemunho” vai também se
definir pela defesa de uma “personalidade”, ou de uma “consciência sensível” em
integração e “comprometimento” com o “mundo”: noções estas dialeticamente
transmutadas (porque pressupõem proximidades e diferenças) da afirmação da
personalidade artística pelos escritores de Presença (mas de uma “personalidade” que se
revela através da linguagem e não como uma instância “anterior” ou “exterior” a ela);
de traços da poética do fingimento (sobretudo pela conquista de situar a linguagem em
primeiro plano); e da noção de “compromisso” nutrida pelo Neorrealismo (mas,
novamente, sem necessariamente aderir a dogmas ou concepções afirmadas a priori ou
a posteriori ao texto, segundo a tradição representativa). Nessa perspectiva, o poema,
ressaltado em sua singularidade fenomenológica, é visto como capaz de instaurar,
através da linguagem poética, uma vivência que se torna simultaneamente
conhecimento de si e do mundo, e possibilidade de transformação.
A perspectiva dialogante de Sena pincela, portanto, traços de cada vertente,
descartando aqueles que considera saturados para propor novas combinações em
andamentos dialéticos, de modo a integrar em “poesia” tudo aquilo que era considerado
“não-poesia” anteriormente, ou seja, tudo aquilo que era rejeitado, ignorado, mascarado,
encoberto por interesses ou aplainado pelas mais variadas e multímodas circunstâncias.
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Por conseguinte, observadas no trecho acima a consciência dialética, a ênfase na
singularidade das obras, a união da “expressão poética” ao “compromisso entre um ser
humano e o seu tempo” que torna a poesia “só uma”, é possível notar que todas
constituem ideias cabíveis na noção englobante de “testemunho” de Sena, desenvolvida
mais tarde, que o crítico Fazenda Lourenço denominou “testemunho linguagem” ou
“testemunho como criação da linguagem” (Fazenda Lourenço, 1987, p. 19), resultante
da tentativa de superar as contradições da consciência de seu tempo, “que se espelham
precisamente nos diversos caminhos da poesia portuguesa moderna” (Fazenda
Lourenço, 1987, p. 19). Ao tratar do método crítico de Sena, inspirado no modelo de
Hegel “à luz de Marx e Husserl”, isto é, da “lógica dialética da unidade dos contrários
ao perspectivismo histórico − que, reelaborados por Marx e Engels como materialismo
histórico, são as matrizes primeiras da metodologia crítica, dualista, dialética de Sena”
(Fazenda Lourenço, 1987, p. 14), Lourenço sublinha a questão da “transformação do
real”, decisiva na obra de Marx, e transposta para a noção integradora de “testemunho
linguístico” de Sena, essencialmente como “modo de superação do divórcio existente
entre o pensamento e a ação, o conhecer e o agir, a cultura e a técnica, o conhecer e o
conhecer-se” (Fazenda Lourenço, 1987, p. 14).
Nessa perspectiva, é somente através da linguagem, ou do testemunholinguagem que se processaria a “remodelação dos esquemas feitos, das ideias aceites,
dos hábitos sociais inscientemente vividos, dos sentimentos convencionalmente
aferidos” (Sena, 1961, p. 11), para utilizar as palavras do próprio escritor no célebre
prefácio de Poesia-I. Sob efeito também de princípios e técnicas surrealistas, Sena
persegue “o desejo de destruir pelo tumulto insólito das imagens qualquer disciplina
ultrapassada” (Fazenda Lourenço, 1987, p. 19).
[...]
Não, não, ainda não é, ninguém ousou.
Na prisão das palavras, entrevê-se o bicho,
uivando o cio sob o céu lunar,
marmóreo, pardacento, infausto, humano.
De quando em quando surge o segredo dos olhos e dos gestos
numa gaiola de frases,
e alguém que estoura o desce ao povoado.
Gritam de horror e o sexo a humedecer-se os deuses e as vestais.
Mas ninguém ousou, mesmo as palavras prendem,
criadas como foram para prender os homens
na relação distante de outra humanidade.
(Sena, 2013, p. 167)
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Percebe-se neste trecho retirado do poema “Imensos searas ...”, publicado em
Pedra filosofal (1950), certo gosto abjecionista em que o feio, o baixo, o inumano
(“bicho”) se destacam como possibilidades de abrir fissuras e arestas nas palavras −
estas que naturalmente encarceram a humanidade, apartando-a de si mesma ou de uma
“outra humanidade”, incategorizável, inapreensível pela moral, pelos costumes, pela
razão em seu regime de conceitos, pelos grilhões da religião, com seus “deuses e
vestais”. Nesses primeiros livros de Sena, a sensação de dificuldade diante da leitura
dos poemas é frequente, o que pode ser explicado pelo fato de o autor trabalhar na
contramão da depuração ou daquilo que convencionalmente damos por “poético”. A
primeira impressão que advém do cotejo entre os poemas escritos durante as décadas de
1940 (até meados de 1950) e os poemas posteriores é a de que faltava ainda ao autor a
maestria de um “estilo”, consolidado na virada da década de 1950 e 1960. Mas
conforme nos aproximamos de certas coordenadas de seu pensamento poético,
percebemos, no entanto, que desde o início Sena desconfia da linguagem, de critérios
teleológicos geralmente identificados com a poeticidade, do “belo” e da depuração.
A partir da década de 1960, contudo, Sena segue por novas vias ao encalço de
técnicas mais originais, capazes de dissolver, cruzar, embaralhar categorias estanques de
modo que a poesia aprofunde o encontro do homem com seu rosto mais oculto −
propósito que se traduz pelo termo “fidelidade” ao humano, empregado primeiro por
Sena e utilizado também por Andresen e Andrade61. Uma delas é a experiência da
apreensão da “matéria” no plano da imagem e outra via é a da exploração
intersemiótica, inédita na literatura portuguesa do período, em que Sena passa a escrever
poemas ecfrásticos (Metamorfose, 1963) e dedicar poemas à música (Arte da Música,
1968). O foco na intersecção e na fricção entre linguagens verbal, musical e visual
promove novas “combustões” e possibilidades representativas que instauram o senso de
aventura, tão perseguido pela poética seniana.
Tal iconoclastia proposta por Sena, obtida antes por meio de uma transfusão de
poéticas (e até sistemas artísticos distintos) do que pela destruição destas, aliada à
vontade transformadora do real, também já podia ser constatada em outro trecho dos
Cadernos, extraído do mesmo texto supracitado:
61

“[...] A minha poesia [...] representa [...] um desejo de exprimir o que entendo ser a dignidade humana:
uma fidelidade integral à responsabilidade de estarmos no mundo”. Jorge de Sena. Entrevista a J. de S.
Império. n. 45-46, 1955. Incluída em O reino da estupidez. Lisboa: 1961, p. 171.
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Todos os humanismos, transcendentes ou imanentes, concordam neste
ponto, ou mais exactamente, na expressão que atrás lhe foi dada. Mas,
para tanto, é preciso deixar que as mãos do homem e o olhar do poeta
transformem o mundo à sua imagem e semelhança. O poeta não
contempla ─ o poeta cria. Defende o que é atacado, e ataca o que é
defendido. Não age como ser especial, diferente dos outros homens,
que os não há esses outros seres; mas como um homem destinado a
nele se definir a humanidade: um ser capaz de ter todo o passado
íntegro no presente e capaz de transformar o presente integralmente
em futuro (Jorge de Sena, Ruy Cinatti, José Blanc de Portugal e JoseAugusto França, Série II, Lisboa, 1951, p.7).

Aqui, os editores oferecem contrapartida ética e estética à visão presencista do
poeta enquanto ser dotado de personalidade especial, ou aos “novos humanismos” do
Neorrealismo que procuravam expressar o homem e o mundo “à sua imagem e
semelhança” sem atuarem como modo de transformação radical. Criticam os veios
contemplativos e o “esteticismo abstrato” dos poetas de Orpheu, e também de Pessoa,
que, conforme ressaltam Adriano Carlos e Matos Frias, fugiam a uma consciência ética
diante dos escombros da Primeira Grande Guerra (2004, p. 10). Nos moldes do
pensamento crítico de Sena, portanto, pincelam aquilo que interessa de cada
movimento, para descartar o que não interessa, detectando faltas e lacunas para
promover superações, enformando novas sínteses conciliadoras e moventes que
embaralhavam categorias pré-existentes.
Em “Do conceito de modernidade na poesia portuguesa contemporânea”, escrito
já em 1971, Sena considera o esteticismo exagerado uma consequência perigosa da
“classicização do modernismo”, e defende que os Cadernos de Poesia haviam
contrariado tal questão na medida em que procuraram um “comprometimento humano
da poesia pura” (apud Guimarães, 1998, p. 32). Vemos novamente a fórmula
conjugadora que lança o testemunho humano como respaldo essencial à tendência por
eles preconizada para valorizar a pesquisa expressional, de modo a cessar o divórcio
entre as duas instâncias, como acontecia nos movimentos precedentes como o
Neorrealismo, a “poética do fingimento”, e mesmo as práticas experimentais
aprofundadas na viragem dos anos 1950 para 1960, em que alguns autores se debatiam,
segundo Sena, “no beco sem saída do formalismo tomado como solução para uma nova
expressão” (Sena, 1978, p. 416). Em outro texto datado de 1976, ele escreve:

O mais recente experimentalismo chegou à incomunicabilidade total
não tanto por criar metalinguagens sugestivas e comunicantes, por
deixar de acreditar na realidade enquanto tal, substituindo-a pelo
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objeto da criação [...] Hoje mais do que nunca a criação literária ou
poética tem que ser uma atividade crítica, em que o poeta assume as
suas responsabilidades de não só testemunhar do seu tempo, mas dar
expressão à realidade dele (Sena, 1977, p. 251).

Tanto a poética do fingimento quanto as apropriações “desenfreadas” e mais
recentes do viés experimentalista poderiam fugir, sem o devido respaldo crítico, à
consciência do real, do circunstancial e da perspectiva histórica. A frase aparentemente
simples “A poesia é só uma” expressava, portanto, desde os tempos dos Cadernos, a
consciência integradora entre uma preocupação humanista/testemunhal (mesmo que no
sentido crítico do “humanismo” tradicional − ou com vistas a uma apreensão dialética
dele) e a pesquisa crítica da expressão verbal, tornada fundamento teórico dos Cadernos
de Poesia, ainda que Sena o considerasse assaz vago para enformar agrupamentos de
escritores, geralmente dependentes de princípios estéticos bem definidos. Como fica
claro, os Cadernos agrupavam justamente pelas diferenças e através da afirmação da
desobrigação quanto à formação de quaisquer “ismos”, movimentos ou poéticas coesas.
O respeito pela autonomia e liberdade não só da poesia mas também de cada
poeta para trilhar seu caminho, desde que respaldado pelo necessário intento de dar um
testemunho humano de seu tempo, sem fugir à consciência das urgências históricas,
transparece, juntamente com a afirmação de uma “pureza” no sentido de uma poesia
livre de qualquer sentido de “conformidade” (Sena, 1988, p. 48), como eixo norteador
também da concepção poética de Sophia Andresen e Eugénio de Andrade, apresentada
em diversos momentos ao longo de suas obras.
Segundo a hipótese já apresentada acima, é possível dizer que, tendo escolhido
publicar nessa plataforma pela primeira vez sem que posteriormente se filiassem a
nenhum grupo ou movimento literário, é provável que Eugénio e Sophia tenham
assimilado, mais do que outros escritores que ali publicaram (muitos dos quais já
vinham de agrupamentos ou movimentos), as direções abrangentes e a visão integradora
da tradição encorajada pelos Cadernos. Observamos novamente um trecho já citado de
Sophia Andresen, extraído de Arte Poética III:
Sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real. Um poema foi
sempre um círculo traçado à roda duma coisa, um círculo onde o
pássaro do real fica preso. E se a minha poesia, tendo partido do ar, do
mar e da luz, evoluiu, evoluiu sempre dentro dessa busca atenta.
Quem procura uma relação justa coma pedra, com a árvore, com o rio,

88
é necessariamente levado pelo espírito de verdade que o anima, a
procurar uma relação justa com o homem. Aquele que vê o espantoso
esplendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso
sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenômeno quer ver todo o
fenômeno. É apenas uma questão de atenção, de sequencia e de rigor.
E é por isso que a poesia é uma moral. E é por isso que o poeta é
levado a buscar a justiça pela própria natureza da sua poesia. [...]. A
moral do poema não depende de nenhum código, de nenhuma lei,
de nenhum programa que lhe seja exterior [destaque nosso], mas,
porque é uma realidade vivida, integra-se no tempo vivido. E o tempo
em que vivemos é o tempo de uma profunda tomada de consciência.
Depois de tantos séculos de pecado burguês a nossa época rejeita a
herança do pecado organizado [...]. Há um desejo de rigor e de
verdade que é intrínseco à íntima estrutura do poema em que não pode
aceitar uma ordem falsa. (Andresen, 2011, p. 841-842).

Afora noções muito próprias à sua poética, como “verdade”, “justiça”, “rigor” e
“inteireza”, podemos dizer que há nesse texto do discurso proferido em julho de 1964,
na ocasião da entrega do Grande Prémio de Poesia atribuído a Livro Sexto, no qual
Sophia concorreu com Jorge de Sena, fortes ressonâncias daquela atitude propagada
pelos Cadernos, livres de preceitos e programas literários. O fenômeno poético para
Andresen é apenas uma questão de atitude ou disposição, “de atenção, de sequência e de
rigor”, como ela formula, em direção ao “círculo do real”: trecho que pode ser cotejado
(além do poema citado acima de Sena) com o prefácio de Poesia-I de Sena, em que ele
faz a defesa de uma “atenção discreta, disponibilidade vigilante, com que, dando de nós
mais que nós mesmos, testemunhamos do mundo que nos cerca” (Sena, 1961, p. 11).
A inteireza do ser (não no sentido “subjetivante” ligado à personalidade do
autor) como única possibilidade de dar testemunho humano também é afirmada no
trecho acima por Andresen, reiterando a atenção estrutural para o “real” presente desde
o início de sua trajetória, embora não cultivada através uma concepção representativa ou
referencial, visto que, para a autora, não há separação entre a “relação justa” com a
“pedra, a árvore e o rio”, ou seja, entre o rigor das palavras, a entrega às imagens, a
atenção à natureza ou à paisagem, e a “relação justa com o homem”. O fenômeno deve
ser abrangente e total. Essa deve ser a “moral” do poema: a condizência com sua própria
verdade e natureza.
A questão da “moral da palavra” aparece também em “Poética”, texto que
Eugénio de Andrade incluiu como prefácio de Poemas (1945-1965), reunião de sua
poesia publicada em 1966:
O acto poético é o empenho total do ser para sua revelação. Este fogo
de conhecimento, que é também fogo de amor, em que o poeta se
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exalta e consome, é a sua moral. E não há outra [destaque nosso].
Nesse mergulho do homem nas suas águas mais silenciadas, o que
vem à tona é tanto uma singularidade quanto uma pluralidade.
Mas, curiosamente, o espírito humano atenta mais facilmente nas
diferenças que nas semelhanças, esquecendo-se, e é Goethe quem
lembra, que o particular e o universal coincidem, e assim a palavra
do poeta, tão fiel ao homem, acaba por ser palavra de escândalo no
seio do próprio homem. Na verdade, ele nega onde outros afirmam,
desoculta o que outros escondem, ousa amar o que outros são sequer
capazes de imaginar. Palavra de aflição mesmo quando luminosa, de
desejo apesar de serena, rumorosa até quando nos diz o seu silêncio,
pois esse ser sedento de ser, que é o poeta, tem a nostalgia da unidade,
e o que procura é uma reconciliação, uma suprema harmonia entre luz
e sombra, presença e ausência, plenitude e carência (Andrade, 1966, p.
9).

Podemos dizer que há um certo eco do emblema dialético “A poesia é só uma”
dos Cadernos que, na síntese entre “singularidade” e “pluralidade”, defendia a
especificidade e o caráter abrangente do objeto literário, tão “particular” quanto
“universal”, jamais reduzido a rótulos e categorizações, como temos visto. A poesia que
perseguia essa “verdade” pretendia captar, portanto, a “essência” ao mesmo tempo
mutável e imutável do ser. O “empenho total do ser” que caracteriza o “acto poético”,
tal como define Eugénio de Andrade, aponta para a natureza abrangente e inexaurível
do homem, da poesia e do mundo fenomênico.
Como no texto de Sophia Andresen, há em “Poética” a apresentação de uma
poesia do ser que se quer total, fundindo ética e estética e amalgamando, sem tomar
partido, como nos Cadernos, elementos das várias tendências, evidenciando a
pluralidade da poesia portuguesa, sempre em busca de uma expressão cada vez mais
humana, e, por isso, universal. Apesar de lançar mão de vocábulos da tradição mística,
como “fogo de conhecimento” e “revelação”, sua poesia traça o caminho oposto da
ascese metafísica, procurando um sentido imanente do “humanismo” na materialidade
do mundo e nas paixões, recolhidas das mais diversas fontes e transmutadas em uma
arte poética bastante original.
“Poética” pretende, assim, como toda sua poesia, sagrar a atenção do público
para o fenômeno poético − que pode ser visto em conformidade com os ideais presentes
em outros ensaios nos Cadernos, para além dos textos de abertura, como
“Contingências da poesia”, de João Pedro Andrade, que apareceu no número 3 da
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primeira série (Eugénio publicou no número 5), especificando os objetivos do “acto
poético” e reivindicando a arte como fim último:
A separação da vida e da poesia imediatamente implica um
apoucamento da primeira. Amputar da vida a poesia é conceber uma
vida incompleta. [...] Poesia ao serviço da vida é uma fórmula
acanhada e contraditória, em que um conceito total aparece
submetido a um conceito parcial. [...] A classificação da poesia em
social, metafísica, religiosa, mística ou subjectiva é inteiramente
arbitrária. [destaque nosso] A raiz da poesia está na alma do poeta.
Não é por um movimento voluntário e pré-determinado que ele canta
este ou aquele motivo. Mas o poeta é um homem, que com a sua
condição humana transporta crenças, dúvidas, ideais, certezas, e cujos
entusiasmos, arroubos, desfalecimentos e lutas íntimas hão-de
forçosamente vibrar na sua voz.

Assim como no texto de Andresen, a “moral da palavra” surge como única
moral da poesia. O poema não deveria carregar crenças, opiniões, ideias, mas tornar-se
presente na exploração da linguagem, premissa fundamental, na opinião desses poetas,
para se conhecer a condição humana de maneira mais abrangente do que propunha a
poesia de acento ideológico. O novo poema volta-se para a realidade das palavras, em
que se operam experimentações, aberturas, renovações, possibilitando uma espécie de
nascimento ao homem − ao encontro de si mesmo e do “verdadeiro real” (sempre num
sentido imanente) para além da ótica social, já desgastada e deformante. Aos olhos
dessa nova geração, somente como um ato em si poderia o poema ser fonte de
conhecimento, expressão de um saber atuante tanto na realidade imediata − da vida
política, histórica, social e individual no momento − quanto no campo da existência
mais ampla, do termo alargado da psique, dos sentimentos, dos afetos, das memórias
individuais ou míticas.

5.
É preciso dizer que os três textos principais analisados nas seções acima, acerca
da arte poética de cada autor, coadunados em diversos pontos, como vimos, e também
com os propósitos dos Cadernos, foram escritos em datas aproximadas: Sena escreveu o
prefácio de Poesia-I em 1961, Andresen, na ocasião do prêmio, em 1964, e Eugénio de
Andrade, embora tenha elaborado anteriormente, submeteu “Poética” à revisão e
atualização para incluí-la em Poemas, em 1966. Cumpre notar que, após vinte anos de
atividades, a década de 1960 marca um primeiro período de balanço para nossos
escritores, visto que propõem revisitar suas obras e trajetórias desde a participação nos
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Cadernos. O primeiro artigo elaborado por Sena sobre a revista, que não tinha ainda
sido tomada como objeto de detida análise pela crítica, data de 1958, ano de seu
autoexílio para o Brasil. Três anos depois, Sena organiza a edição de sua obra completa,
cunhando, como vimos, a distinção entre fingimento e testemunho. Já Eugénio de
Andrade renega nesse período seus dois primeiros títulos, Adolescente (1942) e Pureza
(1945), escritos durante a juventude, e os exclui da reunião de sua obra, intitulada
Poemas (1945-1965). Conforme menciona José Bento,62 essa edição, organizada pela
Portugália Editora, não se limita à reunião dos volumes até então publicados, tratandose, antes, de uma revisão, já que houve supressões e acréscimos de versos, como
também alterações na divisão dos poemas, alguns deles sendo abolidos dos sete livros
publicados. Com ela, Eugénio chegava a uma visão mais definitiva de sua poesia.63
Andresen, por sua vez, também organizou uma primeira antologia de sua poesia
em 1968. Como comprova a premiação mencionada, a autora já se consagrava entre a
crítica portuguesa, do mesmo modo que Andrade e Sena, cujos livros recebiam
importantes recensões e resenhas dos principais críticos de sua geração, como Eduardo
Lourenço, Óscar Lopes, António Saraiva, Eduardo Prado Coelho e outros. Como indica
a correspondência entre os autores, Alexandre O’Neill preparava, inclusive, um
programa de televisão sobre a poesia de Sena. Eugénio também acumulou prêmios,
principalmente a partir da década de 1980, sendo agraciado com o Prêmio Camões em
2001 pelo conjunto da obra. Andresen também recebeu o Prêmio Camões em 1999.
Sena ganhou em 1977 o Prêmio Internacional de Poesia Etna-Taormina. A obra dos três
autores foi traduzida para diversas línguas.

62

“Poemas de Eugênio de Andrade”, 21 ensaios sobre Eugênio de Andrade, Editorial Inova Porto, 1971,
p. 268.
63
Na correspondência entre Sena e Eugénio de Andrade é possível verificar que a ideia de reunir a poesia
em volumes foi bastante estimulada por Sena, em detrimento da preferência manifestada por Eugénio em
elaborar uma antologia de sua poesia, como podemos observar no seguinte trecho, retirado de uma carta
escrita por Sena em 23 de dezembro de 1960: “[...] Achei muito penetrantes e pertinentes as suas
observações acerca da minha poesia reunida em volume. Pelo prefácio que escrevi, um pouco acre e
sobranceiro, V. verá a que ponto concordo consigo. Não concordo, porém, quando V. me fala de
antologia sua encalhada e de horror pela “poesia completa”. Mas, meu caro, é sempre assim! Quererá V.
rever-se consolado em tudo quanto fez? Isso é uma obrigação dos outros, que só a eles devemos exigir,
publicando tudo. Eu penso que, a menos que no âmbito de uma qualquer colecção de orientação
antológica, não devemos dar-lhes a alegria de, com modéstia e relutância, nos antologiarmos. Daí que V.,
entre a consciência afinal disso e o desagrado (tanto maior, quanto mais se é, como V. é, um artista
extremamente exigente) do já feito e do como ficou, hesite ante antologia que o diminui e uma obra
completa que V. diminui” (Sena&Andrade, 2016, p. 139).
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Ainda na década de 1960, à semelhança de Andrade e Sena, Andresen também
colaborava com editoras portuguesas, preparando antologias, traduções e por vezes
dirigindo revistas literárias, como consta em uma carta a Sena, em que solicita
contribuições para a revista Litoral, não aprovada, contudo, pela PIDE (Polícia
Internacional e de Defesa do Estado).
Sena iniciava sua carreira de professor universitário no Brasil, consolidando-se
como crítico e poeta. Muito de seus esforços críticos, reforçados pelo exílio, vinha no
sentido de afastar preconceitos e equívocos instituídos pela primeira recepção crítica de
sua poesia, entre o fim da década de 1930 e 1940. Segundo Fazenda Lourenço, Sena se
ressentia do fato de não ser bem visto em Portugal por ser um poeta que se dedicava à
atividade crítica. Desde o século XIX até a primeira metade do século XX, vigorava a
ideia de que a poesia deveria ser concebida como expressão espontânea, de raiz
emocional , não podendo ser “contaminada” por intelectualismos ou “artificialismos” de
qualquer ordem. O prefácio de Poesia I representaria, na trajetória de Sena, um
momento de viragem em que o autor passa à tentativa de controlar a recepção de sua
poesia, instaurando novos valores. Na verdade, tal controle já se manifestava, segundo
ainda Lourenço, desde 1958 (para nós, desde 1951/1952 nos prefácios dos Cadernos,
como temos visto) data da organização da terceira série de Líricas portuguesas, para a
qual Sena redigiu um prefácio tratando da moderna poesia portuguesa, e utilizando sua
própria obra como baliza para certos desenvolvimentos nela identificados. Procurava
demonstrar, também através de estudos críticos, a recorrência da aliança entre o poeta e
o crítico na poesia portuguesa, desde Camões a Fernando Pessoa. Argumentava ainda
que, no caso da literatura moderna, tal questão tornara-se um falso problema, uma vez
que o crítico era uma obrigatoriedade e um pressuposto no poeta moderno.
Esse contexto de revisitação, balanço e instauração de novos valores colaborou
para a admissão de certo modo de pensar que veio a se consolidar depois na
contemporaneidade, mas que, como temos demonstrado, foi propiciado nos anos 1940
pela discussão proposta pelos Cadernos, sob a consciência cada vez maior da apreensão
dinâmica e multifacetada da percepção humana. Assim, ao delimitar, em um texto de
1978, a poesia moderna entre 1910 e 1950 (dividida entre as duas correntes
concomitantes, o Pós-Simbolismo e a Vanguarda), Sena discerne mudanças
fundamentais a partir dos anos 1960. Desse modo, ele antecipa, como sublinhou
também Fernando Guimarães, os chamados contornos “pós-modernos”, apesar de ainda
não dispor de um conceito favorável para tal entendimento − o qual, conforme o crítico,
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só se tornaria acessível a partir dos anos 1980, quando Jean-François Lyotard cunha o
termo, e no caso da crítica portuguesa, a partir de 1981, data de Dois crepúsculos, em
que Joaquim Manuel Magalhães distingue uma poética diferente da modernista.
Embora a distinção de Sena só viesse a ocorrer em 1978, o escritor certamente
se pautava em sua atividade poética e teórica em desenvolvimento desde os anos 1940,
bem como na atividade de seus colegas de geração. O fato de Sena, Andresen e Andrade
continuarem a escrever e publicar após a década de 1950 − data limite, segundo Sena,
para “a poesia moderna” − insere-os, sem dúvida, na consciência de que sua geração
atravessava mudanças. Daí decorre a atitude revisionista durante a década de 1960, a
capacidade de propor sínteses claras em relação às suas poéticas, caracterizadas, no
início de sua trajetória, pela tentativa de resgatar um “sentido de modernidade” cujo
modelo era, entre outros, a poesia de Pessoa, e, na altura dos anos 1960, pela vontade de
superação dessa mesma modernidade, conforme o trecho que citamos novamente:
[...] O modernismo como consciência, não de uma oposição à “escola”
imediatamente anterior, mas de uma divergência profunda, essencial,
radical, em presença da vida. O caráter experimental, aventureiro,
audacioso, quantas vezes tragicamente vazio, do que nas últimas
décadas tem sido acentuado como modernismo, está em perfeita
conexão com uma atitude espiritual que é filha da cisão que existe, no
mundo ocidental, [...] não entre letras e artes e público, o povo, mas
entre a ordem e a aventura (Sena, 1988, p. 57).

O senso de aventura, uma das lições de Orpheu, é afirmado como uma constante
dentro dessa evolução apresentada pela poesia portuguesa entre a primeira e segunda
metade do século XX, mas aliada, dialeticamente, à noção de ordem. Novamente
vemos marcada a visão da tradição em termos de continuidade em diferença, e não
propriamente em termos de ruptura.
Tal visão dialética, ainda que de modo indireto, como é próprio da poesia, pode
ser observada neste breve poema de Sophia Andresen, publicado em Mar novo (1958):
No poema
No poema ficou o fogo mais secreto
O intenso fogo devorador das coisas
Que esteve sempre muito longe e muito perto.
(Andresen, 2011, p. 360)
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A síntese reflexiva promovida pelo poema de Andresen é de uma profunda
beleza que observa não só a inclusão de âmbitos distintos na feitura do poema, como da
memória (muito longe) e do princípio criador e construtivo (muito perto), mimesis e
poiesis, contradições entre depuração e desordem, mas também a fugacidade de
qualquer sentido de verdade proposta pelo poema. O poema nos dá a consciência de que
o conhecimento é um lampejo; se faz do contato movente e dinâmico entre instâncias e
vertentes, e jamais repousa ou solidifica um saber estável. A afirmação do ser e do
poético contém sua própria crise. Essa é a verdadeira moral da literatura.

6.
Ao percorrermos o repositório inclusivo do pensamento crítico de Sena, somos
acometidos, à primeira vista, por uma série de contradições que logo se revelam
apreensíveis mediante desenvolvimento dialético que se encaminha no conjunto de seus
textos e não só, por vezes, em um artigo isoladamente considerado. A preocupação de
Sena era também a de atualizar os conceitos, adotando para isso uma perspectiva
histórica, atenta à diversidade. Assim, a falta, a lacuna e as diferenças passam a ser
devidamente valorizadas, como temos visto.
Nesse contexto, a noção de “testemunho”64 − já admitida, ainda que em outros
termos e conotações, pelo ideário Neorrealista, e pelos Cadernos de Poesia, sobretudo a
64

O “testemunho” seniano é uma noção bastante própria à poética do autor, em suas relações dialéticas
com o plano teórico-crítico, como demonstra a tradição crítica seniana, composta por autores como Jorge
Fazenda Lourenço, Luis Adriano Carlos, Vittorio Cattaneo, entre outros. Como demonstra Fazenda
Lourenço, é possível observar embriões desta ideia, ainda não formulada como “testemunho”, desde os
primeiros livros de Jorge de Sena, como Perseguição (1942). O testemunho de Sena é antes uma
concepção estética da “linguagem” e se afasta da noção de testemunho como “documento”, apanágio não
só do Neorrealismo, mas também da chamada “literatura de testemunho”, como demonstra o autor,
caracterizada pelos pontos de contato com o “livro-documento” e pela denúncia, ancorados em uma
espécie de “contrato referencial”: “uma verdade da vida, comprovável, documentada” (Fazenda
Lourenço, 1998, p. 178). A noção tradicional de testemunho põe em primeiro plano o “valor
comunicativo da linguagem”, o “efeito de real”, expressão de um “vivido existencial”, em detrimento dos
efeitos estéticos, ao passo que o testemunho seniano se centra na densidade estética da linguagem, em sua
capacidade de transformação, embora pretenda também, por outro lado, restituir o ponto de vista do
sujeito, “apagado” pelos experimentalismos da linguagem, pelo fingimento pessoano e pela dialética do
materialismo histórico. Ponto de vista ético que não se relaciona com a ideia de confissão pessoal ou
expressão da personalidade ou subjetividade do autor, embora também nele esteja implicado, mas com
uma proposição dialética e intersubjetiva de uma linguagem que se quer fiel à expressão da “dignidade
humana”. Assim, o testemunho de Sena resguarda também a ideia de uma práxis solidária e coletiva, mas
a partir da linguagem e não de fora dela. Com isso, o testemunho de Sena também se afasta da tradição do
testemunho da Shoah na literatura alemã, ligada à experiência do trauma, e caracterizada pela
literalização e fragmentação da linguagem, ou da palavra sob o signo da aporia e da dificuldade de
representação da experiência. O testemunho de Sena, embora também respaldado pelas dificuldades e
urgências históricas, está antes ligado a um coeficiente dialético da relação entre ética e estética: “Como
processo testemunhal sempre entendi a poesia, cuja melhor arte consistirá em dar expressão ao que o
mundo (o dentro e o fora) nos vai revelando, não apenas de outros mundos simultânea e idealmente
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partir dos textos de apresentação da segunda série, que mencionam o “compromisso
humano” de toda grande poesia − recebe, após 1961, novo tipo de densidade teórica na
obra de Sena, instrumentalizando-se para lidar com as tonalidades complexas da poesia
portuguesa de seu tempo. Fernando Guimarães em “Líricas Portuguesas de Jorge de
Sena: uma visão da poesia nos anos 40 e 50” assinala que a ideia de “testemunho”
supre, de um lado, o empenhamento de ordem política promovido pela literatura
neorrealista em reação ao autotelismo esteticista característico do Modernismo. De
outro lado, porém, recusa a ênfase referencial que os neorrealistas procuraram dar à
expressão poética.
É nesse sentido que Sena opõe o conceito de “testemunho” à poética do
“fingimento” pessoano no prefácio de Poesia I: tal oposição não se espelha, como fica
claro, no gesto crítico dos neorrealistas em direção ao esteticismo modernista, visto que,
ao contrário deles, o de Sena pressupõe o reconhecimento de que sua escrita havia
anteriormente se valido do “fingimento” como modo de se afastar da “expressão
emocional” comum à tradição lírica portuguesa, legitimada teoricamente pela vertente
neo-romântica de Presença, e prolongada, de certo modo, pelos neorrealistas − os quais
se opunham à visão de mundo presencista sem questionar, no fundo, sua expressão
poética. Dito de outra maneira, a primeira adesão de Sena à poética do fingimento
justificava-se como um modo eficiente de resgatar um necessário “sentido de
modernidade”:
[...] Para mim, a poesia não é de fato um fingimento. Se algumas
vezes tentei elucidar e defender essa poética que em Pessoa constitui
base do seu ser poético, o fiz sempre contra mim [...]. O seu
fingimento valeu como uma lição e um exemplo [...] num país em que
ser-se poeta é ser um profissional do sentimento oportuno (Sena,
1961, p. 11).
Tal “sentido de modernidade”, recuperado por Sena tanto quanto pelos

participantes dos Cadernos de Poesia (nesse texto, Guimarães chama atenção
principalmente para Eugénio de Andrade, Sophia Andresen, Vitorino Nemésio e Ruy
Cinatti), pressupunha a valorização da expressão poética em si mesma, da imaginação
possíveis, mas, principalmente, de outros que a nossa vontade de dignidade humana deseja convocar a
que o sejam de facto. Testemunhar do que, em nós e através de nós, se transforma, e por isso ser capaz de
compreender tudo, de reconhecer a função positiva ou negativa (mas função) de tudo, e de sofrer na
consciência ou nos afetos tudo, recusando ao mesmo tempo as disciplinas em que outros serão mais
eficientes, os convívios em que alguns serão mais pródigos, ou o isolamento de que muitos serão mais
ciosos [...]” (Sena, 1961, p. 26).
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simbólica ou metafórica, além do “desenvolvimento dramático que se tornava
dispersamente subjetivo”, cujo expoente máximo era a obra heteronímica pessoana, e
dentro dela, a poesia de Alberto Caeiro, que, segundo ainda o crítico, “revelava o que
seria uma objetividade essencial”, obtida em grande parte pelo efeito de espaçamento do
sujeito, pela produtividade da imagem e pelo centramento na expressão verbal. Isto é,
objetividade que Fernando Pessoa já havia conciliado com aquilo que lhe interessava de
uma tradição analítica e subjetiva na poesia portuguesa para formar sua “poética do
fingimento”.
Assim, ao admirar o vanguardismo iconoclasta de Orpheu e constatar que essa
tendência não havia prosperado em solo português, Sena identifica uma falha que não
era nada óbvia durante os anos 1930 e 1940, já que Presença se autointitulava “Segundo
Modernismo Português”. A partir dela, afirma o que falta fazer, instaurando uma
recepção e um novo entendimento favoráveis à sua própria poesia. Do mesmo modo,
identifica lacunas na visão neorrealista, passa a propor sínteses conjugadoras de ambos
os movimentos, mediante método dialético e análise “irônica de suas vicissitudes”. Ao
compor uma poética em cruzamento com sua teoria crítica, propondo sínteses
cambiantes, Sena torna-se assaz controlador das instâncias, de modo que se apresenta
como um poeta bastante crítico e afirmativo.
Dessa maneira, apesar de escrito somente em 1961, esse prefácio de Poesia I
repõe em novas palavras e num sentido aprofundado uma fórmula que já havia sido
proposta pelos Cadernos de Poesia, acerca do que Joana Matos Frias e Luís Adriano
Carlos chamam de “ética da comunicação estética, capaz de reconhecer, além das
diferenças convencionais e de superfície, a natureza da poesia e a poesia como natureza
humana” (Adriano Carlos/ Matos Frias, 2004, p. 10). Os Cadernos propunham a síntese
entre coordenadas humanistas e a valorização da expressão poética, em defesa também
da autonomia da poesia, visto que sua proposta antológica observava, antes de tudo,
critérios de qualidade poética, em respeito à “verdadeira poesia”, sempre livre, na visão
deles, do subjugo religioso e ideológico.
Após o término da revista, Jorge de Sena deu continuidade a suas atividades
críticas, tornando-se, além de poeta consolidado, importante referência teórica para
Andrade e Andresen, os quais, como vimos, continuavam a se dizer alheios a grupos
literários. Através de intensa correspondência, prolongada por décadas (Sena &
Andresen entre 1959 e 1978; Sena & Andrade entre 1949 e 1978), ambos os autores
cultivaram grande admiração e amizade pelo escritor, como também constam em
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dedicatórias, poemas e nos comoventes relatos que escreveram na ocasião de sua morte
prematura. Da mesma maneira, Sena dedicou artigos elogiosos, resenhas e prefácios a
diversos livros de Eugénio de Andrade e de Andresen, além de escrever, sobretudo a
esta última, sua grande amiga, poemas em perspectiva dialogante. As cartas ainda
demonstram que era prática comum entre eles o envio de inéditos para que
comentassem com sugestões de ordem estilística. Eugénio e Sophia contavam também
com as opiniões de Sena sobre traduções, organizações de antologias, etc. Apesar de
alguns desencontros, como no caso da visão sobre a Grécia entre Sena e Andresen, ou
de algumas polêmicas envolvendo outros escritores, os três autores acordavam em geral
quanto a posturas poéticas e teóricas (embora Sena fosse mais radical em propor
superações de idealismos ou visão essencialista do poético) que acenavam para um
diálogo mais amplo no período, encabeçado, em grande medida, por Sena devido sua
posição de destaque, primeiro como editor dos Cadernos, depois como professor
universitário e crítico profissional.
É a partir desse dialogo, portanto − determinado teoricamente sobretudo por
Jorge de Sena a partir de uma organização sistemática de idéias correntes no período
entre os anos 1940 e 1960 −, que identificamos certos pontos de inflexão entre o fazer
poético de

Eugénio de Andrade, Sophia Andresen e Jorge de Sena, marcados

principalmente pela instauração da consciência de que a liberdade para trilhar seus
próprios caminhos devia ser criada e cultivada. A imagem muitas vezes conceitual do
muro surge, portanto, nesse amplo contexto de discussão dos limites e das fronteiras. E
de uma poesia que propõe pensar sobre si mesma. Sobre suas instâncias de crise e de
alcance expressivo, de aporias e resistências.
Para citar apenas uma referência importante ao “muro” nos Cadernos de poesia,
diretamente associada à questão da representação na linguagem poética, transcrevemos
um excerto do artigo “Poeta e poesia”, publicado na primeira série da revista, escrito
pelo editor José Blanc de Portugal, também poeta que começava a carreira nos anos
1940.
O poeta não necessita forçosamente dos seus poemas ou da opinião
dos outros sôbre a sua creação. [...] Ou a creação foi total e a
incompreensão é fácil de desculpar ou apenas o poeta viu novas faces
dum objeto creado o que equivale a aumentar-lhe a extensão. O
homem vulgar diz: “estou encerrado entre as quatro paredes do meu
quarto”; o observador alarga: “fecham-me o espaço em que vivo seis
superfícies: quatro paredes, o chão e o tecto”. O poeta além disso
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poderá dizer: “Olhei os quatro muros do meu quarto, olhei o tecto e
meus olhos caíram até ao chão que piso, mas só quando me voltei para
o outro lado encontrei o que pedia que me desse o meu quarto de
todos os dias”. [...] Nesta extrapolação às faculdades médias de
compreensão silogística resulta que o poeta é tomado como um
rebuscado, um construtor no vácuo, ou mesmo um simples impostor.
Mas se “O poeta é um fingidor” ele “finge tão completamente/ que
chega a fingir que é dor/ A dor que realmente sente [...]” (José Blanc
de Portugal, fascículo 2, 1940, p. 35).

No desfecho do trecho, Blanc de Portugal cita na íntegra “Autopsicografia” de
Pessoa, com uma palavra trocada em “A dor que realmente sente”, possivelmente
reportando-se a uma versão anterior à publicação de Obras completas de Pessoa, que só
saíram nos anos seguintes. O autor argumenta que tal princípio construtivo, que ele
chama de “extrapolação” ou “fingimento”, é intrínseco à poesia, procedimento realizado
tanto pelo poeta quanto pelo leitor: “Para se compreender poesia é necessário ser poeta.
Será uma limitação ao alargamento da poética? Não me parece pois todo homem normal
é um creador [...] e forçosamente um poeta”.
A transladação escolhida entre “parede” do quarto a “muro” para ilustrar esse
princípio construtivo torna-se interessante por sublinhar nessa imagem o que ela tem de
refletido. Transposta da parte externa da cidade para a intimidade do quarto do poeta,
onde a escrita é realizada, o muro conjuga, assim como na paisagem, exterioridade e
interioridade, público e privado. Nesse transporte para o campo imaginário da escrita, a
“parede” perde seu dado imediatamente referencial para cumprir uma dimensão de
abertura, já que o muro, muito mais do que a parede, pressupõe a relação com o outro,
ainda que em estado de negatividade. De modo paradoxal, se o muro sugere, por um
lado, o sentimento de confinamento que não está presente no aspecto acolhedor da
parede do quarto, em que a intimidade permanece preservada, o muro implica, por
outro, um horizonte que se alarga, um pressuposto não visto, como na frase final “mas
só quando me voltei para o outro lado encontrei o que pedia que me desse o meu quarto
de todos os dias”. O muro torna-se, nesse contexto, uma figura da escrita, pensante da
série de relações a que se propõe a poesia. Ainda que guarde em si um dado de
hostilidade65 e luta, pertencente ao vocabulário bélico − recorrente neste primeiro
fascículo da revista, publicado durante a guerra, em que prevalece o aspecto de

65

“Levantar o muro pode ser entendido como uma declaração de guerra”, frase de Rubem Braga, em José
Castello, Na cobertura de Rubem Braga, Rio de Janeiro: José Olympio, 1996, p. 112.
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negatividade, como temos visto −, o muro pode remeter também, nesse caso, ao dado
compositivo da escrita, aferida numa relação semelhante à da “paisagem”, em que o
sujeito delimita um território de presença, espacializando a si mesmo para poder
contemplar, em contrapartida, sua própria subjetividade tornada escrita, dentro do
traçado de um “círculo do real”, como diria Sophia Andresen, em um de seus textos de
arte poética. É nesse espaço de ligações móveis com as “superfícies” de todos os
“lados”, sejam eles exteriores, históricos, factuais, públicos ou sociais, quer dizer,
somente dentro desse processo complexo da escrita, que Blanc invoca a intimidade do
poeta e o despertar para o cotidiano: “Disseram: ‘Da tua dor faz um poema’, o poeta
sente: ‘De tudo faz um poema’ ─ o que vem a ser: ‘De cada coisa cria outra’” (José
Blanc de Portugal, fascículo 2, 1940, p. 40).
É nesse processo reflexivo sobre a obra e a própria poesia, que envolve espaço,
sujeito e linguagem, que vemos a imagem do muro surgir como poética nos três autores
referidos.
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Terceiro capítulo
Acerca do percurso crítico de Jorge de Sena e o diálogo interno à poesia
portuguesa
“Vai sendo tempo, julgo eu, de darmos o exemplo
de não dar exemplo nenhum.”
(Jorge de Sena, 1988, p. 21)

No capítulo anterior vimos que, através de recorte antologizante e eclético, os
Cadernos de Poesia contribuíram para instaurar uma nova perspectiva ancorada na
multiplicidade de vertentes, na visão inclusiva da tradição, na convicção da
insuficiência quanto às “paredes estanques” promovidas pelas categorizações
tradicionais, por movimentos e sínteses históricas aferidas ao fenômeno literário.
Conforme declarava Jorge de Sena nos prefácios da revista, o propósito era destituir o
lugar de certas “essências” ou “entidades metafísicas” atribuídas à poesia ou à literatura
em prol de uma visão que valorizasse a “existência” singular das obras.
Os

Cadernos

estabeleceram

um

levantamento

que

evidenciava

a

assistematicidade do fazer literário – algo inédito no contexto de polarizações,
reivindicações identitárias acirradas e totalitarismos. Tal posicionamento possibilitava
enfoque renovado nas especificidades literárias e na densidade da linguagem poética,
concebida como instância sempre singular e complexa, capaz de constante renovação ou
transformação.
Além disso, conforme a poesia completa de Fernando Pessoa era publicada nos
anos 1940, tornando-se logo referência para os poetas iniciantes, criava-se a percepção
de que havia uma simplificação da linguagem tanto por parte de Presença quanto dos
neorrealistas, que, em prol de demandas e determinações anteriores ao texto, seja pela
via psicológica ou biográfica, seja pelo viés político-ideológico, acabavam por submetêlo a uma relação linear de expressão da experiência. Os dois movimentos
desconsideravam, na visão desses autores, a crise em relação à tradição representativa,
latente desde os primórdios da poesia moderna e começo das manifestações do
Modernismo, movimento que, em Portugal, através da geração de Orpheu e da poesia
pessoana, já havia proposto experimentar a linguagem como uma maneira de dissolver
sistemas referenciais e modelos representativos estanques.
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Assim, a aposta na heterogeneidade por parte dos Cadernos pautava-se, em
grande medida, pela atitude de reação à polarização entre Presença e Neorrealismo, que
contribuía para a padronização de identidades literárias e para a difusão de modelos
representativos.
E assim se reinstala, na disputa pela hegemonia da cena cultural que
os neo-realistas vão empreender contra os presencistas, uma série de
antinomias: entre a forma e o conteúdo, entre poesia “pura” e poesia
“socialmente empenhada”, entre arte “útil” e arte “inútil”, entre poesia
“de” arte e poesia “sem” arte, etc. De facto, nunca é a poesia que está
no centro da discussão, e sim o tipo de ideologia que ela deve ou não
veicular, tendo em vista a satisfação de determinados propósitos
político-partidários, como as polêmicas da altura deixam ler [...]. A
aventura neo-realista não é uma aventura da poesia (Fazenda
Lourenço, 1998, p. 35).

Rechaçando, na esteira de Sena, qualquer definição ou expectativa “essencial”
em relação à literatura, poderíamos dizer que a aventura neorrealista é também a da
poesia, ainda que submetida a um repertório temático e linguístico limitado porque
balizado por teorizações específicas naquele período de urgências ou por certos dogmas
que desconsideravam o potencial transformador da linguagem, ou seja, seu caráter de
“aventura”, tal como alude Fazenda Lourenço acima. Ainda assim, os neorrealistas
também contribuíram formalmente ou esteticamente através da exploração dialética no
plano das imagens, como veremos na Parte II da tese, e da organização e difusão de um
repertório de técnicas e conceituações sobre literatura empenhada e literatura de
resistência, como admite também Fazenda Lourenço – traços que recebem continuidade
na poesia dos autores aqui investigados.
No confronto com o Neorrealismo, o propósito de Sena era antes dissolver as
antinomias que considerava “falsas”, como as listadas no trecho acima, propondo novos
cruzamentos dialéticos a partir da observação empírica (e não só especulativa) dos
fenômenos literários e da tradição, aliando, portanto, a análise de traços estruturais no
plano da obra literária ao perspectivismo histórico e ao estudo do contexto, como indica
Novaes Coelho (2007) no capítulo anterior.
Conforme nos aproximamos da década de 1960, contudo, nossos autores,
encabeçados teoricamente por Jorge de Sena, adquirem cada vez mais a consciência de
que a falhada relação entre o domínio literário e o extraliterário não se reportava
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somente ao problema da polarização entre Presença e Neorrealismo, ou do esgotamento
da tradição representativa, mas também ao que percebiam ser o “autotelismo” do
fingimento pessoano ou o extremo esteticismo levado a cabo pela corrente “postsimbolista” que sobrevivia no Modernismo ao lado da vertente vanguardista, mas por
vezes também se cruzando com ela.
Para Sena, a tendência post-simbolista acabava por negligenciar o circunstancial
e as urgências históricas, sendo a poesia de vanguarda somente aquela capaz de impor
um verdadeiro “senso de aventura”, desordem, iconoclastia e experimentalismo que
esses poetas admiravam como instâncias estéticas e também políticas.
Essa distinção, proferida em 1971, mas já esboçada anteriormente desde o
“Prefácio” de 1961, pode ser considerada um ponto importante de ressonância nas
poéticas de Sophia Andresen e Eugénio de Andrade, visto que esses autores também
vão relativizar neste mesmo período a referência marcante que Pessoa oferecia até então
para suas obras. Um segundo ponto importante, que se relaciona com esse primeiro, é a
“viragem” de Pessoa a Luís de Camões (já amplamente tratada pela crítica seniana)66
empreendida por Jorge de Sena neste período em que passa a se dedicar, no âmbito
acadêmico, à crítica camoniana, sendo um dos responsáveis, na esteira de António
Sérgio, pela renovação da leitura de Camões no século XX. Sena discute a questão em
cartas, sobretudo trocadas com Eugénio de Andrade (em que usa critérios da poesia
camoniana para avaliar a poesia de Eugénio)67, nas quais dizia admirar o “polimento
66

Cansado da comparação com Pessoa, o que implicava, nos anos 1940, uma desvalorização de sua
poesia, considerada então artificial e “intelectualista”, Jorge de Sena passa a interferir mais diretamente
na recepção crítica de sua poesia, como demonstra Jorge Fazenda Lourenço em “Nem eu delicadezas vou
contando: sobre a fortuna de Jorge de Sena nos anos 40” (2001). O autor lista as ocasiões de intervenção,
como a publicação de Líricas portuguesas (terceira série, em 1958), em que Sena traça um panorama
crítico da poesia portuguesa entre 1938 e 1958, utilizando sua própria obra para delimitar balizas; e o
“Prefácio” à Poesia I (1961), em que afirma a “poética do testemunho” na diferença (ou de acordo com
uma “transladação dialética”, segundo seu próprio método de aproximação à tradição, em que ele assimila
alguns pontos, descartando outros) em relação à “poética do fingimento” pessoano. Outro paratexto
importante é o prefácio de Metamorfoses (1963), em que o autor valoriza a “tradição meditativa” da
poesia portuguesa desde Camões, Antero de Quental, Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa, por
exemplo, demonstrando que lirismo, a despeito dos preconceitos em Portugal, podia e devia ser também
meditativo, abstrato e intelectualista. Ao mesmo tempo, nesse prefácio, Sena desdenha da comparação
exaustiva que a crítica fazia entre sua poesia e a pessoana. Apesar da intensa relativação/modulação nos
anos 1960, isso não quer dizer, contudo, que o intertexto pessoano desapareça da poesia de Sena, como
demonstra Daiane Walker Araujo, em dissertação defendida na Universidade de São Paulo (outubro de
2017), “Jorge de Sena e a recusa dialética ao fingimento pessoano”. Contrariando o autor e boa parte de
sua fortuna crítica mais recente, Walker Araujo demonstra que até mesmo na fase tardia da poesia de
Sena o intertexto pessoano se faz presente.
67
“[...] Não é a sua poesia, ao contrário do que parece, e tem parecido a muitos, uma poesia do imediato,
ou uma poesia de amor. Uma poesia que rememora, sopesa e transfigura – não é uma poesia do imediato.
Como uma poesia que canta o amor ou em termos de amor não é, necessariamente, uma poesia de amor:
pode ser, e é no seu caso, uma poesia que, através de uma imagística e de uma linguagem erótica, capta

103

dialético” e a atitude iconoclasta tanto na poesia de Fernando Pessoa quanto na de Luís
de Camões, capazes de “profanar” ordens vigentes.
No entanto, é na poesia de Camões que Sena passa a entrever a possibilidade
factível de se obter uma relação poética que inclui a elaboração dialética da
“experiência”, a qual não se furta à dimensão da vida e da “dignidade humana”
“tragicamente sentida”, como discorre o próprio Sena, ao enxergar em Camões aquele
homem que, como ele, “havia deixado a vida pelo mundo em pedaços repartida”.68
É a partir da investigação da poesia de Camões que Sena escreve “Ensaio de
uma tipologia literária”, em que apresenta seu método crítico dialético entre 1959 e
1960. Por conseguinte, a poesia de Camões fornece alguns critérios de apreciação,
sobretudo em relação à depuração da “experiência”, que contribuem para que Sena
repense a poética do fingimento para propor a “poética do testemunho” em 1961.
Desse modo, após o término dos Cadernos, Sena assume protagonismo na crítica
e se torna uma referência teórica importante para Andresen e Andrade, com quem trava
diálogo de amizade e troca de cartas, em que discutem questões sobre a atividade
literária. Muitos dos embriões que observamos nos prefácios dos Cadernos são
desenvolvidos em sua obra crítica e este capítulo visa traçar esse percurso do
pensamento crítico e poético de Jorge de Sena, principalmente entre 1940 e 1960,
atentando para o seguinte recorte:
a) Sena irá organizar a “assistematicidade” anteriormente observada através da
criação de um método dialético de apreensão do literário, demonstrando que
a diversidade não se dá de modo arbitrário, mas a partir de escolhas,
posicionamentos, cruzamentos de valores, cultivados pela observação
empírica e crítica da tradição. À noção de “existência” da obra, portanto,
ou dá expressão e forma ao espírito prisioneiro de sua solidão. [...] Porque linguagem do amor – e deunos uma grande lição desta consciência Camões – é a única capaz de concretizar a vivência absoluta,
qualquer que ela seja. [...] Esse sereno entusiasmo, presente no seu verso, eis o que dá a nova frescura em
que falei, na medida em que um oculto amargor faz repudiar ou restringir uma imagística ou uma
metaforização que corre o risco de se tornar demasiado pessoal, uma propriedade pessoal. E a poesia é
precisamente o que não nos pertence” (carta de Sena endereçada a Andrade, datada de outubro de 1956.
Sena &Andrade, 2016, pp. 84-85).
68
Sena cita esse verso de Camões em “A poesia de Camões: ensaio de revelação da dialética camoniana”
(1948): “[...] Raras obras nacionais foram jamais escritas com uma tão trágica e tão pura consciência do
valor da dignidade humana, consciência serenamente feita da dignidade, da degradação e da miséria, que,
não só literariamente, Camões parece ter sentido bem”. Em Trinta anos de Camões: estudos camonianos
correlatos (1948-1978). Lisboa: Edições 70, 1980, p. 17.
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Sena vai somar o conceito de “estrutura” – âmbitos em jogo na dialética da
criação literária.69
b) Ao propor um modelo dialético (em alguns pontos aproximado à dialética do
materialismo histórico e em outros apartado), Sena disponibiliza
instrumentos críticos para a criação de uma percepção aprofundada da
tradição, conciliadora de vertentes aparentemente opostas. Por conseguinte,
ele abre caminhos para a possibilidade de atualização da tradição – levada a
cabo de modo bastante característico pela poesia de Andresen e Andrade.
c) É, portanto, através de uma “nova” proposta dialética que Sena empreende
uma revisão de pressupostos estéticos de tendências ou movimentos
anteriores da poesia portuguesa, desde o modernismo de Orpheu, a poética
do fingimento pessoano, Presença, Neorrealismo e Surrealismo, em
confronto também com a poética de Luís de Camões. Neste percurso de
revisão e “transladação”, Sena vai propor a noção de “testemunho” como um
novo tipo de relação entre sujeito/real, literatura/experiência, valores
literários/extraliterários.

Este capítulo pretende, portanto, situar o protagonismo teórico de Sena perante
seus pares e perante certas crises vivenciadas internamente pela literatura portuguesa no
período entre 1940 e 1960, com o propósito de levar à compreensão dos influxos nas
obras poéticas dos autores, bem como o diálogo estabelecido entre eles. Para isso,
pretendemos aprofundar, em termos de coordenadas estéticas e procedimentos críticos,
o percurso histórico já traçado no capítulo anterior, levando em consideração, de modo
mais alargado e para além da atuação dos Cadernos, o contexto da atividade crítica em
Portugal na virada do século, passando também, quando necessário, por algumas das
principais teses e métodos críticos introduzidos no período.

1.
Ao lado de outros críticos de sua geração, como António José Saraiva, Adolfo
Casais Monteiro ou Jacinto Prado Coelho, Jorge de Sena caracteriza-se como um
intelectual de transição. Tendo iniciado a carreira de escritor em 1939 e começado a
69

Margarida Braga Neves cita os estudos camonianos por parte de Jorge de Sena, que, embora tenham
sido iniciados em 1948, assumem caráter mais sistemático a partir de 1958, culminando na demonstração
do “dialético”, do “estrutural” e do “existencial”, inerentes à concepção estética camoniana. Vf.
Dicionário de Luís de Camões. (Cood.) Vítor Aguiar e Silva. Alfragide: Editorial Caminho, 2011, p. 899.
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lecionar na universidade a partir de 1958, Sena atuou em um período de intensas
mudanças institucionais que alteraram também o perfil do intelectual português e o
âmbito da atividade crítica, como explica Carlos Leone, em Portugal extemporâneo:
história das ideias do discurso crítico português no século XX (2005). Com a difusão do
ensino superior em Portugal, no século XX, as transformações institucionais teriam
levado, segundo o autor, à constituição de um novo público leitor, inserido em um
espaço mais moderno, marcado pela coexistência entre a universidade e a imprensa.
Entre os anos 1945 e 1960, o modelo universitário, de caráter científico e
especializado (como o da crítica de Eduardo Lourenço, conforme explica Leone, ainda
que heterodoxa), foi gradualmente substituindo o modelo de “intervenção cívica”,
vertente crítica predominante desde a atuação dos intelectuais da “Geração de 90”, e do
primeiro grupo ativista em face da instituição da República no início do século XX
(2005, p. 27), que teriam elevado o discurso crítico público a uma condição
catalisadora, como discorre Leone, porque visto como capaz de acenar para reformas
sociais ou ditar caminhos coletivos. Divulgada em jornais e revistas, a crítica cívica
tinha propósitos ensaísticos, de conotação por vezes moral e polemista, cujos expoentes
mais representativos no século XX (com seus devidos deslocamentos e diferenças)
teriam sido António Sérgio e João Gaspar Simões. A corrente neorrealista é citada pelo
autor como a última tentativa no país de constituição de um discurso crítico de
intervenção, embora seus autores já frequentassem também o ambiente universitário,
adaptando-se às mudanças.70
Nesse contexto, apesar de maior propensão para o segundo modelo, a dicção
crítica de Jorge de Sena guarda marcas dessa transição entre os dois âmbitos do discurso
crítico. Sena apostava tanto no gênero ensaístico, de caráter cívico, mas por vezes
também voluntarioso, polêmico ou opinativo, quanto na crítica mais especializada, de
propósitos científicos, que desaprovava os “impressionismos” da crítica precedente, seja
da vertente subjetiva ou psicologizante de Presença, seja da “crítica de tendência”

70

Segundo Leone, pouco a pouco figuras centrais do discurso crítico português da primeira metade do
século XX saem de cena, como João Gaspar Simões e António Sérgio: “Casos mais evidentes pela
combatividade com que resistiram a esta mudança estrutural (especialização) desenvolvida a partir de
uma sede que lhes era estranha (a universidade), na qual os ‘novos críticos’ partilhavam a sua influência
junto ao público que formavam [...]” (2005, p. 204).
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produzida pelos autores neorrealistas.71 De acordo com Leone, Sena torna-se influente
não só porque representava essa viragem para a especialização do discurso, mas
também porque propunha, a partir do “estrangeiro”, uma reflexão distanciada sobre
Portugal e sua produção cultural, apresentando-se como alternativa junto à via de
“internacionalização” ou “europeização” do discurso crítico que já se principiava no
país, na década de 1960, período que viu também a implementação da corrente
estruturalista no meio universitário:
Destacamos episódios das duas décadas seguintes que concretizam os
elementos que referimos atrás como decisivos na mudança de registro
do discurso crítico da primeira para a segunda metade do século: uma
maior atenção à linguagem enquanto elemento de formação de
consciência (e não simples veículo de expressão); o empenho na
especialização do trabalho intelectual; uma pretensão científica usada
como critério aferidor de justiça no confronto intelectual (Leone,
2005, p. 185).

Nesse contexto, Jorge de Sena, além de escritor e poeta, define-se como um dos
críticos mais importantes de sua geração, ao promover transições no âmbito da atividade
crítica, apostando em algumas características do gênero ensaístico, mas atuando já na
crítica mais especializada e científica. Como vimos, é nesse período (começo dos anos
1960) que Sena cria um método crítico de caráter científico e dialético de aproximação
ao fenômeno literário, que visava também atender a uma valorização mais fidedigna da
tradição.
Conforme nos aproximamos dos anos 1960 acirra-se também o debate, no
âmbito da crítica, em torno do materialismo histórico, do existencialismo, e do
estruturalismo, correntes proeminentes nos estudos universitários que passaram a propor
nesse período métodos de análise literária considerados mais científicos e rigorosos do
que a crítica de opinião de jornais e periódicos. O intercâmbio e o embate entre essas
vertentes fomentaram o pensamento teórico-crítico de Sena, que se torna professor na
Faculdade de Ciências e Letras de Assis (e depois em Araraquara) a partir de 1958.
Podemos dizer que esse debate crítico tornou disponíveis conceitos operacionais como
de “estrutura” e “existência” (Brava Neves, 2011) no pensamento de Sena – embora

71

Embora o discurso crítico neorrealista passe também por uma transição institucional, visto que muitos
de seus representantes começam a atuar como professores universitários, como é o caso de Óscar Lopes e
António José Saraiva, por exemplo, a vertente que predominava dentro do movimento era aquela “de
tendência” cada vez mais baseada em modelos stalinistas, como explica Leone, marcados “por uma
organização partidária que não via qualquer objecção em instrumentalizar tanto a arte como a crítica para
fins políticos” (2005, p. 213).
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empregados pelo autor com autonomia em relação aos sentidos estritos que adquirem
nessas vertentes72.
Margarida Brava Neves utiliza os dois termos para se referir aos estudos que
Sena realiza sobre a poesia camoniana –, mas que podem ser transpostos também para
pensar o contexto específico do diálogo poético em Portugal, na primeira metade do
século XX, visto que a relação instrumental entre “estrutura e existência” fundamenta
também a noção de testemunho, na contraposição estabelecida pelo autor à poética do
fingimento pessoano (1961). Assim, a relação dialética entre estrutura e existência73
também nutre o diálogo particular, em suas camadas idiossincráticas, feitas de confronto
e confluências, que o autor manteve entre a “poética do fingimento” pessoano e a noção
de “experiência”, cultivada mediante a leitura aprofundada da poesia de Luís de
Camões, tornada seu objeto de pesquisa, como já dito, no âmbito das atividades
docentes e acadêmicas, no final da década de 1950.
Essa espécie de “virada” de Pessoa a Camões em termos de atenção e interesse a
partir dos anos 1960 é também um gesto discursivo promovido por Sophia Andresen e
Eugénio de Andrade, como demonstram cartas, citações, textos críticos (Andresen
dedica um ensaio à poesia de Camões, intitulado “Luís de Camões: ensombramento e
descobrimento”74, em que estabelece um itinerário poético de Camões à poesia
moderna, ancorado na valorização do “classicismo”. A clareza e a objetividade das
imagens é o eixo dessa linhagem que Sophia foi buscar de modo interessado a Camões
75

72

) e alguns dos projetos editoriais em que tomaram parte – como é o caso de Eugénio

Como é o caso do uso de “estrutura” em Estrutura da lírica moderna, de Hugo Friedrich, livro de 1956.
O termo é ali empregado em sentido geral, antes do advento do estruturalismo, definido como “tessitura
orgânica, comunhão tipológica do diverso, elemento comum de criação lírica que consiste no abandono
das tradições clássicas, românticas, naturalísticas, declamatórias” (Friedrich, 1978, p. 13). Apesar de
usado em um contexto mais livre, o termo “estrutura” de Friedrich também observa, como no caso de
Sena, a atenção especial à linguagem, já em voga no período, e culminada com o advento do
estruturalismo.
73
No artigo “Duplicidades da literatura” (1961), ao tratar da criação poética, Sena utiliza o termo
“experiências expressionais”, que aponta para o mesmo tipo de relação dialética entre “experiência” e
“expressão”, ou “existência” e “estrutura”: “Se uma grande criação estética surge inovadoramente, ela é o
resultado de inúmeras experiências expressionais que se acumularam até que a quantificação delas atingiu
um momento explosivo, ou uma sublimação, ou um ponto de reversão em que elas passam a significar
diversamente, ou se transmutam numa expressão inteiramente nova” (Sena, 1977, p. 188).
74
Agradecemos à Professora Paola Poma por nos ter disponibilizado o texto. A professora citou esse
trecho em sua leitura “Camões e a poesia moderna portuguesa” proferida no colóquio “Um dia de
Camões na USP/Camoesia”, realizado na Casa de Portugal, São Paulo, em 9 de junho de 2016.
75
“Carlos de Oliveira disse um dia que Camões é a aleluia da língua portuguesa. Ele não vem apenas,
como diria Mallarmé, dar um sentido mais puro às palavras da tribo, ele vem dar uma forma mais
rigorosa e uma maior aptidão às palavras da tribo. Camões encontra e constrói a objetividade da língua
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de Andrade, que organiza a antologia Versos e alguma prosa de Luís de Camões em
1972.
Só como um adendo, é interessante notar que no ensaio referido de Sophia
Andresen, em que pretende atualizar a presença de Camões na poesia portuguesa
moderna, a comparação com Jorge de Sena é uma constante. A autora cita o conto
“Super Flumina Babylonis”, que Sena escreveu inspirado no fim da vida de Camões,
depois incluído no livro Novas andanças do Demônio, e o poema XXI de As evidências,
com o qual ela ilustra “o tumulto rouco, a paixão e veemência” que de Camões ecoam
em Sena. De modo mais indireto, Andresen trata da questão do exílio e da aptitude
portuguesa em ser uma “gente do estar duplo, gente que tem uma pátria mas vai a
caminho”, descrição que cabe tanto a Camões quanto a Sena, como também demonstra
o texto que ela escreveu após a morte do amigo Jorge de Sena, em 1978.76

Voltando ao contexto de mudanças na crítica portuguesa durante a virada da
primeira para a segunda metade do século XX, outro dado relevante consiste no
racionalismo crescente nas ciências contemporâneas, produtor de vagas “cientificistas”
que assomavam as humanidades e determinavam-se pela instituição desde o início do
século XX da “nova ciência” no meio acadêmico, como explica Paul Foulquié (1966),
autor que lança mão da distinção de Bachelard (“Nova Ciência”), segundo a qual a
teoria da relatividade eisnteiniana teria fundado um novo espírito científico, propenso a
reformular “conceitos primordiais que se julgavam inamovíveis”.77 Marcada pela
consciência da relatividade do conhecimento, bem como pela intensificação dos
propósitos empiristas e historicistas, a “nova ciência” caracterizava-se por
portuguesa. E cria a ressonância e o eco, encontra o justo peso das sílabas, o espaço do silêncio, a
articulação justa” (Andresen, 1980, p. 145).
76
“Como Portugal ele conhece a livre respiração dos longos mares e a asfixia entre provincianas intrigas.
[...] E nele Portugal vive. [...] Em todos os países, como diria Fernando Pessoa, os deuses vendem o que
dão. Mas em Portugal vendem mais caro. A amargura que encontramos nos poemas camonianos não
precisa de ser documentada por velhos papéis e antigos biógrafos, pois ela continua a ser documentada
pela vida quotidiana. [...] Camões identifica aquela muito especial desatenção que a sociedade portuguesa
dispensa àqueles que ousam uma atitude de liberdade e de criação” (Andresen, 1980, pp. 146-147).
77
“Foi a teoria da relatividade que provocou os mais importantes abalos no edifício científico construído
de há dois séculos para cá. Por isso, Bachelard, depois de ter distinguido um período pré-científico que
vai da antiguidade ao século XVIII e um período científico em preparação no século XVIII estendendo-se
até ao início do século XX, acrescenta que fixaria ‘com exatidão a era do novo espírito científico em
1905, no momento em que a relatividade einsteiniana vem formar os nossos conceitos primordiais que se
julgavam para sempre inamovíveis’, e primeiro que tudo os conceitos de espaço e de tempo”
(Foulquié,1966, p. 81). O espaço e o tempo deixam de ser vistos como abstrações e passam a ser tratados,
após a teoria da relatividade, como uma categoria só e concreta do “espaço-tempo”, porque determinada
por um dado objeto e a partir de um dado observador. Objeto e experimentador passam a compor uma
mesma realidade indissolúvel.
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enquadramentos mais flexíveis, reconhecidos a partir da dificuldade em conceber
verdades objetivas e definitivas, e a partir também da constatação da “impossibilidade
de separar o observador da coisa observada” (1966, p. 81).
Nessa conjuntura, Jorge de Sena, que também era engenheiro de formação,
tornou-se, como vimos, a partir dos caminhos abertos por Hernani Cidade, Jacinto
Prado Coelho e António Saraiva, um dos primeiros críticos a integrar a perspectiva
científica aos estudos teóricos e literários em Portugal, tornando-se entusiasta do rigor
da análise, da clareza dos conceitos, da capacidade de observação empírica e analítica
que se traduzia ora em uma atenção mais dedicada ao texto, ora na instrumentalização
para uma apreensão cada vez mais fidedigna (porque fundamentada na historicidade) da
tradição. Sena manifestava também um entendimento filosófico sobre as novas
abordagens científicas, capazes de suscitar a consciência da parcialidade do
conhecimento e de sua disponibilidade aberta.
De modo semelhante a Jacinto Prado Coelho, outro representante citado por
Leone da vertente “europeizante”, que buscava integrar ao discurso crítico português
metodologias e reflexões que se vinculavam a problemas teóricos discutidos nas
universidades estrangeiras, Sena norteava-se pela vontade de integração e pela
percepção relacional do fenômeno literário, nutrindo uma perspectiva que levava em
consideração as mudanças de escala na apreensão do conhecimento, a relação
micro/macro na investigação teórica e o cultivo de uma visão “poligonal” da realidade,
difundida, segundo Leone, principalmente pelas ciências sociais através do pensamento
de Curtius e de Étiemble (Leone, 2005, p. 210).78
Nesse contexto, as novas descobertas e o desenvolvimento de instrumentos de
investigação cada vez mais precisos possibilitaram a concepção de um novo modelo de
78

No texto “Para uma visão poligonal da literatura” (1963), depois incluído em Tópicos recuperados:
sobre a crítica e outros ensaios. Lisboa: Editorial Caminho, 1992, David Mourão-Ferreira explica a
constituição dessa vertente a partir do pensamento de Ernst Cassirer sobre as “formas simbólicas”; de
Susan Langer e Wilbur Mashall Urban sobre a linguagem; e de Ernst-Robert Curtius e Étiemble, autores
que instauraram uma visão mais abrangente da literatura europeia, tomada como conjunto. O termo
“poligonal” é emprestado por Mourão-Ferreira das considerações de Alexandre Herculano sobre a
História, comparada “a uma coluna polígona de mármore”, ao redor da qual deveria andar o historiador,
no propósito de examinar todas as suas faces e arestas (apud Mourão-Ferreira, 1992, p. 47). MourãoFerreira lista também os diversos níveis que integrariam uma visão poligonal da literatura, ligados à sua
“essência” (linguagem, estrutura simbólica, estilo) e à sua “existência”, em que se considera a análise da
posição social do autor; o estudo da significação social da obra ou seu valor “documental”; o confronto
entre as formas literárias e sociais; e, finalmente, “a análise dialética e dinâmica da literatura como
linguagem, tendo presente, sobretudo, que a linguagem é também um corpo social” (Mourão-Ferreira,
1992, p. 50).
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escalas geralmente não captadas pela percepção ou pelos hábitos mentais instituídos,
como explica novamente Foulquié, sobre as transformações na perspectiva científica
patentes entre a primeira e a segunda metade do século XX. De repente, a ciência se viu
diante de novos extremos, conduzidos por “mundos infinitamente maiores e
infinitamente menores”, passíveis de reconstituição desde que através de metodologias
rigorosas e atentas aos fenômenos empíricos:
Depressa se verifica que a entrada em cada novo segmento do real
exige uma radical revisão dos instrumentos intelectuais de trabalho, do
equipamento teórico. Os que convinham à exploração da zona média,
que lhe estavam adaptados para a representação e a explicação,
deixam de ter o mesmo valor nas zonas extremas. É preciso então que
o pensamento reforme os seus hábitos, que invente, se necessário,
tipos de relacionação com novas imagens (Foulquié, 1966, p. 81).

Dentro dessa perspectiva relacional e revisionista, em que a literatura também
passa a ser vista em termos de coexistências e produto de articulações diversas entre
tendências, discursos e domínios distintos, Jacinto Prado Coelho cria, entre 1950 e
1960, um “método poligonal” de aproximação à literatura que levava em consideração o
fenômeno literário como forma e expressão específicas da linguagem, registradas em
determinados gêneros ou integração de gêneros e organizadas entre sistemas ou
instâncias que vão desde a criação até a recepção da obra. A obra sendo, por essa razão,
passível de uma abordagem múltipla, capaz de levar em conta uma variedade de
metodologias diferentes, desde que fundamentadas em uma visão que considerasse a
literatura em sua especificidade.
Como explica Leone, a abordagem de Prado Coelho não privilegiava nenhum
“instrumento ideológico” em particular, propondo a integração “de uma crítica
efetivamente literária no domínio de uma antropologia geral que vai sendo o terreno de
encontro das mais variadas ciências humanas” (Leone, 2005, p. 210). A valorização da
especificidade da crítica literária, fundamentada na análise literária, não significava,
portanto, uma mera redundância, como explica ainda o autor, mas antes exprimia uma
concepção especializada que pretendia contornar aquilo que a crítica acadêmica
considerava falhado na articulação do domínio literário com o extraliterário,
frequentemente utilizado no período como critério de ajuizamento de uma obra literária
(Leone, 2005, p. 211).
Neste mesmo período e motivado também por uma perspectiva relacional do
conhecimento, Sena cria, de modo semelhante, um método crítico de aproximação à
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literatura, fundamentado antes em uma concepção dialética, como temos visto,
considerada, contudo, em termos de investigação científica e não propriamente em
termos de reflexão filosófica. Embora o pensamento marxista houvesse já reabilitado a
dialética a partir de uma vertente crítica à teoria hegeliana, desenvolvida e aplicada à
análise da literatura em Portugal do século XX pelos teóricos neorrealistas, o método
crítico dialético de Sena, concebido nos anos 1960, parece ter sido influenciado
principalmente pela vaga “cientificista”, comum no meio universitário desde o “período
científico”, como temos até aqui notado, caracterizada por enquadramentos mais
flexíveis e pela transferência de foco das especulações filosóficas para os resultados
científicos.
Como explica novamente Foulquié, teórico francês da dialética, ao ser
apropriada pela ciência, a dialética teria sido propositadamente deslocada de seu
contexto filosófico, seja ele marxista, seja ele hegeliano, acusados ambos de
“esquematismo simplista” por darem a impressão de “uma escolástica hirta” e abstrata:
Presentemente, a dialéctica hegeliana e a dialéctica marxista que dela
deriva dão-nos a impressão de uma escolástica hirta. Por respeito a um
mestre ou por conformismo partidarista, pode repetir-se a lição
aprendida: a afirmação suscita negação e esta a negação da negação,
ou síntese. O que há de verdadeiro nesta análise de um esquematismo
simplista foi desde há muito tempo assimilado pelos espíritos que têm
necessidade de quadros mais flexíveis. Esta dialéctica não
corresponde aos nossos processos mentais e apresenta apenas um
interesse histórico (Foulquié, 1966, p. 74).79

O período filosófico do emprego da dialética deu lugar ao período científico no
decorrer do século XX, no qual ela passa a ser vista como método de investigação
fundamentado no reconhecimento da relatividade do conhecimento e na necessidade de
integrar à especulação dados da experiência e da observação empírica, definindo-se,
como explica Foulquié, “como um diálogo entre o a priori e o a posteriori”:
[...] Segundo a concepção dialéctica da ciência, nenhum conhecimento
é dado a priori ou a posteriori; ele resulta de um diálogo entre o a
priori e o a posteriori: nada de categorias mentais que nada deviam à
79

“[...] Não é que a dialéctica científica seja independente da que formularam Hegel e Marx: os seus
princípios fundamentais foram formulados por esses filósofos e reconhecê-los-emos facilmente. Mas foi a
reflexão sobre os resultados das investigações, e não por especulações filosóficas, o que levou certos
sábios contemporâneos a uma atitude mais dialéctica ainda que a dos criadores da dialéctica moderna,
porque, muito mais do que estes últimos, permanecem estranhos a todo dogmatismo” (Foulquié, 1966, p.
74).
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experiência, mas também nada de intuição empírica que não seja
informada pelo espírito. A atividade mental do homem é regida por
aquilo que Gonseth chama “princípio de dualidade” (Foulquié, 1966,
p. 93).

A dialética científica integrava à atividade teorizadora a consciência da
mutabilidade histórica dos dados e dos conceitos, o que conferia maior dinamismo e
profundidade às metodologias de investigação. De modo paralelo, a atividade crítica e
teorizadora de Sena pretendia conciliar especulação e experimentação, conhecimento
empírico e teórico, concreto e abstrato, “pensamento e ação”, sujeito e objeto, “ordem e
aventura”, “estrutura e existência”, para utilizar novamente os pares comuns em seu
vocabulário crítico, que apontam para um novo domínio investigativo conciliatório.80
É nessa perspectiva que afirmamos o vínculo apresentado acima entre as duas
tradições no discurso crítico português, a cívica e a científica, estruturantes do
pensamento crítico de Jorge de Sena, como responsáveis também por motivar o
programa de integração no plano de seu método investigativo entre o viés especulativo e
o empírico. De maneira paralela, a tendência integradora pode ser observada ainda no
pensamento poético do autor, que pretendia aliar, conforme ele indica nos paratextos
produzidos na década de 196081, a capacidade “meditativa” da linguagem à observação
circunstancial e comprometida com seu tempo.

2.
O método dialético de Sena motivava-se em grande medida pela busca de um
perspectivismo histórico e por uma reformulação da dialética que não tomasse a
progressão dos fatos como um percurso linear e pacífico, mas que se debruçasse sobre a
complexidade dos fenômenos e a historicidade dos conceitos. Assim como na vertente
do materialismo histórico, matriz primeira do método crítico de Sena, o autor pretendia
se afastar da tradição especulativa no emprego da dialética, para transformá-la em
80

Como referência fundamental para os estudos da dialética científica na década de 1950, Paul Foulquié
cita G. Gonseth (Dialética, 1952, p. 104): “[...] Não existe nenhum setor do conhecimento científico, e
muito provavelmente do conhecimento em geral, que seja totalmente redutível a um conhecimento
totalmente empírico ou a um conhecimento puramente teórico. Pelo contrário, todo conhecimento
susceptível de ser provado parece apresentar-se como um conhecimento de dupla trama ou de fonte dupla;
quer dizer, como um conhecimento no qual o aspecto teórico jamais pode ser totalmente depurado de um
certo resíduo empírico, no qual o objecto empírico jamais pode ser totalmente desembaraçado de certas
pressuposições teóricas. Parece que o aspecto teórico e o aspecto empírico devem ficar sempre
indissoluvelmente ligados, de modo que uma análise suficientemente profunda os encontre sempre a um e
a outro o máximo de independência e de eficácia” (Gonseth apud Foulquié, 1966, p. 94).
81
Além do “Prefácio” à Poesia I (1961), referimo-nos principalmente ao “Post-fácio” de Metamorfoses
(1963), em que Sena defende a possibilidade de a linguagem poética “meditar poeticamente” ou
“especular emocionalmente” (Sena, 2013, p. 368).
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método científico de observação empírica dos fenômenos e de escrutínio crítico dos
conceitos.
No início de “Ensaio de uma tipologia literária” (1960), Sena situa brevemente o
uso que faz do termo “dialética”, definindo-a como uma operação instrumental, uma
atitude em face do conhecimento: “[...] organiza-se em torno de certas atitudes
fundamentais, no que se refere aos limites do conhecimento, à sua origem, à sua
natureza, aos seus modos” (Sena, 1977, p. 30). O autor traça um breve panorama
histórico, distinguindo atitudes primigênias que a etnologia e a antropologia detectam
nas sociedades antigas e que encontram, a partir dos pré-socráticos, a sua “formulação
crítica em termos de filosofema que o pensamento europeu, do século XIV em diante, se
aplicará em dessacralizar, culminando no século XIX com a noção generalizada de
dialéctica, por elidir as distinções formais entre sujeito e objeto, conhecimento e
propriedade, pensamento e acção” (Sena, 1977, p. 31).
A dialética consiste, desse modo, em uma “organização teorética da
multiplicidade de virtualidades probabilísticas do conhecimento, adentro dos limites,
digamos, instrumentais, do ser humano [...]” (1977, p. 31). A dialética é valorizada por
Sena, em seu caráter instrumental, como um método autônomo e “dessacralizado”, e o
autor evita contextualizá-la em termos de correntes ou designações, como hegeliana ou
marxista – embora não deixe de se aproximar, é claro, de ambas as tradições em
diversos pontos.
Como se sabe, a dialética, tanto a “antiga”, que surge no contexto da discussão
sobre o “ser”82, quanto a “moderna”, encampada pela filosofia hegeliana (mas tornandose objeto de uma ampla discussão e desenvolvimento no século XX, quando vários
autores, como T. W. Adorno e Jean-Paul Sartre – este último, uma referência importante
no caso de Sena –, propõem revisar o conceito de dialética, formando um panorama,
que, devido a sua complexidade, fugiria de nosso escopo traçar), tradicionalmente
fornece um quadrante para se pensar as relações, os trânsitos e passagens entre sujeito e
real – ou os “desenvolvimentos do conhecimento” da realidade.
Desde a antiguidade, a dialética surge no contexto da Metafísica (Bornheim,
1977), sendo somente no momento em que a Metafísica entra em crise que a dialética se
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Cf. Gerd A. Bornheim. Dialética: teoria/práxis. São Paulo: Editora Globo/Editora da Universidade de
São Paulo, 1977.
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desvincula do contexto ontológico para ser encarada como um método investigativo
autônomo e científico. Como temos visto, a “Nova Ciência” se apropria do método
dialético, dele se apropriando também a vertente do materialismo histórico, a primeira
corrente crítica a transpor este quadrante para pensar as relações entre literatura e
experiência/literatura e sociedade. O materialismo histórico propôs deslocar o foco do
contexto metafísico para empregar a dialética na observação das relações humanas em
termos materiais e sociais.
Antes de Sena, o primeiro crítico na literatura portuguesa a aplicar a dialética
nos estudos literários (concebidos como expressão por excelência de relações históricosociais) foi António José Saraiva, crítico ligado ao Neorrealismo, mas que se define,
segundo novamente Carlos Leone (2005), como um dos precursores da “crítica
universitária” dentro do movimento (caracterizado, até então, pela “crítica de
tendência”). Em 1946, Saraiva publica Para a história da cultura portuguesa, obra na
qual realiza uma reflexão de tipo metodológico sobre as peculiaridades dos problemas
da história da cultura. O ensaísta se esforçava para desmontar a versão simples, linear,
da noção de causalidade e propor, em vez dela, uma “forma dialéctica e relacional de
pensar a História da Cultura”. Nessa tentativa, o “meio” (social) e o indivíduo, agente
num dado meio, articulam-se pela “obra”:
A obra deve ser decomposta, analisada: ela própria é um meio, um
sistema de pontos de referência com o seu núcleo. A análise da obra é,
pois, o ponto de partida de toda a investigação literária; é a partir desta
análise que o meio se constrói (Saraiva apud Leone, 2005, pp. 213 e
214).

Como podemos notar, a crítica sobre a aplicação da teoria do materialismo
histórico ao estudo da literatura também era discutida internamente ao Neorrealismo,
sendo desde os anos 1940 as “especificidades do literário” explicitamente defendidas,
bem como sua independência em relação a “qualquer ideia preconcebida”, como afirma
Saraiva, seja ela de cunho religioso, político, histórico ou filosófico.
Os Cadernos de Poesia, como vimos, e a revista Vértice, ligada ao
Neorrealismo, vão ambos atestar a defesa da “autonomia” do literário. Para nossa
análise, esse dado torna-se importante porque o texto de Saraiva representa uma das
primeiras tentativas de remodelação do “materialismo histórico” para aplicação mais
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específica aos estudos literários, tornando-se um precursor importante da criação do
método dialético por parte de Sena.83
Por outro lado, Jorge de Sena distanciava-se da vertente materialista à medida
que desvencilhava seu método crítico de uma perspectiva ideológica, amparada pela
ortodoxia stalinista tal como acontecia nas correntes marxistas em Portugal desde o
final dos anos 1930, a partir da irrupção do Neorrealismo. O repertório dogmático que
se criou em torno do movimento neorrealista, além da visão por vezes prescritiva da
literatura, não raro colocava por terra as pretensões científicas do materialismo
histórico.84
Dessa maneira, Sena procurava antes aderir a uma vertente investigativa que
pregava o rigor da análise, a linguagem especializada e a organização de certos cânones
teórico-críticos que integravam a prática de ensino do setor universitário.
A saída de Sena de Portugal também lhe garantiu maior independência. Ao
seguir para o exílio em 1958, como havia feito também Adolfo Casais Monteiro, amigo
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Em um texto da década de 1950 e coligido posteriormente, denominado “O homem mutilado”, o
próprio Adolfo Casais Monteiro, crítico que começara em Presença, mas que depois adere ao
Neorrealismo, reconhece essa dificuldade em relação ao materialismo histórico, embora não consiga
propor uma nova dialética como faz Saraiva e, posteriormente, Jorge de Sena. Partindo de ideias assaz
generalizantes, Casais Monteiro reduz o vazio e a “mutilação” do homem moderno ao problema do
embate entre espiritualismo e materialismo, ideal × real, representado, cada um, pelas respectivas
vertentes religiosas e político-ideológicas. “Há séculos”, o homem estaria “procurando um equilíbrio
entre o real e o ideal” (Monteiro, 2003, p. 31). Casais Monteiro, sem fugir às estruturas do pensamento
hegeliano e marxista, que concebe uma unidade em devir, propõe uma “filosofia unitária” e “vitalizante”
porque “[...] capaz de abrir diante dos seus olhos uma perspectiva real de marcha para o futuro. [...]
Filosofia da vida será, em meu entender, aquela que saiba reconhecer o atraso do homem em relação a si
próprio, isto é: que não pretenda defini-lo pelo ‘menos’, mas pelo ‘mais’; que, em vez de tomar como
medida aquilo que ele ‘foi’, a procure antes naquilo que ele ‘poderá ser’. Não esqueço, sequer, que, ao
juntar-se o qualificativo ‘dialéctico’ à palavra ‘materialismo’, era precisamente neste sentido que se
pretendia avançar; só registo que os caminhos abertos por Marx e por Engels, na esteira de Hegel, estão
bem longe de ter encontrado quem os desenvolvesse, e que as suas intuições e as suas investigações
foram reduzidas a uma gramática elementar para espíritos medrosos” (Monteiro, 2003, p. 35). Note-se
que Casais Monteiro, apesar de antecipar o problema nesse texto escrito na década de 1950, segue uma
linha especulativa, própria da dialética filosófica, sem se embasar em resultados científicos e
comprováveis, como fará Jorge de Sena, a partir de uma “dialética científica”, conforme afirmamos a
seguir no corpo do texto.
84
Sena declarava-se simpatizante da esquerda socialista, rejeitando a posição que ele acreditava ser
dogmática da esquerda comunista em Portugal. Em carta a Sophia Andresen, o autor comenta que
idealizava uma esquerda “descomprometida” com o stalinismo (Sena & Andresen, 2006, p. 33). Em outra
carta adiante, Sena define-se como um “católico-ateu, anti-cristão, liberal e socialista-marxista”, categoria
que parece bastante contraditória à primeira vista, mas que resulta de uma “transladação dialética”, como
veremos logo a seguir no corpo do texto, processo a que submetia também os conceitos literários,
reelaborando novas identidades a partir da distinção de pares opostos e da combinação inédita entre traços
conflitantes. Assim, Sena selecionava o aspecto ritualístico de origem pagã presente no catolicismo,
rejeitando os dogmas religiosos. Da mesma maneira, desvinculava a dialética da metafísica, pinçando
traços e descartando outros, com bastante liberdade e autenticidade.
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e colega de profissão, a atividade crítica de Sena passa a adquirir, no decorrer dos anos
seguintes, outro tipo de estatuto que lhe garantiria certa relevância entre seus pares,
porque tida como mais distanciada e não diretamente comprometida com as instituições
de ensino regidas pelo Estado Novo, ou com o pensamento crítico marxista-stalinista
predominante nos meios intelectuais portugueses desde o final dos anos 1930
No argumento supracitado de Carlos Leone, os críticos que viviam fora do país
passam a ser vistos como capazes de propor novas alternativas, não só no sentido de
reflexões distanciadas sobre Portugal, mas também porque inauguram uma primeira
leva de “internacionalização” do discurso crítico que se tornaria norma nos meios
acadêmicos das décadas seguintes.85
Através de vieses diferentes, sobretudo na atenção ou na apreciação de valores
críticos e literários distintos, podemos aproximar Casais Monteiro e Jorge de Sena nesse
sentido. Além do autoexílio, ambos caracterizavam-se pelo pendor conciliador de
tendências. Casais Monteiro, por exemplo, desenvolve uma “concepção de crítica como
literatura, e não como ciência, e ainda chega a reabilitar o ‘impressionismo’ crítico
(mesmo se em termos diversos dos de Gaspar Simões)” (Leone, 2005, p. 350).
Diferentemente de Casais Monteiro, entretanto, Sena critica qualquer tipo de
impressionismo em favor do rigor científico e metodológico.
Ainda assim, ambos tomam como ponto de partida uma perspectiva axiológica
em que submetem conceitos, valores e tipologias a “transmutações dialéticas”, para
utilizar a formulação do próprio Sena (1977, p. 60), visto que Casais reabilita a noção
de “impressionismo”, mas a partir do confronto crítico com os “subjetivismos” ou
“psicologismos” de Presença. Ou seja, Casais propõe nova fórmula de caráter dialético
porque pressupõe uma reformulação do conceito de “impressionismo” a partir da
reflexão

crítica,

promovida

pelo

discurso

universitário,

sobre

os

métodos

“impressionistas” e generalistas de Presença. Ao mesmo tempo, a retomada dos
“impressionismos” que ele pretendia realizar introduzia já uma nova perspectiva crítica
85

Em 1969. Jorge de Sena escreve o artigo “A crítica portuguesa no século XX” (Estudos de Literatura
Portuguesa III. Lisboa: Edições 70, 1988), no qual defende a tese de que a crítica portuguesa se situava à
margem da universidade, fazendo com que tanto o ensino quanto a divulgação da literatura sofressem
graves consequências. Como é comum em alguns momentos de sua obra crítica, o autor apresenta a
vertente na qual se insere como possibilidade ou alternativa, ressaltando que a crítica do “estrangeirado”:
“Foi sempre, nos seus maiores valores criadores ou críticos, feita por personalidades extremamente
abertas ao e curiosas do internacionalismo cultural, nada provinciais na sua actualização em relação às
questões estéticas suas contemporâneas” (Sena, 1988, pp. 104-105). Como destaca Leone, “Sena talvez
tenha arrombado muito menos portas do que supunha”, já que muitas delas estavam abertas, visto que o
período era de transição e outros críticos, assim como Sena, colaboravam intensamente para que o
discurso português se tornasse universitário e “europeizado” nas décadas seguintes (Leone, 2005, p. 352).
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aos modelos cientificistas recentemente instituídos, aprofundados pelas correntes
estruturalistas que predominavam no meio acadêmico a partir da década de 1960.
De modo paralelo, Sena revisava a terminologia literária ao constituir uma
metodologia que pode ser caracterizada, em grande medida, por identificar pares
opostos em cada atitude ou valor literário, observar as gradações que há entre eles para
pinçar traços selecionados dos movimentos literários antecedentes e descartar outros,
unindo e assimilando, de modo bastante consciente e programático, esses pares
tipológicos por vezes antagônicos ou complementares em novas proposições dialéticas
– que não necessariamente propunham sínteses estáticas, como acontece na dialética
filosófica, mas apelavam antes a uma noção de “complementaridade”, como é próprio
da dialética científica.
Sobre a ideia de “complementaridade”, recorremos novamente à distinção de
Paul Foulquié, em A dialética: “[...] A tese e a antítese afirmam-se alternadamente; mas
não se negam uma à outra e não chegam a uma síntese explícita, isto é, uma fórmula
que integra o que há de verdadeiro nas afirmações feitas. [...] A complementaridade não
implica contradição ou contrariedade” (Foulquié, 1966, p. 96). Cotejamos esta definição
com a formulação do próprio Sena em “Ensaio de uma tipologia literária” (1960):
Por exemplo, de todos aqueles termos referidos no início deste estudo
o mais situável historicamente – romântico – encerra na verdade uma
multiplicidade de atitudes, como é sabido, para as quais o
denominador comum da efusão sentimental, do culto da
individualidade, do sentido da vida, do intervencionismo político, do
humor negro, do misticismo arcaizante ou coletivo, etc., tudo
características atribuíveis ao “romantismo”, se revela bastante
complexo, se não for entendido convencionalmente (Sena, 1977, p.
25).

Neste ensaio, Sena identifica pares estruturais ou “planos de análise” que têm a
ver com a “distribuição de atitudes” no percurso histórico da criação literária (1977, p.
34), propondo as bases para uma “tipologia literária” que intenta, num viés por vezes
inspirado na abordagem estruturalista, identificar certas “atitudes” fundamentais ligadas
à criação poética, determinadas pela sedimentação de “valores afectivos e emotivos”
(1977, p. 24)86. Ainda que as “tipologias” literárias apresentadas por Sena
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O estudo que deu origem ao texto “Ensaio de uma tipologia literária” foi proferido oralmente em um
curso sobre Criação Literária na Faculdade de Letras de Assis, em novembro de 1959, e posteriormente
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constituíssem, à primeira vista, pares estruturais fixos ou destituídos de historicidade,
esses pares formavam, de acordo com a visão mereológica do autor, uma multiplicidade
de

combinações

gradativas

ou

“virtualidades”

determinadas

tanto

pelos

desenvolvimentos históricos quanto pela intervenção crítica e individual de cada artista.
Essas “atitudes” são situadas, portanto, em uma perspectiva que pretende ultrapassar a
historicidade dos conceitos ou da terminologia tradicional conferida a movimentos,
períodos ou filiações espirituais:
Os termos “clássico”, “simbolista”, “barroco”, “romântico”,
“impressionista”, “modernista”, como outros, têm histórias bastante
diversas que, neste estudo, são apenas pressupostas, porquanto é para
além da historicidade deles que o nosso estudo pretende situar-se.
Muitos foram inicialmente propostos ou posteriormente aceites como
rótulos distintivos por figuras eminentes de grupos, escolas ou
tendências, ou por estudiosos ou críticos desses agrupamentos. [...]
Outros têm uma história mais recheada de vicissitudes, que neles
deixou sedimentações e resíduos que perturbam um adequado e
seguro uso deles hoje, tal como muitas vezes contribuíram, em épocas
definidas, para alimentar aquela confusão polémica de que amiúde
brotam os movimentos literários. Nem sempre a definição clara de
uma tendência foi o mais fecundo incentivo de um grupo literário.
Muitas vezes a imprecisão ou a não-correspondência com as atitudes
reais, nas pessoas e nas obras, tiveram méritos superiores, dado que a
actividade literária opera mais pela fascinação de uma sugestividade
suficientemente irisada de valores afectivos e emotivos, que através de
uma perspectiva rigorosa dos seus próprios e prováveis fundamentos
especulativos (Sena, 1977, p. 24).

Sena tem em vista definir uma “dialéctica da criação literária” (Sena, 1977, p.
36) com o objetivo de apresentar um método de análise que fosse mais capaz de
observar “a integração cultural da linguagem, das personalidades e das circunstâncias
histórico-biográficas”, ou seja, que pudesse contornar aquilo que considerava como a
falhada relação entre os valores literários e extraliterários, como vimos acima também a
propósito de Jacinto Prado Coelho e António Saraiva. 87 Em outras palavras, um método
mais rigoroso e mais científico quanto à identificação de valores e atitudes, que incitasse
ampliado e incluído (primeira edição 1973) em Dialécticas teóricas da literatura. Lisboa: Edições 70,
1977.
87
Além do confronto crítico com a poética do fingimento, em sua discussão sobre verdade e ficção, o
“testemunho” de Sena podia ser visto também como uma “transladação dialética” da noção de
“sinceridade” e “personalidade” propostas pelo movimento de Presença87, bem como do “humanismo”
cívico, aliado à noção de “resistência” teorizados pelos autores neorrealistas. E ainda a recuperação de um
sentido clássico de “humanismo” e de “experiência” cultivados pela poesia de Luís de Camões, que Sena
reabilita a partir de estudos críticos realizados no âmbito da universidade, tornando-se um dos primeiros
críticos a propor, na esteira de António Sérgio, uma leitura renovada da poesia camoniana no século XX.
Esse percurso conduz à criação do termo “testemunho”, que Sena emprega estrategicamente para
apresentar, em 1961, sua poesia reunida. Desse modo, o termo não se situa como diametralmente oposto
ao fingimento, visto que faz uso de certos aspectos do fingimento, descartando outros.
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o leitor “à pesquisa correlata das suas próprias visão do mundo e concepção da História
com as implícitas na obra de um autor em estudo” (Sena, 1977, p. 27)88.
Um dos objetivos centrais de seu método crítico, para além do propósito de
autopromoção como poeta, visto que ele no fundo identificava lacunas para apresentar
sua poesia a partir da diferença, era reformar radicalmente os hábitos, as normas, as
convenções e classificações, como ele mesmo declara em diversas ocasiões, propondo
novos tipos de relacionamento entre imagens, atitudes, tipologias e representações, mas
com base em um viés reconciliador da tradição que pudesse “corrigir” interpretações
errôneas ou distinções equivocadas.
A tentativa de estabelecer uma tipologia literária tinha como propósito, em
suma, superar distinções confusas e livrar a atividade literária de certa arbitrariedade
judicativa, em favor de uma aproximação mais correta e mais ética porque pautada no
rigor científico e na observação empírica.

3.
Entretanto, como pretendemos ressaltar, a relação do autor com a dialética, seja
no domínio do pensamento crítico, seja no campo das manifestações poéticas, não foi
destituída de percalços e conflitos, como podemos constatar em dois ensaios, “Tentativa
de um panorama coordenado da literatura portuguesa de 1901 a 1950”, publicado em
1954, e “Sobre o modernismo: inquérito”, de 195689, anteriores, portanto, a “Ensaio de
uma tipologia literária” (1960). Nesses dois textos, o autor duvida de uma perspectiva
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Nesse trecho, Sena estabelece, por outro lado, uma crítica implícita e concomitante a abordagens
divergentes, como a marxista, a idealista e também a estruturalista: “É evidente que todo e qualquer
estudo das actividades humanas assenta, sempre, numa visão do mundo e numa (concomitante, decorrente
ou postulante) concepção da História [...]. Na generalidade, a limitação dos estudos literários aos factores
linguísticos (vistos dentro de um mero mecanismo evolutivo, em que as determinantes históricas, rácicas,
sociais, aparecem apenas como adicionais elementos explicativos), ou aos factores histórico-biográficos
(em que o autor e a obra surgem apenas dotados de uma história externa ou de um caráter único), sem
uma integração cultural da linguagem, e das personalidades e das circunstâncias histórico-biográficas,
num aprofundamento filosófico e num conspecto histórico (que transcendem o linear racionalismo
escolasticista, ou o superficial historicismo factual), essa limitação não convida o estudioso, como não
incita o amador, à pesquisa correlata das suas próprias visão do mundo e concepção da História com as
implícitas na obra de um autor em estudo. Daí que, na dupla fuga à História vista como transformação
progressista, assustadoramente ampla e activa, e à História vista como descrição inútil, implicitamente
estreita e passiva, se tenham com larga insistência procurado quer um cientificismo estetizante (que isola
os homens do seu mundo), quer um espiritualismo transcendentalista (que os isola do nosso)” (Sena,
1977, pp. 26 e 27).
89
Ambos os textos integram o livro Estudos de Literatura Portuguesa II. Lisboa: Edições 70, 1988, pp.
60 a 86; pp. 55 a 58.
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cômoda e usual da dialética quanto à efetividade no tratamento histórico ou nas
tentativas de periodização literária:
Todas as comodidades da historiografia ou da celebração literárias são
falsas, porque nada se passa como arrumamos no tempo. [...] Ao
procurarmos estudar a atividade literária num dado e arbitrariamente
dado período, costumamos fazer tábua rasa das coexistências e até das
precedências, cuja consideração perturbaria o harmonioso e dialético
fluxo que nos apraz extrair da confusa vacilação que é a vida
intelectual. [...] Se a vida intelectual é comparável a uma árvore
genealógica, preciso será então, para verdade desta, que nela entrem
todas as linhagens colaterais, de cujos diversos enlaces com a
pretensamente principal surgem atitudes e formas às vezes bem mais
curiosas para a interpretação do conjunto. Depois – e esquecemo-nos
frequentemente disso – a cronologia das publicações e das vogas
literárias raras vezes coincide com a das épocas a que se refere. E, ao
longo dos anos, dispersas as obras que eles publicaram, não tiveram
de seus autores tais épocas a mesma visão conjunta que é a nossa: o
que é importantíssimo ter presente para não sermos tentados a
estabelecer tentadoras, mas falsas, filiações espirituais (Sena, 1988,
pp. 61-62).

O autor considera falsas as noções de progresso que se dão através de sínteses e
de polimentos dialéticos no que concerne às classificações tradicionais de períodos e
agrupamentos literários. Nesse texto, escrito logo depois de sua atuação na segunda
série dos Cadernos de Poesia, Sena se adianta e situa a revista “como primeira tentativa
em Portugal, para, sem ecletismos fáceis, ultrapassar as artificiais e anquilosadas
paredes estanques entre as mais diversas correntes da poesia” (1988, p. 85). Assim, em
plena década de 1950, ou seja, em um período em que a crítica se dividia entre
impressionismos especulativos e esquematismos científicos, o autor lança luz sobre as
“coexistências” que habitam todo o fenômeno literário, e que deixam de ser vistas pela
perspectiva tradicionalmente evolucionista que fazia “tábua rasa” das diferenças para
traçar sínteses abstratas ou especulativas.
Embora depois, em “Ensaio de uma tipologia literária”, o autor procure
organizar os dados anteriormente levantados, em recusa, portanto, aos “ecletismos
fáceis”, como declarara no prefácio dos Cadernos citado acima, investigando de modo
sistemático essa característica “assistematicidade” e variedade múltipla que ele enxerga
no fenômeno literário, consideramos fundamentais esses dois textos publicados
anteriormente para a análise do que estamos optando denominar “matéria” em sua
poesia – conceito que reivindica essa convivência de tempos e de camadas

121

idiossincráticas da experiência no plano da imagem. Nesses dois textos, o autor faz um
levantamento inédito daquilo que nas artes e nas letras ele considerava ser:

[...] Um combate contra todas as sobrevivências espúrias, contra a
não-discernida coexistência (num complexo civilizacional cada vez
mais amplo nas dimensões horizontais e na vertical) de camadas
diversas, diferentes épocas culturais e mentais, situações
contraditórias, desigualdades de acesso à cultura, cada vez mais
específicos modos de viver e conceber a vida dentro do quadro
portentoso de uma humanidade como nunca se imaginara, senão in
abstracto, que ela pudesse ser [...] (Sena, 1988, p. 57).90

Conquanto Sena conte com a perspectiva dialética, propondo organizar de modo
lógico e quase matemático o cruzamento de infinitas probabilidades em jogo nas
manifestações literárias e também culturais, o fato é que o autor entrevê, mesmo que de
maneira intuitiva, modos de pensar a poesia e a literatura que pressupõem, para além da
dialética, escalas infinitamente menores e múltiplas, as quais voltariam à baila, décadas
mais tarde, em teorizações ligadas à chamada “pós-modernidade” na literatura, mas
dessa vez pautada em uma recusa integral da metafísica e do método dialético em favor
de uma “semiótica das micropercepções”, para utilizar uma formulação do filósofo
contemporâneo José Gil (2005), através da qual a percepção estética e as formas
poéticas responderiam a um jogo de forças, escalas e intensidades entre “pequenas
percepções” em cruzamento – para além, portanto, da concepção dual ou “tensionada”
que tradicionalmente fundamentava o modo de perceber a forma literária.91
Portanto, se, no pensamento teórico-crítico, Sena abraça a dialética, na poesia, as
“aflições”, as “repugnâncias” ou “vicissitudes irônicas” desse embate com a perspectiva
dialética permanecem irresolvíveis, questão a que propomos interpretar através do
conceito de “matéria”, ligada à “estrutura viva” das imagens, como teorizou Lyotard
(1980), em sua crítica filosófica dos sedimentos pós-hegelianos na arte e no sensível. O
poeta português não chegou a propor novos conceitos para esse outro espaço que a ele
se insinuava às costas de conceitos já consagrados:
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“Sobre o modernismo: inquérito”, escrito em 1956.
Observamos que Sena confere importância aos conceitos de “resíduo” ou “sedimentação” (mas nem
sempre valorizados positivamente), obtidos do cruzamento das possibilidades tipológicas (Sena, 1977, p.
24).
91
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Os conceitos em literatura, como em tudo, afligem-me e repugnam-me
um pouco, diria até que muito, pelo que neles se pode insinuar ou ser
insinuado quanto a uma idealística legitimidade ou uma permanente
significação. [...] Prefiro francamente a análise irônica das vicissitudes
que sofreram, dos interesses que encobriram, das realizações pretensas
cuja inanidade mascararam. Sem dúvida que importa meditá-los e
nada se faz de útil sem uma clarificada noção de seu sentido. Mas
necessário é nunca perder de vista o quanto esse sentido depende de
variadas e multímodas circunstâncias (Sena, 1988, p. 55).

O trecho “Sem dúvida que importa meditá-los e nada se faz de útil sem uma
clarificada noção de seu sentido” revela já o propósito, levado adiante a partir dos anos
1960 (mas iniciado já durante o período que atuava como editor da segunda série dos
Cadernos, na década de 1950), de sistematizar, seja através do método dialético, seja
através da formulação da poética do testemunho, a “assistematicidade” caleidoscópica
que ele havia demonstrado tanto a partir da observação do fenômeno literário quanto da
“história” da literatura. O autor parte em busca de respostas (ainda que multímodas ou
“poligonais”) para o incômodo que ele declara no trecho acima, retirado de “Sobre o
modernismo: inquérito” (1956), ou a “repugnância” quanto à conceituação
classificatória ou àquilo que ele acreditava ser uma constante confusão judicativa
estabelecida pela crítica em face dos movimentos e obras literárias.
4.
Para finalizar, tomamos brevemente um exemplo significativo de aplicação do
método crítico por parte de Jorge de Sena que não só ilustra o processo de “transladação
dialética” como também observa as implicações que exerceu na “poética do
testemunho” e no diálogo estabelecido com Andresen e Andrade.
Nos dois textos citados acima,“Tentativa de um panorama coordenado da
literatura portuguesa de 1901 a 1950” e “Sobre o Modernismo: inquérito”, Sena já
esboça a denúncia dos equívocos e confusões nas apreciações costumeiras do
Modernismo, que serão desenvolvidas mais tarde de modo implícito no “Prefácio” de
1961 e de modo explícito no texto “Do conceito de modernidade na poesia portuguesa
contemporânea” (1971), no qual o autor estabelece uma distinção que se torna cara ao
entendimento de sua poética, identificando duas vertentes distintas que haviam
coexistido no Modernismo e por vezes se entrecruzado em uma mesma personalidade
artística: o “post-simbolismo”, que levava a extremos o simbolismo e o esteticismo do
Fim do Século, e o “vanguardismo”, que promovia a “renovação iconoclástica das
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formas” – tendo, por essa razão, uma sobrevida frequentemente curta e precária em
Portugal (1971, p. 397).
A recusa do “fingimento pessoano” declarada no “Prefácio” de 1961 passava
pelo entendimento dialético dessas duas correntes distintas do Primeiro Modernismo,
sendo somente a vertente post-simbolista e esteticista da poesia pessoana declarada
como impedimento para o processo testemunhal concebido por Sena, e não a tendência
vanguardista e experimental da linguagem, com a qual ele procurava reatar.
Argumentamos que a identificação dessas duas vertentes distintas mas
complementares também forneceu instrumentos críticos para que Andresen e Andrade
distinguissem, a partir dos anos 1960, gradações e diferenças importantes em relação
não só à poesia pessoana, mas também ao simbolismo e pós-simbolismo de autores
como Reiner Maria Rilke, Hölderlin e Teixeira de Pascoaes, com os quais haviam se
identificado profundamente na juventude – através da busca por uma linguagem densa e
despersonalizada que pudesse manifestar a profundidade do “ser”, para além das
máscaras sociais ou aspectos da personalidade.
Assim, os anos 1960 inauguram uma nova fase, devido, entre outras questões, à
vontade de revisão e balanço na obra de nossos autores, que já contavam com vinte anos
de trajetória. Andresen também se demonstra descontente com certos divórcios e
dicotomias patentes em sua poesia, como revela uma carta que a autora enviou a
Eugénio de Andrade (anexada a um manuscrito, encontrado solto e sem data no espólio
do autor, na Biblioteca Municipal do Porto, mas provavelmente datado do início da
década de 1960, visto que inclui uma série de argumentos incorporados em “Arte
Poética III”, texto de 1964.). A autora faz um balanço de vertentes anteriores com as
quais havia travado contato através daquilo que ela prefere denominar de “encontro”
(em vez de “influência”), como é o caso da poesia de Rilke, Höderlin e Pessoa. Ela
enumera aquilo que considera mais importante da poesia de Rilke, por exemplo, como a
lição da metapoesia, ou seja, o sentido de modernidade de uma poesia que se pensa por
dentro da linguagem92, mas, afirma também, por outro lado, que sua leitura de Rilke foi
92

Ao utilizar a primeira pessoa do plural e marcar o interlocutor Eugénio de Andrade, Sophia Andresen
sugere que ambos haviam assimilado essas coordenadas: a vertente metapoética da poesia moderna; o
fato de a poesia tomar a si própria como tema: “Creio que Rilke foi o poeta que conscientizou em nós a
interrogação sobre a poesia. Que conscientizou em nós essas duas perguntas fundamentais: qual é a
relação da poesia com a minha vida? Qual é a relação da poesia com a vida?”. Sophia afirma acreditar
que tenha sido paradoxal ser Rilke antes de Pessoa e Hölderlin a propor essas questões, posto que não o
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ficando cada vez mais crítica da “margem de exílio, separação e renúncia”, dos
“unicórnios e virgens”, elementos de um esteticismo decadentista do qual “nós fomos
expulsos”. Rilke aparece, então, como poeta do não vivido. Sophia afirma ter se
afastado de sua poesia na medida em que ela se torna “canção do desencontro, pranto
sobre o dividido”: “É isto exactamente que não aceito: esse aceitar da divisão”. Termos
que ela também vai utilizar para marcar, na mesma década, um afastamento relativo a
Fernando Pessoa, dedicando inclusive poemas que versam sobre este tema da diferença
ou do distanciamento em relação a Pessoa.
Apesar das diferenças no vocabulário de Sena e Andresen, já que a última, mais
próxima nesse sentido de Eugénio de Andrade, cultivava termos que poderiam
facilmente ser associados a uma visão metafísica, como o retorno à “origem” e à
“unidade” indivisível do “ser”, em alinhamento com uma concepção totalizante do ato
poético, Andresen se aproxima, por outro lado, da perspectiva de Sena ao elogiar o
experimentalismo e a “metapoesia” de Rilke, descartando o esteticismo autotélico de
sua poesia, que acabava por nutrir divisões estanques entre texto e vida/ literário e extraliterário, alimentando também dicotomias de outras ordens, compartimentações e
divórcios que não combinavam com o experimentalismo libertário no plano da
linguagem. Essa identificação de Andresen será bastante importante à sua poesia na
medida em que dita mudanças constitutivas na manifestação da “paisagem”, como
veremos na análise de sua poesia.
Desse modo, à maneira de uma “transladação dialética”, Sena e Andresen neste
exemplo observam coexistências em um mesmo autor ou movimento literário,
identificam uma relação de diferença e oposição entre elas, para poderem discernir
também lacunas e gradações através das quais o poeta poderia interferir no sentido de
propor novas combinações. Essas novas combinações são geradas, de modo bastante
matemático (embora não arbitrário, como fica claro), a partir de uma escolha pincelada
de traços ou gradações (provindos de “pares opostos”) e do descarte de outros.
Esse processo dialético de identificação, negação (descarte), assimilação e
alcance de novas sínteses “moventes” ou novas combinações complementares que
conhecia ainda quando travou contato com Rilke. Ela também alude à ligação com a Grécia pelo
intermédio da poesia alemã, da poesia de Rilke e Hölderlin e do pensamento de Nietzsche, e que
consistia, principalmente, em procurar na Grécia não a sabedoria, mas a “vida”: “um caminho para nossa
salvação terrestre”. Ou seja, um olhar concreto e sensível, exemplificado pela citação que ela faz de um
verso da Elegia de Duíno, de Rilke: “Reino do homem entre rio e rocha”. Ela diz reconhecer também em
Homero o que havia visto nas praias de sua infância. O Espólio de Eugénio de Andrade foi consultado em
abril de 2017 na Biblioteca Municipal do Porto. Agradecemos o auxílio do Sr. Sílvio Costa, responsável
pelo setor de reservados.
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nunca se dão de maneira estática é também determinado historicamente e definido por
escolhas individuais que passam pela integração da “existência” à “estrutura”, sendo por
isso, ao nosso ver, que Jorge Fazenda Lourenço prefere denominar o “testemunho”
seniano de “testemunho da linguagem”, ou “testemunho como criação da linguagem”
(Lourenço, 1987, p. 19) – isto é, assimilação através de um processo dialético da
“existência extraliterária”, de ordem biográfica, subjetiva, política, histórica e social,
enquanto estrutura e enquanto linguagem. É nesse sentido também que Andresen
aprecia Rilke: pela ênfase na linguagem, mas através de uma dimensão que não se
afaste da vida, ou melhor, que se aproxime da vida através de e pela linguagem.
Esses autores pretendiam demonstrar, por conseguinte, que a “vida”, a
“subjetividade” ou a “experiência” na literatura se constituem, antes de tudo, como
linguagem. A poética do fingimento pessoano havia aberto caminho nesse sentido, em
sua defesa da literatura como uma elaboração intelectual da sensação ou da emoção,
ficção fundamentada em um “fingir” (por que já elaboração intelectual) da “verdade” de
fato sentida ou da “sinceridade” (“dor que deveras sente”). No entanto, Sena identifica
artificialismos na poesia pessoana que têm a ver com o viés autotélico e esteticista da
vertente post-simbolista presente em sua poesia, que, ao cultivar abstrações e
virtuosismos no plano da linguagem, acabaria por privilegiar uma dimensão de ausência
e não-ser que negaria o testemunho poético, a dimensão do sujeito atuante, e ainda
recusaria de maneira sistemática o imediato, o circunstancial e o histórico.
À vista disso, no texto referido, “Sobre o Modernismo: inquérito” (1956), escrito
antes, portanto, de ter apresentado seu método tipológico, em vez de partir para a
sistematização do “Modernismo” através da produção de definições, o autor declara
apenas que a conceituação sobre esse movimento lhe “causa repugnância” e “aflição”,
sendo objeto de discussões nas artes e nas letras que “enfermam entre nós de uma ahistórica e a-dialética murmuração”. Com isso, Sena dedica-se apenas àquilo que o
Modernismo “não-é”, visto que aponta para “não-discernidas coexistências”:
[...] o modernismo como consciência, não de uma oposição à “escola”
imediatamente anterior, mas de uma divergência profunda, essencial,
radical, em presença da vida. O caráter experimental, aventureiro,
audacioso, quantas vezes tragicamente vazio, do que nas últimas
décadas tem sido acentuado como modernismo, está em perfeita
conexão com uma atitude espiritual que é filha da cisão que existe, no
mundo ocidental (que é com infinitas variações no mundo todo, em
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que a Europa tradicional está custando a dissolver-se...), não entre
letras e artes e o público, o povo, mas entre a ordem e a aventura. [...]
Modernismo, hoje e agora, é literariamente ou artisticamente uma
corrente que passou e deixou naturalmente os seus sedimentos. Mas é,
humanamente, o combate contra todas as sobrevivências espúrias,
contra a não-discernida coexistência [...] de camadas diversas,
diferentes épocas culturais e mentais, situações contraditórias,
desigualdades de acesso à cultura, cada vez mais específicos modos de
viver e conceber a vida [...] (Sena,1988, p. 57).

Note-se que a identificação das diversas camadas, sedimentos e articulações é
motivada pela percepção das “cisões” – e também a ela contraposta – ou das dualidades
usuais, estanques e equivocadas que estruturam o pensamento e os modos de vida
civilizacionais. O método dialético de Sena, concebido nos anos seguintes de maneira
um tanto paradoxal, visto que se ocupa das mesmas fundações e processos do
pensamento que ele procura condenar, vai pulverizar as dualidades ou as cisões
estanques, propondo combinações mais dinâmicas, mesmo que enformadas por meio de
novos “pares” oposicionais que se tornam complementares.
Sena pretende conjugar, portanto, aquilo que ele acreditava não dever estar
cindido, como a “ordem” e a “aventura” – dualidade estanque e “equivocada”,
identificada acima, que ele propõe re-situar em relação de complementaridade,
estabelecendo uma nova combinação ou proposição dialética. O par corresponderia à
conciliação de aspectos de “vanguarda” com aspectos “classicistas”, “caos e cosmos”,
como diria Sophia Andresen, positividade e negatividade, que aliamos à tensão entre
crise e resistência que procuramos analisar.
Num refazer-se dialético, Sena passa a considerar, então, a dimensão de
“ordenamento” dessa assistematicidade observada à primeira vista (em termos de
complementaridade a ela e não de oposição), na contramão das classificações usuais ou
historicismos que entreviam em termos evolutivos os desenvolvimentos da literatura.
Ou seja, um ordenamento que não implicava sínteses estáveis, afinal, como explica
Fazenda Lourenço, o percurso teórico de Sena e sua práxis poética tornam-se frutos de
um “trabalho verbal, que, por sua vez, obriga a uma adequação ou ajustamento
progressivo das proposições teóricas” (Fazenda Lourenço, 1998, p. 18). Sena não teme a
errância, a “aventura” que se organiza sempre em retrospectiva, mas que também se
“metamorfoseia, testemunha e peregrina” para utilizar os termos acertados, escolhidos
por Fazenda Lourenço.
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À guisa de conclusão da Parte II, podemos argumentar que as hipóteses iniciais
sobre a importância dos Cadernos de Poesia para as poéticas de Sophia Andresen e
Eugénio de Andrade e sobre a proeminência teórica de Jorge de Sena se confirmam.
Em uma primeira análise, era possível alegar que o vínculo entre eles se
explicava antes pelo protagonismo do pensamento teórico de Jorge de Sena no debate
literário português, fato que minimizaria a importância da revista. Entretanto, ao
situarmos, no presente capítulo, a crítica seniana em um âmbito mais abrangente,
considerando o contexto de produção intelectual em Portugal, constatamos que a
atividade crítica se dava de modo bastante coletivo (principalmente após a instituição da
crítica universitária), através de intenso diálogo e rede de trocas sobre teses, métodos,
procedimentos críticos, etc., os quais se dedicavam a oferecer soluções e também novas
respostas às crises internas na literatura portuguesa do período.
Ainda assim, apesar das estreitas afinidades que Sena cultivava com seus pares
críticos e teóricos, Sophia Andresen e Eugénio de Andrade pautaram-se antes por
algumas das balizas teóricas propostas especificamente por Jorge de Sena, em que
acolhem a noção de testemunho, por exemplo, sobretudo pela via metodológica e
dialética, ou pelo gesto de viragem de Pessoa a Camões, no encalço da distinção entre
“post-simbolismo” e “vanguardismo” – que Sena situa em parâmetros abrangentes,
sendo o “vanguardismo” identificado com atitudes iconoclastas presentes também na
poesia de Camões.
Tal questão se explica em parte pela correspondência cultivada entre eles, visto
que os três trocavam cartas também com outros autores (sendo Eugénio de Andrade
mais próximo, por exemplo, em termos de amizade, do crítico Óscar Lopes e de
Eduardo Lourenço). Em outra medida, explica-se pelas afinidades político-ideológicas
(críticas dos didatismos e dogmas do Neorrealismo), e pela tese do entrangeirado, visto
que o exílio conferia, como vimos, um estatuto especial ao papel crítico de Sena. Mas a
questão relaciona-se em maior medida, como tentamos provar, com os Cadernos de
Poesia, que, como plataforma de estreia de Andrade e Andresen, foram responsáveis
por firmar um vínculo duradouro e mais coeso esteticamente dos dois poetas com Jorge
de Sena, o qual se torna para eles uma espécie de mentor literário – ainda que através de
percalços, desentendimentos e resistências observadas na correspondência trocada entre
eles − Eugénio de Andrade, por exemplo, chega a interromper a correspondência
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algumas vezes após receber críticas por parte de Sena, e Andresen também não
responde quando a crítica à vertente grega em sua poesia é intensificada por Sena.
No terceiro capítulo identificamos também coordenadas críticas que surgiram
em resposta à crise constitutiva da relação entre o domínio literário e o extraliterário,
que não deve ser confundida com crises representativas, também constitutivas da poesia
moderna.
As coordenadas críticas propostas no período tinham em comum o valor
relacional e conciliatório. A “dialética complementar” de Sena, no entanto,
caracterizava-se pelo dinamismo único e de certo modo atípico no período. O autor
criou um método para “estilhaçar” conceitos, valores e atitudes identificados com o
literário, abrindo um leque de gradações e virtualidades que se depreendiam de dados já
acomodados ou canônicos. A identificação de gradações entre pares opostos ou de
antinomias geralmente estanques, ou já invalidadas, segundo Sena, devido a saturações
e equívocos, possibilitava a instituição de escalas distintas de observação.
Isso terá consequências também em sua poesia, como pretendemos analisar.
Embora no plano teórico-crítico Sena reorganize os “estilhaços” (ocasionados pelas
novas escalas de observação) em novos cruzamentos e proposições dialéticas
“complementares”, na poesia, as “arestas” permanecem abertas e nem sempre passíveis
de desenvolvimentos dialéticos. Assim, de modo bastante paradoxal, a poesia de Sena
se define como aquela, entre as três poéticas investigadas, que mais permaneceu
refratária a processos dialéticos.
Identificados neste capítulo, portanto, dois momentos distintos no percurso
crítico de Sena, entre os anos 1940 e 1960, que, de um lado, marcam uma espécie de
gradação entre a afirmação da “assistematicidade” da literatura e, de outro, a
consolidação de uma perspectiva sistematizada, pautada pela criação do método crítico
dialético – a proposta que fica levantada para os próximos capítulos é enfocar, a partir
deste percurso de Sena, os modos como a questão da dialética reverbera nas poéticas de
Andresen e de Andrade.
Também cientes da relação de crise entre o domínio literário e o extraliterário,
Andresen e Andrade vão problematizar, principalmente a partir dos anos 1960,
complexos espaciais ou paisagísticos que visavam dinamizar passagens entre literatura e
experiência. Enquanto imagem dialética, o muro se torna reflexiva do processo,
propondo um pensar sobre a crise e um pensar sobre a criação de instâncias de
resistência.
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Terceira parte

Quarto capítulo
“Dialética parada”: os arredores da imagem negativa do muro na poesia
portuguesa moderna

A vida é tumular e encardida, mas oculta dentro dos seus muros
um sonho desconforme. Talvez desconexo, mas desconforme.
(Raul Brandão, 2016, p. 29)

Tradicionalmente, a dialética fornece quadrantes para se pensar ou tornar
inteligíveis passagens, trânsitos, relações ou movimentações de sentido. Devido seu
aspecto instrumental, introjetado no olhar, nos modos de raciocínio e reflexão, e nas
estruturas da linguagem, a dialética se transmitiu, por meio de “filosofemas”, para
outras áreas do conhecimento, disciplinas e práticas artísticas, como a poesia ou a
literatura, afetando de modo profundo a concepção que fazemos da obra e do sujeito
poético, bem como também a constituição da imagem no período moderno.
Na filosofia, como se sabe, a dialética tem tradições específicas, que podem ser
divididas, a grosso modo, em dois grandes períodos separados pelo marco do
pensamento de Hegel. Assim, a “dialética antiga” centrava-se na discussão sobre o ser,
em que se consideravam as articulações entre as partes e o todo, o uno e o múltiplo. 93 Já
a “dialética moderna”, inaugurada por Hegel, pretendia definir o processo de
conhecimento/apreensão do real pelo sujeito. De modo bastante genérico, podemos
93

Em A dialéctica, Paul Foulquié explica que a dialética, em sua origem, empregada pela primeira vez
pelo pré-socrático Zenão, era “negativa”, visto que não pretendia construir uma verdade ou uma
afirmação, mas apenas demolir os argumentos adversários que pretendiam refutar a teoria da unidade
imutável do ser de Parménides, mestre de Zenão. O filósofo defendia a tese de Parmênides, portanto, pelo
absurdo, “mostrando que as teses opostas levam a consequências contraditórias: é nesse princípio da
contradição que se baseia essencialmente aquele que é considerado o inventor da dialéctica” (Foulquié,
em A dialéctica, 1966, p.14). A dialética surge, portanto, no contexto da discussão sobre o ser, retomada
por Platão no diálogo Sofista. Platão recusa a tese de Parmênides de que o ser é fixo, não pensa e não se
move. Para Platão, o ser não implica nem repouso, nem movimento, mas os dois, constituindo-se como
terceiro termo. Assim, para Platão, o ser só se dá na relação. Platão enumera cinco gêneros supremos em
função dos quais se tornam inteligíveis as articulações do real: “O ser corre através de todos os gêneros e
a missão da dialética consiste em acompanhar esse correr através do qual se configuram as articulações
do real” (Bornheim, 1977, p. 33). No percurso que vai desde a dialética no sentido antigo do termo até o
pensamento moderno de Hegel, no entanto, a contradição não era posta em dúvida, como explica
Foulquié, visto que a mesma coisa não podia ser e não ser ao mesmo tempo. Para Hegel, a contradição
passa a condicionar o pensamento, fundando a “dialética moderna”.
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afirmar que, para o filósofo alemão, a dialética realiza a identificação entre real e razão,
num processo que envolve as noções de síntese, totalidade e contradição.94
Como consequência da profunda vivência de crise e desagregação dos
principais sistemas que constituem a sociedade e a cultura modernas, as bases
metafísicas da dialética, com seus fundamentos ônticos e ontológicos, também
começam a ser questionadas entre o fim do século XIX e o início do XX, como vimos
no capítulo anterior. O processo dialético, para além de suas especificidades hegelianas,
passa a enfrentar também um novo ciclo de relaborações críticas 95.
Esta crise particular da dialética no século XX tem também uma história
literária, visto que ela se relaciona, como temos demonstrado, com a crise na
representação da experiência. Ou ainda, em outras palavras, com a crise nos métodos de
mediação e passagem entre as dimensões interiores e exteriores ao texto. No caso da
literatura portuguesa, a qual nos dedicamos investigar, foram os autores modernistas, a
exemplo de Fernando Pessoa e Raul Brandão (autor, que, como Pessoa, também
concedeu centralidade à imagem do muro), uns dos primeiros a tratar da questão. As
obras de Pessoa e Brandão apresentam inúmeros pontos de contato, entre os quais, o
diálogo com a filosofia e a crítica à dialética hegeliana, sobretudo do ponto de vista da
concepção metafísica do sujeito. Pessoa e Brandão ritualizam o tema da crise do sujeito
através do uso de alegorias, simulacros e estruturas dialéticas que, em vez de
94

De modo geral, podemos dizer que Hegel privilegia a Ideia no processo da dialética, dividida entre tese,
antítese e síntese, através da qual o concreto é absorvido pela razão. A diferença mais importante entre a
concepção platônica e hegeliana da dialética consiste, segundo Gerd A. Bornheim em Dialética: teoria e
práxis (1977), no fato de que para Platão, o dialeta devia se desviar do mundo “falso” das sombras e
concentrar-se na contemplação do invisível. Para Hegel, o dialeta enfrenta a separação, a cisão, e persiste
nela. Assim, a dialética de Hegel permanece na negatividade e na “dilaceração absoluta” para
compreender aquilo que o negativo apresenta de positivo, sendo exatamente esse elemento positivo
presente no negativo que propele o processo (Bornheim, 1977, pp. 45-46). Esse processo é o da “verdade”
— identidade/ unidade entre o real e o ideal. E a forma do processo é a dialética. Como explica também J.
Ferrater Mora (SP: Loyola, 2000), a dialética é concebida por Hegel como instância que realiza a
identificação entre realidade e razão. A dialética consiste, assim, na própria forma com que a realidade se
revela e se desenvolve. Marx inverte o processo: diferentemente de Hegel, a dialética marxista não
pretende descrever ou entender o desenvolvimento da “Ideia”, mas, sim, a realidade empírica, a
materialidade das relações sociais e das mudanças históricas (materialismo histórico), bem como das
mudanças naturais (materialismo dialético). Todas essas dialéticas são regidas por três grandes leis: “a
negação da negação, a passagem da quantidade à qualidade e a coincidência dos opostos” (Ferrater Mora,
2000, p. 718).
95
Cumpre lembrar que não só no período moderno, mas desde a antiguidade a dialética enfrenta inúmeras
crises, que cedem lugar a revisões e refeituras. Conforme o panorama traçado por J. Ferrater Mora (2000),
Aristóteles, por exemplo, acreditava que a dialética, assim como o silogismo, levava à indução e não à
demonstração. A dialética adquire sentido pejorativo a partir de então, sendo recuperada positivamente
somente no século IV da era cristã, pela tradição dos neoplatônicos. Ferrater cita também Descartes e
Kant como autores que, antes de Hegel, também pensavam a dialética em termos negativos ou
pejorativos, porque propunham uma cadeia de raciocínios que deixava a “verdade” escapar, consolidando
uma “lógica da aparência”. Cf. Dicionário de filosofia. SP: Loyola, 2000.
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impulsionarem andamentos e sínteses, promovem uma suspensão ou espécie de
“dialética parada”, para utilizar o termo emprestado de Leyla Perrone-Moisés (2001).
A imagem antidialética do muro dramatiza em Húmus (1917), livro de Brandão,
assim como na poesia pessoana, em que aparece de modo recorrente principalmente na
voz do ortônimo e na de Alberto Caeiro, uma espécie de relação apórica ligada à
constituição do sujeito, visto que observa a refração da visão, da fala, da imaginação ou
do próprio pensamento, propondo-se como uma imagem “hipericônica” (W. T.
Mitchell, 1986), ou seja, imagem que se torna ícone da própria produção de imagens –
podendo por isso ser lida também como metáfora da mente96, em que se observa uma
relação fragmentária e uma espécie de esvaziamento ou vácuo que se tornam
emblemáticos da condição do sujeito − tolhido de processos de encontro e alteridade.
Ambos os autores colocam em causa, portanto, processos dialéticos de apreensão do
real − ou, mais precisamente, a constelação hegeliana de conceitos, como “totalidade”,
“síntese”, “Deus”, “Ideia” “sujeito”, “objeto”, “metafísica”, etc.
Para retomar novamente certas coordenadas apresentadas no capítulo anterior,
vimos que a vertente do materialismo histórico, difundida nos meios acadêmicos entre o
século XIX e XX, vai oferecer uma resposta diferente a essa crise, quer no âmbito da
crítica, quer no âmbito da expressão literária, esta última representada em Portugal pela
escrita neorrealista, inaugurada entre as décadas de 1930 e 1940. Recuperando o
pensamento de Marx e também de Engels, autor que em 1880 concebera a chamada
“dialética da natureza” (ou materialismo dialético)97, a tradição do materialismo
histórico desvincula a dialética de suas bases metafísicas e com isso propõe restaurá-la
como um método de observação da materialidade das relações sociais e humanas. Esta
96

Como é o caso da “lâmpada” e do “espelho” na tradição lírica, reflexivas da produção de imagens, que
M. H. Abrams foi buscar de um verso de W. B. Yeats para incoporporar ao título de sua obra seminal
sobre o Romantismo The mirror and the lamp (1953).
97
A teoria de Engels constitui um marco importante para os desenvolvimentos posteriores da dialética no
século XX, principalmente porque se torna o primeiro autor a colocar em causa as fundações metafísicas
da dialética. Segundo novamente Bornheim (1977), Engels contrapõe, pela primeira vez em Do
socialismo utópico ao socialismo científico (1880), a metafísica à dialética como duas concepções
distintas de apreensão da realidade: visto que a primeira seria “estática” e a segunda “dinâmica”, porque
enfoca as transições, os movimentos e encadeamentos, aquilo que “move, se modifica e se interliga”
(apud Bornheim, 1977, p. 13). Na visão de Engels, que será bastante criticada posteriormente e acusada
de se ancorar numa concepção primária da “Metafísica”, a natureza está sujeita à lei da dialética, isto é, à
lei dos contrários, das lutas e das sínteses enriquecidas que carregam consigo. Sendo o homem um ser da
natureza, resultará daí que a lei do homem e a lei da história se sujeitam à dialética da natureza. A
dialética consititui-se, assim, como uma instância que se situa para além da Ideia, do sujeito, e da história,
consistindo-se da própria tessitura do real.

132

tradição crítica também passa a propor pontes para pensar as artes e a literatura como
expressões dialéticas das relações sociais e históricas. O materialismo histórico,
portanto, transpõe a dialética para refletir sobre a constituição das formas literárias,
concebidas como um complexo sempre singular, capaz de criar uma rede de relações,
passagens de sentido, trânsitos entre o figurado e o real, literatura e sociedade, poesia e
experiência.
É nesta via do pensamento marxista, ainda que mais especificamente voltado
para o pensamento crítico sobre as imagens, que um autor como Walter Benjamin vai
propor destaque à análise de novas técnicas na produção visual artística, como a da
fotografia, principalmente em “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”
(1935) e em “Pequena história da fotografia” (1931) − antes mesmo de cunhar o termo
“imagem dialética”, que ele emprega no Livro das passagens (1927-1940), ou
Passagens, como foi traduzido na edição brasileira. Benjamin analisa a produção de
fotógrafos modernos que inovaram ao registrar, pela primeira vez, espaços desertos e
solitários da cidade, introduzindo um novo tipo de imagética divergente em relação à
tradição visual porque destituída de “aura” (ligada à dimensão do ritual, aos substratos
míticos da natureza ou a estruturas teleológicas do olhar e do pensamento),
apresentando, com isso, pontencial crítico porque suscetível de ser explorado em seus
sentidos históricos.
Na poesia portuguesa, a poesia neorrealista também vai enfocar, ao modo de
uma visualidade “fotográfica” e “realista”, cenários históricos da cidade ou da aldeia98,
como acontece de modo frequente no Novo cancioneiro, coletânea fundadora do
movimento, publicada em 1940, que inaugura uma nova perspectiva em relação à
cidade na qual o muro é somente um coadjuvante do cenário, mas que também participa
do encalço de novas proposições estéticas, como veremos nos próximos capítulos desta
terceira parte da tese.
Durante as décadas de 1940 e 1950, a imagem do muro é também recorrente na
poesia de Sophia Andresen e se faz presente na de Sena (em Eugénio de Andrade só
aparece em Coração do dia, livro publicado em 1958), vinculada ao espaço da cidade,
cujas descrições caracterizam-se pelo cultivo de uma linguagem despersonalizada −
tornada marca registrada principalmente do estilo de Andresen. Nesse contexto, o muro
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É improvável que em plena guerra os neorrealistas tivessem acesso à tradução do pensamento de
Benjamin, mas eles chegaram por vias semelhantes (a partir de enquadramentos teóricos do materialismo
histórico) à criação de uma nova relação de visibilidade no plano da exploração das imagens que
desconfiava dos dados subjetivantes e também retóricos da linguagem.
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é uma imagem altamente negativa, diretamente ligada ao cenário histórico de opressão,
hostilidade e isolamento do sujeito. Assim como na poesia neorrealista, propõe-se como
imagem “literal” 99 e raramente participa de processos figurativos.
A partir da década de 1960, contudo, a imagem do muro se desvincula dos
espaços urbanos na obra dos autores investigados para se tornar uma imagem
operacional e icônica, surgindo também, pela primeira vez, na poesia de Eugénio de
Andrade. Como vimos, este também é um período de crise e de relativo afastamento da
vertente esteticista da poesia moderna e modernista. Os autores vão perseguir de modo
mais consciente um retorno ao circunstancial e ao “real concreto” (no sentido plástico e
sensorial do termo, aprofundado tanto à dimensão histórica quanto simbólica) que não
se fazia presente, ou que havia antes se desvirtualizado (como Andresen argumenta em
relação à obra de Rilke) a favor da “escrita da ausência” e da tendência
predominantemente intelectualista e “abstratizante” da vertente que Sena denomina
“post-simbolismo”.100 Por outro lado, vão se afastar também da tradição representativa
cultivada pelos neorrealistas e pelos presencistas. Movidos por crises e revisões internas
à obra, questionam ainda a dicotomina entre cidade e natureza, frequente na produção
do período.
No caso de Jorge de Sena, o gesto de afastamento relativo à vertente pessoana
coincide com o período de apropriação do método dialético para propor uma revisão de
seu uso tanto por parte dos neorrealistas quanto da vertente crítica do sujeito moderno,
num percurso que conflui para a criação do termo “poética do testemunho” em 1961.
A partir deste período, o muro torna-se, por conseguinte, nas obras dos três
autores, uma imagem reflexiva nesse sentido, dialética por excelência, que propõe
conceitualizar ou dramatizar a relação de crise/resistência, ainda que através de modos
distintos em cada poética. Não raro, observa a relação cada vez mais tensionada entre o
âmbito interno e o externo ao texto − tema de disputas em torno de “tipologias”,
classificações e apropriações no período entre os anos 1940 e 1960, como temos visto.
99

“Imagem literal” aqui em sentido diferenciador de imagem perceptiva e imagem conceitual, primeiro
porque remete aos sentidos mais imediatos e referenciais do objeto, segundo porque o aspecto óptico ou
visual predomina sobre os outros termos da imagem, causando um efeito de concreção e plasticidade.
100
Eugénio de Andrade também revê o encontro inicial com Pessoa e afirma que, em determinado
momento, teve que “escrever de costas” para o poeta. Mas Eugénio não propõe rever a ligação que
procurou manter com a poesia simbolista, principalmente a de Camilo Pessanha, autor que ele chamava
de “mestre”, sobretudo pelo cultivo de uma vertente orientalista que ele vai procurar seguir. Mas a
“filiação” a esta poesia se dá mais pelo tratamento plástico, sensorial e “concreto” no plano das imagens,
do que pelo cultivo abstrato e intelectualista, tão característico também da poesia de Pessanha.
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Nessa perspectiva, podemos dizer que, de modo geral, o projeto deste e dos
outros capítulos da Parte II consiste em manter o foco na perspectiva historiográfica e
dialogante que apresentamos na Parte I, mas que se proponha seguir por dentro da
linguagem, com vistas para o debate em torno dos diferentes modelos dialéticos no
período, os quais promoviam respostas distintas a crises constitutivas. Assim, o recorte
histórico-literário que propomos oferece um caminho interno às diferentes figurações
em diálogo, sob a hipótese de uma leitura operacional da imagem do muro.
Com isso, pretendemos demonstrar que a consituição dos complexos
espaciais/imagéticos a que se dedicam os autores como modos de dinamizar em suas
obras a relação entre poesia e experiência, como é o caso da paisagem em Andresen, da
natureza em Andrade e da matéria em Sena, motivam-se em grande medida por este
diálogo interno de crises, apropriações, resistências, confrontos encenados, não raro,
pela imagem dialética do muro, assimilada em suas singularidades dentro da dinâmica
constitutiva de cada obra.
Além de poemas escolhidos de Andrade, Andresen e Sena, faremos também
uma breve leitura que intersecccione textos de Pessoa, Brandão e Cesário Verde
(inaugurador, na literatura portuguesa, da escrita da cidade) e inclua um recorte da
poesia neorrealista do Novo cancioneiro (1940), além de procedimentos imagéticos
cultivados pelo surrealismo que também foram mobilizados pelos autores propostos.
Por conseguinte, pretendemos analisar o corpus escolhido dos autores no cotejo com
outras frentes e vertentes, tendo em vista a constituição de uma rede à qual esses poetas
procuraram responder, se situar e dialogar.
Além disso, a ideia é fazermos uma espécie de genealogia daquilo que
denominamos “problemática do muro”, no que respeita a políticas, conotações e
representações usuais que contribuíram para que se constituísse um repertório mais ou
menos fixo no século XX de atitudes e valores relacionados a esta imagem. Esse
levantamento, embora ultrapasse os limites propostos pela tese, cumpre a função, numa
perspectiva dialogante, de fornecer uma espécie de repertório móvel e constantemente
atualizado das ocorrências posteriores, podendo por isso surgir como intertexto na
análise detida do corpus proposto − importante quando consideramos categorias abertas
e flexíveis como as de “matéria” e “paisagem”, as quais dependem das possíveis
camadas de sentido e sedimentos que a imagem acumulou na literatura moderna
portuguesa, bem como das atitudes emocionais distintas e generalizadas em torno do
muro no cotejo com os espaços sociais, urbanos e culturais, e com os discursos de
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diversas ordens e vertentes. O mesmo ocorre nos capítulos anteriores, que se
debruçaram sobre os Cadernos de Poesia e o contexto de produção dos anos 1940 a
1960, sempre ao modo de um itinerário pelas diversas paisagens nas quais o muro
encontra-se direta ou indiretamente implicado. O objetivo é alargarmos a visão da
imagem aparentemente estreita em direção a um aprofundamento dos sentidos
particulares que ela adquire nos poetas escolhidos, partindo, portanto, do geral para o
particular.
Ao enfocarmos o plano das imagens, o tecido interior deste diálogo de trocas e
embates, mobilizaremos, como dispositivos de análise neste e nos demais capítulos da
Parte II, as idéias de dialética “positiva”, “negativa” − mas não no sentido adorniano do
termo: antes naquele proposto por Jean Luc Nancy em Resistência da poesia (1997),
como veremos −, dialética “parada”, dialética “aberta”, “complementar” e ainda a
“moderna” e a “antiga”, já mencionadas, as quais observam os dois grandes braços da
tradição dialética no domínio da filosofia, mas que, emprestadas para pensar o âmbito
da poesia, passaram a implicar um plano constitutivo (sobretudo no âmbito da imagem e
da visualidade) e um plano teórico-metodológico (como vimos no caso do pensamento
poético-crítico de Sena).
Todas essas distinções observam usos diferentes de procedimentos dialéticos no
plano da imagística moderna e por isso fazemos uso também, quando necessário, de
concepções da imagem que acreditamos derivar ora mais ora menos desses processos,
como o de “imagem nua” (José Gil, 2005) e as referidas “imagem dialética” e “imagem
onírica” de Walter Benjamin (1935), bem como de “imagem crítica”, que o filósofo
contemporâneo Didi-Huberman (2014) propõe a partir de leituras atualizadoras dos
conceitos e designações benjaminianas conferidos à imagem visual. Também
recorremos a críticos, como Joana Matos Frias (2006), que reconstitui relações
dialéticas no plano da visualidade.
A dialética da imagística abre, portanto, caminhos, por dentro da linguagem,
para uma análise da perspectiva histórica e dialogante inaugurada pelos poetas
investigados, que, ao se depararem com uma “crise” também em relação ao que antes
parecia ser “a solução pessoana”, vão abrir portas e janelas para o cultivo da
multiplicidade de vertentes e “encontros”, assimilando alguns aspectos e coordenadas (e
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renunciando outros) ligados aos movimentos e tendências precedentes na literatura
portuguesa da primeira metade do século XX.
1.
Em meio a uma confluência de transformações no período moderno, como as
mudanças na cidade, as mudanças nas formas de representação artística e o
reposicionamento da perspectiva do sujeito, o espaço na literatura moderna passa a ser
submetido a exame crítico. O muro, participante de um novo vocabulário instituído
entre o fim do século XIX e o início do XX, composto de elementos antes considerados
“antipoéticos” e imagens negativas101, torna-se figurativo de uma crise que não se
reporta somente à situação da cultura, mas também à constituição da poesia – esta que
modernamente se caracteriza por questionar aspectos fundantes de seu sentido, como
postula Marcos Siscar em Poesia e crise, “estabelecendo um ponto de vista sobre os
novos desafios da cultura e sobre os limites do humanismo” (2010, p. 9). O muro passa
a pertencer, portanto, à esfera de imagens predominantemente negativas que, refratárias
a movimento ou expansão, ritualizam uma dada estagnação do olhar, da imaginação, da
fala ou do desejo, reportando-se, não raro, a uma crise interna ao discurso poético e à
produção imagética. Torna-se, com isso, imagem confluente das tensões disjuntivas
entre espaço, escrita e sujeito cada vez mais latentes no contexto de mudança na
percepção do poético e da linguagem.
O muro pertencente a esse vocabulário crítico surge pela primeira vez como
matéria antipoética na literatura portuguesa, no momento em que a cidade é convertida
em tema da escrita entre 1873 e 1884, pelas mãos de Cesário Verde, primeiro autor de
língua portuguesa a escrever sobre a cidade moderna, ainda que para vivenciá-la em
termos de contraste crítico e nostálgico em relação ao campo. No célebre “O sentimento
de um ocidental”, por exemplo, a frieza da luz a gás, a fumaça das chaminés em “cor
monótona e londrina” causam náusea e perturbação, enquanto a arquitetura
extremamente branca de “Um bairro moderno” “fere a vista”, promovendo “tonturas de
uma apoplexia” no sujeito poético (Verde, 2009, p. 42):

Na parte que abateu o terremoto,
101

Referimo-nos à nova cartografia visual em respeito à cidade, que inclui elementos antes estranhos à
poesia, cuja expressão máxima foi a poesia de Álvaro de Campos, heterônimo que alarga o olhar para a
paisagem urbana, explorando arredores nunca antes cogitados como matéria poética. Enumera elementos
de diversas escalas, incluindo as não humanas, como a maquinaria à beira dos portos, os guindastes, as
quilhas de chapas de ferro, os ambientes tomados pelo comércio, pelo transporte, pela indústria, pelo
carregamento de mercadorias, cheios de comboios, docas, fábricas, ruas, túneis, cais, etc.
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Muram-me as construções retas, iguais, crescidas;
Afrontam-me, no resto, as íngremes subidas,
E os sinos dum tanger monástico e devoto.
(Verde, 2009, p. 82)102

Como se sabe, o bairro moderno, zona da baixa lisboeta, reconstruído por
Marquês de Pombal após o terremoto de 1755, teve suas avenidas alargadas de modo a
constituir uma estrutura de malhas ortogonais, compostas por fachadas imponentes, ruas
largas e modernas, sobre as quais a luz do sol passou a incidir de modo mais direto,
modificando drasticamente a estrutura escura e estreita das antigas vielas medievais103.
O sujeito poético aproveita a brancura retilínea e geométrica para manifestar uma
espécie de atordoamento ou sentimento de “abstração” (como também em “O meu
ânimo verga na abstração, /Com a espinha dorsal dobrada ao meio; /Mas se de materiais
descubro um veio /Ganho a musculatura dum Sansão!” (Verde, 2009, p. 115)) capaz de
caracterizar um novo estado da consciência relacionado à vivência na cidade moderna,
contraposta à realidade plástica, concreta e sensorial da paisagem natural ou campestre a
que persegue essa poética em seus propósitos realistas.
No poema “Num bairro moderno”, a plasticidade colorida da cidade só é
apreendida quando comparada a elementos orgânicos e à realidade sensível do campo,
feita de vegetais, frutas e a rua que surge “macadamizada”: “O sol dourava o céu. E a
regateira, /Como vendera a sua fresca alface /E dera o ramo de hortelã que cheira /[...]
Eu acerquei-me dela, sem desprezo; /E, pelas duas asas a quebrar, /Nós levantamos todo
aquele peso /[...] Com um enorme esforço muscular” (Verde, 2009, p. 45). O sujeito
franzino, como é descrito em outros momentos de O Livro de Cesário, alourado,
branco, fraco, apático e apopléxico, adquire, nessa estrofe final, vigor, vitalidade ou a
musculatura de um “Sansão”, como no verso acima, retirado de outro poema. Ao pintar
o real à moda de um quadro, ou de uma pintura de Arcimboldo, com o qual este poema
é frequentemente comparado, a poesia de Cesário anuncia suas afinidades com o
102

Estamos utilizando a edição de O livro de Cesário Verde, fixada e posfaciada por António Barahona.
Porto: Assírio & Alvim, 2009. Como se sabe, O livro, publicado postumamente em 1886, foi editado e
modificado em alguns títulos e versos pelo amigo de Cesário, Silva Pinto. Em 1975, Joel Serrão
organizou uma edição mais fidedigna para a Obra completa de Cesário Verde, recolhendo as versões
originais que Cesário havia publicado em revistas e jornais. Entretanto, dentro de uma perspectiva
dialogante como é a nossa, decidimos adotar a versão publicada por Silva Pinto por ser esta a edição que
Fernando Pessoa e os autores que estamos tratando tiveram acesso.
103
Agradecemos essa informação à Professora Annie Gisele Fernandes, levantada em curso ministrado na
Universidade de São Paulo, em 2016.
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concreto e o sensorial, como um meio de vencer a abstração, a aniquilação, o
alheamento, a ausência, o “eterno Incognoscível infinito” das ideias, da morte, ou de
uma vida exangue, como também em:
Pobre da minha geração exangue
De ricos! Antes, como os abrutados,
Andar com uns sapatos ensebados,
E ter riqueza química no sangue.
(Verde, 2009, p. 117)

A “abstração” é entendida por Cesário Verde como algo estritamente ligado à
subjetividade mórbida, decantada da realidade material e concreta – abstrato aqui no
sentido de “abstrair”, apartar, isolar, alhear, que evoca, modernamente, a ideia de falha e
desacordo com o mundo, porque remete à incapacidade de se ater, à fatuidade ou
inatenção e até mesmo à incompreensão104. O sujeito “abstrato”, sobretudo após a
tradição romântica, passou a designar aquele que está absorto em seus próprios
pensamentos, isolado das determinações empíricas ou de um senso mais coletivo do
real. De modo semelhante, o citadino é aquele que se perde entre caprichos e afetações
de classe, afastando-se de uma consciência social mais abrangente.
Nessa perspectiva, a abstração referida na poesia de Cesário pode indicar falha
ou desvio dentro de uma proposta que se quer realista105 – aqui no sentido de vinculada
à descrição dos dados empíricos do cotidiano e também das estruturas sociais, bem
como à vivência do sensível e à experiência plástica das palavras, ainda que empenhada
em uma dimensão imaginativa e onírica, como é comum na poesia de Cesário. A
abstração registra, por sua vez, o real que escapa, a apreensão falhada, o isolamento, a
vivência fragmentada da cidade, os sentimentos de apoplexia ou aniquilação evocados
104

Como poderia indicar também a etimologia do termo “abstrair”, que do latim, abstractus, já
significava “separado, levado por força”, particípio passado do verbo abstrahere, ou seja, “levar puxando,
arrancar, arrastar, distrair, separar, desviar”. Vf. Dicionário Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, p. 32.
105
Cesário Verde vinha de uma família de comerciantes, profissão que exerceu também durante a vida, e
sua poesia evidencia a afirmação dos valores da nova burguesia portuguesa e de um “pensamento
republicano e socializante”, em que o trabalho é visto, em seu aspecto estruturante, como “agente
definidor das identidades sociais”, de acordo Jorge Fernandes da Silveira (2003), crítico da obra de
Cesário a que recorremos. Essa é uma das motivações da busca cesariana por um “realismo de
linguagem” como forma de expressão que não deve ser tomada, conforme adverte o crítico, como
“propriedade do Realismo de Escola”, ou como proposições do Realismo histórico, mas que pode ser
considerada, pela capacidade que tem de mobilizar o sensorial e o sensível, como um modo de
aproximação do cotidiano, de apreensão de um real mais abrangente, geralmente posto de lado pelos
projetos nacionais pautados pela ideologia mítica do passado português e pela tradição poética
aristocrática, romântica, saudosista, nacional. Uma linguagem que pretende, portanto, manifestar uma
nova percepção de mundo diante dos novos arredores que cercam o indivíduo moderno, interrogando
sobre suas novas possibilidades identitárias, sejam burguesas ou poéticas, sejam citadinas ou
republicanas. Decorre daí, portanto, como indica Silveira, a obsessão do autor em indagar também sobre a
função do artista dentro da nova configuração e distribuição dos papéis sociais (2003, p. 155).
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pela brancura ou pela nebulosidade da cidade: “Se te vemos ao fim desta avenida /Ou
essa terrível aniquilação!...” (Verde, 2009, p. 124).106
O muro participa do geometrismo branco da cidade, surgindo como índice de
negatividade, visto que, na poesia de Cesário, a dicotomia tradicional entre campo e
cidade se faz presente. Assim, apesar das inflexões baudelairianas, a “mineralidade da
cidade” em Cesário não constitui fonte de encanto, como observa Leyla PerroneMoisés, sendo antes experimentada como prisão e privação da natureza, como nos
versos emblemáticos de “O sentimento de um ocidental”: “vivemos os emparedados, /
sem árvores, no vale escuro das muralhas” (Verde apud Perrone-Moisés, s/d, p. 2).
Cidade e campo são postos em contraste crítico e nostálgico. O sujeito poético sente-se
rebaixado na cidade, atordoado pela fragmentação do espaço e do tempo, pelas luzes a
gás que escondem a lua.
O muro torna-se índice de uma nova situação subjetiva no contexto urbano;
porém, nesta poesia, constantemente submetida à variação irônica de vozes, essa
situação subjetiva, vamos dizer assim, não se identifica com a expressão romântica de
um dado sujeito poético, visto que este transita pelas mais diversas perspectivas e
estratos sociais, por vezes se posta ao lado da “donzela” citadina e aristocrática, outras
ao lado de uma pobre tuberculosa, ou assume o ponto de vista de um jovem trabalhador
desamparado.
Guardadas as diferenças, todos os tipos sociais que Cesário retrata (e ironiza)
através de um discurso cambiante de vozes e perspectivas, como o pequeno-burguês, o
artista, o operário, os aristocratas, os camponeses e os marginalizados em geral, podem
ser reunidos no pronome “nós”, como no título do célebre poema, cujo traço comum é o
de estarem “emparedados” em Portugal, em que o muro se torna uma alegoria da
situação nacional. Esse fato é referido também pela ideia de estagnação da imagem
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Helena Carvalhão Buescu discorre sobre o “sujeito frágil” em Cesário Verde, Pessoa e Sá-Carneiro,
passando também por António Nobre e Camilo Pessanha, em “Motivos do sujeito frágil na lírica
portuguesa”: “[...] É reconhecível, na poesia portuguesa da transição do século XIX para o século XX,
uma linhagem constituída em torno da noção de ‘sujeito frágil’, cuja manifestação, embora se
presentifique de modos textualmente diversificados, poderá ser considerada como uma das particulares
ocorrências e cristalizações da noção de modernidade. Tal fragilização do sujeito e suas ligações com a
modernidade [...] radicam de modo ‘novo’ (isto é, de modo que será reconhecido como novo), em meados
do século XIX, na diferença que a poesia de Baudelaire saberá instituir para a forma como o sujeito se
encara a si próprio no contexto de um mundo ‘em ruínas’ [...]”. Chiaroscuro. Modernidade e literatura.
Porto: Campos das Letras, 2001, p. 188.
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“paul” (mais tarde utilizada por Pessoa, no poema fundador do “Paulismo”107),
apresentada em:
Como em paul em que nem cresça a junca
sei d’almas estagnadas! Nós, absortos,
temos ainda o culto pelos Mortos,
esses ausentes que não voltam nunca!
(Verde, 2009, p. 124).

Críticos dos mitos do passado, os seus poemas exprimem a “dolorosa
consciência da decisão de viver para dentro, na cidade, e em oposição à desistência de
viver para fora, no mar”, como discorre Jorge F. da Silveira (2003, p. 154), crítico que
identifica Cesário como “o primeiro poeta português a sujar corajosamente a via da
glória nacional”, tendo preferido escrever a partir dos limites internos da cidade, “de
frente para o rio, mas de costas para o passado”, e para o mar. Destacamos também a
belíssima relação que Silveira traça entre as viagens marítimas e a “viagem pela cidade”
de Cesário, numa perspectiva dialogante entre Os Lusíadas de Camões e O livro de
Cesário Verde: “À sua maneira, pelas ruas da capital, Cesário reencena o itinerário de
todas as viagens, um percurso entre a curiosidade e a utilidade” (Silveira, 2003, p. 158).
Dessa maneira, Cesário proporia “minimizar no presente a monumentalização do
passado”, colocando em intersecção o “tempo do fato histórico” e o “tempo da ficção do
fato histórico” de modo a evidenciar as relações entre Literatura e História, caminho
que, segundo Silveira, é continuado por Álvaro de Campos (Silveira, 2003, p. 162).
O muro adquire, a partir da escrita de Cesário, o caráter fixo de uma imagemlimite, pouco suscetível a processos de transfiguração – visto que transposto
diretamente do cenário da cidade. Uma imagem negativa porque emblemática da
implacabiblidade dos fatos históricos ou da situação social/coletiva que impede o
indivíduo do controle de seu destino ou de sua vida, bem como de sua capacidade de ser
e de sonhar. Assim, o poema “Nós” inclui a descrição dessa “nova pátria”, acometida
pelo presente de miséria, descaso e desigualdade. Dessa vez, o sujeito poético assume
outra perspectiva, a do literato que testemunha as mazelas da população sofrida e
desamparada. O poema narra uma situação na qual a população, que foi obrigada a fugir
da cidade para o campo, para escapar da cólera, retorna na terceira parte do poema à
107

Segundo Almada Negreiros, o termo paulismo, derivado da metáfora pauís empregada no primeiro
verso de “Impressões do crepúsculo” (1913) de Pessoa, teria sido inspirado em “Paludes” de André Gide,
“reforçando deste modo a natureza e a herança francesa neo-simbolista deste ismo”, segundo expõe Paula
Cristina Costa, na entrada “Paulismo” do Dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo português.
Fernando Cabral Marins (org.). Lisboa: Editorial Caminho, 2008, p. 609.
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“capital maldita”. Um dos personagens descritos nessa saga, um rapaz jovem e pobre,
provavelmente fraco e franzino como o próprio sujeito poético, contrai tuberculose:
[...]
Viu o seu fim chegar como um medonho muro,
E, sem querer, aflito e atônito, morreu!
De tal maneira que hoje, eu desgostoso e azedo
Com tanta crueldade e tantas injustiças,
Se inda trabalho é como os presos no degredo,
Com planos de vingança e ideias insubmissas.
E agora, de tal modo a minha vida é dura,
Tenho momentos maus, tão tristes e tão perversos,
Que sinto só desdém pela literatura,
E até desprezo e esqueço os meus amados versos!
(Verde, 2009, pp. 125-26)

Ao se aproximar da população sofrida e se incluir nessa coletividade assumida
pelo pronome “nós” desde o título (que pode indicar tanto a primeira pessoa do plural
quanto os tantos “nós” górdios do passado português sobre o qual Jorge Fernandes da
Silveira se debruça em seu ensaio sobre Cesário), o poeta se vê obrigado a demonstrar
desdém pela própria literatura e pelos literatos, como que a indicar a união impossível
entre os estratos, separados por abismos históricos e contradições e também pela
impossibilidade de a literatura promover revoluções sociais.
Um longo cortejo de homens e mulheres desvalidos desfila nos poemas de
Cesário: cegos que “rolam os olhos como dois escarros!”, velhos, mandriões, mendigos,
aldeões, prostitutas, “artistas despedidos e desgraçados”, como o velho Camões bêbado
que transita pelo cenário rústico do campo. Tudo o que parece restar de Portugal e da
antiga imagem de glória é uma vasta multidão de esquecidos, talvez nunca antes
cantados ou incorporados pela poesia: “Figuras à margem da revolução comercial,
náufragos da civilização industrial, órfãos da passada euforia expansionista”, como
sublinha mais uma vez Jorge Fernandes da Silveira (2003, p. 154).
O poeta percebe uma nação no fundo esvaziada de histórias e de futuro, e uma
escrita impossível de ser continuada nessa via que se pressente ilusória. Afirma-se, com
isso, neste e em outros poemas de Cesário, a necessidade de uma nova matéria-prima
para a literatura, assente na linha de continuidade entre passado e futuro: isto é, uma
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literatura que capture o presente e dê voz àqueles que habitam do lado de cá do mar e do
muro, aqueles parecem compor a atualidade da nação portuguesa a partir de então.
Horas mortas
(parte IV de “O sentimento de um ocidental”)
[...]
Ah! Como a raça ruiva do porvir,
E as frotas dos avós, e os nómadas ardentes,
Nós vamos explorar todos os continentes
E pelas vastidões aquáticas seguir!
Mas se vivemos, os emparedados,
Sem árvores, no vale escuro das muralhas!...
Julgo avistar, na treva, as folhas das navalhas
E os gritos de socorro ouvir estrangulados
(Verde, 2009, p. 87)

“O sentimento de um ocidental”, assim como “Nós” , estrutura-se através de
uma voz que oscila entre a primeira pessoa do plural e a primeira do singular, fato que
apresenta o sujeito em termos de identificação e distância. Nesse trecho, o sujeito se
endereça a si mesmo no coletivo, porém descartando mitos pátrios pautados na
expansão marítima e na conquista de terras, para refletir, logo em seguida, sobre a
condição presente de seus conterrâneos: a de “emparedados”. A “muralha”, vertente
histórica do muro, surge acompanhada pela “árvore” (aludida em condição de ausência
no poema acima): par bastante recorrente também em Húmus, como na descrição de um
personagem que vive defronte ao “muro” (absurdo): “Mora de um lado o espanto e a
árvore; do outro o absurdo” (Brandão, 2016, p. 10), em que se dá a tensão entre campo e
cidade, natureza e cultura, imagem natural e artificial, verticalidade do céu e
horizontalidade do chão da cidade, expansão e subtração.
Cesário afasta-se da oposição mar × terra para caracterizar a condição do
português (“nós”, os “emparedados”), preferindo, antes, contrapor a cidade a ela
mesma, desdobrando suas relações interiores, suas estratificações e contradições sociais,
suas tomadas de vista parcelares, suas novas escalas e perímetros. A presença da cidade
vem manifestar a consciência das transformações estruturais no homem e no meio, isto
é, nos modos de organização, expressão e percepção do mundo. A cidade não promove
mais vazão aos espaços abertos e aos sentimentos totalizantes da natureza, como fazem
imagens orgânicas e horizontais como a da “árvore”. No entanto, a exploração intimista
de seus ângulos e recantos e a percepção vivaz de seu cotidiano passam também a
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seduzir em Cesário Verde, e a cidade é elevada à condição de matéria poética: “Amo,
insensatamente, os ácidos, os gumes /E os ângulos agudos” (Verde, 2009, p. 35).
Se o muro pode ser considerado um “tipo” arquitetônico, denominação que Aldo
Rossi (A arquitetura da cidade, 1995) confere às primeiras formas arquitetônicas,
constituídas segundo necessidades práticas e aspirações de beleza, e que através de
mutações perduram até hoje nas organizações sociais do espaço, na literatura moderna a
imagem do muro também remete a conotações de certo modo fixas, prototípicas ou
instrumentais – podendo adquirir estatuto metonímico, como vimos acontecer na poesia
de Cesário, em que passa a catalisar uma espécie de totalidade de forças em jogo na
cidade, podendo funcionar também como uma alegoria da divisão, do limite e da
fronteira.
A imagem do muro torna-se, por conseguinte, figura emblemática de uma dada
hostilidade no contexto urbano que pode assumir formas brandas como a relação de
abstração, opressão e apoplexia do sujeito, como também se referir a uma violência
mais intensa, na forma de aniquilamento, morte social e até física do sujeito, como
acontece, principalmente, a partir da instituição das “políticas do muro” na virada da
segunda metade do século XX.
Apesar de adquirir centralidade na poesia de Cesário, ela é tratada como um tipo
ou um dado instrumental. De acordo ainda com Rossi sobre a arquitetura da cidade, ao
contrário do “modelo”, o “tipo” não é feito para ser copiado: “O tipo é, pois, constante,
e se apresenta com características de necessidade; mas, mesmo determinadas, elas
reagem com a técnica, com as funções, com o estilo, com o caráter coletivo e o
momento individual do fato arquitetônico” (Rossi, 1995, p. 27). Os “tipos”
arquitetônicos são aqueles que desde a idade do bronze respondiam ao anseio humano
da criação de uma “pátria artificial”, na qual se buscam controle, segurança e a
constituição de um “microclima”.108 No caso do muro em Cesário, é interessante notar a
maneira pela qual o poeta se apropria dessa peça arquitetônica para ironizar a ideia de
pátria − trabalhando em cima das conotações “estereotipadas” ligadas à imagem. O
108

“Os homens da idade do bronze adaptaram a paisagem às necessidades sociais construindo abrigos
artificiais de tijolos e cavando poços, canais de escoamento, cursos de água. As primeiras casas isolam os
habitantes do ambiente externo e fornecem-lhes um clima controlado pelo homem: o desenvolvimento do
núcleo estende a tentativa desse controle à criação e à extensão de um microclima. Já nas aldeias
neolíticas há a primeira transformação do mundo conforme as necessidades do homem. Portanto, a pátria
artificial é tão antiga quanto o homem” (Rossi, 1995, p. 25).
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estereótipo passa a funcionar como “ponto de fuga dos sentidos” (Orlandi, 2007).109 O
muro é tratado como um dos elementos típicos mais centrais no tecido da cidade,
mobilizado para escrever/reescrever identidades ainda flutuantes num período de
intensas transformações.
A imagem do muro torna-se fixa, alegórica dos sentidos históricos,
civilizacionais e citadinos. Através de sua estrutura prototípica pouco dada a
modelagens e flexibilidade, o muro mimetiza a padronização dos sentidos e a ideia fixa
de limite. Nessa exploração do muro enquanto dado estereotipado, ligado à organização
do espaço e também à noção de perspectiva, Cesário passa a tratá-lo como um elemento
já banalizado na cidade (para o qual o olhar já não atenta), mas que por isso possibilita
também a vertigem da “abstração”, causando “apoplexia” no sujeito.

2.

Todo teatro é um muro branco de música.
(Fernando Pessoa, 2005, p. 218)

A imagem do muro adquire conotações fixas e de certo modo emblemáticas, não
só em virtude dos acontecimentos históricos e da instituição de “políticas do muro” no
decorrer do século XX, mas também após autores modernistas como Cesário Verde,
Raul Brandão (em Húmus, 1917) e Fernando Pessoa (sobretudo na série “O guardador
de rebanhos”, de Alberto Caeiro, publicado na revista Athena em 1925, e alguns poemas
do ortônimo, datados dos anos 1920 e 1930) terem-na empregado de maneira recorrente
como uma imagem antidialética para aludir, alegoricamente, a uma relação de aporia do
sujeito ou dificuldade na constituição da experiência subjetiva. De modo semelhante na
poesia de Pessoa e em Húmus, de Brandão, pode-se dizer que a imagem do muro se
propõe à indagação sobre uma nova relação mental com o mundo físico, encenando o
corte com a alteridade, e o consequente minar da percepção, seja da visão, da fala (no
caso de Húmus, principalmente), seja da experiência imaginativa.
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Eni P. Orlandi, autora ligada à análise do discurso, segundo a qual não existe na cultura nenhum
elemento dotado de total imobilidade de sentidos, propõe um sentido mais crítico em relação ao
estereótipo em As formas do silêncio (2007). Na contramão da concepção negativa do estereótipo,
advinda de uma posição iluminista que, como denuncia a autora, não admite paradoxos e contradições, o
estereótipo é afirmado por ela como “ponto de fuga possível dos sentidos” (2007, p. 124), sobretudo
porque ele se situa em posição privilegiada na relação do homem com a linguagem, podendo funcionar
como um lugar simultâneo de reconhecimento e distância.
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Críticos da razão dialética e da noção de sujeito tradicionalmente instituída,
principalmente pela via do idealismo hegeliano, ambos os autores exploram de modo
radical, seja no plano da imagem, seja no plano da composição das obras110, a tensão
apórica entre antinomias irresolúveis de modo a cessar a possibilidade de síntese,
andamento ou totalidade. O resultado é a composição de uma espécie de “dialética
parada”, como chamou atenção Leyla Perrone-Moisés (2001) sobre o caso da poesia
pessoana e que transpomos também para caracterizar o livro de Brandão. Segundo o
argumento da autora em Fernando Pessoa: aquém do eu, além do outro, se o sujeito é
desdobrado e multiplicado na obra heteronímica, a ideia de centro ou de essência
subsiste em vários de seus poemas, porém, de modo esvaziado ou negativo – embora ela
defenda, por outro lado, um processo de reversão da negatividade em positividade na
poesia pessoana, o que talvez nem sempre aconteça, visto que há poemas, como
veremos, que acenam para uma relação de total aporia ou suspensão de sínteses ou
sentidos –, sendo a imagem do muro uma alegoria recorrente nesse contexto.
De acordo com Perrone-Moisés, apesar dos desdobramentos heteronímicos, o
sujeito pessoano define-se por uma espécie de vácuo ou vazio: “É a falta de ser que
exprime a riqueza de muitos” (2001, p. 6), sendo o “drama em gente” o resultado de um
trabalho sobre o negativo.111 Nessa mesma linha, Pessoa se utiliza em diversos
momentos do método dialético, mas a partir de “uma simulação do processo hegeliano
de relação entre o Um e o Múltiplo” (2001, p. 37). A dialética de Pessoa torna-se,
portanto, “fingida”, à medida que tese e antítese não levam a nenhuma síntese ou
ultrapassagem.
No radical niilismo de Húmus, de Raul Brandão, em que o elemento espacial do
muro se torna um dos protagonistas centrais, encontramos manifestação semelhante, em
que se dramatizam a desconfiança nos caminhos evolutivos da história e na ideia de
progresso ou totalidade, a crítica à metafísica, a descrença em relação ao percurso
civilizatório e às estruturas racionais que concebem a temporalidade em termos
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Referimo-nos ao jogo heteronímico no caso de Pessoa e à constituição da ação em Húmus.
Entretanto, Perrone-Moisés defende o movimento de reversão na obra pessoana do “ninguém” em
“alguém”: “A negatividade de Pessoa não é uma negação, mas uma força produzindo mitos, que eludem o
nada e o transformam em tudo” (Perrone-Moisés, 2001, p. 6).
111
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dialéticos. O que decorre é o espanto ante a fragmentação excessiva, o vácuo, a falta de
sentido.112
Em Húmus, romance filosófico de caráter aberto e gênero variado, publicado em
1917113, a duplicação da imagem alegórica do muro torna-se uma espécie de motivo
central dessa narrativa fragmentária e radical, carregada de conotações metafísicas.
Misto de diário e romance, o livro de Brandão traz reflexões que se alternam entre duas
vozes, estruturadas em torno de monólogos interiores do autor/narrador e de seu alter
ego Gabiru, filósofo lunático e visionário,114 cuja prosa aforística, de reflexão vigorosa e
radical, é frequentemente comparada à de Nietzsche de Humano, demasiado humano
(1878), possível referência na constituição do personagem. O muro, fragmento da antiga
muralha que cercava a aldeia onde vivem os personagens, torna-se ele próprio
personagem central de uma história de aporias, estagnação e não ser, passando a
dramatizar o vazio e a encenar uma espécie de interdição da consciência ao postar-se,
simbolicamente, como imagem-espelho de um sujeito cindido que se sente reduzido à
insignificância pelos hábitos petrificados e pelo “absurdo” de uma vida “fictícia”:
[...] Entre mim e mim interpõe-se um muro. O drama não tem
personagens nem gestos, nem regras, nem leis. Não tem acção. Passase no silêncio, despercebido, entre mim e mim. É um debate perpétuo
(Brandão, 2016, p. 63).
Tudo isto cimentado para séculos. Cada barrote foi pregado com um
destino, cada bloco metido na terra para se lhe erguer em cima não
uma parede, mas uma ideia, uma vida, uma alma – tudo isto tem uma
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A ação neste que pode ser chamado de “drama psicológico” se torna também “parada”, visto que os
personagens são apresentados em interação com a pequena vila onde moram, mas a ação não se cumpre a
não ser na interioridade das mesmas, cujas vozes se cruzam com a do narrador. A narrativa é então
estilhaçada em impressões, angústias, memórias, relatos traumáticos.
113
Há três versões de Húmus: a primeira é de 1917, publicada no Porto pela Renascença Portuguesa e
reeditada pela Bertrand (Lisboa) em 2016, versão que optamos por citar. A segunda foi publicada no Rio
de Janeiro em 1921, pelo Anuário do Brasil, e a terceira, resultado de uma refundição, foi editada em
Lisboa, pelas Livrarias Aillaud & Bertrand, em 1926, como explica Maria João Reynaud, uma das
principais estudiosas de sua obra (2015). A terceira e última versão é até hoje a mais difundida, visto que
alterada pelo autor. A edição crítica de Reynaud segue esta última, editada em 2015, pela Relógio
D’Água Editores (Lisboa). Embora consultemos bastante esta edição, optamos por citar aqui a primeira
versão de 1917, como aludimos acima, reeditada pela Bertrand, em conjunto com a 11×17 Editora, em
2016, visto que nos interessa observar os dados históricos referentes à maneira como a imagem do muro
aparece já em 1917. Além disso, essa versão problematiza a estagnação e a aporia mais do que as versões
seguintes, visto que, nesta edição, a vila é caracterizada como um espaço fechado, enquanto nas seguintes
se torna um espaço aberto à infinitude pela ação transformadora do sonho, como indica Reynaud: “A
eclosão da eternidade no espaço ‘vila’ destrói o tabique entre a vida aparente e a vida autêntica” (2015, p.
28).
114
“É o Gabiru que se põe a falar sem tom nem som. Um homem absurdo. Olhos magnéticos de sapo. É
uma parte do meu ser que abomino, é a única parte do meu ser que me interessa. Às vezes deita-me tinta
nos nervos. Fala quanto menos o espero. Chamo-o, não comparece” (Brandão, 2016, p. 26).
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camada de bolor e se impregnou de desespero (Brandão, 2016, p.
21).115

De modo mais radical do que na poesia de Cesário, o muro em Húmus pode ser
lido também como uma imagem emblemática de um novo tipo de relação identitária
posta em crise, do sujeito diante dos novos espaços urbanos em confronto com velhos
modelos ou representações, como indica o dado histórico da muralha medieval –
sobretudo se considerarmos que a obra de Brandão, caracterizadamente autobiográfica,
se passa em uma vila histórica semelhante a Guimarães, cidade onde viveu o autor,
conhecida como fundadora da nação portuguesa.116
A presença alegórica do muro em Húmus, caracterizada pela natureza
fragmentária da imagem apresentada enquanto ruína, opera por meio de um jogo de
interfaces entre a vivência subjetiva – o olhar fissurado sobre a consciência, a
experiência do limite, a reflexão metafísica sobre a finitude, sobre as fronteiras entre
razão e sonho, vida e morte, civilização e natureza117 – e a experiência histórica,
caracterizada pela vida social na vila, pela crítica do status quo e das representações
identitárias, pelo drama da existência superficial e absurda no âmbito das aparências e
também no âmbito da linguagem. Interface entre aquilo que é visível na superfície da
vila e aquilo que se recusa à visão ou ao entendimento. Ao dramatizar a disjunção, a
imagem alegórica e recorrente do muro torna-se motivo central do livro, figura pensante
115

[...] Por trás daquela parede fica o céu infinito. Para não morrer de espanto, para poder com isto, para
não ficar só e doido é que inventei a insignificância, as palavras, a honra e o dever, a consciência e o
inferno. Ainda o que nos vale são as palavras, para termos a que nos agarrar. É então um mundo de
fórmulas a que eu obedeço e tu obedeces? O nosso mundo não é real: vivemos num mundo como eu o
compreendo e o explico. Não temos outro. [...] Na verdade, o que eu não posso é ver, o que eu não quero
é ver! (Brandão, 2011, pp. 18-19).
116
Dado admitido também por Maria Reynaud: “Embora o narrador de Húmus omita o nome desta vila, é
admissível que se trate de Guimarães” (Reynaud, 2015, p. 39). Guimarães é conhecida como “cidade
berço” devido ao fato de ter sido a sede administrativa do Condado Portucalense, fundado por D.
Henrique e por seu filho D. Afonso Henriques, primeiros reis portugueses, que venceram os mouros
na Batalha de São Mamede, travada na periferia da cidade em 24 de junho de 1128 – evento de
importância para a formação da nacionalidade portuguesa. Após a Reconquista, contudo, o centro
administrativo foi transferido para Coimbra em 1129. Disponível em: <https://www.cmguimaraes.pt/pages/921>. Acesso em: 19set. 2018.
117
“Meditação sobre o homem em face da finitude”, segundo a formulação sucinta de Maria João
Reynald (2015, p. 10), no prefácio à edição das obras completas, em que a autora também escreve: “Sob o
signo da ruptura”, a sua escrita traz dentro de si o germe da destruição de qualquer sentido estável, de
qualquer poder de edificação de um mundo possível que fosse regido pelas leis da harmonia e da
verossimilhança. Citamos também Jacinto Prado Coelho, que, em artigo sobre Raul Brandão, formula
interpretação semelhante: “A acção capital do Húmus consiste no choque entre o mundo aparente e o
mundo autêntico, ou, talvez melhor, na descoberta desnorteante, súbita como um relâmpago, da existência
de algo monstruoso, informe, que fica do outro lado, algo que mexe, avança, com uma força que revolve
tudo.” (Coelho, 1977, p. 235).
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da escrita, capaz de encenar a cisão do sujeito, a vivência dual do espaço e das relações
sociais, e a crise constitutiva das representações diante de um novo estar no mundo.
O livro expõe, por um lado, a disjunção constitutiva em relação à arquitetura do
muro, entre seus dados positivos de participação na composição da fisionomia da cidade
e, por outro, o protagonismo em políticas historicamente pontuais de violência desde o
período medieval, recalcadas pelos processos civilizatórios e pelas estruturas
ideológicas que colaboram, por sua vez, na constituição do sujeito, na formação dos
discursos hegemônicos e na criação de uma consciência coletiva e nacional.
No livro, a relação historicamente crítica é transposta para pensar a situação do
sujeito moderno, visto que a imagem refratária do muro propõe uma aporia capaz de
explicitar a relação de violência que subjaz à ideia de razão unitária do sujeito e a
dúvida em relação à ética dúplice da civilização, em seu jogo entre aparência e verdade,
bem como entre as representações identitárias tradicionais e a manifestação de uma
nova conjuntura social e histórica.
Em Húmus, o muro torna-se imagem figurativa do processo trágico de
dissolução ou dilaceramento da consciência unitária e cognoscente – representação esta
que tem implicações tanto no plano psicológico e individual quanto no coletivo ou
social, visto que o muro acaba por operar também, de maneira irônica, como uma
espécie de ícone nacional: leitura que se admite desde a poesia de Cesário Verde, e que
aponta para uma espécie de falência do mito da nação.
Nesse contexto, o muro torna-se uma imagem de confluências, ainda que
observe de maneira exemplar a constituição de um espaço dificultoso entre sujeito e
mundo, marcado pela experiência de perda e fragilidade ontológica. Assim, para além
de uma caracterização uníssona do espaço ou do cenário, o elemento refratário do muro,
com sua superfície fixa, lisa e impenetrável, compõe, por conseguinte, uma imagem
disjuntiva, antipoética ou antilírica, em que o dado concreto e visível não colabora ou
não se presta a participar dos processos inteligíveis usuais de constituição identitária do
sujeito – processos que não respondem mais aos elementos tradicionais da arquitetura
da cidade, como é o caso da muralha medieval, outrora pertencente ao “baixo contínuo”
da cidade (Jean Starobinski, 2000), que evocava os ritmos e os lugares antigos,
participantes de “uma paisagem recentrada e de um tempo reodernado”, tal qual uma
cidade medieval organizada ao redor da igreja e do campanário, assente em uma visão
religiosa ou simbólica do mundo.
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De modo semelhante, a presença do muro em Húmus, embora apareça em sua
vertente histórica, no início da narrativa, como “restos de muralha” ligados à fundação
da cidade, acaba por alegorizar a suspensão dos historicismos118. Sem serventia na
atualidade da cidade, a muralha é descrita como “escada encravada nos alvéolos das
paredes que não conduz a nenhures”, cercando a “vila encardida” onde vivem o
narrador e seu alter ego, o filósofo Gabiru, que “Mora num velho pardieiro encostado à
muralha, abafado de um lado pela muralha da vila, que à noite redobra de proporções”
(Brandão, 2011, p. 27).
As vozes entre o narrador e o filósofo Gabiru confundem-se, mesclando-se, por

vezes, à voz de Joana, outra personagem central do livro, mulher cheia de “sofrimento”
e “ternura”, que também cisma diante do muro: “Até para lhe sorrir se esconde, e põe-se
então a olhar o muro (vou-te dizer o sítio), a falar com o muro, a queixar-se à grande
nódoa de humidade na parede” (2011, p. 29). O muro torna-se pano de fundo da história
não só porque cerca a vila onde vivem os personagens, mas também porque contabiliza
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Somente no decorrer da narrativa, conforme a trágica história entre os personagens é revelada – como
a morte da esposa de Gabiru, o destino de Joana, a revelação de histórias de remorso no passado, como o
roubo de um recém-nascido, o suicídio de D. Restituta, que havia criado o filho em segredo e que morre
para que a história permaneça desconhecida diante do casamento desse filho com uma dama da
sociedade, etc. –, é que o leitor sente que certos nós são desatados e a impressão de estagnação é
dissolvida, como se o narrador conseguisse derrubar o muro simbólico e movimentar ou criar consciência.
O senso histórico aparece de modo mais explícito, então, a partir desse momento na narrativa, como nos
seguintes trechos que destacamos entre as páginas 165 e 167 do livro, únicos que trazem reflexões
históricas mais pontuais sobre as divisões de classe, a centralidade do status e do dinheiro na vida das
pessoas e as tragédias envolvidas no processo de hierarquização do poder: “Roubar já não se chama
roubar. Este homem que comanda uma frota da Baía a Túnis é um financeiro e um poeta. Faz a fome e a
fartura. Arruína um povo – e enriquece. Uma revolução, dois, três navios vão pelos ares... Mais negócio,
melhor negócio. Este médico, este advogado, este honrado comerciante, exploram-te. Enriquecem.
Desçamos na escala: ali à esquina levam-te a carteira com uma nota de dez mil réis. A isto é que se chama
roubar” (2011, p. 165). “Não hesitemos em modificar a educação. Tudo o que fizermos noutro sentido é
perigoso. Pobres educam-se como pobres, ricos educam-se como ricos. Formemos classes – as de cima e
as de baixo. O problema da educação é um problema capital. O corpo médico também evolucionou. A sua
grande missão consiste em matar, em suprimir os sifilíticos, os paranoicos, os tuberculosos, todos os que
constituem um perigo para a Humanidade futura. O futuro há de dividir a História em três períodos: o dos
senhores; o da Igreja que manteve os desgraçados na subordinação, prometendo-lhes o reino dos céus; o
dos escravos...” (2011, p. 166). É nesse momento que o muro passa a ser atualizado no presente da
narrativa: “A vida modifica-se noutro sentido. Falta ternura ao mundo. Acabou a piedade que provinha de
nos sentirmos transitórios e o egoísmo redobra. Os ouvidos cerram-se de todo à desgraça. A base da
existência é um cálculo. As manias engrandeceram. Acabou o amor, a mulher é um mero animal de presa.
[...] Sobre as tábuas e os muros só se leem cartazes de unguentos, pílulas, remédios secretos ou máquinas
de escrever. Todas as florestas se converteram enfim em papéis, jornais, Séculos; todas as aves do céu em
chapéus de mulher” (Brandão, 2011, p. 167). Nesse percurso, uma revolta acontece no final do livro (mas
apenas na primeira versão de 1917), esmagada pelas classes dirigentes. Nas versões ulteriores, o
acontecimento é suprimido e a história acaba de modo indefinido.
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histórias de recalques119, reivindica uma experiência-limite, faz “cismar”, submete os
personagens a um senso de vazio, evidencia o absurdo de um real reduzido à
insignificância e à superfície. É frequentemente contraposto à organicidade da “árvore”
descrita com “ternura”, a crescer simultaneamente para o “céu” e para a terra:
[...] Por trás daquela parede fica o céu infinito (2011, p. 18).
[...] A noite é de aparato. A lua de coral sobe por trás da montanha em
osso, e depois na chanfradura das ameias. Mais flores –todos os
galhos dão flor. Sente-se, quase se ouve, a dor das árvores, dos seres
vegetativos, ao terem de apressar, de modificar sua vida lenta,
dispersos em ternura (2011, p. 31).

A árvore cumpre a vida e o sonho. Enquanto metáfora orgânica e imagem
perceptiva, expõe outros dados da visibilidade, é capaz de unir “matéria, espírito e
concentração”, assim como em “O mistério é este e mais nenhum, é exprimir como o
que é espírito se transforma em matéria, como a poeira se condensa, como a alma se faz
corpo” (2011, p. 33)120. O muro, em contrapartida, é uma imagem inorgânica, literal e
concreta, que expõe a superfície e o lado “fictício” da vida, feita de hábitos lentamente
acumulados, simulacros, friezas, cálculos, máscaras e representações: “Construímos ao
lado outra vida falsa, que acabou por nos dominar. [...] Construímos cenários e
convencionamos que a vida passasse segundo certas regras. Isto é a consciência, isto é o
infinito... Está tudo catalogado” (2011, p. 16). Ícone da vida compartimentada, o muro
consubstancia o real em falta: “O nada ou uma coisa que minha imaginação não atinge”
(2011, p. 38). O muro é uma imagem sem fundo que não movimenta a imaginação, a
visibilidade e a linguagem. É uma imagem do imobilismo, do limite e da superfície
contraposta à profundidade da natureza e da alma:
[...] Que há dentro deste ser, que não tem limites? Que há dentro deste
ser de real e verdadeiro? Cada um assume proporções temerosas.
Caem lá dentro palavras, sentimentos, sonho – é um poço sem fundo,
que vai até a raiz da vida. À superfície todos nós conhecemos. Depois
há outra camada, outra depois. Depois um bafo. Ninguém sabe do que
é capaz, ninguém se conhece a si próprio quanto mais aos outros, e só
à superfície ou lá para muito fundo é que nos tocamos todos como as
árvores de uma floresta – no céu e no interior da terra (2011, p. 47).

119

Entre elas a história trágica de um bebê roubado, da mãe que criou o filho ilegítimo às escondidas e do
filho que mais tarde precisa renegar a mãe (levando-a ao suicídio) e as origens humildes para realizar um
casamento como uma dama distinta da sociedade.
120
Visionário, o filósofo Gabiru é descrito como aquele capaz de ver aquilo que é invisível aos olhos:
“Para ele estas coisas etéreas são visíveis. Vê tão exatamente como eu te vejo a ti a paixão, o ódio, o
amor, os grandes fluidos desgrenhados de ouro, de piedade e de gênio” (Brandão, 2011, p. 27).
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[...] A vida é fictícia, as palavras perderam a realidade. [...] As letras
assinadas, as letras protestadas deste ser aborto, o exagero minúsculo.
[...] Desaparecendo a convenção e as palavras, que vai sair daqui de
temeroso e de ridículo? (2011, p. 49).
[...] As palavras formam uma arquitetura de ferro. São a vida e quase
toda a nossa vida – a razão e a essência desta barafunda. É com
palavras que construímos o mundo. É com palavras que os mortos se
nos dirigem. É com palavras, que são apenas sons, que tudo
edificamos na vida. Mas agora que os valores mudaram, de que nos
servem estas palavras? É preciso criar outras, obscuras, terríveis, em
carne viva, que traduzam cóleras, o instinto e o espanto (2011, p. 127).

Enquanto elemento padronizado, ligado ao convencional linguístico e
ideológico, o muro pode ser lido também como uma imagem que se recusa ao
movimento de metaforização da linguagem poética, manifestando uma espécie de
mudez, linguagem acossada, superfície sem fundo, elemento de recalque que interdita a
visão, a imaginação, a capacidade associativa de produção de imagens e de sentido,
mesmo quanto tal proposição não chega a ser tematizada de maneira clara, mas intuída
sem ser refletida ou formulada. Isto é, mesmo quando o muro passa a ser um motivo
operatório, a encenar dificuldades de linguagem e fricções representativas.
Destituída de “aura” em Húmus, a imagem do muro é, no entanto, ressentida
como um dado negativo e antidialético, porque refratária ao sujeito e à composição do
sentido, isto é, incapaz de estabelecer uma relação entre sujeito e objeto, sujeito e
mundo – embora explorada artisticamente pela primeira vez depois da poesia de Cesário
Verde. Como veremos nas seções seguintes, a imagem dialética do muro passa a ser
explorada de modo “positivo” (porque produtora de sentidos políticos) pelos poetas
neorrealistas, que tratam a cidade de modo documental, à maneira das fotografias.
Enquanto elemento da cidade e pano de fundo da narrativa em Húmus, o muro
faz confluir de modo reflexivo linguagem, sujeito e espaço. Metaforiza a cisão do
sujeito, dividido entre duas vozes que eclodem através da escrita, e através da vivência
profunda das dicotomias realidade e sonho, superfície e fundo, civilização e natureza,
sociedade e instinto, morte e vida, persona e sombra, absurdo e espanto. Contudo, no
decorrer da narrativa, essas dualidades passam a cessar de maneira trágica conforme o
narrador adquire consciência de já se ter perdido qualquer possibilidade de existência
verdadeira para além do simulacro e do invólucro racional – pelo menos na primeira
versão de 1917, mais radical que as demais (de 1921 e 1926), em que a dimensão
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onírica não se realiza da mesma maneira como acontece nas versões seguintes.121 Ou
seja, as tensões em Húmus continuam operantes122, mas a possibilidade de
movimentação dialética é suspendida a partir da constatação de que a oposição
aparência × essência é estruturalmente falsa: “[...] O maior drama é o das consciências.
O maior drama é arredar todos os trapos da vida, para poder olhar a vida cara a cara. O
maior drama é ficar só com o vácuo e em frente ao espanto. É dizer: nada disto existe”
(Brandão, 2011, p. 83).
Diante da tensão apórica entre antinomias irresolúveis, cessa a possibilidade de
síntese e andamento. A obra dramatiza, através da presença alegórica do muro no plano
da figuração e da destituição da ação no plano da narrativa, uma espécie de dialética
parada123: expressão de desconfiança nos caminhos evolutivos da história e na ideia de
progresso; desconfiança em relação ao percurso civilizatório e às estruturas racionais
que concebem a temporalidade em termos dialéticos. O que decorre é o espanto diante
do vácuo e da falta de sentido, ecoado no trecho abaixo, na voz de Gabiru, cujas
palavras, assim como o trecho transcrito acima, parecem até “antecipar” a poética do
fingimento pessoano124, bem como a explosão heteronímica:

121

Na primeira versão, a estagnação da vila é mais marcada, visto ser ela um espaço fechado, em
contraposição ao espaço aberto à infinitude da segunda e da terceira versão. Ao contrário das versões
seguintes, que terminam com um fim aberto e inconclusivo, a história, na primeira versão, se conclui com
uma revolta popular duramente esmagada, dando um desfecho caracterizadamente circular e fechado à
narrativa. Nessa conjuntura, o muro é o motivo mais central na primeira versão de 1917, o que justifica
nossa escolha em trabalhar com ela. Sobre a questão do sonho, na primeira versão, ele participa,
juntamente com o dado oposto da razão, de uma tensão irresolúvel, ao passo que, nas versões seguintes, o
sonho se realiza se põe em movimento, como comenta Reynaud: “A vila, que na primeira versão se
apresentava como um espaço fechado, torna-se, a partir da segunda versão, um espaço aberto à infinitude,
pela acção transformadora do sonho [...] A verdade é que seu sonho acaba por realizar-se e os habitantes
da vila descobrem com estupefação que já não há morte. Mas, abolida a morte, o céu, o inferno e Deus
deixam de ser necessários. Numa vila caótica, em que os mortos saem das sepulturas, todos podem dar
livre curso aos instintos e entregar-se às suas paixões reprimidas. [...] Uma leitura atenta de Húmus levanos a concluir que o Gabiru não é apenas o duplo do narrador (o seu ‘eu’ mais fundo), mas a instância do
discurso que lhe permite realizar, no plano ficcional, o ‘sonho de não morrer’. Agindo sempre no plano
onírico, acaba por ser ele a desempenhar o papel de actor principal. Por acção do seu ‘sonho’, a ‘vila’ vai
transformar-se numa ‘outra vila’ – e numa outra vida – em que cada um se deixa guiar pelas paixões e
pelos instintos desde sempre recalcados” (Reynaud, 2015, pp. 26 e 28).
122
Novamente citamos Reynaud, que comenta sobre a estrutura dialética de Húmus: “Há uma tensão
dialéctica entre um princípio que se mantém estável e uma compulsão para a mudança que parece
corresponder a uma inquietação fundamental, relacionada com a experiência íntima da criação e os
limites da palavra. Raul Brandão pressente que a escrita só se realiza à medida que que afirma a sua
própria impossibilidade. Húmus é uma obra em devir pela tensão ininterrupta que se estabelece entre a
palavra e o pensamento” (Reynaud, 2015, p. 16).
123
“A escrita brandoniana aspira a ser o espelho da liberdade espiritual própria de um pensamento que
recusa a identificação hegeliana da verdade com a totalidade, para apenas perseguir uma verdade
fragmentária e fugaz” (Reynaud, 2015, p. 17).
124
Conforme também o seguinte trecho de Húmus: “Eu sou um actor, eu sou actor de mim mesmo:
represento sempre até quando sou sincero; até quando digo o que sinto, é outro, e noutro tom de voz, que
diz o que sinto...” (Brandão, 2011, p. 128).
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De um lado a matéria, de outro o espírito. De um lado, a consciência,
debate, luta, do outro a impassibilidade, a fatalidade inexorável.
Nenhum grito a perturba. De um lado a vida gasta num segundo, do
outro a sucessão ininterrupta dos séculos, indiferente e eterna. Como o
acaso é atroz, a não ser que outra coisa nos espere. Ilusão, mentira,
estúpido? Mas eu é que faço a verdade e a mentira. Eu é que a crio à
custa de dor. Dou-lhe o meu bafo e a minha alma. Deus cria-me a mim
– eu crio Deus. Uma verdade pode ser abjecta, uma mentira pode
construir outro mundo – outro Universo – outro céu. [...] Esforço
inconsciente de larva, com um destino a cumprir e léguas de granito a
romper. Tirámos o mundo do nada. Levou séculos e séculos – mas
tirámo-lo do nada. [...] Qual é o teu verdadeiro ser? Eu mesmo não sei.
Dá-me um trabalhão encontrá-lo e acho-me sempre em frente de
cacos, a que não consigo dar unidade (Brandão, 2011, pp. 122 e 129).

O trecho alinha-se a um longo veio da tradição reflexiva na literatura portuguesa,
observada sobretudo na expressão intertextual “entre mim e mim”125, no trecho citado
“Entre mim e mim interpõe-se um muro. O drama não tem personagens, nem gestos,
nem regras, nem leis. Não tem ação. Passa-se no silêncio despercebido entre mim e
mim” (Brandão, 2011, p. 63), este trecho, assim como aquele transcrito acima,
demonstra ainda uma série de afinidades com a literatura de Fernando Pessoa, com
quem Raul Brandão não travou muito contato, apesar de contemporâneos126. A par da

125

“Entre mim e mim” estabelece intertexto com célebres poemas analíticos da literatura portuguesa,
como “Vilancete”, de Bernadim Ribeiro, que traz o verso “Entre mim mesmo e mim”, e “Cantiga”, de Sá
de Miranda, mais conhecida pelo verso de abertura, “Comigo me desavim”. Os dois poemas exerceram
também influência sobre outro poema bastante conhecido acerca da representação do sujeito cindido na
literatura moderna, de Mário de Sá-Carneiro, escrito em 1914, mas publicado posteriormente: “Eu não
sou eu nem sou o outro /Sou qualquer coisa de intermédio: /Pilar da ponte de tédio /Que vai de mim para
o outro”. Sá-Carneiro transpõe a análise abstrata da consciência sobre si mesma em imagens
concretizantes como a da ponte, incomum no vocabulário lírico tradicional e próxima, semanticamente,
da imagem estranha e central do “muro” em Húmus.
126
Raul Brandão era duas décadas mais velho que Pessoa, tendo nascido em 1867. Já era autor
consagrado quando Pessoa estreou e provavelmente influenciou o poeta, visto que era muito próximo de
Teixeira de Pascoaes (autor também próximo a Pessoa), com quem Brandão trocou inúmeras cartas entre
1914 e 1917, relatando sobre a feitura de Húmus, cujo primeiro capítulo foi também publicado na revista
Águia em 1917, através do estímulo de Pascoaes, conforme observa Reynaud, indicando trechos
transcritos da correspondência entre ambos (Reynaud, 2015, pp. 17 e 18). Segundo a autora, no espólio de
Brandão as referências mais antigas a Húmus, bem como as anotações, datam de 1909. Já Pedro Eiras,
crítico que relacionou Brandão a Pessoa em sua tese de doutorado, intitulada Esquecer Fausto. A
fragmentação do sujeito em Raul Brandão, Fernando Pessoa, Herberto Helder e Maria Gabriela Llansol
(2005), observa que, apesar de tão experimental quanto Álvaro de Campos, “Brandão vira as costas
a Orpheu, Pessoa finge que não o lê, e vice-versa, não há ali comunicação possível”. Disponível em:
<https://www.publico.pt/2017/03/15/culturaipsilon/noticia/raul-brandao-a-outra-modernidade-que-ageracao-de-orpheu-ensombrou-1765202>. Acesso em: 31dez. 2017.
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noção de “drama sem ação” ou “drama estático”, como vai denominar Pessoa127, há
diversas confluências entre os dois nos temas, no vocabulário e no tratamento da
matéria literária, no caso de Húmus, nomeadamente o pendor metafísico, a ideia de
sonho irrealizável ou impossível, a complexidade de vozes e de gêneros, a reflexão
sobre o papel da representação, das máscaras, das fórmulas e das palavras vazias.
De fato, há diversos trechos de Húmus, como este acima, que nos dão a
impressão de estar lendo Pessoa – seja na voz de Alberto Caeiro (mesmo que Caeiro
siga caminho contrário em relação às instruções de Gabiru) em: “Na árvore vê a alma da
árvore, na pedra a alma da pedra. Deforma tudo. Põe a mão e molha. Distingue o sonho”
(Brandão, 2011, p. 26), seja na do ortônimo, como em “Vivo entre quatro paredes e
entre quatro paredes analiso e comento e construo o universo. Fora desse casulo nada
existe para mim. Sucede, porém, que da parte de fora é que está o resto...” (Brandão,
2011, p. 59).
Na poesia pessoana, o muro também é uma das imagens mais centrais, presentes
em poemas afirmadores do “Interseccionismo”, como é o caso de “Chuva oblíqua”128;
em poemas que discutem a questão da representação, na série “O guardador de
rebanhos”, assinada por Alberto Caeiro, como veremos adiante; e em poemas que
refletem sobre o “fingimento”, como é o caso deste poema do ortônimo transcrito
abaixo, publicado em 1933. A título de ilustração, cotejemos o último trecho
supracitado de Húmus (“Vivo entre quatro paredes e entre quatro paredes analiso e
comento e construo o universo. Fora desse casulo nada existe para mim. Sucede, porém,
que da parte de fora é que está o resto...”) com este poema do ortônimo, construído a
partir da imagem do muro:
127

Não se sabe a data precisa em que Pessoa providenciou a seguinte definição de teatro estático, incluída
em Páginas de Estética e de Teoria Crítica Literária. Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho
(orgs.). Lisboa: Ática, 1966, p. 113: “Chamo teatro estático àquele cujo enredo dramático não constitui
acção – isto é, onde as figuras não só não agem, porque nem se deslocam nem dialogam sobre
deslocarem-se, mas nem sequer têm sentidos capazes de produzir uma acção; onde não há conflito nem
perfeito enredo. Dir-se-á que isto não é teatro. Creio que o é porque creio que o teatro tende a teatro
meramente lírico e que o enredo do teatro é, não a acção nem a progressão e consequência da acção –
mas, mais abrangentemente, a revelação das almas através das palavras trocadas e a criação de situações
[...] Pode haver revelação de almas sem acção, e pode haver criação de situações de inércia, momentos de
alma sem janelas ou portas para a realidade”.
128
O muro é uma das imagens mais centrais e perturbadoras do poema “Chuva oblíqua” – poema já
bastante analisado pela crítica, afirmador do Interseccionismo proposto por Pessoa. Mas é uma imagem
mediadora que opera uma fusão, podendo remeter-se ao papel branco onde se escreve o poema ou à tela
vazia. Não é uma imagem relacionada ao esvaziamento do sujeito, como estamos lendo em Caeiro e no
ortônimo. Cf. análise do poema realizada por Caio Gagliardi em Dicionário de Fernando Pessoa. Lisboa:
Editorial Caminho, 2008, p. 158.
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Contemplo o que não vejo.
É tarde, é quasi escuro,
E quanto em mim desejo
Está parado ante o muro.
Por cima o céu é grande;
Sinto árvores além;
Embora o vento abrande,
Há folhas em vaivém.
Tudo é do outro lado,
No que há e no que penso.
Nem há ramo agitado
Que o céu não seja imenso.
Confunde-se o que existe
Com o que durmo e sou.
Não sinto, não sou triste.
Mas triste é o que estou.
(Pessoa, 2006, p. 155)

A estaticidade do muro contrapõe-se à abrangência e mobilidade da natureza;
porém, a dualidade entre cultura e natureza já não mais oferece resposta, visto que a
noção de essência é descartada no final do poema, quando o sujeito equipara o ser ao
estar.
Se estivéssemos no plano da visão sensível e o muro cercasse o espaço do sujeito,
provavelmente de um quintal ou de um jardim da casa, poderíamos dizer que o poema
recorre à perspectiva, mimetizada, no plano externo, pela regularidade métrica e
proposta, no plano interno, pela geometria imagética do muro, que situa o campo de
visão entre o plano frontal da imagem, o fundo ou o “ponto de fuga” fornecido pela
linha do horizonte, onde convergem as linhas ou pontos de observação, como nos versos
“Nem há ramo agitado /Que o céu não seja imenso”. Pontos estes que deveriam resultar,
segundo as leis da perspectiva, em um “polo” ou “centro da perspectiva”: esvaziado,
entretanto, no poema, como indicam os versos “Contemplo o que não vejo”, [...] “E
quanto em mim desejo /Está parado ante o muro”, bem como “Tudo é do outro lado”.
Apesar de enumerar dados espaciais visíveis, como as folhas das árvores no alto e o
muro à frente do sujeito, o plano da visão que se constitui parece ser antes interior,
mental ou inteligível, visto que a tarde cai, a luz cessa e com ela a visão. A imaginação
atua, então, na composição do espaço (“Sinto árvores além”, “Contemplo o que não
vejo”), fazendo do muro uma imagem duplicada entre o sensível e o inteligível.
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Desse modo, a partir da visualidade concretizante e reconhecível do muro, Pessoa
cria um “visual estranho”, acrescido pela distorção da perspectiva, em que a noção de
centro é desfocada ao ser deslocada para a margem (representada também pelo
paralelismo visual entre o “muro” e as palavras ligadas ao estado ou ao estatuto do
sujeito, como “vejo”, “desejo”, “outro lado”, “penso”, “sou” “estou”, situadas todas ao
final de cada verso). O “foco” é transferido ao “ponto cego” da superfície plana do
muro, normalmente relegado à margem ou ignorado pela visão, devido às suas
conotações óbvias que se relacionam às funções fixas de limite e divisão. Afinal, assim
como outras barreiras físicas e obstáculos na cidade, o muro oferece moldura ou suporte
ao olhar, orienta a apreensão do espaço, condiciona o campo de visão ou a paisagem.
Surge, portanto, como elemento passageiro ao olhar, instrumental apenas, oferecendo-se
como pano de fundo ou moldura de uma cena, e não como objeto para o qual se olha
demoradamente ou se dedica atenção. O muro pertence antes à ordem do relance, da
olhadela automática e habitual, e ao ser deslocado no poema acima para o centro do
olhar demorado do sujeito promove uma espécie de fricção nos modos como
interpretamos o espaço da cidade ou percebemos o real.
O senso de inteireza do sujeito, que se cumpriria no enquadramento totalizante dos
“pontos de fuga” em interseção, não acontece, e a única identificação possível ocorre
com o plano frontal e esvaziado do muro, o qual inverte a movimentação de
convergência, tornando-se ele próprio o centro de convergência em direção ao “nada”
do sujeito. A referência implícita ao par “tudo” ou “nada”, repetição comum na poesia
pessoana, aparece de modo elíptico no verso “Tudo é do outro lado”, deixando
subentendido o “Nada” que reside do lado de cá do muro. “Tudo é do outro lado /No
que há e no que penso”: aquilo que o sujeito é ou pensa coincide com os fenômenos
exteriores, para lá do muro, em alusão ao que é móvel e múltiplo. O espaço essencial de
sua interioridade encontra-se esvaziado – tal como a relação estabelecida no trecho
acima de Brandão, entre a interioridade esvaziada e a plenitude do mundo exterior –,
constatação que paradoxalmente entristece o sujeito.
Assim, a imagem concreta e reduzida do muro, com seus dados indiciais, parece
ser a única nesse poema que dá a ver o estado interior, complexo e abstrato da
consciência. A única que dá a ver aquilo que o sujeito não pode ver, aquilo (ou “isto”,
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como é referido em outros poemas129) sobre o qual se detém: tudo que vê, sente e deseja
está “parado ante o muro”. Os elementos orgânicos, imagens perceptivas e móveis como
o céu, a folha, a árvore e o vento, aliadas do lirismo tradicional, tornam-se aqui
distantes, mediadas demais, surdas.
É nesse sentido que situamos o par críptico: “Nem há ramo agitado /Que o céu não
seja imenso”, os quais podem ser lidos tanto como indicação de imobilidade, em
paralelo com a imagem do sujeito diante do muro, quanto para indicar o sentido
contrário de totalidade da natureza em que um só ramo a balançar levaria à percepção
do céu aberto, como ficou sugerido acima, na análise do uso da perspectiva. De todo
modo, o enunciado torna-se indireto, difícil, causando rumor e contribuindo para o
efeito de distância em relação à natureza.
Tanto os elementos da natureza quanto a interioridade do sujeito parecem dotados
de irrealidade porque incapazes de ser apreendidos por uma consciência cada vez mais
afastada ou esvaziada. A aparição das imagens exteriores depende de um recorte
subjetivo, um ponto de vista ou suporte que é posto em causa no poema. A perda do eu
acarreta a perda da realidade do mundo, e a imagem do muro acaba por propor uma
relação de aporia que se torna constitutiva, na obra pessoana, do problema do ser e da
representação.
Além do caráter alegórico do muro, as conotações filosóficas que ele estabelece
fazem da imagem um “hiperícone”, considerando aqui a classificação de W. J. T.
Mitchell (1986) para imagens ou metáforas que tradicionalmente refletem sobre o papel
da consciência, sobre nossas capacidades cognitivas no processo de apreensão do real –
assim como a “tábula rasa” de Aristóteles, a “caverna” de Platão ou a “câmara escura”
de Locke, que, segundo a análise de Mitchell, são figuras pensantes que se debruçam
sobre si mesmas para metaforizar a mente e o funcionamento da imaginação (enquanto
produção de imagens).130
129

Compare com a referência a “isto”, dêitico destituído também de referencial em Húmus: “Com ele é
que eu grito. Decerto eu não sou isto – não quero ser isto. Tenho-te medo e pertenço-te. És a melhor e a
pior parte do meu ser” (Brandão, 2011, p. 65).
130
O hiperícone é uma imagem mental, reflete sobre a natureza da imagem, ou seja, duplica-se para
figurar o próprio ato de imaginar (no sentido de produzir imagens), ou para representar o processo de
figuração em que a imagem é apresentada de modo indissociável do conceito ou da ideia, podendo,
portanto, indicar a projeção da consciência: This involves attention to the way in which images (and
ideas) double themselves: the way we depict the act of picturing, imagine the activity of imagination,
figure the practice of figuration. These doubled pictures, images and figures (“hypericons”) are strategies
for both giving into and resisting the temptation to see ideas as images: Plato’s cave, Aristotle’s wax

158

De modo semelhante ao que ocorre em Húmus, a imagem do muro exerce, em um
primeiro plano, atração denotativa, em sua função de pormenor do cenário urbano, da
aldeia ou do quintal, mas sofre um processo de duplicação em que o desenvolvimento
da representação passa a ser friccionado. Nesse sentido, o muro atua primeiro como
imagem literal que oferece barreira para a visão do horizonte, obrigando o sujeito a
contemplar sua introspecção. A partir desse ponto, passa a operar também como
imagem conceitual, figurando como uma espécie de espelho sem reflexo, não-visão que
dá a ver o nada interior: “Contemplo o que não vejo”. Tudo o que se vê, ou o “nada”
que se vê pertence à superfície reduzida do muro. O poema do ortônimo expõe a
bivalência entre a visão física e a intelectual, entre a visualidade sensível e a inteligível,
e o muro torna-se figura pensante dessa relação.
Assim como acontecia na radicalidade da experiência do limite em Húmus, a
linguagem passa a falhar, as coisas já não dizem as mesmas coisas, as representações
não condizem com o real de mudanças, enfatizado em Húmus pelo mal-estar do sujeito
diante da velha muralha histórica da cidade. Brandão também contrapõe o “sonho”, o
“espanto” e a “árvore”, de um lado, ao “absurdo”, o “simulacro” e o “muro”, de outro.
Em viés bastante filosófico, Húmus propõe pensar sobre o quanto o homem, naquele
exato momento da história, se encontra separado de sua própria natureza. Nesse
contexto, o “muro”, alicerce da organização humana no espaço, revela-se “inumano”,
porque consubstancializa um dos paradoxos mais perturbadores da cultura: a violência
imposta ao corpo, a artificialidade de nossas construções identitárias, a disjunção
histórica entre ser, pensar e existir. Em ambos os autores, a visão da história consiste em
uma dialética perturbadora, porque não anda, não produz terceiro termo nem síntese,
mas se interrompe, susta, produz impasses, torna-se imóvel e esvaziada.

3.
Se não podemos falar de claro intertexto – no sentido dado por Kristeva (1966),
de “absorção e transposição” de um texto em outro –, podemos aproximar Brandão e
Pessoa quanto ao diálogo com a filosofia e quanto à instauração de um novo
vocabulário ou repertório imagético que procura dar vazão a uma espécie de
experiência-limite em que assistimos ao esvaziamento de centros, muitos dos quais –

tablet (De Anima), Locke’s dark room, Wittgenstein’s hieroglyphic are all examples of the ‘hypericon’
that, along with the popular trope of the “mirror of nature”, provide our models for thinking about all
sorts of images – mental, verbal, pictorial, perceptual (Mitchell, 1986, p. 6).
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representados por noções ou conceitos tradicionais no discurso filosófico, como sujeito,
unidade, totalidade, metafísica, identidade, Deus, alteridade, etc. – participam da
constelação proposta sobretudo por Hegel entre modernidade, consciência do tempo e
racionalidade, como indica o filósofo contemporâneo Jürgen Habermas, que se dedicou
à análise dos discursos afirmadores da modernidade em O discurso filosófico da
modernidade (2002).
Segundo o autor, há um vínculo interno entre modernidade e racionalidade, ou
entre modernidade e dialética, e, embora hoje já se reconheça o desgaste de tais
estruturas, o projeto moderno regido pelo princípio da subjetividade ainda dita o modo
como nos vemos e nos relacionamos: “Apesar de as premissas do esclarecimento já
estarem mortas, suas consequências continuam em curso” (Habermas, 2002, p. 6). Por
conseguinte, mesmo aqueles pensadores que tentam desacoplar as relações internas
entre o projeto moderno e a racionalidade não conseguem, segundo Habermas, escapar
da pressão conceitual da obra de Hegel. Tal sistema conceitual, elaborado a partir do
debate a respeito de princípios iluministas131 e da afirmação racional do saber, começa a
ser posto em questão, contudo, a partir do pensamento de Nietzsche, momento em que a
dialética do Iluminismo está ao alcance de críticas.132 Nietzsche, aliás, é fonte
inspiradora tanto para Brandão quanto para Pessoa.133
131

Hegel destaca como um dos “princípios dos novos tempos” a subjetividade, elaborada a partir do culto
da razão que se estendeu após a eclosão da Reforma, da Revolução Francesa, do Iluminismo; do
desenvolvimento de manifestações da cultura moderna, como a filosofia idealista, as ciências positivas, a
libertar o sujeito cognoscente; da defesa de valores como a vontade individual, a liberdade e a
autorrelação: “Sua estrutura é apreendida enquanto tal na filosofia, a saber, como subjetividade abstrata
no cogito ergo sum de Descartes e na figura da consciência de si absoluta em Kant. Trata-se da estrutura
da autorrelação do sujeito cognoscente que se dobra sobre si mesmo enquanto objeto para se compreender
como em uma imagem especular, justamente de modo ‘especulativo’ [...]” (Habermas, 2002, p. 28).
132
Como observa também o crítico Fernando Guimarães (1994, p. 15), em Os problemas da
modernidade, livro no qual analisa, entre outras, as contribuições da filosofia de Nietzsche para a
literatura portuguesa da primeira metade do século XX. De acordo com a análise de Guimarães,
Habermas reconhece na filosofia de Nietzsche e mais tarde na de Heidegger o encaminhamento para o
pensamento pós-moderno: “Importa, no entanto, referir que, para Habermas, a ‘inserção no mundo
oriental (Schopenhauer), a redescoberta do elemento trágico e do arcaico em geral (Nietzsche), a
penetração na esfera dos sonhos (Freud) e das proibições arcaicas (Bataille) representam referências que
apontam para a afirmação do que será o Pós-Modernismo, na medida em que traduzem outras tantas
opções que põem em questão uma postura racional que, de acordo com seu ponto de vista, encontrava no
Iluminismo um momento de plena afirmação” (Guimarães, 1994, p. 15).
133
Citamos um trecho significativo do capítulo “Atrás do muro”, de Húmus: “A questão suprema é só
esta: Deus existe ou Deus não existe. Se não há Deus, a vida, produto do acaso, é uma mistificação.
Aproveitamo-la para satisfazer instintos e paixões. Se Deus não existe, não há força que me detenha. Não
há palavras, nem regras, nem leis. Tudo é permitido. [...] Oh! Ponhamos a questão, consciência: se Deus
não existe, tu não és senão um estorvo, meia dúzia de regras aprendidas ou herdadas!” (Brandão, 2016, p.
42).
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Segundo Habermas, Nietzsche teria renunciado ao programa de esclarecimento e
à concepção da razão proposta por Hegel como poder unificador, passando a pôr em
causa a ideia de que a modernidade é capaz de extrair critérios de si mesma: “Pois de
nós mesmos, nós, os modernos, não temos absolutamente nada” (Nietzsche, apud
Habermas, 2002, p. 125). Com isso, rompe com o “invólucro racional” a fim de fincar o
pé no mito: “O esclarecimento histórico apenas reforça as cisões [...]; a razão não
desenvolve mais nenhuma força sintetizadora, capaz de renovar o poder unificador da
religião tradicional” (Nietzsche apud Habermas, 2002, p. 125). Na visão de Nietzsche, a
consciência moderna impede o regresso ao mito. Somente a poesia poderia cumprir essa
função, suspendendo “o curso e as leis da razão racionalmente pensante, e transportarnos à bela confusão da fantasia, ao caos originário da natureza humana [...]” (apud
Habermas, 2002, p. 131). Na obra do filósofo alemão, o mundo surge como um tecido
caótico e sem sentido, ao qual não subjaz nenhuma intenção, nenhum texto. A razão
centrada no sujeito passa a ser confrontada com o “absoluto outro da razão” (Habermas,
2002, p. 137).134 No entanto, de maneira paradoxal, é a mais avançada arte da
modernidade que providenciará tal ruptura com o princípio de individuação.
A poesia de Pessoa, situada no cerne desse cenário de dissolução e transmutação
dos valores, influenciada pelas ideias radicais de Schopenhauer e Nietzsche, manteve,
contudo, relação contraditória com o fundamento da razão, apresentado sob desníveis135
e disfarces irônicos – embora estruturalmente presente na própria constituição da obra e
de seu pensamento crítico. Assim, os “centros” a que tendem os princípios
sintetizadores da razão permanecem na obra pessoana; porém, apenas como sombras ou
vazios. Seus traços, no entanto, transparecem no método, na disposição dialógica da
obra, no jogo irônico, no frequente aspecto discursivo de alguns poemas, nas
manifestações especulativas, na autoconsciência, no deboche, na artesania, na paixão
pela proporção e pela ordem, no controle dos processos de interpretação e,
134

O pensamento de Habermas promove críticas ao predomínio absoluto do “outro da razão” na filosofia
contemporânea, mas que não adotamos nesse trabalho, já que essa é outra discussão, mais específica à
contemporaneidade e à questão do pós-moderno.
135
Como demonstra Guimarães, a modernidade estética manteve, de maneira geral, relação ambígua com
o princípio da racionalidade, pois cultivou o sentido de objetividade e de construção da obra de arte,
defendido, por exemplo, por Edgar Allan Poe, em “Filosofia da composição”, um dos textos basilares da
poética modernista. Ao mesmo tempo, desde o Barroco que as “irracionalidades” são cultivadas,
tornando-se influentes na formação de uma concepção de linguagem que estruturalmente põe em questão
o princípio da mímesis. Assim, se o ideal de construção “feita com precisão e o rigor lógico de um
problema matemático” não deixou de nortear a estética modernista, por outro lado, “o modo como essa
estética vai conferir uma importância essencial à dimensão inventiva e transfiguradora da linguagem – em
prejuízo de uma estética que se apoiava na tradicional mímesis ou imitação – e à sua própria materialidade
[...] afetaria a própria ordem da razão no domínio da arte” (Guimarães, 1994, p. 15).
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principalmente, na angústia obsessiva perante o sentimento de perda e ausência de um
real que não comparece. O sujeito “cisma” sobre sua própria cisão, experimenta o
descentramento radical e a subsequente “des-realização” do mundo.
Conforme também Perrone-Moisés, no já citado Fernando Pessoa: aquém do
eu, além do outro, não obstante os desdobramentos heteronímicos, o sujeito pessoano
define-se por uma espécie de vácuo, um vazio: “É a falta de ser que exprime a riqueza
de muitos” (2001, p. 6). O “drama em gente” constitui-se, assim, como um trabalho
sobre o negativo. Nessa mesma linha, Pessoa emprega o método dialético, mas a partir
de “uma simulação do processo hegeliano de relação entre o Um e o Múltiplo” (Moisés,
2001, p. 37), de modo a subvertê-lo:
Toda dialética, em Pessoa, é uma dialética fingida, na qual a tese e a
antítese não levam a nenhuma síntese, porque nunca há ultrapassagem
[...]. O movimento circular das máscaras é um movimento fictício,
igual à imobilidade. Pessoa é o ser parado, o Íbis (Perrone-Moisés,
2001, p. 39).

Em sua qualidade estática, o “muro” torna-se também alegoria na poesia de
Pessoa, visto que permanece como índice fragmentário do centro posto como ausência.
O sentido aqui de alegoria é aquele proposto por Rosa Maria Martelo a partir da
“reapreciação” (a alegoria havia sido desvalorizada pela tradição crítica desde o
Romantismo) por parte de Walter Benjamin e mais tarde por Paul de Man e Craig
Owens. Esses autores foram responsáveis por investigar a alegoria não mais como uma
figura de linguagem meramente ornamental e estilística, mas como um “formante de
uma relação com o mundo e, por conseguinte, também uma condição da apresentação
dessa relação” (Martelo, 2007, p. 89). A partir da análise da poesia de Baudelaire,
Walter Benjamin definiu a alegoria como “destruição do orgânico e extinção da
aparência”, formando fragmentos e ruínas daquilo que outrora salvaguardava o mito.
Nessa perspectiva, o “olhar do alegorista” expressaria a experiência de perda irredimível
em relação ao tempo: ao debruçar-se sobre a própria “fissura”, sobre a separação em si
mesma, manifestaria a perda e a “distância de sua própria origem”, estabelecendo “a sua
linguagem no vazio dessa diferença temporal” (Martelo, 2007, p. 96)136.
136

Rosa Maria Martelo discorre sobre a diferença entre o símbolo e a metáfora, de um lado, e a alegoria,
de outro: “Próprio do símbolo, como atesta a etimologia, é o lance simultâneo, o lançar conjuntamente, de
que a metáfora guarda, identicamente, a valorização da produtividade que decorre da intersecção de dois
reinos diferenciados, mas unidos num terceiro; próprio da alegoria é o lance que se faz em vez de, e, por
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A alegoria torna-se, nessa leitura, figura manifestante da perda ontológica do
mundo e do real vivido como ausência. Pode ser lida enquanto ruína, sedimentos
simbólicos ou hegelianos que remontam à vivência da unidade. Como figura alegórica
na poesia pessoana, o muro participa da própria figuração da ausência, apontando para o
imobilismo de um centro esvaziado, em que a ideia de síntese, unidade, ultrapassagem e
sentido ulterior permanece adiada – e o ponto de consciência em que o espírito atingiria
o saber absoluto é vislumbrado como ausência:
Andaime
[...]
Sou já o morto futuro.
Só um sonho me liga a mim –
O sonho atrasado e obscuro
Do que eu devera ser – muro
Do meu deserto jardim.
Ondas passadas, levai-me
Para o olvido do mar!
Ao que não serei legai-me,
Que cerquei com um andaime
A casa por fabricar.
[...]
(Pessoa, 2005, p. 210).

Este trecho de “Andaime” parece fazer uso de uma série de reapropriações de
versos da lírica tradicional, como a trovadoresca nos versos “ondas passadas, levai-me/
para o olvido do mar”, que lembram as canções sobre Vigo (“Ondas do mar de Vigo”),
de Martin Codax137, primeiras representações sobre a cultura de navegação na tradição
galego-portuguesa. Ao propor o mar como “olvido”, o poema intenciona, no entanto,
romper os laços de memória histórica ou as marcas de progressão, como também em
“ao que não serei legai-me” e “morto futuro”, de modo a subverter o peso do passado
morto e das expectativas de um futuro continuado a partir dos mitos imperiais e
enformadores da nação portuguesa. O muro surge em contexto semelhante ao que vimos
em Cesário, mas aqui cerca também o “deserto jardim”, que pode ser lido nessa mesma
chave emblemática de relação disjuntiva entre o sujeito, o espaço, a escrita moderna e
representações tradicionais da consciência nacional.

conseguinte, no reconhecimento de nesse movimento haver sempre uma vertente de perda, uma dimensão
que não comparece” (Martelo, 2007, p. 96).
137
Disponível em: <http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant=1308>. Acesso em: 19set. 2018.
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O sujeito pessoano, multiplicado no processo heteronímico, “cisma” sobre sua
própria cisão, experimenta o descentramento radical e a subsequente “des-realização”
do mundo. O muro pertence a essas fronteiras estranhadas. É um elemento que
dramatiza a cisma, espécie de crise tripartida e conjugada entre sujeito, espaço e poesia,
ao mesmo tempo que se apresenta como ruína de um centro esvaziado.
Nesse contexto, a criação do “mestre” Caeiro, enquanto voz que instaura o
ímpeto multiplicador no cerne do jogo heteronímico, corresponde à “invenção de um
centro na obra pessoana”, para utilizar as palavras de Eduardo Lourenço (1981, p. 172).
Gerado como texto ou como projeto de escrita, não raro definido em termos de
“diligência” (Pessoa, 1984, p. 21), cuja acepção pode oscilar entre “zelo, aplicação” e
“busca” ou “investigação”, Caeiro pretende seguir o rastro de uma visão dirigida, um
“olhar nítido” (1984, p. 22) para a realidade das coisas sem mistério (“Quem está ao sol
e fecha os olhos começa a não saber o que é o sol” (1984, p. 26)), isto é, destituídas de
halos fabricados pela imaginação, ou de representações ou conceitos enformados pela
linguagem e pelos caminhos do pensamento.
Caeiro se posta, portanto, contra o “primado da consciência” (Lourenço, 1981, p.
42) assente na racionalização dialética e na imaginação que tudo falseiam. Pensar
incomoda, imaginar incomoda e os sentidos são descritos como ilusões ou doenças.138
Caeiro deseja conhecer o mundo em sua realidade “objetiva” e o “muro” aparece, logo
de início, no poema IV de “O guardador de rebanhos”, como modelo de denotação:
[...]
E tendo passado a vida
Tranquilamente, como o muro do quintal;
Tendo ideias e sentimentos por os ter
Como uma flor tem perfume e cor ...
[...]
(Pessoa, 1984, p. 25)

O muro é citado como um mero receptor capaz de existir, em sua passividade,
apenas para refletir e conviver com as coisas ao derredor, como a flor que existe e
recebe o perfume sem dar por nada. Erguido no quintal, ele oferece um recorte do real

138

Embora haja outros momentos de “O guardador de rebanhos” em que os sentidos, como a visão, são
referidos como capazes de apreender o real: “[...] Eu sou do tamanho do que vejo /E não do tamanho da
minha altura...” (1984, p. 30).

164

para o olhar dirigido de Caeiro, que em atitude meditativa (no sentido zen da palavra,
como já tem mostrado a crítica) tenta interromper o pensamento.
Em outros poemas de “O guardador de rebanhos”, como no poema VIII, do
“menino Jesus”, o adjetivo “caiado” acompanha o “muro”, que por vezes oferece
claridade cegante à luz do sol, figurando esse excesso de real perturbador a que busca
Caeiro (cujo nome também sugere a pureza e a brancura da cal), capaz de suspender a
realidade conhecida e a consciência das coisas a fim de irradiá-las como pura
presentificação.
Entretanto, o muro falha no poema IV acima enquanto esforço denotativo:
primeiro, porque a vontade do real objetivo não convence diante do tom extremamente
subjetivo de angústia, hesitação e tristeza que se sobrepõe ao poema. Segundo, porque o
muro, apesar de sua superfície plana e branca, que sugere limpidez e vazio, e de seu
lugar utilitário e aparentemente uníssono na cultura, não é uma imagem tão literal como
está apresentado neste poema, já que remete também, como vimos, ao universo
particular desse sujeito cansado de ser sujeito, que se compõe não só no diálogo com a
poesia do ortônimo e de Campos, mas também no próprio andamento de “O guardador
de rebanhos”: o “muro” do quintal é uma figura recorrente que se soma à “casa caiada”
onde vive Caeiro, em “cima do outeiro”, cercado por “Natureza sem gente” (1984, p.
30), apesar de situado em uma pequena aldeia rural. Essa imagem do quintal é bastante
invocada por Caeiro no que ela representa de original, já que remete à pureza da
infância, ao ideal de mente esvaziada, anterior ao excesso de conhecimento que nos
afasta do corpo, da natureza e do instante. Em seu estatuto de texto, Caeiro tem acesso a
essa infância arquetípica comum ao ortônimo e a Campos e recriada pela atividade da
escrita – já contaminada, portanto, pelas sombras frustradas da consciência reflexiva.
Nesse mesmo poema, o sujeito, que no início do poema IV queria afugentar toda
hesitação que a “chuva” trazia – a trovejar como se um Deus lá em cima abanasse “uma
grande cabeça que diz que não” (1984, p. 24) –, termina triste ao perceber no fim que o
pensamento jamais cessou, apesar da tentativa: “E eu, pensando em tudo isto, fiquei
outra vez menos feliz”. E em que pensava o sujeito? No absurdo da separação abismal
entre o homem, ser pensante, e o mundo impregnado de não sentido: “[...] Que sabem as
flores, as árvores, os rebanhos?” (1984, p. 25). Indagação que ressoa no verso do poema
XXXIV (1984, p. 57):
Que pensará o meu muro da minha sombra?
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Ao afirmar a suposta naturalidade de não se pensar nas coisas, Caeiro põe-se,
paradoxalmente, a inquirir sobre questões “absurdas” como o verso acima. E, quando dá
por si, incomoda-se por estar já pensando, “Como se desse por mim com um pé
dormente”, o qual não o leva a lugar nenhum. É então que afirma, no restante do poema,
aquele que se torna um de seus axiomas mais obsessivos: “Nada pensa nada”.
Que pensará isto de aquilo?
Nada pensa nada.
Terá a terra consciência das pedras e plantas que tem?
Se ela a tiver, que a tenha...
Que me importa isso a mim?
Se eu pensasse nessas coisas,
Deixaria de ver as árvores e as plantas
E deixava de ver a Terra,
Para ver só os meus pensamentos...
Entristecia e ficava às escuras.
E assim, sem pensar,
tenho a Terra e o Céu.
(Pessoa, 1984, p. 57)

A pergunta inicial dessa estrofe parece recuperar, através de um paralelismo
formal, a pergunta proposta na estrofe anterior: “Que pensará o meu muro da minha
sombra?”, cuja resposta, “Nada pensa nada” fica subentendida a ambas, estabelecendo
uma espécie de silogismo em que o muro é igualado a “nada” – encarnando o ideal de
consciência apagada, suspensa, refreada em seus propósitos de se sobrepor ao real.
Assim como a consciência, o muro é mediação entre a realidade e a sombra dos
objetos. Figura como o interposto que impede a visão pura do real, se erguendo tanto
quanto um pensamento vicioso a bloquear a revelação da verdade. O muro reflete a
sombra do sujeito e a sombra dos objetos. Recorta a visão total do céu e do sol.
Comparado a uma espécie de caverna platônica, projeta apenas a virtualidade do real
avultado pelo pensamento ou pela imaginação. Tal como o “espelho”, outra figura
constante nessa poesia, o muro, ora como metáfora, ora como alegoria, aparece
associado, conforme nossa leitura, a essa espécie de centro abstrato esvaziado, ou seja,
desponta como ruína de um centro perdido, como figura de ausência. Assim como o
espelho, o muro é também uma placa refletora das sombras do mundo externo, ao
mesmo tempo que se encontra intimamente ligado ao espaço interior do sujeito,
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delimitando quintais e espaços da infância, por vezes apresentando lampejos de estados
de consciência, associados a um sujeito em procura de si mesmo. O muro torna-se, por
isso, também uma figura pensante dos processos de representação. Apresenta-se como
pura superfície em vontade de aderência diante da evanescência de um mundo em
constante transição.
Caeiro se torna descrente de todo o resto, inclusive do poder metaforizante da
poesia, já que o par de versos “Que pensa isto daquilo? /Nada pensa nada” parece aludir
ao processo metafórico em que um elemento se diz ou pensa através de outro. A
resposta à pergunta aponta para um ciclo vicioso e não para a aproximação da verdade.
Caeiro recusa os procedimentos usuais de representação da linguagem e do pensamento.
Talvez só o silêncio atingisse a verdade do mundo, se ela houvesse, pois é na dúvida
que Caeiro se escreve. Em seu estatuto de texto, Caeiro é lido pelo negativo: apesar do
plano inicial de transpor a distância em relação às coisas, jamais cessa a linguagem, cujo
poder de nomeação representa “a forma suprema” da distância que faz “evaporar a
Realidade” (Lourenço, 1981, p. 42). Conforme também Jacinto Prado Coelho, Caeiro
pretende-se como visão pura, mas, de fato, se apresenta como manifestação da
inteligência, “filosofia contra filosofia”: ao invés de dar-nos as árvores concretas, dános axiomas, silogismos, doutrina. “Em regra, ouvimo-lo argumentando, criticando, não
transmitindo sensações mas discorrendo sobre sensações” (Coelho, 1977, p. 31).
Os poemas de “O guardador de rebanhos” no fundo revelam uma consciência
autorreferente e obsessiva que raciocina sobre seu próprio comportamento e reação
diante do problema posto pela realidade e pelo reconhecimento de seus próprios limites.
Pois são a eles que se refere quando tenta reduzir o real de modo a ser apreendido
objetivamente. Em um dado momento, segundo ainda Prado Coelho, Caeiro é
compelido a admitir a falácia de seu projeto, no verso: “Se o mundo é um erro, é um
erro de toda gente”, em que “admite que a ‘verdade’ do mundo ‘objetivo’, seu cavalode-batalha, não passa de uma pseudoverdade supra-individual dependente do prisma de
visão dos sujeitos” (Coelho, 1977, p. 34).
Hesitante desde o início, mesmo sob o disfarce da dicção segura, o acorde de
“mestre”, Caeiro revela, pelo contraste entre método e objetivo, entre a vontade de
silêncio e o discurso eloquente, o negativo de seu projeto139, ou seja, a falácia de um
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Perrone-Moisés afirma que na poesia dos heterônimos há sempre a presença de um “contra-canto”.
Nessa mesma linha, Lourenço cita Luciana Stegagno Picchio: “Em cada heterônimo está presente a sua
autocrítica” (1981, p. 78).
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real apreendido de modo objetivo e unitário, iluminado pela presença de uma verdade
absoluta.
O centro procurado não comparece. A consciência autorreferente, desesperada
pelo sentimento completo de inanição, pode apenas aceitar a ilusão, aproximando-se do
mito pela alegoria – fragmento de um real vivido como plenitude. É na aceitação do
fragmentário, portanto, que Caeiro afirma seu projeto de escrita, já no fim de “O
guardador de rebanhos”, como indicam as estrofes finais do poema XLVI:
[...]
E assim escrevo, querendo sentir a Natureza, nem sequer como um
homem,
Mas como quem sente a Natureza, e mais nada.
E assim escrevo, ora bem, ora mal,
Ora acertando com o que quero dizer, ora errando,
Caindo aqui, levantando-me acolá,
Mas indo sempre no meu caminho como um cego teimoso.
Ainda assim, sou alguém.
Sou o Descobridor da Natureza.
Sou o Argonauta das sensações verdadeiras.
Trago ao Universo um novo Universo
Porque trago ao Universo ele-próprio.
Isto sinto e isto escrevo
Perfeitamente sabedor e sem que não veja
Que são cinco horas do amanhecer
E que o Sol, que ainda não mostrou a cabeça
Por cima do muro do horizonte,
Ainda assim já se lhe veem as pontas dos dedos
Agarrando o cimo do muro
Do horizonte cheio de montes baixos.
(Pessoa, 1984, p. 67)

Se, antes, o muro sugeria diálogo com o mito da caverna de Platão, porque
refletia a claridade absoluta do sol, assim como as sombras dos objetos e do sujeito,
nesse poema, ele participa de uma cena que faz lembrar, brevemente, a imagem da
“aurora e dos dedos de rosa” a despontar na Ilíada, de Homero, já que o sol aqui
aparece “na ponta dos dedos”. Entretanto, a cena é apenas recortada e a visão
humanista, fundamentada no intertexto grego, é recusada quando Caeiro afirma escrever
“nem sequer como um homem”. Assim, sua poesia escreve-se na consciência da
saturação de todos os centros do saber, afirmando-se, no entanto, como busca: pois toda
poesia é busca, mesmo quando só pode inspirar a visão de um horizonte despedaçado.
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A caminhada continua, como a “de um cego teimoso”, em sua tentativa dialética
e especulativa. A dialética permanece como estrutura e movimento, embora não
conduza a nenhuma síntese ou ponto de chegada. Enquanto alegoria e “hiperícone”, o
muro torna-se uma figura pensante dessa transposição difícil que quis Pessoa, a
apresentar uma obra que procurou se escrever de costas para o real conhecido, buscando
“um fundamento ontológico da forma que, paradoxalmente, faz com que esta represente
um ponto de apoio num espaço vazio de objeto, uma orientação e uma medida para o
seu canto” (Guimarães, 1994, p. 25). Ao reivindicar uma relação com a própria escrita,
o “muro” acena para esse silêncio niilista, ao mesmo tempo que se ergue como grito
trágico das
[...] ânsias todas talhadas num mármore que não há.
(Pessoa, 1984, p. 109).
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Quinto capítulo

A dialética positiva do muro na produção dos anos 1940 e 1950
[...] E em que sobre as muralhas quanta sombra
Na pedra carcomida guarda que passamos
em longes praias, outras nuvens, outras vozes,
ainda recordas esta, ó meu amigo?
(Jorge de Sena, 2013, pp. 189-190)

Através da leitura de três expoentes da literatura moderna em Portugal, vimos
que a imagem antipoética do muro passa a se incluir em uma espécie de repertório
iconográfico nacional. Não na vertente tradicional da muralha, que cercava de modo
heróico e mítico os espaços que vieram dar origem às primeiras vilas ou reino
portucalense, mas na forma reprodutiva e trivial da peça na cidade moderna, em
conjunção com fachadas e edifícios retilíneos e imponentes – por vezes decadentes,
como acontece em Húmus, em suas camadas civilizacionais carcomidas pela pedra. O
sujeito poético volta a “atenção” (na verdade uma espécie de “desatenção” estabelecida
na relação com formas padronizadas e reproduzidas no contexto urbano) para o interior
opressivo da cidade, com seus ângulos, “ácidos e agudos”, dando as costas para o mar e
os mitos de outrora.
O sujeito sente-se prensado entre as gentes com quem não se identifica
individualmente, a não ser pelos mitos esvaziados do destino coletivo português.
Prensado entre mar e terra, campo e cidade, província e civilização, Portugal e Europa.
O muro, que em certos poemas de Cesário assume a forma verbal (“Muram-me as
construções retas, iguais, crescidas”) condicionando o sujeito à reflexibilidade passiva,
torna-se, portanto, a imagem emblemática de uma situação nacional. Imagem dificultosa
do território-nação e dificultosa do espaço-cidade, em sua geometria racionalizante que,
embora revele aspectos de beleza, como na composição descrita neste mesmo poema
(“A espaços, iluminam-se os andares, /E as tascas, os cafés, as tendas, os estancos
/Alastram em lençol os seus reflexos brancos; /E a lua lembra o circo e os jogos
malabares”) – em que observamos a geometria branca traçada entre “tendas”, “reflexos
brancos”, “lençóis”, “lua” e “muros” –, revela-se também brutal e desumana,
acarretando, através de sua estrutura fria, branca e disjuntiva, “apoplexia”, “aneurisma”,
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morbidez ou “aporia” (“E eu desconfio, até, de um aneurisma/ Tão mórbido me sinto,
ao acender das luzes” – Verde, 2009, p. 82).
Na forma histórica da “muralha” (“No vale escuro das muralhas! ... / Julgo
avistar, na treva, as folhas das navalhas /E os gritos de socorro ouvir estrangulados” –
Verde, 2009, p. 87), a cisão entre o humano e o desumano torna-se ainda mais
perturbadora, devido às conotações históricas e monumentais dessa peça arquitetônica
participante dos mitos fundantes da nacionalidade portuguesa.
Mas a cisão é própria também do contexto urbano moderno, em que o muro se
torna um dos elementos que observam uma duplicidade estranha, disjuntiva e
geralmente recalcada, entre aspectos construtivos, de um lado – identitários da
comunidade humana, ligados também a espaços habitados desde a infância, como a casa
e o quintal – e a violência e destruição do humano, de outro, relacionados a políticas de
guerra.
Nessa mesma linha pontua Paul Virilio (1983), para quem a cidade surge como
produto não só do comércio e do intercâmbio, conforme geralmente se pensa, mas
também da guerra. De acordo com o autor, a guerra é a principal força-motora da
formação e origem da cidade, de modo que a estrutura urbana pode ser pensada em
termos de conflito permanente, “preparação constante para a guerra”, território implícito
de violência e desumanização que se inscrevem em seus edifícios, espaços e interditos:
Em planejamento urbano há duas grandes escolas de pensamento: para
uma delas, a origem da cristalização da cidade, da sedentariedade
urbana é o mercantilismo; para a outra – a minoritária, com Phillip
Toynbee – é a guerra; o comércio só vem depois. Obviamente eu me
situo na minoria, que sustenta que a cidade é o resultado da guerra ou,
pelo menos, da preparação para a guerra. [...] Evidentemente houve
milhões de baixas desde a Idade Neolítica até a guerra da CidadeEstado, mas tais baixas são o que os antigos chamavam de “tumultos”;
elas são devastação, coisa que ainda não tem o status de guerra.
Concordo com Pierre Clastres quando ele diz que foi o “tumulto” das
tribos ou, se você preferir, as guerrilhas que impediram o surgimento
do Estado. Quando o Estado foi constituído, ele desenvolveu a guerra
como uma organização, como economia territorial, como economia da
capitalização, da tecnologia. Tudo isso é que irá suscitar a cidade
fortificada e a guerra com projéteis [...]. Na guerra antiga, a defesa não
consistia em acelerar mas em retardar. A preparação para a guerra era
a muralha, o baluarte, a fortaleza. E foi a fortaleza como fortificação
permanente que instituiu a cidade em permanência. A sedentariedade
urbana está, assim, vinculada à durabilidade do obstáculo (Virilio,
1984, pp. 15-16).140
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Paul Virilio, que se definia sobretudo como um “urbanista”, afirma nesta entrevista concedida a
Sylvere Lotringer, em Guerra Pura: a militarização do cotidiano, que a “relação com a cidade é
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Os autores modernos que vimos contornam recalques, máscaras e discursos
civilizacionais que integram as próprias malhas da pólis para se debruçar sobre esta
cisão constitutiva nos espaços e nas imagens retidas da cidade, mas com o propósito de
torná-la emblemática sobretudo de uma nova situação do indivíduo no período
moderno.
Dessa maneira, podemos dizer que os espaços urbanos (ou os espaços de modo
geral) constituem, na literatura moderna, um complexo que reivindica, em condição de
simultaneidade/confluência, a expressão da situação histórica, isto é, da configuração
espacial que é também política, histórica e social; a expressão do sujeito situado neste
espaço; e ainda a expressão da situação da escrita141 – ou seja, a reflexão sobre a
linguagem e seus processos, como é o caso da relação com os modelos dialéticos de
representação da experiência, conforme temos visto, colocados em causa pelos três
escritores modernos tradados anteriormente. Os três observam (em graus distintos e de
modos diferentes) que a literatura, à época desgastada com seus velhos mitos e formas
saturadas, não cumpria mais nem sujeito nem o real, porque em processo de mudança
radical. Os três procuram inovar, entre outros meios, através do emprego de imagens
negativas, consideradas até então “antipoéticas”, capazes de se reportar a essa condição
de crise, não só externa, mas também interna à literatura e à linguagem poética.
Nos anos 1940 e 1950, como temos visto desde o início da tese, a crise evolui no
sentido de que passa a ser atualizada pelo contexto de novas pressões políticas e novas
especificidades do debate literário do período. Somada às “políticas do muro”,
instauradas pela série de eventos históricos – a Guerra Civil Espanhola, em que a frente
franquista executou milhares de opositores contra muros dos cemitérios e prisões da
cidade (principalmente em Granada), seguida pela Segunda Guerra Mundial, com sua
imediatamente uma relação com a política” (1984, p. 13). Ou seja, a política é a pólis; a pólis é a
organização política do espaço. Virilio procurou definir um “espaço da guerra”: “De repente, eu entendi
que a guerra era um espaço no sentido geométrico, e ainda mais do que geométrico: cruzar a Europa de
norte a sul, dos abrigos das cidades alemãs à Linha Siegfried, passar pela Linha Maginot e a Muralha do
Atlântico faz você perceber a dimensão da Guerra Total. Da mesma forma, você toca a dimensão mítica
da guerra expandindo-se não só pela Europa, mas por todo o mundo. Os objetos, bunkers, fortificações,
abrigos antiaéreos, bases submarinas, etc., são espécies de pontos de referência ou marcos para a natureza
totalitária da guerra no espaço e no mito” (Virilio, 1984, p. 14). Em Bunker Archeology (trad. para o
inglês de George Collings), Virilio recorre à definição do militarismo como um “cyclothymic animal
hibernating durind peacetime and awake for war”, mas para refutar as dicotomias entre guerra e “paz”,
entre “civil” e “militar”, e identificar uma instância constante de “preparação para a guerra” que se define
na organização do espaço urbano e militar (Virilio, 1994, p. 23).
141
Cf. Michel Collot, em Poética e filosofia da paisagem. RJ: Oficina Raquel, 2013.
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arquitetura de bunkers, fronteiras e campos de concentração, e o consequente
acirramento do regime totalitário em Portugal, com a instituição da censura e de prisões
políticas – inauguram “esquemas imunológicos” que vão perdurar mesmo após o
término da Segunda Guerra, contribuindo para instituir a Guerra Fria. A nova situação
de crise faz reviver, através de imagens negativas como a do muro, que volta a se tornar
recorrente na poesia do período, a atenção acirrada para os cenários históricos.
Segundo também Michel Collot, o racionalismo abstratizante visível no
planejamento das cidades torna-se ainda mais preponderante após a Segunda Guerra,
fazendo “tábua rasa do contexto histórico, social, cultural e natural no qual se inseriam
as novas construções e as infra-estruturas” (2013, p. 11). Tal atitude característica do
“momento moderno” opunha o sensível ao inteligível, sujeito e objeto, ou “a coisa
pensante à coisa extensa”. Os esquemas imunológicos acentuavam, portanto, as
divisões, fronteiras, compartimentações tipológicas dos espaços.
Na literatura do período, o muro surge frequentemente ao lado de imagens
rígidas, imóveis, sem fissura, que remetem quase que diretamente a uma topologia
negativa, imunológica, frequentemente marcada por barreiras, passagens, obstáculos,
grades e cercas, os quais a um só tempo impedem processos de troca e intercâmbio, e
aludem à paisagem opressora da cidade, aos modos como se expressam a exclusão, a
hostilidade, o isolamento do sujeito.
Assim, o muro passa a pertencer a uma retórica de imagens fixas não só porque
é assimilado pelos espaços repetitivos da cidade, fundamentados em princípios
objetivos e organizacionais que estiveram na base da formação da cidade – constituídos
também a partir de influxos das teorias clássicas da percepção e representação do real,
enquadrando-se, inclusive, na noção de perspectiva e nas normas clássicas de ordem e
equilíbrio –, mas também porque encerra uma espécie de duplicidade ou “cisão” que se
torna emblemática da crise, como nos referimos anteriormente,142 recalcada no contexto
que se quer identitário, humano e afetivo da cidade.143
142

“Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie” (Walter
Benjamin apud Freitas Camargo, 2004, p. 48).
143
Sobre a questão do recalque e da dialética do olhar, Georges Didi-Huberman constata a cisão essencial
entre “aquilo que vemos e aquilo que nos olha” (2014, p. 29), ou seja, uma imagem só é retida quando
nos “olha”, no sentido de que nos torna implicados como sujeito que observa, recorta e compõe sentido
sobre o que vê. A imagem é retida quando nos faz “pensar” através dos olhos. Entre as imagens que
retemos, há algumas que, pelo conteúdo “crítico” ou dificultoso, promovem cisões mais acentuadas que
levam o sujeito a duas atitudes: uma em que se posta “aquém” da cisão, através de recalques, e outra em
que o sujeito tende a considerar relações para “além” da cisão. Para demonstrar essa tese, o autor colhe
exemplos da tradição iconográfica do “túmulo”, em que, na primeira vertente, fica patente a evidência do
volume e da materialidade do artefato como um modo de “esvaziamento” do sentido de morte que integra
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Em sua estrutura refratária e monolítica, o muro impõe a experiência do
desconexo, da cisão, do recalque e da tautologia, como vimos desde o capítulo anterior.
Entretanto, na produção poética dos anos 1940 e 1950, os espaços concretos da cidade,
ainda que surgidos em contexto negativo de crise e violência, passam a ser explorados
esteticamente, em termos positivos, no sentido “afirmativo” da expressão, isto é, como
instância que pode conduzir, através da capacidade de dialetização da imagem, à
conscientização histórica – e não ao afastamento do real ou ao esvaziamento do sujeito,
que na literatura moderna se observa, não raro, através da imagem antidialética do
muro.
1.
Em um poema escrito durante o natal de 1950, composto primeiramente para a
série “Cinco natais de guerra seguidos de um fragmento em louvor de J.S. Bach” de
Pedra filosofal (1950), porém publicado separadamente no livro Post-scriptum (1960),
Jorge de Sena (1919-1978) medita sobre a situação de viver em Portugal neste período,
à margem da guerra e da destruição em massa que ocorrera na Europa, mas
paradoxalmente agora no epicentro do totalitarismo que sobrevive em Portugal e na
Espanha144:

essa imagem: “Diante de um túmulo, a experiência torna-se mais monolítica, e nossas imagens são mais
diretamente coagidas ao que o túmulo quer dizer, isto é, ao que o túmulo encerra. Eis porque o túmulo,
quando o vejo, me olha até o âmago – e nesse ponto, aliás, ele vem perturbar minha capacidade de vê-lo
simplesmente, serenamente – na medida mesmo em que me mostra que perdi esse corpo que ele recolhe
em seu fundo. Ele me olha porque impõe em mim a imagem impossível de ver. [...] Que fazer nessa
cisão? [...] O primeiro seria permanecer aquém da cisão aberta pelo que nos olha no que vemos. Atitude
equivalente a pretender ater-se ao que é visto. [...] Permanecer em seu volume enquanto tal, o volume
visível, e postular o resto como inexistente, rejeitar o resto ao domínio de uma invisibilidade sem nome”
(2014, p 38). Permanecer no vazio através do recalque e da tautologia: noções caras a um pensar sobre o
muro – embora Didi-Huberman se debruce antes em imagens conceituais e abstratas da arte minimalista
norte-americana dos anos 1970 e 1980 como exemplos de “imagem críticas”. A atitude “além” da cisão
seria aquela que não enxerga o túmulo propriamente dito, mas vê, por força de dogmas e do exercício da
crença, um invisível de estatuto teleológico e metafísico (2014, p. 41).
144
Fato que, como se sabe, irá influenciar as decisões futuras de sua vida, visto que em 1959 Sena parte
com a família para o Brasil, vivendo em Assis (SP) e Araraquara até 1965, logo depois do golpe militar
em nosso país, quando o autor se vê novamente obrigado a partir para os EUA, onde trabalha como
professor universitário até a data de seu falecimento, em 1978. Antes de seguir para o exílio, Sena havia
pertencido a um grupo católico progressista de resistência que pretendia promover, em março de 1959,
um golpe de Estado, que ficou conhecido como “Golpe da Sé”, após as eleições frustradas em que o
General Humberto Delgado foi derrotado de modo suspeito naquelas que seriam as últimas eleições
diretas no regime salazarista. O golpe foi descoberto e alguns de seus líderes foram presos e torturados.
Sena não deixou muitos registros sobre o assunto, e há poucas informações sobre a questão. Disponível
em: <http://www.lerjorgedesena.letras.ufrj.br/vida/testemunhos/novo-de-jaime-conde-sobre-o-golpe-dase/>. Acesso em: 25mar. 2018.
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Natal
Nenhum Natal será possível: sei
que tudo enfim suspenso aguarda
não já Natais sempre de guerra mas
a morte iluminada como aurora
entre esta gente que se junta rindo
e as luzes interiores, muitas cabeças juntas;
entre as lágrimas de ternura e os murmúrios de esperança,
entre as vozes e os silêncios, as pedras e as árvores,
entre muralhas de janelas sob a chuva,
entre agonias dos que lutam porque são mandados
e a cobarde angústia dos que apenas mandam,
no meio da vida, círculo de fogo,
à luz de que se vê uma calçada suja
de restos de comida e de papéis rasgados
– se sei, embora saiba, quando soube:
ah canto do meu canto, olhar do meu olhar,
nenhum Natal, bem sei, mas outra gente,
e tanta gente, e mesmo que um só fosse,
já louco, envelhecido, apenas hábito,
que poderei fazer, senão humildemente
cantar?
(Sena, 2013, p. 284)

Apesar de meditativo, o poema persegue uma dicção do tipo prosaica, que não
perde de vista a concreção das coisas, cultivada pelo olhar desiludido que detecta
“restos de comida e papéis rasgados na calçada”, ou “as cabeças juntas” avistadas
através das janelas das fachadas, de uma perspectiva que parece ser das ruas solitárias
no natal, em que o sujeito passeia a meditar.
O poema sugere a presença de algo que parece abafado e que o sujeito precisa
dizer, mas se esquiva através de frases dissonantes e cifradas, como “− se sei, embora
saiba, quando soube”, que aponta para uma espécie de consciência que perdura ou que
se prolonga no tempo, e que ele quer partilhar, mas não chega a formular senão
indiretamente, através da alusão ao “canto” – canto que acaba por levar o leitor a
especular, “humildemente”.
O poema agrupa uma série de elementos e imagens antitéticas, como vozes ×
silêncios, pedras × árvores, muralhas × janelas, que observam uma situação paradoxal: é
natal, as pessoas estão felizes a celebrar, apesar de ainda haver no ar a lembrança triste
da guerra. Mas a guerra já cessou há alguns anos, e as pessoas se juntam na sala, “entre
lágrimas de ternura e murmúrios de esperança”, unidas pelo sentimento de redenção que
o natal promete.
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Porém, para o sujeito, há ainda a permanência melancólica da lembrança da
guerra (que aqui se refere à “consciência do ocorrido”, e não a uma experiência direta
do sujeito na guerra) que não se verte em esquecimento, como parece acontecer ao
redor, em que as pessoas se juntam felizes a celebrar. Ainda mais porque em 1950,
mesmo após a vitória dos Aliados e da democracia em 1945, o regime salazarista
sobrevivia, com suas estruturas operacionais semelhantes àquelas que levaram a
humanidade ao horror da guerra – aludida pelo “círculo de fogo” e “agonias dos que
lutam porque são mandados e a cobarde angústia dos que apenas mandam”.
Se havia esperanças de mudanças em Portugal após o fim da guerra – e Salazar
até estabelece reformas pontuais, mas antes no sentido de maquiar políticas para que
parecessem mais democráticas, como é o caso da instauração, na década de 1950, de
uma única ocorrência de eleições, que, como ficou provado, foram forjadas –, este
poema capta o período em que a esperança já começa a ceder, dando lugar a uma
consciência melancólica de que o regime perduraria, o que de fato ocorre por mais 30
anos.
Essa espécie de esquecimento que começa a “nascer” (em dupla alusão ao termo
“Natal”) na cidade fere a sensibilidade do sujeito, que se sente apartado, cético, sem
vontade de celebrar o natal ou de recomeçar uma vida “normal”. Tal esquecimento
promove também indignação em relação às “cabeças juntas” e felizes nas janelas que
parecem já indiferentes ao horror, inertes diante da necessidade de oposição ou
resistência à situação política em Portugal.
Embora escrito anos antes de seu exílio, é quase impossível uma leitura que não
se contamine pela questão (e aí reside a força do testemuho), visto que a situação
descrita pelo poema é já de um sujeito acuado, melancólico, consciente de seu profundo
afastamento, bem como de sua incapacidade de reverter o horizonte de morte e
destruição que ficou historicamente implícito em Portugal – talvez para sempre erguido.
O olhar que detecta sedimentos na calçada como ruínas da guerra, ou acúmulos de uma
história previsível: “– se sei, embora saiba, quando soube”, é bastante comovente
naquilo que propõe um percurso para o exílio.
Mesmo assim, há margem para um sentido de afirmatividade do “canto” no final
do poema – ainda que mínimo, como um estilhaço na calçada, um lampejo: “Que
poderei fazer, senão humildemente cantar?”.
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De modo lateral e até mesmo circunstancial neste poema, surge a imagem da
“muralha” (acompanhada pelo par “árvore”, outra imagem frequente que vimos surgir
ao lado do muro em Cesário, Brandão e Pessoa, em uma contraposição quase fixa entre
natureza × cultura, mas que aqui é deslocada para um âmbito de ceticismo e tautologia),
que não alude a um elemento concreto do muro, mas a um efeito arquitetônico
semelhante, gerado pela fachada do edifício, ou ainda a um efeito óptico que se
desprende enquanto dado intermediário e virtual da relação antitética com as “janelas
sob a chuva”. Ou seja, a muralha aqui é uma metáfora para a barreira óptica proposta,
de modo paradoxal, pelas janelas, as quais deveriam promover abertura.
Ainda que de maneira indireta, como um detalhe lateral do cenário, a presença
desse edifício retilíneo que se ergue como uma “muralha” (de modo semelhante ao que
ocorria nos versos de Cesário) remete a uma organização espacial alegórica da situação
coletiva em Portugal, relacionada ao fato de as pessoas se encontrarem premidas,
naquele determinado momento histórico, entre “vozes” e “silêncios”, “pedras e
árvores”, “muralhas e janelas”: de um lado, elementos de bloqueio e estagnação; de
outro, dados que implicam movimento e abertura. A imagem da “muralha de janelas”
turva-se pela virtualidade do contato antitético entre os termos, acrescidos do elemento
também contrastante da “chuva”, que cria uma barreira óptica em frente à janela. A
composição imagética observa um misto de esperança e desesperança: a morte e a
aurora de um natal sob o dado ainda fresco de uma guerra recentemente terminada.
A cisão é explorada de modo meditativo através de imagens urbanas e
costumeiras que reforçam o hábito, a superfície e o recalque145, como a da calçada suja,
edifícios, “muralhas” de janelas, mas que projetam, sob a visibilidade aparente, a
presença de um horizonte de morte – visto que o fantasma da guerra afeta o olhar
contemplativo do sujeito, colocando em cheque o sentido de humanidade que se cria na
convivência do natal.
Através do canto, ou seja, da linguagem, as imagens já mudas e triviais da
cidade tornam-se “falantes” porque propõem pensar sobre o substrato de morte e
destruição que se inscreve nos espaços e na aparência de humanidade: “Já louco,
envelhecido, apenas hábito, /que poderei fazer, senão humildemente /cantar?” O sujeito
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Didi-Huberman fala de dois tipos de “recalque”: “o recalque não amnésia (forma histérica) e o
recalque que trabalha com meios lógicos, segundo uma expressão de Freud (forma obsessiva)” (DidiHuberman, 2014, p. 41).
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passa a recompor através de sedimentos, ruínas e vestígios esse horizonte histórico já
prestes a ser recalcado pelos primeiros natais do pós-guerra.
Apesar disso, a justaposição da morte ao o natal restitui o sentido religioso que
parece “suspenso” pelo ceticismo do sujeito (“Nenhum Natal será possível: sei /que
tudo enfim suspenso aguarda”) – mas, mais do que isso: conduz esse sentido religioso
para um entendimento político dos “círculos de fogo” do poder, situando as “agonias”
(semântica cristã) num plano que não é somente mítico, mas também histórico e
político.
A justaposição da morte ao natal se oferece também como antídoto para o perigo
da tautologia e do esquecimento do horror. A imagem cruzada em “morte iluminada
como aurora” parece afirmar o propósito do canto, que é contaminar natal e morte,
visibilidade e linguagem, imagem sensível e visual (janela) e imagem inteligível e
verbal (muralha), estaticidade e movimento, assim como cultivar também o
aprofundamento temporal do espaço em direção à consciência histórica. O “Natal”
(singularizado com letra maiúscula), vivido com ceticismo no início do poema, passa a
ser restituído ao final à sua condição de redenção, aqui referida não só em termos
míticos, mas também históricos e políticos – ainda que a redenção venha através do
“canto”, como um fragmento de “esperança”, um “murmúrio de ternura” que o sujeito
poético propõe “humildemente”, como que a lembrar-se da falência de tudo aquilo que
se propôs total.
Nesse sentido, importa ao poema a virtualização obtida através da relação
intersticial entre dados relegados à margem ou ignorados pela visão, mas que, quando
trazidos à cena, ocasionam fricção e fissura nos modos habituais do olhar. Importa erigir
pequenas coisas, como gestos, restos e ruínas, para, se não dilacerar os centros ou o
“meio da vida”, ao menos indicar alguma saída em relação à ordem social sufocante, o
“círculo de fogo” das eternas determinações do poder, cercado pelas “agonias e
angústias” daqueles “que lutam porque são mandados /[...] e dos que apenas mandam”.
A referência à música, embora não apareça neste poema, como ocorre no título
da série original para a qual o poema fora escrito, “fragmento em louvor de J.S. Bach”,
torna-se importante pelo que propõe de reflexão sobre os pontos de contato entre o
verbal e o não verbal, vertente explorada pelo poema (aqui através da cisão entre a
visibilidade aparente e o aprofundamento da visão pela linguagem meditativa) e que
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será uma constante na obra de Jorge de Sena, esta que inclui poesia dedicada à música,
em Arte de música (1968), e poemas ecfrásticos que compõem o livro Metamorfoses
(1963).
O diálogo intersemiótico e também interartístico, mobilizado pela primeira vez
por Sena de forma mais sistematizada na literatura portuguesa, cumpre o propósito de
promover passagens, instaurar modos criativos de fazer circular as imagens e suas
energias cambiantes, com o intuito, principalmente, de “esmagar os sinais inventados”,
para utilizar uma formulação do próprio poeta, ou seja, perseguir a desarticulação dos
modelos instituídos, da relação predominantemente linear ou referencial da palavra
poética com o real, da domesticação identitária de estruturas psíquicas, sociais e
políticas.

2.
Na produção de Sophia Andresen, o muro nos anos 1940 e 1950 também se
vincula ao cenário histórico, ao espaço negativo da cidade, vivenciado no contexto da
ditadura salazarista, em suas especificidades portuguesas. Assim, nos poemas escritos
durante a guerra ou no período imediato do pós-guerra, antes da década de 1960,
quando a imagem passa a receber novo tratamento em sua obra, o muro integra o
cenário mutilado da cidade, em que se detectam o medo, a incerteza e a angústia que
depreendem da vivência do “tempo quebrado” e da falta de sentido.
Nocturno
Acordo quando os muros são o medo,
Acordo quando o tempo cai contado,
E no meu quarto entra o arvoredo,
E se desfolha ao longo dos meus membros.
Acordo quando a aurora nas paredes
Desenha nardos brancos e macios,
Acordo quando o sono nos convence
De que sois rios.
(Andresen, 2011, p. 190)

Neste poema de Coral (1950), o tempo interior e subjetivo contrasta com o
tempo histórico, inscrito nos espaços exteriores da cidade. Há uma oposição marcada
entre os dois âmbitos, embora submetida à tensão. Os “muros” propõem ênfase
imunológica entre ambos, divididos entre a interioridade do que parece ser do quintal,
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da casa, do quarto e também do poema146 e o além-muro, presente apenas em negativo,
o que reforça a atmosfera de opressão e recalque. O dado exterior só chega através de
fragmentos e resíduos, como os muros, a luz da aurora, o arvoredo que irrompe e se
desfolha. Em contraste com a aliteração fechada de muros e medo, a repetição da vogal
aberta em “acordar”, “arvoredo” e “aurora” (os dois últimos termos ligados à natureza)
reforça a ideia de amplitude que ultrapassa o isolamento do sujeito.
Se a poeticidade se dá no contraste sensível entre os elementos, o poema admite
também, por outro lado, um senso de perturbação e angústia, sobretudo na primeira
estrofe, repleta de imagens sombrias e estéreis como as do muro e do arvoredo a se
desfolhar. Ainda assim, a interioridade à qual o poema responde com fidelidade é
apresentada como uma instância de resistência – ideia reiterada também pela anáfora do
verbo “acordar”, sugestivo, assim como o vocábulo “aurora” (metáfora comum na
poesia portuguesa do período, sobretudo a neorrealista, empregada também no poema
de Sena, como vimos), para o despertar da consciência política.
No poema de Andresen, no entanto, a consciência política se faz também, ainda
que de modo paradoxal, no âmbito do sonho e do imaginário, como podemos observar
no paralelo estabelecido entre a noção do que parece ser um despertar consciente, em
“Acordo quando os muros são o medo”, e o despertar para o tempo do sonho, em
“Acordo quando o sono nos convence de que sois rios”. A anáfora produz, assim, efeito
acumulativo, propondo uma afirmação conjugadora entre as necessidades políticas e
estéticas e a tentativa de instaurar uma consciência mais abrangente através da
associação entre o pensar crítico e o sensível. Nessa linha, o verbo “acordar” não
contradiz o “sono”, como parece à primeira vista, mas reafirma o sonho e o imaginário
como possibilidade de movimentação e abertura, em oposição a um senso de real em via
de estagnação.
Na leitura que propomos, a noção de “real” em relação à qual o poema se
apresenta como contraponto vincula-se ao militarismo, suscitado pela conjunção entre
“muros” e “medo” e, como consequência, à organização da vida social, pautada pela
146

O desenho sobre a parede, imagem bastante recorrente na poesia de Sophia, ligada ao espaço subjetivo
da casa e do quarto, pode ser lido como um paralelo sugestivo com a folha de papel que recebe a inscrição
do poema. A poesia da autora, assim como acontece também na de Eugénio de Andrade, traz
frequentemente algum elemento reflexivo da escrita, cujos sentidos se depreendem através da leitura
retroativa de imagens obsessivas que retornam no conjunto da obra para fazer novas remissões dentro de
um sistema interno de referências. Assim, o paralelo entre a parede e a folha de papel é uma leitura
admitida no cotejo com outros poemas, como temos visto.
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fragmentação, pela divisão em mônadas ou células vigiadas que se reportava, em grande
medida, à máxima salazariana de que “a verdade veem-na os olhos”, tornada slogan em
Portugal desde 1934. Tal conjuntura torna-se mais visível quando este poema é
cotejado, por exemplo, com outro poema anterior da autora, escrito também durante
essa primeira fase, publicado em seu primeiro livro, Poesia (1944), que reproduzimos
aqui brevemente a título de comparação. Intitulado “Noite das coisas”, o poema
assemelha-se ao “Nocturno” pela relação entre o cenário histórico e a atmosfera
noturna, mas com a diferença de que, ao contrário do primeiro, este dedica atenção ao
espaço exterior, para além do “muro”, servindo-se, contudo, do mesmo tipo de tensão
entre interioridade e exterioridade, real e imaginário, visível e não visível:
Noite das coisas
Noite das coisas, terror e medo
Na aparente paz dispersa
Sobre as linhas caladas.
Efeitos de luz nas paredes caiadas,
Gestos e murmúrios de conversa
No mundo estranho do arvoredo.
(Andresen, 2011, p. 25)

O medo insinua-se novamente como indício do tempo histórico sobre o espaço
forçosamente estático e atemporal das cidades portuguesas, professadas, durante o
regime, como verdadeiros “Oásis de paz” tanto durante o conflito bélico mundial quanto
nos anos seguintes. A política de neutralidade de Salazar, adotada desde o início da
guerra147, passa a ser justificada, após a queda de Mussolini em 1943, como hábil
estratégia para preservar a paz e a integridade do Portugal “cristão, harmônico,
paternal”, constituído ao longo de “oito séculos de existência”, como ressaltavam os
discursos de propaganda.148 Os dois poemas acima sublinham, ainda que de modo
indireto, a paralisia política do país, fundamentada na fossilização de identidades, na
moral conservadora (no sentido de reter o processo de mudanças) e na ideia de “paz”
147

Até 1943, ano em que os Aliados demonstraram ter propensão para vencer a guerra, Salazar mantinha
uma política de neutralidade colaborante tanto com a Alemanha, em suas relações comerciais, quanto
com a Inglaterra, com a qual mantinha estreitas ligações no comércio marítimo e na manutenção da
política colonial. Vf. José Mattoso, História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, s/d.
148
Para um apanhado histórico do período, utilizamos também as seguintes referências: The Making of
Portuguese Democracy. Kenneth Maxwell. Cambridge: University Press, 1995. “O Estado Novo:
salazarismo, fascismo e Europa”. Luís Reis Torgal. História de Portugal. José Tengarrinha (org.). São
Paulo: Editora da Unesp, 2001. A aventura surrealista. Adelaide Ginga Tchen. Lisboa: Edições Colibri,
2001. Salazar: a retórica da invisibilidade. José Gil. Lisboa: Relógio D’Água, 1995. Estado Novo e
propaganda em Portugal e no Brasil: o SPN/SNI e o DIP. Heloísa Paulo. Coimbra: Livraria Minerva,
1994.
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que pressupunha, não raro, uma guerra interior e silenciosa, cheia de recalques e
angústias tornadas cada vez mais patentes no período do pós-guerra, quando a derrota
do Eixo trazia expectativas e questionamentos em relação ao futuro do regime
salazarista.
Nesse sentido, o poema “Noite das coisas” procura incorporar o que não está
visível na ordem dos espaços, abalando a visibilidade normativa imposta pelo regime.
Em primeiro lugar, podemos dizer que a ênfase imunológica no poema acima faz
crescer a sensação daquilo que está do lado de fora do quadro – nomeadamente a guerra,
seja a que se desenrola nos países vizinhos, seja a interior e silenciosa, invocada pelo
“medo” e pelo “terror”.149 Por associação metonímica, conjetura-se que por detrás das
“paredes brancas” das casas se recolhem, também sob o medo, as famílias, células
sociais mais fundamentais e celebradas pelo regime150 (diferentemente do “muro”, as
paredes brancas adquirem conotação de intimidade e maior proximidade com as casas
da cidade). Percebe-se que a tranquilidade é apenas aparente, dado o recorte
militarizado escolhido pelo poema, que detecta limites e obstáculos, como as “paredes”
e os “arvoredos”, inspecionando movimentações, gestos e palavras estranhas. As luzes
sobre as paredes, agora vistas sob perspectiva exterior, não desenham “nardos brancos e
macios” como no poema anterior, mas sugerem antes sinais de vigília, como holofotes
na prisão. A cidade tranquila revela, no fundo, sua estrutura de fortaleza.
Lançando mão de uma ordem geométrica, o poema espacializa a guerra: suas
linhas aparentemente tranquilas sinalizam a expectativa de conflito. O silêncio das
“linhas caladas” passa a dizer o estado de sítio tornado permanente nas cidades
149

Ainda que Portugal não tenha visto de perto os bombardeios, sua população viveu a iminência da
destruição, pois, até o final de 1943, o conflito ainda não se definira e a “neutralidade colaborante” de
Salazar por pouco não sofrera a invasão alemã, que cruzava os Pireneus em junho de 1940, como relata
José Mattoso: “O elemento determinantemente novo era, desde logo, a omnipresente ameaça da
Alemanha hitleriana, com as suas divisões Panzer estacionadas nos Pirinéus, desde junho de 1940, a
aguardarem luz verde para a ‘Operação Félix’ [invasão a Portugal]. Rodeada de uma aura de
invencibilidade que só a resistência soviética de fins de 1941 começaria a questionar, a Alemanha ia
crescendo de tom nas suas pressões sobre o governo de Lisboa, pressões que fez secundar, a partir de
janeiro de 1941, com vários ataques à frota mercante e pesqueira portuguesa” José Mattoso. História de
Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1995, p. 306.
150
Jorge Ramos do Ó trata da questão da família como instância política durante o salazarismo em Os
anos de Ferro: o dispositivo cultural durante a ‘Política do Espírito’ – 1933-1949. Lisboa: Editorial
Estampa, 1999: “Reenvio dos sujeitos para sociabilidades concretas e fundamentalmente paralisadas: à
família, como célula básica e depois à freguesia, ao município, às corporações profissionais, a elas
pretendendo-se dar dignidade constitucional [...] deslocar o indivíduo da perigosa área da cidadania para o
encerrar em esferas qualificadas e restritas da opinião, em fragmentadas unidades sem poder de influência
sobre o sentido e a produção da realidade política” (1999, p. 21).
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portuguesas durante o regime. A ênfase recai no isolamento imunológico de Portugal
em relação à Europa, no eterno descompasso de seu processo histórico, tornando
negativo o elemento positivo da paz, visto que ela se revela historicamente artificial no
caso português, fabricada, aparente ou ilusória, como parece nos dizer o poema. No
caso aqui, a paz faz perdurar o estado de medo e terror, recusa a mudança, “congela a
viragem”.
Em Salazar: a retórica da invisibilidade (1995), José Gil reflete sobre a
conjuntura histórica e ideológica desse período em Portugal através da análise dos
discursos de Oliveira Salazar. A fim de traçarmos um paralelo interpretativo quanto à
questão do excesso de visibilidade que a poesia de Andresen parece denunciar, citamos
uma breve súmula do caminho argumentativo de Gil que desemboca na noção de
“imagem-nua”151. Segundo o autor, Salazar procurava produzir em seus discursos
“imagens nuas” e silêncios que comunicavam com o inconsciente do ouvinte. Ao
recusar a “retórica” como prática verbalista que “torcia a verdade”, como ele gostava de
dizer, produzindo “palavras ocas e mentirosas”, Salazar justificava, no fundo, a censura,
a oposição ao regime parlamentar e à prática democrática do debate, defendendo a ideia
de uma retórica sem retórica, simples, clara, racional e durável, destinada a finalidades
pedagógicas. No entanto, como deixa claro Gil, os discursos salazarianos apelavam ao
inconsciente, assentavam-se na ideia de uma “verdade” natural, escondida, como uma
espécie de “alma” ou essência antepassada e longínqua, que emergia na leitura dos
discursos escritos (Salazar procurava ler os discursos, e não proferi-los livremente):
[...] O escrito pressupõe a presença, não-consciente ou “inconsciente”,
do espaço público da comunicação: o seu silêncio deixa falar esse
inconsciente quando se lê, isto é, quando se escuta a voz ensurdecida
do texto, a sua imagem-eco na consciência. Do mesmo modo, aquele
que escreve ouve-se falar, mentalmente, como se dialogasse com
outro: e o silêncio que envolve esta fala-palavra constitui a marca da
interiorização do espaço público e da incorporação no texto escrito.
(Gil, 1995, p. 18).

Em sua usual evocação da ordem e da harmonia, os discursos de Salazar no
fundo produziam silêncios e construíam “imagens-nuas” porque “disjuntas ou separadas
das expressões verbais que as correspondiam”, decorrentes do próprio movimento
retórico, seja na sucessão dos argumentos, seja no movimento do pensamento e das
151

Definição que Gil fornece de “imagens-nuas”: “Disjuntas ou separadas das expressões verbais que lhes
correspondem. O que, noutro plano, representa a mesma operação que Freud descreve quando define o
inconsciente como representação das coisas apenas, sem representações das palavras correspondentes”
(Gil, 1995, p. 21).
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emoções, produzindo forte apelo ao inconsciente do ouvinte. Ao recorrer às estruturas
míticas das sagas, como a da Paixão de Cristo, que partia da morte, do caos e da
desordem para caminhar em direção ao renascimento e à redenção, 152 Salazar apostava,
segundo a tese de Gil, no anonimato dos portugueses, isto é, “na sua invisibilidade
enquanto indivíduos” (Gil, 1995, p. 31) com o intuito de criar um efeito de “morte
simbólica” para que seus discursos encaminhassem à viragem, possibilitando a ideia de
que somente por intermédio da “Nação” a população poderia adquirir visibilidade.
A moral salazarista negava, portanto, a ação visível e diferenciadora do
indivíduo. Procurava mantê-lo em condição de invisibilidade, apelando para uma
essência lusitana da pequenez, avivada na modesta “casa portuguesa” ou na vila de
origem remota, atemporal, pitoresca.153 Ao apresentar-se como homem humilde, portavoz do povo, capaz de sacrifícios, Salazar mimetiza em seus discursos uma
invisibilidade exemplo, quando, de fato, realiza atos visíveis como figura pública que
152

Segundo Gil, seus discursos se estruturavam conforme a lógica de narrativas ou sagas mitológicas –
dentre elas a da Paixão de Cristo – que partem de um estado de desordem, vulnerabilidade, caos ou morte,
em que se atua em direção à viragem para um estado ulterior de redenção e renascimento. Narrativas estas
que recobrem diversos planos e lógicas, como a do tempo, do espaço, dos corpos e dos signos, sendo,
nessa sequência, o processo de metamorfose que levaria ao desfecho. Nos discursos de dominação, o
desfecho desemboca quase sempre em alguma referência à própria figura do ditador, sujeito-herói do
discurso, capaz de se submeter a provações e sacrifícios a fim de levar a nação a superar a desordem:
“Salazar não foge a este modelo: se bem que as marcas do Evangelho sejam ténues (embora
significativas), os seus discursos retomam a lógica das narrativas de salvação. As etapas são bem
definidas: primeiro, a situação de desordem, de mentira, de anarquia, de humilhação (‘aviltamento’) do
País antes do golpe de Estado que impõe, a 28 de maio de 1926, a Ditadura Militar. O ‘negativo’ estendese a todos os sectores da vida nacional: financeiro, económico, social, político, moral. Mas por detrás
deste passado próximo existe o passado longínquo, mítico, da nossa história gloriosa. [...] Segunda etapa:
a ‘morte’ que aqui é substituída ou toma a figura essencial do sacrifício. O sacrifício, em primeiro lugar
financeiro, mas depois atingindo todas as atividades, tanto do Governo como dos ‘governados’. O
sacrifício representa o ‘trabalho do negativo’ que é necessário realizar para obter uma ‘viragem’ da
tendência para a morte. [...] Todo o processo de salvação se assimila a uma ‘cura’ – termo que, aliás,
Salazar emprega com frequência. Terceira etapa: renascença, ‘regeneração’, renovamento do corpo
nacional graças à acção do Estado Novo e de seu chefe. O futuro imediato assinala a ‘renovação’; o futuro
distante representará o momento da grandeza mítica da nação, nova idade do ouro” (Gil, s/d, p. 23).
153
Desaparecer consistiria, segundo Gil, no ato sacrifical exigido por Salazar, mimetizado em seus
discursos não só através do rebaixamento e amesquinhamento de tudo o que “parece” (sendo a “verdade”
algo nunca acessível às palavras), mas também através de uma duplicação da pequena visibilidade dos
indivíduos a fim de encenar sua própria e total invisibilidade. Assim, Salazar se dizia discreto, de origem
humilde, modesto, trabalhador, “bom português”, capaz de se sacrificar em prol da “verdade” e da Nação:
“[...] Os portugueses serão mantidos no estado de diminuídos da vida, isto é, de privação ontológica. Dito
de outra maneira, a ideologia salazarista congela o movimento da lógica do nacionalismo no momento de
viragem ou da morte simbólica. Esta morte nunca é consumada. [...] Tudo pára. Antes mesmo de se ter
adquirido uma nova visibilidade e um novo modo de presença. Recusando o ato ritual do sacrifício, a
invisibilidade transforma-o num comportamento de privação individual [...]. Congelando o processo de
morte-renascimento no momento da viragem, o discurso da invisibilidade faz parar o tempo,
suspendendo-o numa espécie de espera eterna, intemporal. Adia-se indefinidamente a acção (do
renascimento). Esperar torna-se contínuo. [...] Intensificação de forças contrárias à própria lógica do
salazarismo, que desembocava na paralisia, na apatia, na entropia” (Gil, s/d, pp. 32 a 34).
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profere discursos e detém o poder. A “retórica da invisibilidade” produz silêncio, não
sentido, disjunção entre linguagem e imagem154. Subtrai a palavra aos ouvintes, como se
dissesse “fazei como eu, sede grandes tornando-vos pequenos, sejais visíveis tornandovos invisíveis” (Gil, 1995, p. 38). Apela, portanto, à invisibilidade através da
“visibilidade que se quer invisível”, visando ao silêncio através das palavras, “adesão a
um exemplo de poder sem poder”.155
É nesse sentido de criação de um silêncio inconsciente como um reservatório de
forças recalcadas e anestesiadas(cuja mensagem é a do sacrifício da própria inteligência,
ou seja, a necessidade de não compreender o sentido ou os porquês do que está a
acontecer e confiar na figura redentora e de criar uma forma visível e outra não visível)
que podemos traçar um paralelo entre o que foi dito acima a respeito da ideologia
salazarista e o que os primeiros poemas escolhidos de Sophia Andresen procuram
denunciar: o “congelamento da viragem” a que alude Gil, a dissonância entre o visível e
aquilo que não se vê, mas que se pressente pelas emoções, pelas “palavras estranhas” e
pela movimentação de elementos laterais e insignificantes à primeira vista, como o
arvoredo a desfolhar, a luz do amanhecer sobre as paredes, a potência do sonho ou do
amor que transforma o corpo em “rios”.
Assim como acontecia no poema transcrito acima de Sena, os poemas de Sophia
buscam contornar a cisão entre imagem/aparência e sentido. Contornar a condição de
invisibilidade dos indivíduos dentro da cidade, no contexto em que as fronteiras entre
espaço público e privado não se movem.
Nesse contexto, a “parede”, assim como o “muro”, recorrentes também em
outros poemas da primeira fase da autora, pertence ao “cenário” da censura. São signos
visíveis daquilo que no fundo não está disponível à visibilidade. Signos mudos que
trabalham os limites do dizer e do sentido. Elementos espaciais e organizacionais de
uma política do silêncio que dispõe as cisões entre o dizer e o não dizer. São imagens
que apresentam interdições ao sujeito tanto em sua relação com a cidade, e
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De modo semelhante, em As formas do silêncio, Eni Puccinelli Orlandi denomina “língua de espuma”
(2007, p. 99), a fala “vazia”, de expressão totalitária, que visa trabalhar o poder de silenciar, visto que não
permite ressonâncias, repercussões e desdobramentos de sentido; nessa obra a autora analisa discursos
totalitários e mecanismos da censura, como veremos mais detalhadamente adiante.
155
Eni Puccinelli Orlandi denomina o processo de “asfixia do sujeito” em situações de autoritarismo e
censura: “[...] A situação típica da censura traduz exatamente essa asfixia: ela é a interdição manifesta da
circulação do sujeito, pela decisão de um poder de palavra fortemente regulado. No autoritarismo, não há
reversibilidade possível no discurso, isto é, o sujeito não pode ocupar diferentes posições: ele só pode
ocupar o ‘lugar’ que lhe é destinado, para produzir os sentidos que não lhe são proibidos. A censura afeta,
de imediato, a identidade do sujeito” (Orlandi, 2007, p. 79).

185

consequentemente com a vida política, quanto na participação de formações discursivas,
isto é, daquilo que se pode ou não dizer.
As “paredes” e os “muros” da cidade, embora postos nesse caso em relação
contrastante entre exterioridade e interioridade, tornam-se significantes do silêncio
(descolados do significado) e dos limites do dizer. Neles, espaço e linguagem coincidem
e os poemas de Sophia Andresen explicitam esse encontro, deslocando todo o silêncio
ou todo o limite do dizer. Se a censura e a propaganda do regime desautorizam a relação
com o silêncio e com o implícito, procurando direcionar e explicitar a relação do sujeito
com o dizível, e se os discursos de Salazar se guiavam para um calar dirigido, os
poemas aqui retratados agem na contramão, instituindo, através da experiência
potencializadora das imagens em movimento, uma relação com o implícito e com o
silêncio posto em circulação e visibilidade – relações estas que são simultaneamente
discursivas e espaciais. Ao tornar visíveis os encontros entre espaço, sujeito,
discurso/silêncio, a poesia desautomatiza o silêncio, age na contramão do
desapossamento da cidade, denuncia os esforços contínuos dos poderes para suprimir a
rua, esvaziar a cidade, isolar os sujeitos ou rearranjá-los em mônadas ou células sociais
segundo uma organização e uma visibilidade politicamente controladas.
Dessa maneira, ambos os poemas de Andresen causam instabilidade quanto aos
dados imediatamente visíveis. Promovem atenção sutil às sensações, à imaginação e às
emoções, valorizando outras ordens de visibilidade, que conferem movimentação àquilo
que parece estagnado, porque levam a dialetizar a partir do dado concreto das imagens.
Assim, mesmo através de extrema delicadeza e lirismo, patentes sobretudo em
“Nocturno”, os poemas valorizam o pressentimento, a incerteza quanto ao futuro, a
desconfiança crítica em relação à superfície visível ou aparente. Ao conjeturar sobre os
elementos não visíveis, o leitor é levado a ultrapassar os obstáculos duráveis impostos
por uma visibilidade “oficial” e normatizadora.

3.
Quanto ao tratamento concedido à cidade, é possível observar uma série de
afinidades da poesia dessa primeira fase de Andresen com a poesia neorrealista do
período, que privilegia, do mesmo modo, a visualidade direta dos espaços, reduzida de
lastros inteligíveis, “auráticos” ou perceptivos.

186

Nessas primeiras duas décadas da trajetória da autora, é somente na descrição de
paisagens naturais que Andresen aprofunda a visão para uma dimensão inteligível,
simbólica ou mítica, tão característica de sua poesia. Enquanto espaço negativo, a
cidade é antes tratada como “imagem-nua” , para utilizar novamente a definição de José
Gil, descolada dos atributos verbais, dos sentidos geralmente conferidos pelos discursos
ou pela dimensão retórica da linguagem.
Do mesmo modo, os poetas do Novo cancioneiro, coletânea fundadora do
Neorrealismo português, publicada em Coimbra entre 1941 e 1944, privilegiam uma
linguagem substantivada, despojada de adjetivações, composta por imagens sóbrias que
evocam uma comunicação direta, evitando figurações ou qualquer outro tipo de desvio
retórico.
Além da cidade, os poetas neorrealistas, preocupados com a reconstituição da
organização tradicional do espaço e do lugar nele ocupado pelo sujeito, ou seja, dos
lugares identitários, relacionais e históricos, dedicam-se a descrever também o espaço
tipicamente rural de aldeias e vilas, em que o muro também é coadjuvante.
Os espaços são organizados conforme padrões arcaicos assentes em rituais da
vida religiosa, na simbologia traçada pelo campanário, a torre, o quintal, a cruz, as
estradas, os campos. Na poesia de Fernando Namora, por exemplo, os espaços
expressam a tensão e o contraste entre os símbolos religiosos e a dura realidade humana:
os “campanários brancos” situam-se no alto, com sua “cruz talhada no cimo” (Novo
cancioneiro, 1989, p. 101), ao passo que a gente simples e empoeirada habita a terra
embaixo. A aldeia, apesar dos momentos de festa e alegria, perde seus sentidos
acolhedores, oferecendo-se como clausura, já que os habitantes se sentem emparedados
entre o sino, a torre e o monte, limitados por uma vida de miséria, sem a possibilidade
de enxergar o horizonte além, apesar de este ser constantemente pressentido: “Onde
ficava o mundo? /[...] Para lá da serra, o azul de outra serra e outra serra ainda /[...]
Caminhos de pedra, sulcados, curtos e estreitos” (Novo cancioneiro, 1989, p. 103).
O mesmo ocorre em outros poemas do Novo cancioneiro, como no de João José
Cochofel: “– Terra tão vasta /e a vida tão pouca!” (Novo cancioneiro, 1989, p. 161), em
que se faz presente o mesmo tom de denúncia, como é comum na poesia neorrealista, da
exploração da gente simples do campo, assombrada pela fome, pela precarização do
trabalho, obrigada a se exilar de sua terra.
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O poema “Aldeia”, de Manuel da Fonseca, retrata o “emparedamento” social de
maneira geométrica, apresentando a questão da clausura em imagens que evocam uma
“sobriedade direta”156, as quais lembram as palavras claras de Cesário:
Nove casas,
duas ruas,
ao meio das ruas
um largo,
ao meio do largo
um poço de água fria.
tudo isto tão parado
e o céu tão baixo
que quando alguém grita para longe
um nome familiar
se assustam pombos bravos
E acordam ecos no descampado
(Novo cancioneiro, 1989, 301).

Apesar de não fazer referência ao muro, este poema apresenta a aldeia dentro de
um esquema referencial de limites e fronteiras que propõem o mesmo tipo de atitude
emocional de sufocamento a que vimos remeter o muro desde Cesário Verde. A
mensagem, de teor político, é bastante dirigida (e nisso o poema se afasta de Cesário):
bastaria um grito para movimentar as fronteiras e despertar outros gritos pelo
descampado. Vale destacar que a disposição espacial do nono verso, que extrapola a
métrica mais sucinta (embora não regular) dos outros versos – como que a jorrar como
um grito, em contraste com o silêncio estagnado, aludido pela contenção dos demais
versos curtos ou por imagens como o “poço”, as pedras das “casas”, das “ruas” e do
“largo” da aldeia –, é belíssima.
Em Mário Dionísio, outro poeta neorrealista, a casa deserta, o cão na rua e o cão
“apedrejado” contra a parede são imagens recorrentes que metaforizam o indivíduo
acuado e abandonado, frequentemente exortado pelo poeta para sair de seu isolamento e
ir ao encontro solidário com outros homens nas “estradas do mundo”: marcha política a
ultrapassar os limites da realidade dura vivida pelos personagens de seus poemas: “salta
as barreiras por maiores que sejam. /Caminha por mais ásperos que sejam os caminhos
/[...] Rasga à punhada as paredes de treva” (1989, p. 146).
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A expressão é de Maria de Lourdes Belchior, que também cita esse poema de Manuel da Fonseca em
“Poesia portuguesa contemporânea: a geração de 40”. Os homens e os livros. Vol. II Séculos XIX e XX.
Lisboa: Editorial Verbo, 1980, p. 195.
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Não obstante a participação do muro na configuração social e política do espaço
em Novo cancioneiro, ele tende a aparecer nos livros ali reunidos como um detalhe ou
um anexo do cenário, cuja “sobriedade” convoca um tipo de comunicação direta, para
repetirmos os termos de Maria de Lourdes Belchior, autora que sublinha o
despojamento do uso de imagens figurativas nessa poesia, como, por exemplo, na de
Fernando Namora, em que “a série de notações não raro se encrespa com adjetivação ou
quaisquer processos de sublinhado retórico” (Belchior, 1980, p. 190), ou de Joaquim
Namorado, que exemplifica “esta tensa e trágica sobriedade” através de uma poesia que
incorre, segundo a autora, em uma série de “perigos” paradigmáticos da poesia
comprometida, visto que a comunicação direta e de certa frescura não atenuaria a
imaturidade e a sensação de “coisa informe” de alguns de seus poemas: “O
panfletarismo e, talvez como ponto de partida, a convicção de que a perfeição formal
procurada é estéril exercício de infecundo esteticismo fazem soçobrar a aventura
poética, a experiência de quase todos os neo-realistas” (Belchior, 1980, p. 191).
Embora abandonassem os “secretos e egóticos caminhos da devassa do eu”,
como aponta a autora, procurando por uma linguagem simples e “realista”, naquele
mesmo sentido que vimos em Cesário Verde, de uma busca pela “configuração física
das coisas”157 (ainda que Cesário explore também a plasticidade imaginativa da
linguagem e o substrato do sonho), os neorrealistas não se afastaram, no fundo, de
certos paradigmas presencistas relacionados à linguagem poética, assentes, entre outros,
no princípio da “sinceridade”, ainda que deslocado para uma perspectiva política, como
evidencia uma das primeiras formulações teóricas sobre o movimento: “Um artista não
pode exprimir-se sem tomar partido”158.
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Termo de Gaspar Simões, citado por Rosa Maria Martelo (verificar nota seguinte): “[...] posição antiespiritualista inerente ao Novo Humanismo de matriz marxista: ‘Em arte’− escreve João Gaspar Simões –
‘realismo é a actividade que persegue a configuração física das coisas; humanismo, ou humanidade, a
assimilação do aparelho espiritual dessas mesmas coisas’. Ora, como foi lapidarmente observado por José
Gomes Ferreira, a ruptura situava-se ao nível de uma ‘tentativa de substituição das bases filosóficas
tradicionais da poesia portuguesa [...] pelo materialismo dialéctico de que alguns artistas jovens de
extracção pequeno-burguesa se julgavam imbuídos’” (Martelo, 2004, p. 48).
158
Trecho do texto “Algumas notas para uma nova poética”, de Manuel Filipe, publicado na revista Sol
Nascente (n. 10, 15 de junho de 1937), transcrito por Rosa Maria Martelo em “Do compromisso à
aporia”, Em parte incerta. Como demonstra Martelo, o artigo de Filipe, um dos primeiros a teorizar sobre
o novo conceito de poesia no Neorrealismo, propunha “reflectir acerca da ‘missão social do poeta’,
reatirculando o conceito regiano de ‘universalidade’ da arte com a busca neo-realista da acessibilidade,
isto é, com a ambição neo-realista de que o poeta se encontre ‘com toda a gente num terreno onde o
entendimento seja fácil, afecctuoso, útil’; do mesmo modo, o articulista retoma o princípio da
‘sinceridade’, entendendo-o no sentido algo limitativo de que ‘o poeta deve viver o que escreve’, e
passando de seguida a afirmar que ‘um artista não pode exprimir-se sem tomar partido’”. (Martelo, 2004,
p. 47).
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Isto é, os neorrealistas visavam verter a versão psicológica do homem para
aquela que considerava seu posicionamento ideológico ou sua identidade social, mas
ambas as visões centravam-se na mesma concepção romântica de sujeito, como tem
apontado a crítica desde os textos seminais de Eduardo Lourenço e Fernando
Guimarães, os quais aproximam ambos os movimentos em razão de terem os dois se
afastado da linguagem “desenvolta” do Primeiro Modernismo159. Essa percepção
também fora formulada desde o nascimento dos Cadernos de Poesia, cujo prefácio da
segunda série defendia a restauração da dimensão “estética” de forma que nela se
integre a dimensão “ética” da literatura. A simplicidade perseguida pelos neorrealistas
no plano da linguagem não condizia, contudo, com a teorização complexa que envolvia
o movimento, “uma das mais sistemáticas e organizadas que houve em Portugal”, como
nos diz Eduardo Lourenço, em Sentido e forma da poesia neorrealista:
Pode-se dizer que toda dialética e o drama interno do neo-realismo
português decorrerá desta singular relação entre teoria ideológica e
prática literária, entre a antecipação constituída por um horizonte
ideológico, funcionando à maneira do Ideal regulador kantiano,
embora em contradição consigo mesmo, e a necessidade e a vontade
de lhe oferecer o corpo correspondente (Lourenço, 2007, p. 12).

A precedência teórica à prática poética, ou do ideal teórico sobre a visão
literária, que impõe uma espécie de “cheque em branco do futuro” ou “livro-a-haver”,
para utilizar também os termos de Martelo, teria gerado, ainda nas palavras do crítico,
uma “ortodoxia literária”, ou a criação de uma “mitologia crítica” que proclamava a
obra como “encarnação efectiva de uma precisa visão da história e do mundo”. Assim,
no Novo cancioneiro, Lourenço identifica novo pendor romântico na tensão constante
entre sonho e real, ou seja, no abismo entre “o sonho plausível” da liberdade e da
igualdade, de um lado, e o “obstáculo” do outro: “[...] para os neo-realistas o sonho da
liberdade nunca existiu nem pode existir senão como sonho recusado ou mito encarnado
algures sobre o qual a sua pessoal experiência de portugueses não tinham apoio algum”
(Lourenço, 2007, p. 14).
Tal formulação lança luz sobre a leitura que até então temos feito da descrição
da aldeia no Novo cancioneiro, de seus espaços fechados e opressores, em contraste
159

Além do texto supracitado de Rosa Maria Martelo, vf. Eduardo Lourenço, “Presença ou a contrarevolução do modernismo português”, em Tempo e poesia. Porto: Inova, 1974; e Fernando Guimarães em
A poesia da presença e o aparecimento do neo-realismo. Porto: Inova, 1969.
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com um horizonte sempre pressentido além ou algures. Ao contrário de Cesário Verde,
em que o campo se contrapunha à cidade, nem mesmo o campo na Poesia do
cancioneiro oferece o começo desse horizonte. Não sabemos onde ele pode começar,
nem bem como se projeta a imaginação das distâncias a partir da descrição tão cerrada
dos espaços, com toda a sua medida de dor, espera e frustração, como que petrificados
na superfície mineral das ruas, paredes, campanários, poços e casas.
A imaginação pressentida jamais se movimenta por imagens, como sói acontecer
com todo processo imaginativo, permanecendo, antes, suspensa, em estado de latência,
porém trancafiada pela própria literalidade dos elementos espaciais do lado de “cá” da
aldeia. O uso de imagens literais, raramente perceptivas ou conceituais, isto é,
predominantemente visuais, não figurativas a não ser quando se tornam alegorias (as
quais evocam a dimensão de perda, modernamente considerada), faz com que o leitor
desconfie do reconhecível, visto que propõe uma espécie de cegueira sinalizada pela
incapacidade de imaginar. Assim, a linguagem “despida” do Novo cancioneiro, um
tanto criticada por parecer direta demais, no fundo cria também um efeito estético
interessante na medida em que explora a excessiva visualidade ou literalidade dos
objetos: como que retirando o fundo capaz de mobilizar a percepção e deixando apenas
a superfície excessiva, quase insuportável ou cegante.
De modo distinto da relação apórica e tautológica proposta tanto em Raul
Brandão como em Fernando Pessoa, autores que exploram os dados abstratos da
imagem, debruçando-se sobre vazios e distâncias – dramatizando, muitas vezes, a falha
ou a incapacidade de se ater ao real –, a poesia neorrealista enfoca a visibilidade nua e
concreta dos espaços da cidade ou da aldeia. Ao modo da fotografia, procura por uma
relação imagética mais direta, livre de halos imaginativos ou de uma “aura”, para
utilizar o termo de Walter Benjamin no texto já citado “A obra de arte na época de sua
possibilidade de reprodução técnica”. Nesse texto de 1936, a aura define-se como “o
aparecimento único de algo distante, por muito perto que esteja” – ou seja, relaciona-se
com os modos de percepção tradicionais cultivados por imagens geralmente orgânicas
(“cadeia de montanhas no horizonte” ou “ramo de árvore que deita sobre nós a sua
sombra” – 2012, p. 213) ou ainda pela tensão entre visualidade sensível e inteligível,
capaz de produzir uma espécie de “presença” ou autenticidade que tem a ver com o
“aqui e agora” original da arte concebida como imitação da natureza. A “existência
aurática” encerra ainda o simbólico, o valor do culto, a condição ontológica do ritual.
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Através do argumento já bastante conhecido, Benjamin demonstra que os meios
técnicos de reprodução da obra de arte, instituídos primeiro pela litografia e depois pela
fotografia no século XIX, contribuíram, juntamente com o advento do cinema no século
XX, para alterar os “modos de percepção”, abalando violentamente também os
conteúdos da tradição. A reprodução minguou o caráter de evento singular da obra,
abrindo caminho para a emancipação da arte em relação ao “ritual”, que garantia seu
valor de “presença”, “revelação” e “acontecimento”. Para Benjamin, a “fundamentação
ritualística” passa a ser substituída por uma “fundamentação política” (2012, p. 216),
aproveitada pela primeira vez pela fotografia moderna, como a de Eugène Atget (18571927), citada como exemplo. Atget promovia ênfase aos espaços desertos da cidade e se
afastava do modelo das primeiras fotografias, empenhadas em retratar de modo fugaz e
por vezes difuso rostos humanos, envoltos em “auras” que projetavam “beleza
melancólica e incomparável” (2012, p. 218).
As fotografias de Atget valorizavam, por conseguinte, a “exposição” nua da
Paris sem viva alma, em detrimento da contemplação sonhadora de rostos, paisagens
naturais ou imagens plenas de distância, comuns outrora. As fotos promoviam um tipo
de relação imagética que, pela novidade, inquietava o espectador, levando-o a recompor
uma orientação ou caminho para a compreensão dos sentidos da imagem. É no
predomínio da “exposição” sobre o ritual/valor do culto que residiria, segundo
Benjamin, o significado oculto político.
Embora fosse improvável que em plena guerra os neorrealistas tivessem acesso
ao pensamento de Benjamin, eles chegaram, por vias semelhantes ao que preconizava o
filósofo alemão (a partir dos enquadramentos teóricos do materialismo histórico), à
criação de uma nova relação de visibilidade que desconfiava dos dados subjetivantes e
também retóricos da linguagem160 − muito embora por vezes explorassem metáforas
(geralmente fixas, como “paredes de treva” que vimos acima) e alegoria, figura esta
que, na acepção moderna (formulada a partir da leitura de Benjamin sobre a imaginação
alegórica, mas utilizada desde os primórdios da poesia moderna), promove também
rupturas na concepção simbólica de mundo161.

160

“Os conceitos adiante introduzidos pela primeira vez na teoria da arte distinguem-se dos correntes pelo
facto de serem de todo inapropriados para os fins prosseguidos pelo fascismo. Servem, isso sim, para a
formulação de exigências revolucionárias na política artística” (Benjamin, 2012, p. 208).
161
Cf. Paul de Man. O ponto de vista da cegueira. Lisboa: Edições Cotovia, 1999.
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No pensamento de Walter Benjamin, a tensão entre imagem e palavra é
constante, e o autor se torna um dos primeiros críticos a propor centralidade à imagem,
localizando-a em termos de valor paradigmático na modernidade162, visto que, por mais
que o novo tipo de imagem visual cultivado pelo advento da técnica recuse sentidos
discursivos/retóricos/auráticos, ela possui também conteúdos latentes e subconscientes
(segundo Benjamin, o homem moderno passa pela cidade sem ver ou sem se dar conta
do sentido) que possibilitam novas passagens e caminhos para uma compreensão
distinta da história. O mundo material passa a ser visto como expressão de conteúdos
históricos latentes, e é nesse sentido revelador que Benjamin entrevê as imagens como
capazes de promover uma dialética do despertar histórico:
[...] É que as tarefas que se colocam ao aparelho perceptivo humano
em períodos históricos de viragem não podem resolver-se
simplesmente pela óptica, isto é, pela contemplação. Vão sendo
progressivamente ultrapassadas sob a orientação da recepção táctil,
através do hábito. [...] A recepção na distração, que se faz notar com
ênfase crescente em todos os domínios da arte e é um sintoma de
transformações profundas da percepção consciente, encontrou no
cinema o seu campo de experiência próprio. [...] Esta atitude no
cinema não inclui o factor atenção. O público é um examinador
distraído (Benjamin, 2012, pp. 238-239).

As imagens que o autor privilegia são aquelas tornadas fixas e mecânicas por
força do hábito e do cotidiano, e que, destituídas de aura, não são captadas pela
contemplação, visto que se propõem “aquém” da atenção ou da “cisão” constitutiva ao
ato de olhar, mas que encerra também conteúdos subconscientes e recalcados que
podem vir à tona conforme o enfoque adotado pelo artista.
Benjamin não formula neste texto aquilo que posteriormente ele denomina
“imagem dialética”; contudo, a ideia de uma imagem explorada como instrumento de
“revelação” de algo que ela mesma encobre enquanto imagem já se faz presente neste
texto163. Este “algo” não consiste em um “objeto” em si, tampouco em um referente a
162

Cf. dissertação de mestrado de Patrícia de Freitas Camargo. A câmara obscura de Walter Benjamin:
um estudo sobre a imagem dialética no Trabalho das Passagens. Universidade de São Paulo, 2004:
“Benjamin teria proposto o deslocamento da dialética do eixo sintagmático-discursivo para o eixo
paradigmático-imagético da apresentação da história e a revelação de uma estrutura teológica de
pensamento que teria migrado da esfera política para a esfera econômica – movimento captado na análise
da alegoria e da imagem dialética como formas em que se sobrepõem as dimensões estética, filosófica e
histórica na representação da experiência”.
163
Como argumenta Patrícia Freitas Camargo, citada acima, a “imagem dialética” recebe maior foco nas
Passagens, mas também é abordada em diversos textos e obras escritos anteriormente ou
concomitantemente ao projeto das Passagens, como em “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade
técnica” (1936), “Pequena história da fotografia” (1931), “Sobre a faculdade mimética” (1933), “A
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que a imagem se reporta, mas em uma “relação”, uma “iluminação ou lampejo” (Freitas
Camargo, 2004, p. 50), possibilitado por uma mudança de perspectiva em relação à
tradição.
Apesar dos problemas na concepção de Benjamin, já que é difícil compreender o
grau e a medida da consciência histórica prometida pelo choque entre as imagens, ou se
é viável pensar em uma historiografia das imagens, visto que elas também são fugazes e
conduzem a tautologias das mais diversas ordens164, o fato é que o autor, juntamente
com a tradição crítica do materialismo histórico, contribuiu para instaurar um saber
crítico das imagens. Possibilitou um deslocamento na tensão usual entre a visão sensível
e a visão inteligível, fornecendo também instrumentos críticos para que se pensasse no
trabalho da “cisão” ocasionada pelas imagens, em seu embate com a linguagem verbal.
Trouxe atenção ainda para as densidades intervalares, como a do “inconsciente óptico”,
que se instala no processo de apreensão das imagens, também elas organizadoras de
perspectivas e visões de mundo.
Ao modo da fotografia, os poemas neorrealistas transcritos acima também
privilegiam o sentido expandido na materialidade de imagens concretas e literais
(raramente perceptivas e conceituais) e, em menor uso, de metáforas e alegorias.
Promovem, com isso, um sentido positivo quanto à exploração da imagem através da
redução de sua dimensão metafísica e da visualidade inteligível que tradicionalmente as
imagens verbais encampam. O efeito opressor e sufocante das estruturas visuais
reduzidas à condição de superfície acaba por gerar um coeficiente crítico encarado
como motor da consciência política e também da ação. O leitor é então levado a
“dialetizar” a partir de imagens literais (não perceptivas ou conceituais).

imagem de Proust” (1929), “O surrealismo” (1929) e “Origem do drama barroco alemão” (publicado em
1928). Cumpre lembrar que a imagem dialética de Benjamin vai tomando caminho mais elaborado nas
Passagens, visto que pretende aliar o moderno ao arcaico, conciliando “a concepção mística da
linguagem e da história com uma teorização iluminista” (Freitas Camargo, 2004, p. 10).
164
E aqui citamos mais uma vez a reflexão pertinente de Freitas Camargo: “No plano da crítica, essa foi
uma hipótese de difícil sustentação, já que não era adequada ao contexto linguístico que ela procurava
criticar: deslocava a articulação de sentido (no caso, da própria história) do eixo sintagmático, temporal,
fundado nas relações de causalidade, para o eixo paradigmático, espacial, fundado no reconhecimento da
semelhança, que não encontra apoio na linearidade do discurso, mas na simultaneidade das imagens. Esse
foi o experimento básico dessa crítica heterodoxa e intuitiva, equilibrada precariamente entre a quebra de
uma epistemologia estabelecida e o irracionalismo, seu extremo” (Freitas Camargo, 2004, p. 10).
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A tensão tradicional, de certo modo estável e canônica no plano retórico entre
visualidade sensível e visualidade inteligível165, é subtraída, portanto, de um de seus
termos, o que leva o leitor a responder através de novas tentativas dialéticas – visto que
o próprio ato de ver se dá sempre através de uma inquietante “cisão” entre presença e
ausência, entre o perder e o reter do que se olha. Com isso, as imagens poéticas
adquirem nova disponibilidade dialética, em busca de novas relações e andamentos.

4.
O movimento neorrealista criou um repertório de técnicas que visavam
promover escrita de resistência. A experiência óptica enfatizada por imagens literais,
pela alegoria, pela descrição estática do espaço, bem como pelo uso de clichês, imagens
ou metáforas fixas que não aprofundam a percepção, por fim mina a capacidade de
imaginar, gerando um constante sentimento de castração e estagnação que se torna cada
vez mais insuportável, podendo colaborar como válvula de escape dos “sentidos”
interditos.
Assim, além da imagem literal, a metáfora fixa e o “estereótipo” também são
instâncias exploradas pelos autores neorrealistas como “pontos de fuga de sentido”166,
visto que, além de promoverem uma comunicação direta, como queriam os autores, são
estruturas capazes de duplicar ou dialetizar os sentidos.

165

Como demonstra Joana Matos Frias, em Retórica da imagem e poética imagista em Ruy Cinatti
(2006), há duas tradições distintas e antagônicas da visualidade que geralmente são niveladas sob a égide
da “imagem poética”: a primeira identificada com uma vertente que vem desde o pensamento de
Aristóteles (visão sensível) e a segunda de origem platônica (visão inteligível), as quais dariam luz a
grandes linhas do pensamento ocidental, em um debate que posteriormente oporia empiristas e
cartesianos, e mais tarde a “representação naturalista”, de um lado, “pela propriedade da descrição que
persegue a fidelidade ao objeto visível”, e, de outro, a imagem “onírica e meditativa, firmadas no
desvelamento da precisão íntima das imagens que buscam a representação simbolista no poder sincrético
da metáfora para performativamente dar a ver as relações invisíveis” (Frias, 2006, p. 12). Em outras
palavras: de um lado, as “poéticas da mimese”, traçando uma linha que tem seu “corolário” no Realismo
do século XIX, para utilizar ainda as formulações de Frias, em que se pretende que o texto “produza o
real a partir de um discurso analógico e idealmente indicial”; de outro, o “conceito difuso e poliédrico da
imagem poética propriamente dita”, entendida como um procedimento de natureza conceitual que
pretende dar a ver o invisível, sem qualquer preocupação de índole referencial, e que conheceu sua
máxima consumação na teoria e na prática da imagem surrealista, segundo ainda a autora. Benjamin
também trata dessa tensão, embora deslocada, no âmbito do que chama de “imagem dialética”.
166

Expressão de Eni P. Orlandi, em As formas do silêncio (2007). Na contramão da concepção negativa
do estereótipo, advinda de uma posição iluminista que, como denuncia a autora, não admite paradoxos e
contradições, o estereótipo é afirmado por ela como “ponto de fuga possível dos sentidos” (2007, p. 124),
sobretudo porque ele se situa em posição privilegiada na relação do homem com a linguagem, podendo
funcionar como um lugar simultâneo de reconhecimento e distância. Para Orlandi, autora ligada à análise
do discurso, não existe na cultura nenhum elemento dotado de total imobilidade de sentidos. Eles sempre
tendem a migrar quando interditados, controlados ou censurados.
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Árvore seca
pendida do muro,
um dia – quem sabe? –
talvez o sol
caia do céu
para ficar preso
pelos cabelos
num dos teus ramos...
Árvore sem fruto,
não desesperes.
O nosso destino
É um sol enforcado.
(Ferreira, 1977, p. 131).

O alinhamento propositadamente clichê entre muro, noite (escuridão ou sombra) e
morte é bastante recorrente na poesia de José Gomes Ferreira, poeta que não participou
do Novo cancioneiro, mas que se identificava com o Neorrealismo (mesmo depois de
Mário Dionísio, o autor mais teórico do movimento, ter argumentado contra a atribuição
do rótulo neorrealista à literatura de Gomes Ferreira). Somente no primeiro volume de
Poeta militante, reunião de sua produção entre 1931 e 1945, o muro aparece cerca de
dezoito vezes, sendo o alinhamento referido uma constante: “Lua viril dos idílios
coléricos/ − onde dois noivos de mãos dadas/ sonham por destino/ a sombra do mesmo
muro” (Ferreira, 1977, p. 105), poema escrito entre 1936 e 1938, que leva como
epígrafe o comentário parentético “(A Rússia está cercada. Em Espanha e na China
combatem-se. Em Portugal ressona-se)”. Ou em: “Terra nua/ com vultos pardos/ a
dependurarem nos ramos lágrimas de forca,/ e a verterem nas fontes súplicas de sede
/[...] e a colarem nos muros sombras de desenterrados”, poema que pertence a essa
mesma série escrita durante a Guerra Civil Espanhola e durante a ascensão de Hitler e
da Alemanha Nazista, bastante aludida também nos comentários parentéticos, cuja
função parece ser a de situar, ao modo de um diário ou registro de viagem, as datas e os
detalhes do contexto histórico: “(Neste mesmo instante, na Alemanha de Hitler, um
condenado à morte caminha para o cepo)” (Ferreira, 1977, p. 106). Em sua poesia, o
muro pertence à retórica de imagens ou metáforas fixas encontradas frequentemente na
literatura neorrealista. É lugar inscrito sem fissura, reproduzido em série, relacionado a
princípios objetivistas que influenciaram a organização espacial das cidades, ao mesmo
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tempo que é duplicado para se associar de maneira direta às “políticas do muro”, ligadas
às prisões, execuções e violência em série que marcaram o período.
Dada sua reprodução extensa e padronizada na organização do espaço, sendo uma
presença marcante nos contextos de guerra, prisão, execução e organização militar dos
Estados totalitários, o muro é aqui transposto para apresentar o que tem de mais
estereotipado e para gerar reconhecimento nesse sentido. Mesmo quando parece tomar
parte de construções mais imagéticas ou metafóricas, como no poema acima, o muro
surge no mesmo plano de metáforas fixas, constituído pela metáfora do “sol” para a
consciência política e pela metáfora da “árvore sem fruto” para a esterilidade ou a
morte. O muro se prende, portanto, ao contexto histórico da organização do espaço
social. Porém, de modo distinto ao que ocorria no Novo cancioneiro, é uma imagem que
adquire centralidade e autonomia, porque destacada do cenário imediato e referencial,
ainda que para ser explorada em seu conteúdo estereotipado.
Ou seja, é uma imagem que adquire no poema acima certo grau de figuração ao
ser problematizada em termos de “consciência política”, vivenciada como duração do
obstáculo, mas que se duplica para se referir, de um lado, à armação da violência e do
horror da guerra e, de outro, em sentido positivo, à armação para a resistência: uma voz
que se posta a reverter sentidos estanques ou estereotipados. Uma voz que circula a
ideia de levante e sublevação através de imagens de morte que descobrem um “destino
comum” e solidário entre si.
Em situações em que há uma tentativa de estancamento do processo de sentidos,
como aquelas instauradas pela censura, tanto a explícita dos governos totalitários quanto
as mais tácitas e corriqueiras que permeiam as relações sociais, o sentido tende a
“emigrar” para outro objeto possível, e os estereótipos, por serem mais “reprodutivos”,
tendem a catalisar tais sentidos emigrados (Orlandi, 2007), podendo ser utilizados como
“pontos de fuga”, como acontece na literatura de resistência,167 sobretudo porque os
estereótipos se situam em posição privilegiada na relação do homem com a linguagem e
podem funcionar como um lugar simultâneo de reconhecimento e distância. Dessa
maneira, se tanto a censura quanto a literatura de resistência trabalham uma mesma
167

Orlandi enumera algumas das manifestações que ocorreram no Brasil durante a ditadura: a apropriação
do silêncio imposto como modo de torná-lo significativo; o uso de símbolos patrióticos revertidos em
motivos de cidadania; fatos do passado ressignificados; uso de “carta” que, por causa do sentido usual de
exílio quando emitida do exterior, era usada para significar censura e repressão quando enviada ao Brasil.
A imagem do “muro” também aparece nos exemplos citados do romance alegórico Sombras de reis
barbudos, de José J. Veiga, em que muros começam a crescer entre as pessoas para metaforizar a
separação entre elas (Orlandi, 2007, p. 115).
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região de sentidos, é comum, portanto, em discursos de resistência, a utilização “do
mesmo” para dizer “outra coisa”, isto é, significar pelo avesso ou pelo duplo (2007, p.
111).
O uso repetido de imagens estereotipadas ou que circulam abundantemente é
procedimento frequente para apresentar “pontos de fuga” de sentidos e propiciar o uso
de esquemas do pensamento mítico-religioso (como em “Pai, afasta de mim esse
cálice”, um dos exemplos mais conhecidos no Brasil), como nos poemas incluídos de
Sena (“Natal”, acima), que também podem ser lidos nesta chave. Os estereótipos, por
serem muito repetidos, acabam por se revelar como elementos privilegiados ao atuar
intensamente nas “relações da linguagem com a história, do sujeito com o repetível, da
subjetividade com o convencional” (Orlandi, 2007, p. 125).
Na leitura que propomos em Gomes Ferreira, o muro pode ser visto em luz
semelhante: é uma imagem estereotipada, de conotações óbvias, porém trabalha as
relações do sujeito com o repetível, promovendo reduções que, à maneira das imagens
literais que vimos acima, propõem deslocamentos na estrutura tensionada das imagens
ou figuras, possibilitando novos ajustes dialéticos que podiam dar vazão aos sentidos e
possibilitar

a

conscientização

histórica.

Gomes

Ferreira

procura

trabalhar

obsessivamente os estereótipos e os clichês, incorporando, propositadamente, ao que
parece, lugares comuns, imagens fixas, elementos que denotam morte e estagnação.
Assim, apesar da roupagem literal do muro, sua repetição extensiva não só revela o
incômodo em relação aos sentidos habituais veiculados pela imagem, mas também
propõe “ponto de fuga”, produzindo uma espécie de expectativa de reversão.

O mesmo acontece no exemplo abaixo, de Carlos de Oliveira, poeta que
participou do Novo cancioneiro, mas que apenas mais tarde, em Mãe pobre (1945),
livro representante ainda da primeira fase do neorrealismo, incluído em Trabalho
poético, utiliza a imagem do muro, em que aparece de modo autônomo, descolado do
cenário circundante, mas capaz de problematizar estereótipos e sentidos correntes que se
vinculam aos espaços sociais.
Soneto
Acusam-me de mágoa e desalento,
como se toda a pena dos meus versos
não fosse carne vossa, homens dispersos,
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e a minha dor a tua, pensamento.
Hei-de cantar-vos a beleza um dia,
quando a luz que não nego abrir o escuro
da noite que nos cerca como um muro,
e chegares a teus reinos, alegria.
Entretanto, deixai que me não cale:
até que o muro fenda, a treva estale,
seja a tristeza o vinho da vingança.
A minha voz de morte é a voz da luta:
se quem confia a própria dor perscruta,
maior glória tem em ter esperança.
(Oliveira, 2003, p. 50)

O muro poderia surgir aqui somente como parte de um arranjo métrico e de um
esquema de rimas, aliás recorrente e até estereotipado na poesia dos anos 1940, entre o
par “muro” e “escuro”. No caso da forma rígida do soneto, a presença dessa rima, de
certo modo fácil devido à frequência com que aparece, poderia impor ao muro um grau
de arbitrariedade, como se remetesse ao contexto de composição, em que o poeta
buscasse uma palavra que coubesse no esquema CDDC da segunda estrofe, não fosse
pela repetição da palavra na estrofe seguinte, desta vez explorada também quanto a suas
possibilidades imagéticas ou metafóricas (e não só sonoras) − ainda que as metáforas
surgidas nesse poema sejam fixas ou pouco originais, como “tristeza vinho da
vingança”, “noite que nos cerca como um muro”, etc. O muro é uma imagem direta,
pois alude novamente ao ordenamento social e simbólico da aldeia ou da cidade, tal
qual aparecia no Novo cancioneiro, encerrado em esquemas opressivos e referenciais.
O par “noite e dia” também é um topos comum na poesia neorrealista para o despertar
da consciência política, sendo frequentemente referida também pela metáfora clichê do
“sol”, do “nascer de um novo dia”, etc. O poema lança mão, portanto, de uma série de
metáforas mortas ou clichês através dos quais se afirma o reconhecimento de uma
espécie de canto “da morte”, como nos diz a última estrofe. Canto que é descrito em
termos de mágoa, tristeza, dor, cansaço ou desalento, mas que fornece a única
possibilidade de esperança – única “glória” que aspira este poeta ou “cantor”.

5.
Seja através da exploração do dado visível e concreto, seja através da presença
de estereótipos e imagens fixas, o espaço é estático nos exemplos que vimos, extraídos
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da poesia neorrealista, jamais submetida a questionamentos como acontece na poesia
dos modernistas, em que ele pode ser lido como índice de negatividade que se relaciona
a apreensão de uma linguagem outra, tanto dos não-lugares que contradizem a
organização identitária do espaço social quanto da matéria que precede ou que escapa
aos padrões e às formas culturalizadas. Em geral, na poesia neorrealista, o espaço,
embora por vezes alegorizado, é aquele que dá a ver a ordem opressora, sendo
caracterizado com dados realistas, através de uma linguagem isenta de imagens
perceptivas ou conceituais (embora inclua metáforas fixas e símbolos-clichés), visto que
procura antes de tudo reproduzir e mimetizar o real imediato a fim de gerar consciência
sobre as contradições e conflitos sociais.
Dessa maneira, uma das críticas mais comuns e pertinentes à escrita neorrealista
era a de que ela procurava operar com as mesmas regiões de sentido atribuídos à
ideologia do regime (o que faz também Andresen nos dois poemas analisados acima).
Esta será uma das principais causas das reformulações estéticas empreendidas por
escritores ligados à segunda fase neorrealista.
Segundo novamente Lourenço, apesar de tantos perigos e contradições quanto a
relações representativas assaz diretas, a poesia neorrealista não deixava também de
expressar a consciência do impasse entre teoria e atividade poética através de
“sobressaltos, remorsos e autocríticas”, e de um trabalho interno de afinamento e ajuste
que foi dar em uma espécie de viragem na segunda fase do movimento, entre o fim da
década de 1940 e início de 1950, em que os autores passaram a incorporar inovações e a
experimentar mais no plano artístico. Um dos autores mais paradigmáticos dessa
mudança de rumo foi Carlos de Oliveira, o qual regulava em termos de idade com Sena,
Andresen e Andrade. Oliveira, segundo também Rosa Maria Martelo, em seu estudo de
fôlego sobre o autor, consititui-se caso mais paradigmático de revisão dos postulados
neorrealistas (principalmente quanto à questão da relação entre texto e mundo) e
reformulação da linguagem.
Assim, embora não houvesse nenhuma determinação no marxismo pela opção
pelo realismo no plano estético, a arte de fundamentação marxista era essencialmente
realista pelo fato de se nortear por “objetivos de comunicabilidade e acessibilidade,
obrigando-se a recorrer a sistemas de representação facilmente decodificáveis porque
familiares”, como o uso da referência denotativa, o uso do senso comum e do
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estereótipo, conforme listado pela autora, em que “a pedra de toque” do realismo não
seria a quantidade de informação, como comumente se pensa, mas “a facilidade com
que ela é obtida”, ou seja, o grau de dependência nas representações estereotipadas, na
trivialidade das etiquetas e usos:
O realismo prende-se com o senso comum e com convenções de
representação articuláveis com versões de mundo consignadas [...]. A
sua relação [Carlos de Oliveira] com o marxismo enquanto versão-demundo permitia-lhe articular a normatividade, do ponto de vista dos
sistemas de representação, com a revelação de um mundo
configurando novos aspectos da realidade, revelação que o realismo
pode produzir, mas confinando-a no plano ideológico e no quadro do
entendimento materialista e dialético da história (Martelo, 1998, p.
24).

Sem abandonar a “versão de mundo” marxista, Carlos de Oliveira propôs
investigar mais a fundo os processos de referencialidade, ou seja, a relação entre texto e
realidade, afastando-se da ortodoxia neorrealista, que pressupunha, segundo Martelo, a
reciprocidade entre realismo e referencialidade. Para Oliveira, uma relação que se
queria complexa da obra de arte com a realidade não poderia ignorar a problematização,
nesse sentido, introduzida pelo Modernismo.
Nesse contexto dos anos 1940, Oliveira aproxima-se dos princípios estéticos de
Sena, Andresen e Andrade, os quais também procuravam aliar o padrão de inovação
modernista à vontade de promover “resistência” através de uma literatura empenhada
que pudesse dar um “testemunho” de seu tempo, conciliando, portanto, ética e estética,
mas a partir de uma recuperação de um sentido de vanguardismo e experimentação da
linguagem. Tanto para Oliveira, quanto para Sena, Andrade e Andresen, era por dentro
da linguagem que qualquer trnsformação efetiva começava, e não a partir de
determinações anteriores à aventura da escrita.
Nessa perspectiva, Oliveira partilhava com eles do gosto pela depuração do
verso (geralmente de vocação sintética), pela riqueza imagética e pela ênfase na
materialidade das palavras, sobretudo em suas possibilidades associativas e
plurissignificativas:
“Canto”
I
Terra
sem uma gota
de céu.
(OLIVEIRA, 2003, p. 9)
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O último poema desta série denominada “Canto” promove uma reversão que
poderia ser lida em contiguidade com a própria atitude poética de Carlos de Oliveira, a
de operar, através da linguagem, aberturas capazes de instituir uma vivência alternativa
ao real estagnante, abduzido de qualquer horizonte, ou reduzido a balizas teóricas ou
ideológicas, as quais podiam limitar a experiência poética e a apreensão do homem em
toda sua abrangência:
VI
Céu
sem uma gota
de terra.
(OLIVEIRA, 2003, p. 14)

O resultado obtido não é a formulação paralisada em uma ou outra, mas um
equilíbrio justo, uma espécie de “círculo do real”, como vai dizer mais tarde Sophia de
Mello Breyner, no qual convivem tanto a conversão quanto a reversão dos dados usuais
que temos sobre a realidade, tanto a terra quanto o céu, os discursos e o silêncio, o ser e
o não ser, a matéria e o espírito. A reversão traduz, assim, a conjugação dialética
buscada por esta poética entre a denúncia e a transformação, entre ética e estética, para
utilizar também os termos de Jorge de Sena nos textos de abertura dos Cadernos de
poesia. Há vários outros poemas na obra de Carlos de Oliveira que formulam em termos
semelhantes sua arte poética: “Aço na forja dos dicionários/ as palavras são feitas de
aspereza: / o primeiro vestígio da beleza/ é a cólera dos versos necessários”
(OLIVEIRA, 2003, p. 48).
Assim, apesar de mais diretamente ligada aos neorrealistas (tendo participado do
Novo Cancioneiro), a obra de Carlos de Oliveira caracteriza-se por “aproximações e
desvios” relativos ao movimento neorrealista, como explica Martelo − caso bastante
semelhante nos três poetas escolhidos.
Contudo, uma diferença importante estaria no propósito quanto à “revelação” do
real. No caso de Sophia Andresen, Sena e Eugénio de Andrade, tal propósito existe, mas
não está confinado à “versão de mundo marxista”, como acontece com Oliveira, ou a
pressupostos ideológicos assumidos pelo movimento − embora no plano político, os três
autores se situassem à esquerda e em oposição ao regime (numa vertente mais socialista
do que comunista, crítica ao dogmatismo do movimento estalinista).
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Embora inspirado pela dialética do materialismo histórico, Sena propõe uma
revisão do método dialético, como vimos, que procura versões mais abrangentes e
inclusivas no que tange às diversas vertentes da tradição literária, possibilitando à
poesia maior liberdade de escolha, de modo a aliar o moderno e o arcaico, ética e
estética, atitudes metafísicas à observação realista e concreta dos fenômenos.
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Sexto capítulo

Dialética complementar de Sena e o trânsito entre poesia e experiência
O poema é mais do que uma expressão da poesia.
É uma realização, uma forma de transformar em coisa
o nosso amor pelas coisas.
(Sophia Andresen, 1960, p. 55)

Ao acompanharmos o percurso teórico-crítico de Jorge de Sena e a interlocução
estabelecida com Andresen e Andrade, pudemos observar que os três se aproximam
pela tendência integradora de vertentes, que conciliava a vontade meditativa com a
observação circunstancial e comprometida com seu tempo. Vontade que se ancorava
também na necessidade de conciliar ética e estética, estrutura e existência, “ordem e
aventura”, a partir de técnicas que, no plano da imagem, se caracterizavam pela
consonância entre a dimensão da visualidade sensível, obtida pela descrição fiel aos
dados concretos e plásticos dos objetos, e a visualidade inteligível, aprofundada pela
figuração abstrata e simbólica.
Dialetizar as imagens tornou-se para esses autores um método reflexivo, ora de
modo explícito – como no caso do teórico Sena e, em algumas ocasiões, também no de
Sophia Andresen –, ora de modo implícito, ou seja, pensado por dentro da linguagem,
das imagens ou da dinâmica mais abrangente da constituição poética. Desde os tempos
dos Cadernos de Poesia, Sena contribui para difundir um entendimento do processo
dialético como modo de pulverizar cisões estanques, dicotomias, dualidades irrefletidas
ou desatualizadas no tratamento crítico do fenômeno literário.
A identificação de gradações entre pares opostos ou antinomias já invalidadas,
segundo Sena, possibilitava não só a substituição por pares mais autênticos, porque
mais fidedignos e fundamentados na observação empírica do fenômeno literário, mas
também a instituição de escalas distintas de observação, acarretando ainda combinações
mais dinâmicas entre os dados, mesmo que enformadas, por vezes, a partir de vertentes
consideradas opostas ou distantes. O método dialético de Sena propunha nexos novos
que permitiam enxergar lacunas e diferenças antes turvadas por apreciações judicativas
equivocadas, injustas ou opinativas. O método pretendia revisar vertentes e
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pressupostos estéticos a fim de depreender arestas abertas, passíveis de ser atualizadas
ou complementadas.
Esse recorte situa, por conseguinte, o diálogo estabelecido entre os três autores
dentro de uma rede mais abrangente e complexa de perspectivas em contato. Sena era
um dos principais articuladores dos debates que se desenrolavam entre os três e, como
teórico e crítico literário, costumava transpor para suas discussões coordenadas de
debates que ocorriam no âmbito da filosofia e também no meio crítico acadêmico. Esses
debates eram alimentados, como vimos, pela convivência entre o materialismo
histórico, o existencialismo e o estruturalismo – à medida que nos aproximamos dos
anos 1960 − para pensar o diálogo interno à literatura e à poesia portuguesa.
Nessa perspectiva, outro marco importante na discussão sobre a dialética, no
século XX, que teve repercussão não só no pensamento crítico, mas também na poesia
de Sena, foi a polêmica sobre o marxismo, instalada, nos anos 1960, por Jean-Paul
Sartre – a partir da qual ele propõe situar a dialética em novos termos críticos, através
da defesa do concreto, da ênfase no circunstancial e nas relações especificamente
históricas (Sartre refutava principalmente a ideia de “dialética da natureza” de Engels).
A dialética de Sartre propunha a reinserção crítica do sujeito cognoscente, que teria sido
escamoteado pela ênfase concedida às relações “materiais” no pensamento marxista e
pelo senso de objetividade da observação que se herdava das vagas cientificistas no
século XX.
Na célebre conferência proferida no Brasil (Araraquara) em 1960, assistida por
Antonio Candido e provavelmente por Jorge de Sena, que também era professor em
Araraquara no período168, Sartre debateu a relação entre marxismo e existencialismo,
centrando a comparação entre os dois campos do conhecimento na dialética. O autor
propunha a reinserção da dialética no cogito e no movimento de “interiorização” da
consciência, ambos implicados no processo de “conhecimento do mundo”. A dialética
definir-se-ia como um movimento entre “exteriorização” e “interiorização” envolvido
no processo de apreensão do real. Nessa ótica, portanto, a dimensão da experiência
passa a ser devidamente valorizada.169
168

Sena lecionou na Faculdade de Letras (hoje, Unesp) de Assis e de Araraquara.
Entre os anos 1950 e 1960, a dialética é retomada sob novos ângulos, já críticos em relação às
proposições do materialismo dialético, por pensadores como Jean-Paul Sartre (1960) e posteriormente por
Theodor Adorno (1966), os quais, embora partindo de premissas distintas, percebiam no método dialético
um meio eficiente de conceder atenção aos fenômenos concretos, compreender as articulações do real,
conciliar ética e estética, pensamento e ação, e ainda buscar novas maneiras de aproximação com o leitor.
169
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O cogito cartesiano é a única maneira hoje de conservar uma base para
a antropologia que queira compreender o homem como um ser que é
livre, que age, que não deve ser oprimido. O cogito não é nada de
metafísico. Não é uma substância que se atinge, mas um ponto de
vista metodológico, o momento de compreensão. O momento da
interiorização em que há essa retomada do exterior com a simples
duplicação que faz com que a retomada do exterior seja consciente
dela mesma como retomada do exterior. [...] Compreendemos então
que estamos no terreno em que a verdadeira dialética pode aparecer
como uma relação dos homens entre eles. A partir desse momento já
não é necessário falar nem da subjetividade, nem da objetividade em
contraste com a subjetividade, visto que uma e outra são noções úteis
apenas na Psicologia. De fato, se considerarmos o mundo sob a forma
da compreensão, há objetividade total, somos todos perfeitamente
objetivos; simplesmente, é preciso substituir as noções, o par
subjetivo-objetivo pelo par interiorização-exteriorização. A partir
desse momento podemos nos situar uns em relação aos outros. Há um
movimento constante entre interiorização e exteriorização: É o grande
modo pelo qual os fatos aparecem na história humana, se contestam
uns aos outros, são retomados novamente por outros seres e logo de
novo modificados por novos surtos. [...] Simplesmente, o momento da
compreensão é o momento da interiorização. Compreendemos o que
interiorizamos. Isso faz que, metodologicamente, compreender situese no nível em que a interiorização do movimento repousa sobre si
mesma para tomar consciência de si ou, se quiserem, no nível do
cogito (Sartre, 2005, pp. 93-95).170

O gesto reintegrador da dimensão do sujeito, excluído ou “objetivado”, segundo
Sartre, pelas equações cientificistas (marxistas e estruturalistas) predominantes no
período, se aproxima do percurso definidor da “poética do testemunho”, cunhada por
Sena no ano seguinte (1961), na qual ele também sublinha o ponto de vista do sujeito
(assimilado, no entanto, enquanto voz e “estrutura” poéticas171) e a dimensão da
experiência no “conhecimento do mundo”. A poesia seria uma instância não só de
“conhecimento”, mas também de “transformação do mundo”:

Em sua estada no Brasil, Sena foi, junto com um grupo de intelectuais, recepcionar Jean-Paul Sartre e
Simone de Beauvoir, na ocasião da visita que fizeram ao país em 1960. Embora não tenhamos encontrado
registros, Sena provavelmente assistiu, junto com Antonio Candido, à famosa “Conferência de
Araraquara”, proferida por Sartre na Faculdade de Letras de Araraquara, em que o filósofo tratou da
relação entre marxismo e existencialismo. Sartre critica a noção de dialética da natureza de Engels e
propõe uma nova dialética a partir da reintegração do cogito.
170
Sartre no Brasil: A conferência de Araraquara. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. SP: Editora da
Unesp, 2005, pp. 93-95.
171
A partir de “transladações” que visavam promover complementaridades à poética do fingimento, a
qual já havia rechaçado a relação direta da expressão da personalidade ou da sinceridade do autor.

206
[...] É certo que o “fingimento” dele [de Pessoa] não é, por forma
alguma, uma arte de iludir, mas antes a acentuação muito justa,
exposta por uma individualidade eminentemente analítica, de que as
virtualidades que contemos são mais que o continente, e de que a
actividade poética sobreleva o que precariamente a cada instante nos
dispomos ser. O seu “fingimento” valeu como uma lição e um
exemplo, que estão longe de ter sido compreendidos num país em que
ser-se poeta é ser-se um profissional do sentimento oportuno. Mas
repugnou-me sempre a parte de artifício, no mais elevado sentido de
técnica de apreensão das mais virtualidades, que um tal “fingimento”
implica. [...] Há muito de orgulho desmedido nesse “fingimento”, que
contrasta, quanto a mim, com a humildade expectante, atenção
discreta, a disponibilidade vigilante, com que, dando de nós mais que
nós mesmos, testemunhamos do mundo que nos cerca [...]. É que à
poesia, melhor que a qualquer forma de comunicação, cabe, mais que
compreender o mundo, transformá-lo (Sena, 2013, p. 726).

As formulações “humildade expectante”, “atenção discreta” e “disponibilidade
vigilante”, no final do trecho, consideram essa nova dimensão que se quer discreta da
“interioridade” do sujeito, porém atenta à mediação da exterioridade; ou seja, uma
“interioridade dialeticamente assimilada à exterioridade”, ou pensada a partir da
dimensão de “conhecimento” e objetividade tal como proporcionada pelo fingimento
pessoano. A poética do testemunho valoriza a dimensão de “conhecimento” do
fingimento, com suas técnicas de despersonalização que consideram a elaboração das
emoções/personalidade artística na atividade da escrita. O testemunho acolhe a
perspectiva experimental no plano da linguagem, capaz de revelar as “virtualidades”
expressivas. Mas descarta, por outro lado, a total escamoteação do sujeito e o
afastamento do real promovidos pela poética do fingimento, sem aderir, com isso, à
velha ideia romântica, já superada, de uma expressão direta das emoções. Ou sem aderir
à concepção metafísica do sujeito.
Com isso, a partir de “transladações dialéticas”, Sena complementa a dimensão
de “conhecimento” proporcionado pelo fingimento, com a dimensão de “transformação”
difundida pelos neorrealistas. Como já tem mostrado a crítica seniana, a noção de
“transformação” do mundo é motivada pelo paradigma marxista, mais especificamente
pelo modelo dialético de “transformação”, tal como vem definido em Teses sobre
Feuerbach, de Karl Marx (Carlos Adriano, 1999, p. 16).
O

testemunho

torna-se

uma

síntese

enriquecida

pela

relação

de

complementaridade entre o par “conhecimento” e “transformação”: valores/atitudes
pinçados tanto do fingimento quanto do Neorrealismo. Sena pretende reintegrar a
dimensão do sujeito, ausente nas duas tradições, porque escamoteado na primeira e
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objetivado pelo tratamento cientificista da segunda. O testemunho é formulado, assim,
através de uma nova síntese que se dá não só no reconhecimento de certos pares opostos
e historicamente determinados, mas também na identificação de lacunas entre eles – a
partir das quais o poeta pode interferir para estabelecer novos nexos atualizadores.172
Sena consegue, portanto, um equilíbrio antes visto como difícil, contraditório ou
até impossível entre experimentalismos da linguagem e o ponto de vista do sujeito.
Equilíbrio entre a dimensão circunstancial da existência e a subjetividade enquanto
mediação, elaborada como estrutura poética.
À vista disso, se o fingimento pessoano excluía ou anulava a dimensão da
experiência e do sujeito em prol de uma obra que conseguisse o efeito total de
invenção/ficção, apagando as marcas desse movimento dialético entre o exterior que é
interiorizado e depois devolvido como exteriorização, vamos dizer assim, a produção
dos neorrealistas, com sua ênfase na materialidade das relações, através de uma
imagética, que, como vimos, cultivava a exteriorização quase que completa e a
perspectiva “objetiva” do espaço (condenando qualquer expressão da dimensão que eles
consideravam “idealista”173 do sujeito), resultava, do mesmo modo, numa escamoteação
indesejável porque minava o lirismo e o senso de aventura da poesia.
Como vimos no capítulo anterior, os neorrealistas, respaldados pelas teorias do
materialismo histórico, privilegiavam dados mecânicos no processo cognitivo da
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Pares tradicionalmente opostos como “subjetivismo” (romântico) × “objetivismo” (linguagem
despersonalizada); entre vanguarda e pós-simbolismo, que, segundo Sena, eram correntes concomitantes
na literatura modernista que, às vezes, se cruzavam num mesmo autor ou numa mesma obra. A primeira
vertente ligada aos experimentalismos de linguagem e ao cultivo da despersonalização, e a segunda ligada
a artificialismos esteticistas. Sena rechaçava um par para valorizar outro, constituindo novas sínteses.
Assim, a poética do testemunho privilegiava o experimentalismo estético e, por isso mesmo, descartava o
posicionamento conteudista e pragmático dos neorrealistas, ao mesmo tempo que valorizava, por outro
lado, a dimensão de comprometimento compartilhada com o movimento neorrealista. Entre os pares,
portanto, Sena identificava lacunas para poder situar sua produção poética em face da tradição da
literatura portuguesa, método, aliás, típico de Fernando Pessoa, como observa Rosa Maria Martelo
(2012). O testemunho mantinha o ideal de integração entre ética e estética, afirmado desde os tempos em
que ele era editor dos Cadernos de Poesia (1951-53).
173
O materialismo histórico recusava a metafísica, e os neorrealistas, cultivados pela teoria marxista,
promoviam críticas a qualquer tipo de “idealismo” no contexto da literatura portuguesa, entre eles, o
subjetivismo de Presença, a “desumanização” na produção literária, etc. Verificar trecho de
“Diletantismo e humanismo”, de Antonio Ramos de Almeida (Pensamento, vol. IX, Porto, 1930, p. 332):
“[...] A ideia não é pura, e independente da realidade, como pretendem os idealistas, a ideia é antes o
produto das condições materiais da vida e da realidade. O pensamento não brota por geração espontânea
no cérebro do homem, mas é antes a representação mental e racional do mundo material; não
representação passiva como uma imagem numa tela, mas activante e consequente sobre a própria
realidade”. Ambos em Textos teóricos do neo-realismo português. Carlos Reis (org.). Lisboa: Seara Nova
Editorial, 1983, p. 116 e p. 121.
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imagem. A partir de um viés por vezes tecnicista que acabava por objetivar o sujeito –
visto que não contava com a liberdade de escolha ou com desvios e interferências em
jogo no plano da visualidade, pautados pela intencionalidade e pela interação com
outros sentidos e dados – deduziam planos “subjetivos”, vinculados à densidade
perceptiva ou inteligível da “aura”, para criar novos percursos visuais que podiam se
tornar mecânicos porque condicionados a caminhos de mão única.

1.
O soneto “Desencontro”, de Sena, escrito em 1951 e publicado em PostScriptum em 1961, se debruça, de maneira sensível, sobre os efeitos imaginativos que se
produzem no cultivo de uma visualidade direta, mecânica e redutora, tal como
descrevemos acima. Dito de outro modo, o poema deixa aparente, sem minar o ponto de
vista do sujeito, a vontade de “dialetizar” que advém da exploração de tautologias no
plano das imagens:
Desencontro
Só quem procura sabe como há dias
De imensa paz deserta pelas ruas
A luz perpassa dividida em duas:
A luz que pousa nas paredes frias,
Outra que oscila desenhando estrias
Nos corpos ascendentes como luas
Suspensas, vagas, deslizantes, nuas
Alheias, recortadas e sombrias.
E nada coexiste. Nenhum gesto
A um gesto corresponde; olhar nenhum
Perfura a placidez, como de incesto
De procurar em vão; em vão desponta
A solidão sem fim sem nome algum
− que mesmo o que se encontra não se encontra
(Sena, 2013, p. 287)

O poema lembra a série de “Nocturno” que reproduzimos de Sophia Andresen
no capítulo anterior, também dedicada, como este acima, a descrever o cenário histórico
com seus limites estáticos, obstáculos e divisões rígidas entre o exterior (descrito na
primeira quadra) e o interior que parece ser do quarto (segunda quadra), os quais, no
entanto, não se comunicam.
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Sena se debruça sobre a cisão, mas afasta a possibilidade ou o projeto
propositivo de a linguagem poética contornar/dominar as tensões imagéticas com o
intuito de criar efeitos dirigidos, ou mesmo a condução para a constituição de uma
consciência histórica do tipo unívoca. O poema de Sena é bastante crítico nesse sentido.
Para o sujeito, o poema não consegue contornar desencontros motivados pela
ordem histórica. As imagens percorrem as cisões, acarretadas pelo tipo de visualidade
reduzida, criada no contato com as superfícies lisas e os limites estáticos – “luz
perpassa”, “dividida em duas”, que atravessa as “paredes frias” e os espaços pacificados
e desertos da cidade. Os cruzamentos virtualizantes da segunda estrofe parecem propor
reversões de sentidos paralisados, mas a voz cética retorna na terceira estrofe, a
constatar divisões estanques nos espaços históricos, em que nada “coexiste”, “cruza”,
“corresponde”.
A “mudança” ou “volta” que tradicionalmente ocorre na forma sequencial do
soneto implica, neste poema de Sena, apenas o retorno à constatação inicial da tensão,
divergência ou cisão que não se resolve – fato que, modernamente, poderia ser lido
como referência irônica à estrutura argumentativa tradicional do soneto, visto que a
tensão explorada em suas qualidades distintas em cada uma das quadras não é diluída
ou resolvida no final, como se espera na forma fixa do soneto. No entanto, não podemos
dizer que não haja gradação de sentido, já que, no terceto final, a tensão constatada
anteriormente no plano da imagem é iluminada no que diz respeito aos sentidos de
solidão e desencontro.
Tudo se encontra dividido, cindido em abismos duais e a linguagem não chega
para cumprir encontros: “solidão sem fim, sem nome algum – que mesmo o que se
encontra não se encontra”. O encontro ou movimentação não acontece e a experiência
da tautologia é completada. O processo dialético falha. O sujeito não consegue interferir
numa ordem imposta, como “placidez” e paz deserta – no fundo mórbida, parada e
desumana.
Sena produz um saber crítico das imagens que rejeita a duplicidade direta que se
cria no cultivo da concreção “realista” e da visão mecânica dela advinda, que não
implica a dimensão complexa do ponto de vista do sujeito – com seus afetos, angústias,
pensamentos ou meditações que alteram a ordem das visibilidades. Sena não deduz a
dimensão do sujeito – embora elaborado enquanto linguagem. A contemplação e o saber
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crítico das imagens providenciados pela linguagem resultam em descrença diante da
capacidade de a imagem instaurar, de maneira direta, a consciência histórica ou mesmo
promover transformações, como quer o testemunho. Não se trata apenas de uma questão
de ótica, parece nos dizer o poema. A meditação proposta pelo sujeito e sua capacidade
contemplativa e imaginativa se apresentam em uma ordem disjuntiva diante dos espaços
históricos.
Embora no âmbito teórico-crítico Jorge de Sena trace um percurso que
desorganiza, pulveriza e estilhaça “conceitos, valores e atitudes” para poder reorganizálos através de método dialético, na poesia o curso nem sempre se completa, apesar de
desenhado como projeto e como poética.

2.
Sophia Andresen, como vimos, adere, no caso da descrição da cidade nos anos
1940/1950, ao tratamento concreto e direto da imagem. Porém, diferentemente dos
neorrealistas, a autora estabelece um contraste entre a paisagem urbana e a paisagem
natural para enfatizar a redução da experiência na cidade e a vivência negativa que ela
promove. A cidade aniquila o ser, diferentemente das paisagens marítimas, que incluem
descrições de jardins, rochedos e montanhas, em que as imagens conciliam dados
imediatos, relacionados ao visual concreto ou sensível, com dados simbólicos, através
de imagens predominantemente perceptivas e do uso de figurações como a metáfora e o
símbolo.
Cidade
Cidade, rumor e vaivém sem paz nas ruas,
Ó vida suja, hostil, inutilmente gasta,
Saber que existe o mar e as praias nuas,
Montanhas sem nome e planícies mais vastas
Que o mais vasto desejo,
E eu estou em ti fechada e apenas vejo
Os muros e as paredes, e não vejo
Nem o crescer do mar, nem o mudar das luas.
Saber que tomas em ti a minha vida
E que arrastas pela sombra das paredes
A minha alma que fora prometida
Às ondas brancas e às florestas verdes.
(Andresen, 2011, p. 26)

Note que a voz na primeira pessoa está bem marcada e o poema não trabalha a
despersonalização da linguagem, tão característica de sua poesia, fato que contribui para
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indicar a vivência falhada na cidade. A sensação de peso e de limite, reconstituída por
meio de imagens fixas como a do muro, pertencente ao cenário realista da cidade, outras
vezes aludida em termos de “escombros”, “peso dos frutos ressequidos do presente”,
“vento pesado e quente” (2011, p. 20), é um dado importante neste primeiro livro,
Poesia (1944), presente desde o poema de abertura, espécie de súmula poética que
apresenta a escrita enquanto possibilidade de reversão: “Apesar das ruínas e da morte,
/onde sempre acabou cada ilusão, /a força dos meus sonhos é tão forte, /que de tudo
renasce a exaltação /e nunca as minhas mãos ficam vazias (2011, p. 13)174.
Ao peso do presente, acrescido da relação com o limite enquanto obstáculo, da
asfixia e da estagnação do ser, contrapõe-se a leveza do sonho e da escrita, esta última
aludida pelas mãos e, de modo mais direto, pelo vocábulo “exaltação”. A escrita poética
é afirmada como capaz de operar a reversão do limite, desde que siga no encalço da
natureza, como no poema acima, em que imagens de expansão, inteireza ou movimento,
como o mar, as praias nuas, planícies vastas e montanhas, se opõem ao ambiente
fechado da cidade, rígido, caótico e fragmentado. O vaivém da cidade e o ruído não
propõem movimentação vital, mas apenas agitação sem calma, sem sentido, sem
conexão ou profundidade. Suas estruturas estáticas impedem a expansão do olhar e, por
conseguinte, o encontro pleno entre o sujeito e o mundo exterior.
Apesar do valor alusivo em relação ao sujeito em sua impossibilidade de ser por
inteiro, cuja representação se dá através da “sombra” projetada sobre a “parede”, o muro
e a parede são aqui elementos óbvios e referenciais, podendo funcionar como uma
espécie de extensão metonímica da cidade. O sujeito pressente que a inteireza pode ser
vivida além dos muros da cidade, sentimento que tem a ver não só com a relação com a
natureza, mas também com a vivência de plenitude na infância, ressignificada nesta
poesia como um modo de resistência. Os elementos da natureza funcionam, na poesia
de Sophia Andresen, como correlativo objetivo para a expressão de uma
transubjetividade que se quer realizada como encontro e totalidade para além dos
caprichos individualistas de máscaras e personalidades herdadas na cidade.
174

Este é o poema que abre a parte I do livro. A parte II inicia com outro poema sem título que também
trata do limite: “Pudesse eu não ter laços nem limites /Ó vida de mil faces transbordantes /Pra poder
responder aos teus convites /Suspensos na surpresa dos instantes” (Andresen, 2011, p. 33). E, finalmente,
a parte III do livro também abre com um poema sobre o limite, em referência, nesse caso, ao espaço
íntimo do quarto, que poderia aludir também à cena da escrita: “Lutaram corpo a corpo com o frio /das
casas onde nunca ninguém passa, /sós, em quartos imensos de vazio, /com um poente em chamas na
vidraça” (Andresen, 2011, p. 55).
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[...]
Todo nosso tumulto
É menos forte
Do que o eterno perfil de uma montanha
(Andresen, 2011, p. 51)

O plano profundo e espiritual das imagens naturais, com suas auras perceptivas e
por vezes míticas, pretende cumprir o ser – mas a partir de depurações dialéticas, visto
que elas também não perdem a disponibilidade concreta e “realista”, no sentido plástico,
sensorial e descritivo do termo. Não se dispõem em figurações vagas, complexas e
abstratas como acontecia na poesia simbolista, saudosista e “post-simbolista”. A poesia
de Andresen não subverte o “aceno à atenção”, ao logos, ao “real aparente”, exterior e
visual, como fizeram os surrealistas, por exemplo, antes preocupados com “visões
interiores” ligadas a imagens oníricas e evocações do inconsciente. Na poesia de
Andresen observamos um princípio construtivo, fundamentado num “senso de
objetividade” afirmado desde o primeiro livro como uma maneira de se afastar do
solipsismo cada vez mais exacerbado no ambiente urbano, com suas malhas ortogonais,
cercos e enquadramentos intensificados pelos esquemas imunológicos instituídos no
período.
Nesse sentido, desde a primeira fase de sua poesia que a autora problematiza,
assim como acontece também na poesia de Eugénio de Andrade, recorrências e
repetições imagéticas com o intuito de promover um aprofundamento da experiência
sensível através da busca por ressonâncias e redes analógicas que pudessem estabelecer
uma relação de abrangência humana e fenomênica. Contudo, se a leitura conjunta dos
poemas de Eugénio de Andrade direcionam o enfoque para processos metamórficos da
palavra, força motriz de sua poesia, como veremos, frequentemente equiparada à fluidez
do desejo (em uma relação de simultaneidade estabelecida pelo autor entre corpo,
natureza e escrita), a leitura percorrida dos poemas de Andresen, incluindo as mudanças
de direção que acontecem a partir dos anos 1960, nos leva a um senso de
aprofundamento sensível da paisagem.
A paisagem e não a natureza, como ocorre em Eugénio, é o complexo escolhido
pela autora para dramatizar tensões poéticas e, principalmente, pô-las em trânsito, visto
que a paisagem é uma plataforma dinâmica que conjuga e explicita diversas forças em
jogo na atividade da escrita: a intersecção dos sentidos e das diferentes visualidades, a
conjugação entre subjetividade e objetividade, tempo e espaço.
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Entretanto, o tratamento da paisagem não é uníssono em sua poesia, visto que, a
partir dos anos 1960, Andresen abandona a dicotomia natureza/ cidade explorada
anteriormente para buscar uma integração mais aprofundada da paisagem natural em
suas relações humanas. Além disso, como propomos demonstrar na Parte III da tese, a
autora passa a constituir, principalmente a partir do livro Geografia (1967), uma
“paisagem da escrita”, que se pretende mais abrangente do que o senso paisagístico da
natureza presente nos livros anteriores.
Dessa maneira, a autora procura se afastar da tradição representativa, cultivada
também pelos neorrealistas, que promovia modelos dicotômicos no tratamento do
espaço e separava cidade × natureza, sujeito × objeto – embora, por outro lado, ela
também tomasse emprestado deles a “duplicação” no plano das imagens, própria, como
vimos, da escrita de resistência, em que se criam “pontos de fuga” de sentidos.
Através do complexo da paisagem, já afastada da dicotomia entre cidade e
natureza, Andresen passa a dinamizar relações e tensões em jogo na atividade da escrita.
Ao perseguir o trânsito entre os dados, a imagem do muro, tão negativa na primeira fase
de sua poesia, passa a ser trabalhada, paradoxalmente, em sentido operatório, surgindo
em poemas metapoéticos ou reflexivos da composição da paisagem, como em:
No poema
Transferir o quadro o muro a brisa
A flor o copo o brilho da madeira
E a fria e virgem liquidez da água
Para o mundo do poema limpo e rigoroso
Preservar de decadência morte e ruína
O instante real de aparição e de surpresa
Guardar num mundo claro
O gesto claro da mão tocando a mesa
(Andresen, 2011, p. 405)

Apesar de não suscitar uma paisagem propriamente dita, pois a vista do
horizonte não se constitui para além do muro, este poema, retirado de Livro sexto
(1962), invoca o senso paisagístico do processo de composição pictórica, equiparada à
atividade da escrita, em que o sujeito observa uma dada disposição espacial que deverá
se imprimir no espaço do poema. Inicialmente, o muro, assim como a flor, o copo, a
brisa, surge como um elemento circunstancial e imediato da cena da escrita, evocada
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também pela mesa, ou pela mão sobre a mesa de um sujeito poético que olha, observa e
recorta a cena a fim de transformá-la, ao modo de um “quadro”, em paisagem.
A composição pictural, seja do espaço interior, seja da paisagem vista através de
um recorte, como no “quadro”, é apresentada como uma atividade estética
contemplativa, comparada ao ato reflexivo da escrita, no qual cada imagem retida
observa um sujeito que vê e é visto, e uma poesia que pensa sobre suas possibilidades e
tensões constitutivas. A imagem do quadro torna-se simultaneamente analógica,
descritiva da cena da escrita e icônica175 ao surgir como elemento sugestivo de
comparação entre a escrita e a composição paisagística da pintura.
Da mesma maneira, o muro pode ser visto como objeto apreendido do campo
visual do sujeito, sentado sobre a mesa, em uma relação indicial com o ambiente
exterior da cidade, ao mesmo tempo que devolve, através de sua superfície lisa e
límpida, uma dada disponibilidade branca que se torna icônica à medida que sugere um
paralelo metonímico com o espaço do poema: “mundo claro, limpo, rigoroso”, mas não
desprovido de lapsos ou lacunas.
A escrita registra ao modo de um desenho as propriedades concretas e visuais
dos objetos. Mas, de modo distinto do desenho ou da pintura, é também capaz de
transformar em imagem os dados sensoriais da paisagem, como a sensação da brisa, a
liquidez “fria” da água, o brilho da luz sobre a madeira. Se em um primeiro momento, o
poema mimetiza o movimento sucessivo do olhar, a seguir cada objeto isoladamente,
como o muro, o quadro, a flor, o copo, segundo a economia própria da enumeração e o
impulso dialético do olhar176, logo supera essa ordem linear e dicotômica para promover
um aprofundamento espacial através de um senso paisagístico de simultaneidade
sensorial e permanência.

175

Na classificação dos signos de Charles Sanders Peirce (1865), o índice implica uma correspondência
entre a representação e o objeto. Prescinde da relação triádica usual do signo, visto que se desenvolve
através de uma relação diática entre signo e objeto (Peirce ainda não utiliza a nomenclatura de Saussure:
em vez de significante, significado e referente, trata em termos de signo, interpretante e objeto). No ícone,
a representação e o objeto compartilham de alguma característica. E no símbolo, a característica entre os
dois é imputada. Vf. “Classificação de signos de C. S. Peirce: de On the Logic of Sciences e On New
Categories”. João Queiroz. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/trans/v30n2/a12v30n2.pdf>.
Acesso em: 9nov. 2017.
176
Como observa Didi-Huberman (2013), teórico da imagem que descreve o ato de olhar como um ir e
vir constante de imagens, jogo entre ver e desver, olhar e desviar os olhos, ver e perder de vista: “Our
gaze comes and goes. What it catches here (or now) it loses over there (or just before, or just after). There
is no looking without this dialectic, no looking without this perpetual movement, without this ceaseless
interplay of loser-wins”. Vf. Tradução online de Shalev-Gerz. Disponível em: <http://www.shalevgerz.net/wp-content/uploads/2014/08/Blancs_soucis_EN.pdf>.
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A escrita torna-se capaz de reter imagens sutis e fugidias como a brisa que passa
pelo muro, a luz que jorra sobre a madeira sem fazer, contudo, com que percam sua
disponibilidade transitória e a sugestão de abertura. Assim como a pintura, a escrita de
Andresen quer estar perto do real imediato, da concreção dos objetos, mas sem
renunciar às potencialidades reflexivas da linguagem verbal, capaz de explorar a
intersecção entre os dados não captados a olho nu: as interfaces entre forma e volume,
entre matéria, energia e sensação, as diferentes distâncias, escalas e disposições
espaciais. No cruzamento de estados e sensações, as intersecções ou os intervalos entre
os dados vão se tornando autônomos e significativos no poema.177
Desse modo, a leitura passa a responder não só à dinâmica linear ou temporal do
andamento dos versos, mas também à dinâmica espacial do poema, a partir do
aprofundamento no plano das imagens, ocasionado pelo efeito de intersecção entre os
dados ou de duplicação de imagens, ou ainda pelo paralelismo proposto entre a primeira
e a segunda estrofes, em que o muro parece se associar, devido à posição semelhante no
verso inicial, aos vocábulos “morte e ruínas” da estrofe seguinte. Para o leitor
familiarizado com a poesia de Andresen, não é a primeira vez que o muro surge
associado à ideia de ruína, ao cenário fragmentado da cidade, à desconexão com a
natureza e à interrupção do ser. Ao lado de “parede”, o muro era tratado como imagem
fixa na fase anterior, como temos visto.
No poema acima, contudo, a imagem do muro é acrescida de uma dimensão
abstrata, pensante das relações entre visão e escrita, ou entre poesia e experiência, para
utilizar termos mais abrangentes. Assim, dentro de um esquema múltiplo de composição
de sentido, os níveis entre o plano interior e o exterior do texto passam a ser
explicitados no poema, desde a alusão inicial de transferência mimética dos dados
exteriores como o muro, o quadro, o copo para o interior do poema, até a movimentação
interior das palavras no poema, ou dos sentidos propostos, em que as imagens passam a
ser lidas retroativamente em relação a grupos de palavras nas estrofes e também em
relação a associações internas à obra, regidas por uma espécie de “princípio de
177

Note que em um dos poemas mais emblemáticos da poesia moderna portuguesa, “Chuva oblíqua”, de
Fernando Pessoa – paradigmático do Interseccionismo –, o muro também aparece como figura pensante
das relações propostas acima, entre “sensação/emoção e intelecto/pensamento”, segundo seu vocabulário
crítico, ou entre “paisagem interior e paisagem exterior”, conforme os termos que Pessoa propunha para a
poética interseccionista. Disponível em: <http://multipessoa.net/labirinto/poetica/8>. Acesso em: 7ago.
2018.
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referência reflexiva” – termo cunhado por Joseph Frank, crítico que, como vimos no
início da tese, torna-se um dos primeiros a observar a tendência à “espacialização” das
formas na literatura moderna, demonstrando que os sentidos se cumprem na percepção
simultânea de grupos de palavras sem conexão entre si quando lidas de modo
consecutivo, mas que, ao terem suas referências individuais suspendidas, passam a ser
compreendidas através de padrões de referências internas que vão compondo unidades
(ainda que móveis) de significado na constituição do texto ou mesmo da obra, como no
caso da poesia.
Com isso, o autor questiona a assunção temporal da literatura, que
tradicionalmente se criou no contraponto com as artes plásticas, demonstrando que,
mesmo nos textos em prosa, as estruturas textuais demandam relações muito mais
sincrônicas do que diacrônicas.178 Através da exploração das imagens, Sophia Andresen
institui, neste poema, relações que espacializam o tempo e os processos de subjetivação.
O poema acima também parece recorrer ao jogo interartístico com o propósito
de explorar a passagem entre imagem visual e verbal, contornando categorias
epistemológicas/interpretativas estanques. O poema explicita os diversos níveis de
leitura e composição do sentido através do jogo metafórico entre o “fora e o dentro” do
poema, em paralelo com o “fora e o dentro do quadro”, mas para situar tais relações em
termos de reversibilidade e passagem dinâmica, em uma tentativa de superar dualidades.
A transposição dos objetos para o espaço lapidar, “limpo e claro” do poema, é definida
como método de preservação do “instante do real”, em resistência à ruína e à
decadência.
Na perspectiva do poema, o real só pode ser apreendido enquanto passagem,
pensada não só em termos temporais, em que o espaço se dispõe a cristalizar e manter o
“instante” fugidio do tempo, mas também em termos de cruzamentos e transferências,
tais como propostos pelo diálogo entre pintura, escrita e arquitetura (aqui representado
pelo muro).179 Passagem entre matéria verbal e visual, entre a concreção dos elementos,
178

Joseph Frank foi um dos primeiros autores, na primeira metade do século XX, a questionar as
fronteiras entre as artes que Lessing havia traçado em Laocoonte: de um lado, a dimensão espacial da
pintura e da escultura e, do outro, a dimensão temporal da literatura. O crítico demonstra que a literatura
moderna frustra a expectativa usual quanto ao sequenciamento do texto, levando o leitor a perceber os
elementos como justaposições no espaço, em vez de desdobramentos no tempo, em uma dinâmica muito
mais sincrônica do que diacrônica (Frank, 1991, p. 12). A lógica espacial da poesia imagista ou dos
romances modernistas, por exemplo, demonstra que as relações de sentido são geridas por um sistema de
referência reflexiva na formação de padrões internos de significado.
179
Elemento arquitetônico dotado de exterioridade quase que total, mas que adquire novas
disponibilidades no espaço do poema. A arquitetura define-se como arte da exterioridade por excelência,
como explica Décio Pignatari, em Semiótica da arte e da arquitetura, a partir das reflexões de Hegel
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a energia cambiante ou a sensação que advém do cruzamento entre eles, como a “brisa”
pelo o muro, a “liquidez” da água no copo, o “gesto” da mão sobre a mesa. Passagem
entre os dados do real exterior, das circunstâncias que envolvem o sujeito que escreve
na dinâmica interior e simbólica do texto literário.
A escrita celebrada enquanto passagem e reversibilidade permanente entre o
interior e o exterior do poema, entre o sujeito e o objeto, entre o leitor e o sujeito que
escreve, entre o que vê e o que é visto, entre o olho que capta e a mente que aprofunda a
experiência sensível. Relação entre visão e pensamento: processo que transcorre entre
observação e contemplação, possibilitada pela palavra em condição de paisagem.
Nesse contexto de conjugação de forças, o muro, contudo, permanece uma
imagem ambivalente, fronteira intervalar que tanto pode apontar para a potencialidade
branca da folha de papel ou da tela vazia quanto também pode acenar para o bloqueio
total da visão e para a impossibilidade de constituição da paisagem. Apesar de negativa
ou disjuntiva, ela, contudo, explicita passagens.

3.
No poema de Andresen acima, descritivo da cena de escrita, a imagem do muro
destoa por ser praticamente a única que se refere a um objeto exterior ao ambiente
enfocado – embora a peça arquitetônica do muro também possa evocar uma relação de
intimidade se entendida como elemento pertencente às adjacências da casa, cercando o
que poderia ser o jardim ou o quintal. Ainda assim, diferentemente das demais, o muro
é uma imagem-limite, mesmo quando se dispõe a representar o trânsito entre os
diferentes elementos em jogo, a interação entre as diversas perspectivas, sentidos e
visualidades.
Dito de outra maneira, a imagem do muro apresenta uma dada dificuldade que
pode ser interpretada em sentido reflexivo, porque observa relações representativas,
tornando-se uma figura de mediação entre os diversos planos de referência, como a
interação entre os níveis interiores e exteriores do texto. A imagem do muro torna-se
sobre a arte arquitetônica: “A arte do continente que pede um conteúdo, a arte da ‘externalidade’ dialética
em busca de sua ‘internalidade’: Consiste a missão da arquitetura em conferir à natureza inorgânica
transformações que, devido à magia da arte, a aproximam do espírito. Os materiais com que trabalha
representam, pelo aspecto exterior e direto que têm, uma pesada massa mecânica, e as formas deles
continuam a ser as da natureza inorgânica ordenadas de acordo com as relações abstratas da simetria”
(Pignatari, 2004, p. 25).
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dificultosa porque se apresenta como um elemento estruturalmente refratário, acenando
para certa cegueira imaginativa, dramatizando relações de diferença, sejam elas em
termos de excessos, sejam em termos de falhas ou lacunas que surgem nos processos de
representação ou significação da escrita.
Assim, o poema intersecciona dois planos espaciais distintos, representados
pelos objetos interiores à cena, como o quadro, a mesa e o copo, e os dados exteriores,
como a brisa e o muro. A partir do processo de escolha e depuração, esses planos
passam a compor, dialeticamente, um terceiro âmbito, representado pelo espaço do
poema, mundo “claro, limpo e rigoroso”, do qual o muro pode ser lido como ícone,
graças à sua estrutura análoga, lisa, branca e rigorosa, que faz lembrar o papel em
branco onde se escreve.
O muro se torna uma imagem dialética, mas que não perde a disponibilidade
anterior ao trabalho de depuração. É uma imagem ambivalente, nesse sentido, e, ao
mesmo tempo, dissonante em sua função referencial de obstáculo, limite, lapso,
vacuidade.
Na poesia de Eugénio de Andrade, o muro surge pela primeira vez em 1958
(Coração do dia) para se tornar, a partir de então, uma das imagens mais recorrentes em
sua poesia, na qual assume, assim como na poesia de Andresen, sentidos operatórios,
metaforizando também as dificuldades, lacunas, obstáculos da escrita e suas fricções
representativas.
Porém, uma diferença marcante em relação a Andresen consiste no fato de a
correlação entre escrita e paisagem ser menos profícua180 em sua poesia, visto que a
dinâmica fluida da poética eugeniana propõe um outro tipo de convergência, ocorrida
antes entre escrita e natureza, cuja tradição, a que chamamos de poética orgânica,
remonta ao

período romântico. Apesar de semelhantes, a tradição da paisagem

pressupõe uma “estética organizada” (Michel Collot, 2013): nela, as diversas dimensões
são evidenciadas em condição de simultaneidade, privilegiando, por conseguinte, o
produto ou efeito final que podemos chamar de composição. Já a correlação entre
escrita e natureza procura enfatizar antes os processos, mimetizando as leis e os ciclos
naturais, como é o caso do processo de transformação e metamorfose.
180

Não que ela não exista na poesia eugeniana, mas ela não é problematizada enquanto escrita, como
acontece na poesia de Sophia Andresen, a não ser no livro Ostinato rigore (1964), em que a dimensão
espacial da poesia se torna mais privilegiada do que a dimensão temporal. Mas, no geral, podemos dizer
que em Eugénio de Andrade a escrita problematiza uma relação de coincidência entre corpo e natureza,
como dito acima, e não na escrita da paisagem.
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Outra diferença importante entre as duas tradições é que a escrita da natureza
acaba por se esquivar de ambientes citadinos. Embora certos elementos da cidade
apareçam na poesia eugeniana, como é o caso da imagem do muro, eles só são
problematizados negativamente181. Isto é, não se tornam elementos afirmativos,
considerados em seu princípio construtivo, como acontece na poesia de Sophia
Andresen, sobretudo a partir dos anos 1960, em que a autora passa a perseguir o ideal de
composição arquitetônica de cidades antigas, na exploração da correlação entre escrita,
pintura e arquitetura.
Desse modo, as noções de natureza e de paisagem, aparentemente abandonadas
durante o Primeiro Modernismo por serem vistas como manifestação do primado da
subjetividade, persistem na imaginação dos poetas do século XX. Não só porque as
camadas subconscientes da personalidade permanecem intimamente relacionadas com
“as ordens animal, vegetal e mineral” (Hamburger, 2007), mas também porque os
poetas analisados transpõem esses âmbitos para uma dimensão metarreflexiva e crítica
dos processos representativos usuais que, nas diversas vertentes desde o Romantismo,
integram uma tradição que podemos chamar de referencial ou representativa, por
conceber em termos de linearidade a relação entre literatura e experiência.
Andresen e Andrade atualizam, por conseguinte, as tradições da paisagem e da
poética orgânica. À semelhança do percurso de Sena, que, como vimos acima, reintegra
o ponto de vista do sujeito à dimensão experimental da linguagem, os autores se
apropriam dessas plataformas tradicionalmente ligadas à expressão da subjetividade
desde o Romantismo para submetê-las ao mesmo tipo de “dialética complementar” que
alia estrutura e existência.
Assim, a explicitação dos processos de escrita, dispostos em relação de
coincidência com os ciclos da natureza, no caso da poesia eugeniana, e com o complexo
181

O único livro em que há predominância da descrição da cidade é o terceiro do autor, a nosso ver, o
mais diretamente político, denominado As palavras interditas (1950-1951). Embora o muro não apareça,
os poemas dedicam-se majoritariamente à descrição dos espaços urbanos, trazendo imagens e signos
recorrentes, como o do “navio” – de valor simbólico, fixo e identitário –, mas a flutuar sem direção pelo
rio da cidade, cortando o ambiente noturno e fragmentário. Ao contrário dos livros anteriores, em que a
palavra é valorizada em termos metafóricos, a observar relações de “presença”, a poesia em As palavras
interditas é escrita pela negativa e pela ausência, em referência a tudo aquilo que não pode ser dito em um
Portugal sob forte censura e repressão (incluindo questões relativas à sexualidade e à homossexualidade).
Sua poesia descreve um cenário devastado, fragmentado, despido de humanidade. Sem propriamente
levantar bandeiras políticas, como faziam os autores neorrealistas, Eugénio de Andrade demonstra a
necessidade da ação por meio da expressão do amor, tornado cada vez mais improvável no contexto
totalitário em que os afetos são controlados e as relações sociais rigorosamente dirigidas.

220

da paisagem, no caso da poesia de Andresen, visava integrar linguagem e experiência,
temporalidade histórica e ôntica, reflexão e ação, “ética e estética”, como formulava
também Jorge de Sena desde o período em que foi editor da revista Cadernos de Poesia
(1951-53); ou ainda “estrutura e existência”, para tomar novamente emprestado a
distinção de Margarida Brava Neves (2011, p. 899), empregada para comentar as
leituras da poesia camoniana por parte de Jorge de Sena, cuja análise dialética veio a
nutrir a “poética do testemunho” e a criação do método tipológico “complementar” de
Sena:182
Tornar inteligível (e visível e audível em palavras) o que é anterior à
expressão e se perder nela e com ela; tornar razoável o que está antes
ou depois da razão; tornar humano o que transcende a humanidade (e,
no entanto, só existe por ela); dar ao mundo e ao homem uma
estrutura poética, porque inventada pelo poema – a isto se aplicou
exaustiva e obsessivamente a Camões (Sena, 1966).

A problematização da escrita tinha como propósito apresentar o poema como ato
e levar o leitor a percorrer a experiência do poético através da vivência familiar e
arquetípica promovida pelo repertório permanente de imagens orgânicas, pela vivência
da paisagem e também do circunstancial concreto. Assim, ao reinstaurarem uma relação
de simultaneidade entre sujeito, palavra e espaço; ao problematizarem cruzamentos,
passagens e trânsitos, a poética orgânica e o complexo da paisagem visavam ao acesso à
duração como experiência, oferecendo uma vivência alternativa e mais abrangente à
compartimentação do humano, à fragmentação do tempo histórico, à excessiva
racionalização e automatismo das relações na vida moderna – instâncias negativas,
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Dicionário de Luís de Camões. Vítor Aguiar e Silva (coord.). Alfragide: Editorial Caminho, 2011.
Margarida Braga Neves cita os estudos camonianos por parte de Jorge de Sena, que, embora tenham sido
iniciados em 1948, assumem caráter mais sistemático a partir de 1958, culminando na demonstração do
“dialético”, do “estrutural” e do “existencial”, inerentes à concepção estética camoniana: “Sena defende a
não incompatibilidade entre o objeto e o método, o amor e a ciência, a paixão e o rigor do conhecimento,
o desejo e o receio de desvendar [...]” (2011, p. 899). A autora discorre sobre Trinta anos de camões
1948-1978: estudos camonianos e correlatos (1980), publicados postumamente, que consiste na reunião
dos estudos realizados por Sena no decorrer de trinta anos, em que procurou, segundo a autora,
“compreender o cerne do pensamento camoniano em termos da dialética hegeliana, o que o leva a dar
conta de um Camões interessado em analisar o modo como as ideias se transformam umas nas outras. Aí
se evidenciam desde logo os grandes eixos do pensamento que viria desenvolver nos trinta anos
subsequentes: em primeiro lugar, aquilo que designa ‘dialética camoniana’, que resulta da transformação
da dialética platônica numa dialética mais vasta e mais concreta; depois, o intrínseco dualismo de um ‘dos
mais estranhos poetas da poesia’, numa permanente oscilação entre verdade e ficção; por último, a
consciência do interminável fluxo porque o ‘seu’ Camões é o poeta do ‘próprio drama do fluir do
pensamento humano’. A este trabalho seminal, em que pela primeira vez Camões é situado no âmbito do
Maneirismo como poeta que opõe a ordem e o equilíbrio dos seus poemas à desordem do mundo [...]”
(Neves, 2011, p. 900).
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frequentemente metaforizadas pelo muro, que na poesia eugeniana propõe relações
antes operacionais e reflexivas do que propriamente referenciais.
O sentido de composição da poesia eugeniana, esta que organiza cada um de
seus livros ao redor de cadeias imagéticas e “signos centrais”183, ou seja, imagens
repetitivas, geralmente orgânicas ou elementares, como o “fruto” no primeiro livro, As
mãos e os frutos (1948), a “ave” no segundo, Os amantes sem dinheiro (1950), a “água”
em Coração do dia (1958), o “mar” em Mar de setembro (1961), a “terra”, o “fogo”,
etc., que se repetem com modulações de sentido, formando certas ondulações ao redor
de agrupamentos imagéticos que permitem transferências de sentido e compõem
andamentos narrativos, entrecruzando, frequentemente, histórias de amor e fazer
poético.
Através daquilo que apontamos, na esteira de Joseph Frank (1991), como
“princípio de referência reflexiva” na poesia de Andresen, na poesia eugeniana também
as imagens e signos centrais projetam significações que são apreendidas num âmbito
mais abrangente do livro, da obra ou da arte poética, em que os sentidos de repetição, de
metamorfose e decomposição são privilegiados.
Nesse contexto reflexivo, a imagem do muro torna-se operatória dentro de
esquemas cinéticos que propõem pensar passagens mais dinâmicas ou circulações de
sentido, como em:
Sobre o mar
a mão escreve. Como se escrever
servisse para diminuir o erro.
Escreve
num país atravessado a prumo
pelo delírio.
País despossuído. O voo rasteiro
e curto. De muro em muro.
(Andrade, 2011, p. 640)
183

Em cada um dos livros de Eugénio de Andrade, em que o sentido de composição é bastante enfatizado,
as recorrências de signos e imagens se organizam naquilo que identificamos como “núcleos ondulantes”,
ou “ciclos poéticos em movimento”, diferentes em cada livro, embora circunscritos ao vocabulário
insistente da poesia de Eugénio de Andrade. Os poemas podem ser lidos através de agrupamentos que
permitem certos andamentos narrativos, obtidos pela rede de recorrências, ou aquilo que o autor
supracitado, Joseph Frank, chama de “princípio de referência reflexiva”. Desse modo, cada um dos
núcleos poéticos identificados se movimenta através de “signos centrais”, que se desenrolam, se
confrontam e permitem uma leitura conjunta dos poemas. Em cada um dos livros, através do cotejo do
prefácio (quando há), do poema de abertura e do poema homônimo ao livro, é possível identificar os
signos que chamamos de “centrais” por se associarem à formulação de uma concepção poética. A
imagem mais recorrente adquire, portanto, o caráter de “signo central” em cada livro.
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Este poema, retirado de Pequeno formato (1997), se debruça de modo reflexivo
sobre o próprio esquema de composição da poesia de Eugénio de Andrade, que
privilegia, como argumentamos, a repetição quase obsessiva de imagens que se
desenrolam em pequenas modulações de sentido, como se escrever fosse reescrever e
“servisse para diminuir o erro”. Há certa medida de confiança na escrita, como se ela
restituísse a experiência em falta, o “real despossuído”, ligado à vivência social e suas
ordens impostas. Embora este poema date de um período já concluído de abertura e
redemocratização, o tom de exílio e denúncia que se pode observar na produção das
décadas anteriores é semelhante, fato que remete a poucas mudanças quanto às
expectativas de humanidade e vivência do real autêntico. A ordem social não parece dar
conta de cumprir a complexidade ou abrangência humana, livre de compartimentações,
“muros”, máscaras e obrigações de diversas ordens que minam o desejo, a imaginação,
a vivacidade e a plenitude da natureza.
A confiança de que o poema, através da exploração da densidade metafórica da
linguagem, pudesse restituir a liberdade nunca conquistada ou para sempre perdida
divide espaço, contudo, com a certeza de que o “voo” da palavra (signo recorrente da
ave) é curto e fugaz – corre apenas de “muro em muro” sem sequer estremecê-lo. Note
que a cadência obtida através de frases e sequências predominantemente curtas,
pontuadas antes mesmo do término dos versos, mimetiza o passo ligeiro do ato poético.
O muro também adquire a duplicidade crise/resistência neste poema: pode ser
lido como a página branca onde a palavra pousa na tela vazia, ao mesmo tempo que se
oferece como obstáculo para o encontro total entre homem, natureza, alteridade e
linguagem, como quer a poesia eugeniana.
As amoras
O meu país sabe às amoras bravas
no verão.
Ninguém ignora que não é grande,
nem inteligente, nem elegante o meu país,
mas tem esta voz doce
de quem acorda cedo para cantar nas silvas.
Raramente falei do meu país, talvez
nem goste dele, mas quando um amigo
me traz amoras bravas
os seus muros parecem-me brancos,
reparo que também no meu país o céu é azul.
(Andrade, 2011, p. 513)
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Neste poema, retirado de O outro nome da terra (1988), é o amor ou o desejo
que se afirmam como motivações da escrita, fontes do fluir metafórico das imagens,
aqui dialeticamente situadas entre a cor escura das “amoras bravas”, em sua densidade
simbólica que tem a ver com o sentido orgânico do fruto (o fruto condensa o tempo e a
circulação de energia vital, equiparada à energia poética, desde a semente até à
maturação, como é frequentemente narrada nesta poesia, em que os ciclos naturais
correspondem aos ciclos e etapas da palavra poética, também descrita em termos de
nascimento e morte, juventude e velhice, histórias de amor que vão desde o fulgor dos
primeiros encontros até a decadência e a solidão) e a cor branca do muro, elemento
inorgânico, ligado à paisagem do “país”, seja ela urbana, seja rural.
Assim como em “Exílio”, poema pertencente ao primeiro livro do autor (1948) e
reproduzido no primeiro capítulo da tese, o sujeito no poema “As amoras” também se
declara apartado: “Raramente falei do meu país, talvez nem goste dele”. Mas é o amor,
aqui declarado e dirigido ao gênero masculino (Andrade é menos explícito quanto à
homossexualidade nos livros anteriores), liberto de amarras morais e do senso de
pecado (presente, aliás, na conotação bíblica do fruto), que restitui a “possessão” da
“pátria” num sentido mais amplo do termo.
Dessa disposição dialética cultivada pelo contraste entre amoras bravas contra
muros brancos, depreende-se um terceiro termo: “Reparo também que no meu país o
céu é azul” – que não se reporta a uma síntese estanque, mas a um dado em abertura e
movimentação, apreendido somente por um instante, suscitado pela disposição
emocional do sujeito: já que o céu azul é uma constante e, assim como o muro branco, é
uma imagem fixa do cenário. Percebe-se, dessa maneira, a modulação de sentido através
da repetição: o céu azul de sempre se torna o céu azul particular neste poema,
possibilitado pelo pequeno encontro entre os amantes, do sujeito com a palavra, da
palavra com os frutos, amoras bravas. Encontro entre imagem visual e imagem verbal,
visível e invisível, dinâmica de passagem entre interior que se torna exterior, real e
figurativo, e vice-versa.
Mulheres de preto
Há muito que são velhas, vestidas
de preto até a alma.
Contra o muro
defendem-se do sol de pedra;

224
ao lume
furtam-se ao frio do mundo.
Ainda têm nome? Ninguém
pergunta, ninguém responde.
A língua, pedra também.
(Andrade, 2011, p. 549)

Neste poema de Rente ao dizer (1992), o autor utiliza também o contraste da cor
escura das vestes das viúvas contra o branco do muro. Mas não há um terceiro termo
neste caso, nenhum excedente que se despreende dessa tensão entre os termos – tensão
“há muito que são velhas” porque ligada à caracterização tradicional da paisagem (neste
poema, a composição predominante é paisagística e não orgânica). As mulheres
parecem petrificadas pela paisagem portuguesa, assimiladas aos muros: a língua de
“pedra”, sob o “sol de pedra”.
O que daria movimento à paisagem e trânsito da energia vital seria o amor ou o
desejo, valores máximos da poética eugeniana, e recusados a essas mulheres, que, na
condição de viuvez, são subjugadas por uma cultura que a elas impõe a solidão, a
mudez e a marginalização pelos restos de suas vidas – como a lembrar do pecado
intrínseco à condição feminina.
No paralelo entre esses dois últimos poemas, a homossexualidade e a condição
feminina são situadas como que rentes ao “muro”, à margem dos centros, do mesmo
lado e sob a mesma consciência da interdição. O amor, o desejo e mesmo o afeto se
tornam, nesse contexto, imediatamente subversivos.
O corpo nu, quase estranho
agora, adormecido.
Contra o muro floresce o limoeiro;
do outro lado, liso, limpo, o mar:
quase no fim.
Na púrpura da pedra, o fogo
dorme. Sem mim.
(Andrade, 2011, p. 402)

Há uma dose de melancolia na cena traçada neste poema de O peso da sombra
(1982), em que se percebe que o amor ou, antes, o desejo saciado (sugerido pela
simbologia do “fogo”), assim como o fruto e “as amoras bravas” no poema anterior,
também segue um ciclo de maturação e decadência. No ciclo natural e também dialético
da poesia eugeniana (pois a poética orgânica tem uma estruturação dialética, como
veremos mais detalhadamente na Parte III, seguindo um desenho mais de “espiral” do
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que cíclico), as epifanias relacionadas às descobertas do amor e da palavra são
sucedidas, não raro, pela melancolia, pelo senso de solidão e alheamento.
No entanto, há a possibilidade de um recomeço: a dicotomia centro-margem
provocada pelo muro e que vinculamos à vivência de um amor proibido ou interdito é
deslocada para uma terceira “margem”: a do mar ao fundo, signo recorrente nesta
poesia, lido como sinédoque para a escrita, como vimos no primeiro poema da
sequência aqui apresentada. O mar revela-se como uma imagem em abertura quase
total, visto que une sem divisões o começo e o fim de tudo, presença e ausência,
espacializando o tempo em seu ir e vir constante. Enquanto imagem arquetípica, o mar
remete à origem e expansão do ser. Assim, o desaguar no mar torna-se um gesto
constante na poesia eugeniana, que permite grande concentração imagética, em que se
experimenta a sensação de refração e simultaneidade. O mar implica vivência e
aceitação da morte, mas, como fundamento primeiro, também considera o retorno e a
diluição ao elemento arcaico, providenciando nascimento contínuo. Seu ritmo constante
“beira o silêncio absoluto”184, instalando a indissociação geral entre presença e
ausência, nascimento e morte, música e silêncio. Como grau mínimo em agitação
permanente, o mar trabalha a duração e a intensidade. Repouso na imagem, refração ou
condensação de um instante luminoso, espécie de termo de chegada, para onde
deságuam os rios e também os destinos: força-forma a atuar contra o esquecimento,
contra a passagem do tempo.
O mar se torna, nessa perspectiva, a sinédoque perfeita para o silêncio absoluto
aspirado pela poesia eugeniana. Sinédoque do espaço abrangente do poema, que se
pretende total, onde tudo conflui e o instante se concentra. Pode sugerir o espaço incerto
do poema, a brancura da página, o rumor, o silêncio anterior e posterior à escrita. De
todos os signos recorrentes de sua poética, talvez seja o “mar” o signo mais
emblemático. Primeiro porque, com ele, quase todos os signos analisados parecem
manter certa proximidade: a “ave”, o “barco”, a “água” ou a “luz”, sempre presentes nas
descrições das paisagens marítimas.185 Segundo porque, em seu ir e vir infinito, o “mar”
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Expressão de Óscar Lopes, ao se referir ao elemento diluidor da “água” na poesia eugeniana: “mínimo
possível de consciência individual”, “poesia à beira do silêncio absoluto” (Lopes, 2001, p. 125).
185
Inserida em um jogo complexo de metamorfoses, Óscar Lopes cita a junção entre os elementos “água”,
“corpo” e “terra”, frequente na poesia eugeniana: “O desejo também confere a um corpo a fluência da
água e a fluência irreversível, indiretamente medida em tempo, de um rio corrente” (Lopes, 2001, p. 117).

226

poderia mimetizar os movimentos conflituosos da poética eugeniana186: errante, a
permutar os signos ad infinitum, num mover sem cessar que vai transformando a
substância do ser.
Para essa poesia, a vida toda é imóvel e o instante luminoso só pode ser
capturado, como pura presença, em movimento e metamorfose. Mas também se
assumindo como termo de chegada e horizonte do desejo; como ponto de expansão e
rarefação total da linguagem e do corpo, o “mar” também desperta a consciência do
grande vazio em que o homem navega, sem saber de onde veio e para onde vai. É
também uma imagem, no fundo, tautológica, e nesse sentido, apesar de diametralmente
oposta, se aproxima, de modo dialético, da imagem do muro (neste poema submetido à
movimentaç ão orgânica do “limoeiro” a florescer), igualmente disposta, não raro, como
ícone, na página branca.
Ora negativa, ora positiva, através de entregas e obstáculos; ora epifânica, ora
melancólica, finita ou infinita, através de alternâncias entre movimentação e estagnação,
a poesia eugeniana se apresenta como alternativa à redução do real. Afirma sua
capacidade de resistência através de uma linguagem que procura representar a plenitude
da experiência.

Neste capítulo, pudemos observar, tomando como base a análise de poemas
produzidos a partir dos anos 1960, que, em termos de pressupostos estéticos, os três
autores investigados se aproximam, ao seguir o projeto formulado, principalmente por
Jorge de Sena, de susbtituir a ideia de “essência”, ou de certas entidades metafísicas
aplicadas à poesia, pelo par empírico “estrutura e existência”, que privilegia a
singularidade da poesia e sua expressão fenomênica.
Assim, ainda que Eugénio de Andrade e Sophia Andresen por vezes utilizem um
vocabulário mítico, arquetípico e também metafísico, tencionando exprimir a “unidade”
do ser em sua totalidade indivisível, como gostavam de afirmar, eles jamais se afastam
de uma perspectiva cultivada pelo dado concreto do real e dimensionada em sua
existência singular e histórica. Isso se dá pelo tratamento dialético da imagem, que
conjuga uma multiplicidade de dados e vertentes, como o arcaico e o moderno, sujeito e
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Carlos Mendes, sobre o “mar” na poesia eugeniana, escreve: “As vagas, a ondulação perpetuam a
imagem do movimento constante, visão que admiravelmente tende a figurar a pulsão errática do desejo
[...]. A intermitência do ir e vir, os contornos fluidos projectam a figuração do nomadismo, da não
fixação, do espraiamento” (Mendes, 1992, p. 103).
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objeto, sensível e inteligível, mas sempre a partir de uma depuração rigorosa da
identificação crítica de lacunas na tradição.
Desse modo, assim como Sena revalida a dimensão do sujeito através da poética
do testemunho, Andresen e Andrade também conseguem um equilíbrio entre
interioridade e exterioridade, por meio da conjugação de plataformas tradicionalmente
ligadas à expressão do sujeito – como a paisagem e a poética da natureza – e à dimensão
experimental da linguagem, que privilegia a densidade metafórica e simbólica, ou o
cinetismo das imagens, as quais, em suas poéticas, formam cadeias reflexivas e
metamórficas. Assim, apesar dos experimentalismos, a poesia desses autores não perde
de vista a dimensão da existência do sujeito ou dos fatos históricos e circunstanciais,
nem assume um conceitualismo abstrato, intelectual e hermético.
A imagem do muro deixa de ser tratada de modo estritamente referencial para
assimilar valores reflexivos quanto à questão da representação e da afirmatividade do
poético diante do par estrutural crise/resistência.
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Sétimo capítulo

Dialética aberta, positiva e negativa: uma comparação
A única definição possível de poesia é que ela
nunca coincide com ela mesma.
(Jean-Luc Nancy, s/d)

Este último capítulo da terceira parte propõe finalizar o levantamento de
coordenadas e tensões constitutivas em torno da imagem do muro, consideradas aqui em
termos relacionais e panorâmicos. Na quarta parte da tese, propomos aprofundar essas
coordernadas depreendidas a partir de uma leitura que leve em conta a dinâmica
particular de cada poética e suas especificidades, dentro da correlação estabelecida entre
natureza, paisagem e matéria.
O eixo norteador da terceira parte tem sido antes o intercâmbio entre poesia e
dialética, cultivado no plano teórico por Jorge de Sena, que transpõe certas diretrizes do
debate filosófico acerca da dialética, no período que vai da década de 1940 à de 1960,
para pensar o diálogo interno à poesia portuguesa. Sendo a imagem do muro reflexiva e
operatória, como temos argumentado, sobretudo das relações representativas entre
interioridade e exterioridade, poesia e experiência, literário e extraliterário, crise e
resistência, ela se torna uma imagem poética que traz sinais desse debate ou intercâmbio
referido, em que a dialética é cultivada como método propositivo, capaz de dinamizar
passagens entre os âmbitos listados, seja no plano das imagens, seja na dinâmica da arte
poética.
Entretanto, é preciso registrar também algumas das diferenças entre as duas
esferas, poesia e dialética, para compreendermos não só os limites dessa relação no
plano das imagens, mas também como esses poetas estavam propondo justamente
transpor esses limites ao criar complexos espaciais como da paisagem, natureza e
matéria, com o propósito de criar novas relações representativas e também pensar os
processos da escrita.

1.
No presente, quando tratamos de poesia e da imagem poética, a noção que nos
vem à mente é antes a de tensão e de ambivalência do que propriamente de dialética. A
ideia de que a poesia é motivada por “tensões” ou “oposições” foi durante muito tempo
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um pressuposto tomado como uma espécie de verdade categórica, que responderia à
essência imanente às formas poéticas – como podemos observar, por exemplo, em uma
das obras influentes no estudo da poesia moderna, A verdade da poesia, publicada já em
1969, em que o autor inglês Michael Hamburger recorre à famosa frase de William
Blake – “Sem contrários não há progresso” – para fazer um elogio das tensões
constitutivas da poesia: “Sem contrários não haveria poesia de nenhum tipo. [...] Quanto
mais amplo e carregado for o campo de tensão, maiores serão as potencialidades de
realização e progresso de um poeta” (2007, p. 387). O poeta é definido como aquele que
tem uma visão dual viva para os contrastes, tanto em termos de conflito quanto de
semelhança ou analogia.187 O mesmo ocorre, por exemplo, na obra de outro ensaísta da
tradição crítica inglesa, Allen Tate, que em 1938 equiparava “qualidade” poética a
“tensão”, fazendo uso de derivações do par “extension” e “intension” enquanto escala
de sentido; ou diálogo entre o interior do texto e o exterior, ou seja, entre sentidos
literais e figurativos.188 Ou, ainda, para citar, entre os portugueses, o crítico e poeta
António Ramos Rosa, um dos mais importantes teorizadores da imagem poética na
literatura portuguesa, pertencente à geração imediatamente posterior aos três poetas
investigados, tendo iniciado sua trajetória nos anos 1950. Rosa definiu o poema como
uma eclosão entre dois polos: linguagem e silêncio, consciência e desconhecido,
presença e ausência (Rosa, 1991, p. 15). Nessa perspectiva, o poema é presença na
ausência, o informulado também estrutura o poema. A imagem torna-se o resultado de
um jogo singular e dinâmico de oposições: simultaneamente excesso e falta, elaboração
e vestígio. Responde a tudo aquilo que o autor sente e do qual também se ressente.
A percepção dual da poesia, contudo, tem um percurso, no fundo, histórico,
motivado, além de outras instâncias, pela irmandade constitutiva entre poesia e
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Conferir resenha sobre o livro de Hamburger escrita por Marcos Siscar para a Folha de S. Paulo, em
23 de março de 2008. Siscar observa a ambição teórica de Michael Hamburger de superar os equívocos
tanto do “formalismo” quanto do “materialismo”. De modo muito parecido com Jorge de Sena, pelo
contexto histórico, pela natureza das discussões e pelo método de crítica dialética, o livro de Hamburger
trata da “percepção mais arguta das dissimetrias entre dizer e fazer ao atalho argumentativo mais
perverso, eventualmente irônico, produtor de equívocos”, frequentes na poesia moderna. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2303200815.htm>. Acesso em: 15out. 2017.
188
Em On the Limits of Poetry. NY: The Swallow Press, 1948, p. 83: “[...] What I am saying of course, is
that the meaning of poetry is its ‘tension’, the full organized body of all the extension and intension that
we can find in it. The remotest figurative significante that we can derive does not invalidate the
extensions of the literal statement. Or we may begin with the literal statement and by stages develop the
complications of metaphor: at every stage we may pause to state the meaning will be coherent” (Tate,
1948, p. 88).
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dialética, fundamentada em uma herança cultural comum, cujas bases no pensamento
ocidental remontam a um período de formação em que não havia fronteiras tão
marcadas entre as diversas atividades intelectuais, instrumentos e áreas do
conhecimento. De modo especulativo podemos afirmar que a própria vivência da cisão
ou separação inerente à constituição da linguagem, ou a postura dialogante que ela
impõe em todos os níveis comunicativos, pode ter contribuído para a concepção
essencialmente dual também no plano da linguagem poética. Além disso, o diálogo
torna-se desde cedo gênero consolidado e bastante difundido pelo discurso filosófico,
sendo suas instâncias, como os níveis de composição e as funções comunicativas,
tomadas como objeto de análise pela tradição da retórica, o que também pode ter
determinado o trânsito de mecanismos dialéticos entre os diversos discursos e gêneros
artísticos.
Mas a par dessas especulações, podemos afirmar, de modo mais concreto, que,
desde as primeiras teorias sensoriais no pensamento grego, os sentidos são dispostos em
termos historicamente opostos, como é o caso da visualidade, por exemplo, considerada,
segundo Joana Matos Frias (2006), o sentido mais elevado e determinante na apreensão
do conhecimento desde a tradição mitológica grega até a tradição filosófica no
Ocidente189 determinante também na constituição da imagem poética. De acordo com a
autora, a visão se torna “alicerce de duas epistemologias diametralmente opostas” entre
a tradição do sensível e a do inteligível: “No entender do intelectualista Platão como do
sensualista Aristóteles, a visão domina a ordem do sensível e é o vaso comunicante com
a ordem do inteligível” (Frias, 2006, p. 18). Apesar das diferenças, os dois filósofos
teriam sido responsáveis pela constituição de uma “mundividência ocular” – revisitada
mais tarde pelos estoicos – que gerou uma “constelação semântica” em diferentes
domínios, como da Poética, da Retórica, da Física, da Dialética. O conhecimento passa
a ser visto como um domínio regido pelo olhar (Frias, 2006, p. 18).
A visão passa a ser concebida, tradicionalmente, como uma instância dividida
entre as esferas do inteligível e do sensível, fundadas também a partir dessas duas
tradições distintas e antagônicas que lançaram luz sobre grandes linhas do pensamento
ocidental em um debate que opôs Aristóteles a Platão e posteriormente dividiu
empiristas e cartesianos, para utilizar ainda as palavras da autora, que, em sua tese sobre
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Segundo Frias, a mitologia grega funda uma verdadeira epistemologia do olhar, como nos mitos de
Narciso, Medusa, Orpheu e Eurídice, etc. A superioridade da visão sobre os outros sentidos é uma
constante no pensamento grego desde cedo, tornando-se alicerce da tradição do pensamento filosófico.
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Ruy Cinatti, Retórica da imagem e poética imagista em Ruy Cinatti, reconstitui as duas
vertentes desde suas origens no pensamento grego, com o intuito de demonstrar o
quanto a compreensão de tal fluxo dialético permite contextualizar os laços entre a
“poesia pura” e a “poesia social” na poesia de Cinatti.190 Para Frias, as duas tradições
antagônicas acabaram niveladas sob a “égide da imagem poética”, fato que gerou
contradições constitutivas e impediu que se diferenciassem “os meios retóricos de
construção de um analogon do discurso com o referente e os meios de criação de um
analogon dentro do próprio discurso” (Frias, 2006, p. 12).191 De acordo com a autora, é
nesse jogo dinâmico de passagem entre as duas instâncias e constituição de um “nódulo
unificador” entre visão sensível e inteligível que Cinatti faz, de acordo com a autora,
coadunar visão exterior e interior, possibilitando o entrecruzamento de uma poesia
realista, de índole referencial, que cultiva, por um lado, a “representação naturalista pela
propriedade da descrição que persegue a fidelidade ao objeto visível” e, por outro, uma
poesia “onírica e meditativa, firmada no desvelamento da precisão íntima das imagens
que buscam a representação simbolista no poder sincrético da metáfora para
performativamente dar a ver as relações invisíveis” (Frias, 2006, p. 12). Em outras
palavras: de um lado, poéticas da mimese, traçando uma linha que tem seu “corolário”
no Realismo do século XIX, em que se pretende que o texto “produza o real a partir de
um discurso analógico e idealmente indicial”. Ou seja, a criação do visível, onde o texto
procura criar não só um efeito de real, mas também um efeito de presença. De outro
lado, o “conceito difuso e poliédrico da imagem poética propriamente dita”, entendida
como um procedimento de natureza conceitual que pretende dar a ver o invisível, sem
qualquer preocupação de índole referencial, e que teria conhecido sua máxima
190

A autora investiga, na poesia de Ruy Cinatti, a alternância entre as vozes de um sujeito filosófico,
preocupado com questões éticas e metafísicas, e as do sujeito histórico, atento à existência imediata e
circunstancial. Tensão esta bastante semelhante, ainda que manifestada de modos distintos, à que
encontramos na obra dos poetas da mesma geração Jorge de Sena, Sophia de Mello Breyner Andresen e
Eugénio de Andrade: entre ética e estética, pensamento e ação, entre um “abstracionismo lírico e
conceitual” no plano da linguagem, em que a imagem poética é encarada do ponto de vista de sua
produtividade verbal, e um “concretismo narrativo de pendor mais circunstancial” (Frias, 2006, p. 9), em
que a imagem aparece em termos realistas. A autora reconstitui e elabora uma retórica e também uma
poética da imagem, abrindo caminho para a reflexão intersemiótica entre imagem verbal e pictural, e para
o entendimento mais aprofundado dos impulsos antagônicos em relação à imagem poética e à questão da
visibilidade.
191
Assim, a força integral da poesia de Ruy Cinatti emanaria, segundo Frias, não da separação dualista
entre as duas instâncias, mas da “unificação que ocorre no plano da estrutura profunda de sua poética,
cujos alicerces estão no gesto matricial de ‘dar a ver’, isto é, no ato fundador em que sua poesia se
equilibra no ponto em que a imagem aparece verbalmente convertida em imagem poética” (Frias, 2006, p.
10).
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consumação na teoria e na prática da imagem surrealista – para utilizar ainda as palavras
da autora. Assim, a intersecção entre o sensível e o inteligível, em que permanentemente
se cruzam sensação e conceito, memória e imaginação, sonho e realidade, definir-se-ia
como eixo central da poesia de Cinatti, regulando-se pelo poder mediador da imagem
poética, “reprodutora da visibilidade do visível e produtora da visibilidade do invisível”
(Frias, 2006, p. 12). Tal estrutura expressiva possibilitaria, segundo a autora, a
alternância entre ética e estética, poesia ativa e contemplativa, social e pura, realista,
neorrealista e surrealista na obra dessa geração que inclui também os poetas por nós
investigados, Andrade, Andresen e Sena.
A perspectiva de Frias é bastante interessante porque permite enxergar a
historicidade das estruturas poéticas e porque lança luz também sobre o dado estrutural
e constitutivo do princípio dialético tal como explorado pela poesia moderna, sobretudo
em suas manifestações particulares na poesia dos anos 1940 em Portugal – esta que
ostenta marcas de singularidade por trazer poetas que não se filiaram a nenhum grupo
ou movimento literário, mas que preferiram, antes de tudo, promover uma conciliação
de tendências. Assim, se o princípio dialético é estrutural na poesia moderna em geral,
ele assume particularidades na poesia dessa geração, que têm a ver com o sentido
programático da vontade de conciliação da tradição e, consequentemente, com o modelo
dialético de aproximação à tradição proposto por Jorge de Sena.
A par desse percurso histórico da visualidade traçada por Frias, as duas tradições
filosóficas que formam os pilares do pensamento ocidental, a platônica e a aristotélica,
cujo diálogo serviu de base para os desenvolvimentos do pensamento filosófico,
científico e também poético no Ocidente, forneceram um substrato dialético para se
pensar as distinções não só no plano da imagem e da visualidade, mas também no plano
do ser e da própria constituição da obra ou da arte poética. Assim, as relações entre
aparência e essência, o trânsito entre o sensível e o inteligível, a diferença entre mímesis
e poiesis192, por exemplo, instituíram-se como pares conceituais que não só se
mantiveram presentes nas teorizações subsequentes, mas também afetaram a práxis
literária e os modos pelos quais a experiência poética passou a ser definida pela tradição
poetológica.
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Podemos pensar em uma série de oposições ou pares conceituais que se multiplicaram nas teorizações
subsequentes sobre a imagem verbal, o texto ou a linguagem poética, como subjetivo/objetivo, pulsões
centrífugas/centrípetas, centro/margem, interior/exterior, ergon/parergon, espaço/tempo, ícone/fantasma,
eikona/eidola, visível/invisível, indivíduo/tradição, presença/ausência, realismo/idealismo, etc.
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Nessa perspectiva, podemos afirmar que, nos versos de “No poema”, de Sophia
Andresen – um dos mais emblemáticos textos poéticos até aqui analisados, visto que
lança mão, de modo mais explícito, de recursos dialéticos –, o método de composição é
dialético no sentido platônico do termo, isto é, da dialética pensada essencialmente
enquanto estrutura do olhar e do pensamento que investiga as articulações do real e
também do ser enquanto relação, cruzamento e intersecção. Ou seja, de uma dialética
em sentido instrumental.193

2.
Há, portanto, um plano fundamental da imagem que pode ser caracterizado
como dialético, mas num sentido que difere, como fica claro, das complexidades que a
dialética adquiriu no debate filosófico, sobretudo após o pensamento de Hegel. Um
plano constitutivo que requer os conceitos de tensão, conflito, intersecção ou
ambivalência, mas não de andamentos que visem à totalidade ou à unidade de sentidos.
Será que podemos com isso, então, concluir, na esteira do que comumente repete
a crítica, que a poesia se vale antes de tensões, ou de uma dialética, vamos dizer assim,
arcaica, operacional/instrumental que difere dos percursos e desenvolvimentos da
“dialética moderna” no discurso filosófico?
193

Na verdade, muito antes de Platão, a dialética (fundada pelo pré-socrático Zenão) havia surgido no
contexto de inquirição sobre o ser e sobre o real, e esse percurso de indagação, com seus
desenvolvimentos a partir dos diálogos platônicos, nutriu, como não deixaria de ser, as artes e a poesia em
particular. Assim, uma das primeiras manifestações da dialética na obra de Platão reside no diálogo
Sofista, em que o filósofo expõe o exame do ser, definindo-o em termos de relação e diferença:
participação do ser no não ser, movimento no repouso; energia cambiante entre as coisas e suas relações;
trânsito entre o uno e o múltiplo, parte e todo. Embora Platão jamais tenha estabelecido uma confluência
entre poesia e dialética, visto que para ele a poesia era uma atividade “inferior” à filosofia por imitar de
modo direto o mundo sensível – e não o mundo das essências, a que somente a razão e o exercício
filosófico da dialética poderiam aceder –, ele definiu processos e instrumentos dialéticos que se tornariam
acessíveis também a outras atividades e âmbitos do pensamento, como o da poesia. Citamos um trecho do
diálogo platônico Sofista: “O ser e o outro penetram através de todos e se penetram mutuamente. Assim, o
outro, participando do ser, é, pelo fato dessa participação, sem, entretanto, ser aquilo de que participa,
mas o outro, e por ser outro que não o ser, é, por manifesta necessidade, não-ser. O ser, por sua vez,
participando do outro, será, pois, outro que não o resto dos gêneros. Sendo outro que não eles todos, não
é, pois, nenhum deles tomado à parte, nem a totalidade dos outros, mas somente ele mesmo; de sorte que
o ser, incontestavelmente, milhares e milhares de vezes não é, e os outros, seja individualmente, seja em
sua totalidade, são sob múltiplas relações, e sob múltiplas relações não são” (Platão, 1991, p. 308). J.
Ferrater Mora (2000) identifica dois tipos de dialética na obra platônica: a primeira consistiria no método
de subida do sensível ao inteligível (apresentado em Fédon, Fedro e República), que cuida também dos
aspectos da divisão e da composição, ou da multiplicidade à unidade; e a segunda, apresentada nos
diálogos posteriores, consiste no método de dedução racional das Formas (em Sofista, Parmênides e
Filebo), em que Platão apresenta o exercício dialético como aquele que discrimina as Ideias entre si sem
confundi-las (Ferrato Mora, 2000, p. 718).
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Jean-Luc Nancy, em A resistência da poesia (1997), esclarece mais a questão ao
distinguir a poesia da dialética através de termos como “positividade” e “negatividade”:
Vemos aqui a diferença entre a negatividade da poesia e a sua irmã
gêmea, a do discurso dialéctico. Esta última leva a efeito,
identicamente, a recusa do acesso como verdade do acesso. Mas faz
também dele tanto uma extrema dificuldade como a promessa, sempre
presente e sempre reguladora, de uma resolução, e por conseguinte de
uma extrema facilidade. A poesia, por seu lado, não está nos
problemas: ela faz na dificuldade. [...] Daí resulta que a poesia é
igualmente a negatividade, no sentido em que nega, no acesso ao
sentido, aquilo que determinaria esse acesso como passagem, uma via
ou um caminho, e o afirma como uma presença, uma invasão. Mais do
que um acesso ao sentido, é um acesso de sentido (Nancy, s/d, p. 12).

Na definição de Nancy, a dialética se faz através de andamentos e resoluções. Já
a poesia cria uma dada “atmosfera” ou “orla de sentido” a que só podemos aceder
“poeticamente”, isto é, de modo indireto, negativo, feito através de um acesso que se dá
por meio de recusas, supressões, dificuldades, ou seja, da “recusa do acesso como
verdade do acesso” (Nancy, s/d, p. 12). A poesia consiste, nesta definição, no acesso
que se cria ao renegar esse acesso como uma via de mão única ou um caminho.194
A perspectiva de Nancy cria uma disponibilidade para a análise que não cultiva
expectativas quanto a significações, mas somente quanto a uma identificação concreta
com uma realidade que o poema busca capturar, apreender e nos entregar com exatidão
ou perfeição: “[...] o acesso é desfeito como passagem, como processo, como objetivo e
percurso, como abordagem e aproximação. É posto como exactidão e como disposição,
como apresentação” (Nancy, s/d, p. 18).195
Os poemas de Andresen, Andrade e Sena que analisamos nos capítulos
anteriores (embora este último seja mais crítico em relação à dialética) permitem essa
“negatividade” (no sentido atribuído por Nancy), ao romperem com as vias do acesso e
cristalizar, não raro, uma zona de dificuldade, representada pelos exemplos da imagem
do muro, que possibilitam o acesso simultâneo ao silêncio ligado à interdição do dizer e
a um silêncio também produtivo, ou à movimentação e passagem entre os planos
representativos fundamentado na tensão ou nas distâncias entre real e imaginário.
194

“Poesia não tem exactamente um sentido, mas antes o sentido do acesso a um sentido a cada momento
ausente e transferido para longe. O sentido de ‘poesia’ é um sentido por fazer” (Nancy, s/d, p. 11).
195
Por outro lado, o poema apresenta também uma unicidade, pois, se ele nega o acesso ao sentido
naquilo que determinaria esse acesso como uma passagem, uma via ou um caminho, ele o afirma como
uma “presença, uma invasão”: “Mais do que um acesso ao sentido, é um acesso de sentido. [...] Nessa
medida, a negatividade poética é também a posição rigorosamente determinada da unidade e da unicidade
exclusiva do acesso, da sua verdade absolutamente simples: o poema, ou o verso” (Nancy, s/d, pp. 12-14).
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Esses autores, que privilegiam, como temos visto, uma afirmatividade radical da
linguagem poética, ancorada na confiança em sua capacidade de instauração da
experiência do real mais abrangente, pautam-se, igualmente, por uma “negatividade”
nesse sentido atribuído por Nancy.196
Os três perseguiam a relação de presentificação do real, uma “invasão” em que o
fenômeno poético é experimentado como totalidade absoluta, conseguida através da
irisão das dualidades e da reversibilidade entre as tensões poéticas exploradas até o
ponto em que o “acesso ao sentido” é negado. As dificuldades são então cristalizadas ou
postas em relação de trânsito constante, como vimos acontecer com a imagem do muro
nos poemas analisados, negativa a princípio, mas muitas vezes revertida em
positividade, sem perder, contudo, sua ambivalência e disponibilidade negativa
originária. É assim, por conseguinte, que a paisagem ou a natureza se cumprem. O leitor
adentra o poema como se pudesse experimentar os elementos naturais a partir de suas
estruturas internas, tensões e energias cambiantes. A poesia torna-se a própria
substância do mundo197.
Por conseguinte, apesar de explicitarem o processo de escrita, os poemas até
aqui analisados, principalmente os de Andrade e Andresen, rompem as “vias do acesso”
ao apresentarem o poema como “negatividade” aberta, aqui no sentido conferido por
Nancy: que se relaciona à valorização da linguagem poética como produtora de
ambivalências, cruzamentos e simultaneidades (ainda que realizadas por meio do
contraste marcado ou da alternância entre o sucessivo e o simultâneo).
Embora a distinção de Nancy seja pertinente para pensar as fronteiras entre o
pensamento poético e o filosófico em seus propósitos e funções diferentes, o único
196

É importante observar que Nancy emprega a noção de “negatividade” de modo distinto da atribuição
ontológica de Rosa Maria Martelo (2007), citada anteriormente na tese, embora haja confluência entre as
duas. A noção de “negatividade” de Nancy não tem a ver com a relação de crise, ceticismo ou descrença,
proposta por Martelo, mas atesta uma dada dificuldade ou complexidade da linguagem. A dialética é mais
“positiva” do que a poesia porque aposta em uma resolução e, por isso, em uma facilidade, porque tem a
ver com certa unicidade de sentido. A poesia não trabalha em termos de resolução de contradições, nem
caminha em direção à unicidade de sentido. Desse modo, ela se torna “negativa” na concepção de Nancy.
Assim, embora haja momentos de recalque e angústia nos poemas de Andresen e manifestação de
melancolia e sentimento de esterilidade no caso da poesia de Andrade – instâncias que poderiam ser
consideradas “negativas” se levarmos em consideração a distinção de Martelo –, a autora defende,
contudo, que a poesia da geração dos nossos autores em Portugal é predominantemente “afirmativa”,
porque aposta no adensamento do viés textualista como alternativa ontológica à falta de ser e de sentido.
Para Nancy, a distinção se restringe à comparação entre poesia e dialética.
197
Para tomarmos emprestado a expressão do dadaísta e posteriormente surrealista Tristan Tzara, cuja
concepção da linguagem poética é semelhante: “Sob cada palavra há um ninho de palavras e é de seu
rodopio rápido que é formada a substância do mundo” (L’Antitête, 1933, p. 18).
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perigo é que ela faz aceder a uma definição essencial em relação à poesia, concebida
como uma rede de tensões e ambivalências que não produzem andamentos ou
“soluções” que conduzem os sentidos. Mas, como temos demonstrado através deste
percurso pela poesia portuguesa moderna que analisa a imagem recorrente e dialogante
do muro, o regime de ambivalências não é fixo, podendo ser também alimentado pelo
debate filosófico em torno da dialética moderna no século XX. Esse intercâmbio é,
portanto, contínuo e historicamente determinado – com seus deslocamentos, embates e
reapropriações específicas.
Outra objeção é que os graus de “andamento” ou de “positividade” da dialética
na poesia são também variados. E, nesse sentido, Andresen, Andrade e Sena apresentam
afinidades se compararmos, por exemplo, com a “dialética aberta” – negatividade quase
que total, cultivada pelo movimento surrealista (instaurado em Portugal a partir de
1947), em que a imagem, definida por André Breton (1930) pelo seu poder
reconciliador, equilibraria os opostos sem eliminá-los, desafiando o princípio geral da
contradição (2001, p. 35). O Surrealismo representou outro marco histórico para o
debate e o intercâmbio entre poesia e dialética no século XX.

3.
Assim como ocorria no movimento neorrealista, o princípio dialético é
explorado de modo consciente pelos surrealistas, sendo André Breton, em 1930 (no
Segundo Manifesto do Surrealismo), um dos primeiros autores a afirmar, de maneira
diferenciadora, que fazia uso do “materialismo dialético de Marx”, mas que dispensava
o “materialismo vulgar de Stalin” (Breton, 2001, p. 185) – diferenciação também
prezada por Jorge de Sena, como vimos, que procura afastar a poética do testemunho
daquilo que ele considerava o “sectarismo” stalinista predominante nas décadas de 1940
e 1950 em Portugal, praticado pelo Neorrealismo – ainda que procurasse se aproximar
desse movimento, por outro lado, pelo viés do comprometimento do sujeito com seu
tempo −, algo que faltava, segundo Sena, à poética do fingimento.
Os surrealistas também propunham revisar a dialética a partir da conciliação de
vertentes distintas, mas tomavam rumos diferentes, visto que Breton aliava aspectos do
materialismo histórico a aspectos que existiam antes do pensamento de Freud, como indica o
seguinte trecho do Segundo Manifesto:

237

O surrealismo, visto que faz parte de seu programa proceder à crítica
das noções de realidade e irrealidade, de razão e desrazão, de reflexão
e de impulso, de saber e de ignorância “invencível”, de utilidade e de
inutilidade, etc., tem, analogamente ao materialismo histórico, ao
mesmo tempo esta tendência a partir do “aborto colossal” do sistema
hegeliano. Parece-me impossível estipular limites, como os do quadro
econômico, por exemplo, para o exercício de um pensamento
definitivamente maleabilizado pela negação e pela negação da
negação. Como permitir que o método dialético só possa aplicar-se
validamente à solução de problemas sociais? A ambição maior do
surrealismo é fornecer-lhe possibilidades de aplicação de modo algum
concorrentes no domínio consciente mais imediato. Em que pese a
certos revolucionários de espírito acanhado, não compreendo por que
nos absteríamos de colocar [...] os problemas do amor, do sonho, da
loucura, da arte e da religião198 (Breton, 2001, p. 185).

Quanto ao tratamento das imagens, é principalmente a poesia de Jorge de Sena,
mas também a de Eugénio de Andrade e, com menor frequência, a de Andresen, a mais
recorrentemente comparada à escrita surrealista. A poesia seniana explora tensões e
ambiguidades, lança mão de antíteses, paradoxos, metáforas contrastivas, além de
oposições/associações ilógicas que fazem lembrar as técnicas empregadas pelo
Surrealismo.199
Nossos autores, aliás, mantêm pontos de contato com a escrita surrealista não só
em termos de técnicas no plano da imagem e da linguagem, mas também quanto a uma
determinada ética que cultivava uma relação de coincidência com a “vida”, como
queriam os surrealistas, ou com a “experiência” (como preferia formular Jorge de Sena).
198

Em Segundo Manifesto do Surrealismo. Sergio Pachá (trad.). Rio de Janeiro: Nau Editora, 2001.
Sobre a recepção do movimento surrealista em Portugal, Jorge de Sena e Adolfo Casais Monteiro
tiveram muita responsabilidade, pois publicaram, em 1944, no jornal O Globo, uma página de
apresentação do Surrealismo com trechos traduzidos de André Breton, Paul Éluard, Benjamin Péret e
Georges Hugnet. No fim da década de 1930, circulou em Portugal a antologia de poetas surrealistas
organizada por Georges Hugnet. Em “O surrealismo em Portugal”, Estudos de literatura portuguesa III.
Jorge de Sena. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 240. Mesmo anteriormente à eclosão do movimento
surrealista português em 1947, portanto, podemos observar, já no começo da década de 1940, certas
ressonâncias da poética surrealista em autores da geração dos nossos autores, como explica Jorge de
Sena: “No fim dos anos vinte e trinta as actividades surrealistas como tal não tiveram repercussão, em
Portugal, nos círculos de Vanguarda. Há que esperar até 1942, quando o meu primeiro livro de poemas
apareceu, incluindo exemplos de escrita automática e escudado com epígrafes de alguns escritores
surrealistas. Ao contrário do que foi erradamente escrito posteriormente, eu não fui nunca membro de
nenhum dos grupos surrealistas surgidos em Portugal, e a minha aspiração como poeta (o que me levou a
publicar em 1944 algumas traduções de textos surrealistas) não era ser um surrealista, mas alguém que
escrevia depois do que as experiências surrealistas tinham vindo fazendo e dizendo”, em “O Surrealismo
em Portugal”. Estudos de literatura portuguesa III, Lisboa: Edições 70, 2001, p. 239. Eugénio de
Andrade, ainda que se dissesse alheio a qualquer espírito de grupo, também declarava que sua poesia
guardava “tonalidades” herdadas do Surrealismo, “sobretudo em relação à pureza com que alguns
surrealistas viveram a poesia”, em “Da palavra ao silêncio”. Eugénio de Andrade poesia e prosa (19401979). Vila da Maia: Imprensa Nacional, 1980, p. 307.
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Como o próprio Sena escreveu: “O surrealismo não foi um movimento literário, mas a
aparição de uma nova consciência do homem criador perante a vida” (Sena, 2001, p.
215)200. Eugénio de Andrade, por sua vez, também declarava haver em sua poesia certas
“tonalidades” herdadas do Surrealismo, “sobretudo em relação à pureza com que alguns
surrealistas viveram a poesia” (grifo nosso, Andrade, 1980, p. 307).
Também no plano da imagem, o Surrealismo procurou reavivar o princípio
dialético, mas com o propósito de produzir de modo mais consciente e programático
uma negação da dissociação usual e lógica entre as coisas, em favor da criação de
“vasos comunicantes” e afinidades inusitadas. A definição geral de imagem poética
nutrida até os dias de hoje pressupõe o sentido estrito consolidado a partir das
definições de André Breton no Manifesto do Surrealismo, em que a “imagem” passa a
se configurar pelo seu poder reconciliador, que equilibra os opostos sem eliminá-los,
desafiando o princípio geral da contradição201.
Embora não tivessem participado do movimento surrealista, que eclode em
Portugal em 1947, também entre “persistências e mudanças”, conforme explica
Adelaide Ginga Tchen, em A aventura surrealista (2001), é possível observar entre os
nossos poetas os mesmos anseios pela procura do “absoluto”, do impossível, do “ponto
gama” que obcecava os artistas surrealistas: espaço de reconciliação dos contrários, em
que a destruição plena se identifica com a construção absoluta, e as distinções da vida
consciente são abolidas, misturando-se sonho e vigília, consciente e inconsciente,
subjetividade e objetividade.
Se a transição da década de 1940 para 50 foi palco de acesas reflexões
e polémicas sobre o presente e o futuro do homem e da arte em
Portugal, o surrealismo ocupou aí lugar de destaque, responsável que
foi na abertura de portas à criatividade artística e literária, com
soluções de vanguarda, muito no esteio da publicação órphica de
1915: destruiu, subverteu e transgrediu... criando (Tchen, 2001, p. 144).

Alinhados à tradição das vanguardas do início do século XX, os surrealistas
opunham-se aos valores racionalistas e também cristãos da civilização, e tinham como
projeto a “transformação da realidade”, conforme discorre também Octavio Paz, autor
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“Sobre o surrealismo”. Estudos de literatura portuguesa – III. Lisboa: Edições 70, 2001.
Descrevemos a definição de “imagem” de Pierre Reverdy, frequentemente citada também por Breton,
desde o Manifesto do Surrealismo até o prefácio de sua última coletânea de poemas, Signe Ascendant: “A
imagem é uma criação pura do espírito. Ela não pode nascer de uma comparação, mas da aproximação de
duas realidades mais ou menos afastadas. Quanto mais as relações das duas realidades aproximadas forem
longínquas e justas, tanto mais a imagem será forte, mais força emotiva e realidade poética ela terá”
André Breton. Manifestos do Surrealismo. Sergio Pachá (trad.). Rio de Janeiro: Nau Editora, 2001, p. 35.
201
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que, como Sena, flertou com o movimento e também escreveu sobre ele no artigo “El
surrealismo”. De acordo com Paz, a concepção surrealista não fazia distinção entre o
conhecimento poético da realidade e sua transformação, visto que conhecer é em si
mesmo um ato que transforma aquele que conhece (Paz, 1982, p. 38). Segundo Paz, os
surrealistas recusavam os dualismos da ciência, da religião cristã e da moral capitalista
(que costuma classificar os objetos em “úteis” e “inúteis”), a fim de promover a
intersecção entre o eu e o mundo, entre o subjetivo e o objetivo, o tempo e o espaço, o
interior e o exterior, a vida e a morte, o real e o imaginário, o passado e o futuro, etc.
(Paz, 1982, pp. 41 e 45). Percebe-se que, assim como na “dialética complementar” de
Sena, os surrealistas não propõem de fato a dissolução ou não questionam a estruturação
do saber em pares, oposições e antinomias que acreditavam ser constitutivas aos modos
do pensamento, mas sim apontam para a possibilidade de novos nexos e intersecções
mais dinâmicas entre eles, privilegiando antes a substituição ou o deslocamento de pares
estabilizados por outros novos pares. Não põem em causa, com isso, a dialética – ao
menos em um plano teórico-crítico, visto que o discurso poético de Sena não raro
apresenta dissonâncias em relação a coordenadas de seu pensamento teórico-crítico202.
Voltando ao texto de Paz, o autor ainda demonstra, nesse mesmo artigo, a
associação da “imagem” com os mecanismos da “imaginação” (tida como faculdade
produtora de imagens) e do “desejo”: “Imaginar es ir más allá de sí mismo, proyectarse,
contínuo transcenderse. Ser que imagina porque desea, el hombre es el ser capaz de
transformar el universo entero en imagen de su deseo” (Paz, 1982, p. 37). Ou seja, a
“imagem”, inspirada pelos mecanismos da imaginação, do desejo e também pelo
princípio da analogia, associa-se à ideia de movimento e vir-a-ser contínuo, tornando-se
também “obscuras, desconcertantes, e às vezes absurdas”, mas nem sempre produções
ligadas apenas ao inconsciente, conforme a atribuição geral da crítica.
De modo bastante consciente, na verdade, o Surrealismo buscava explorar
afinidades entre contrários, até o ponto do espírito “em que a vida e a morte”, para
utilizar novamente outra famosa passagem de André Breton, no Segundo Manifesto
Surrealista, “o real e o imaginário, o passado e o futuro, o comunicável e o
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Luís Adriano Carlos observa que a poesia seniana cultiva uma dada fluidez e uma “alteridade
funcional das formas” que escapam ou anulam uma “lógica dualista nem sempre afastada do discurso da
crítica seniana” (Adriano Carlos, 1999, p. 13).
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incomunicável, o alto e o baixo deixam de ser percebidos contraditoriamente” (Breton,
2001, p. 154).
Assim, quanto à questão da dialética, citamos um trecho dos críticos Gérard
Durozoi e Bernard Lecherbonnier, em O surrealismo: teorias, técnicas e temas, que
observa o fato de que o Surrealismo se valia da dialética para tentar fazer renascer uma
concepção monista do homem e do mundo. Em crítica à tradição da filosofia clássica,
que ora privilegiava o espírito, ora a matéria, dando origem à compartimentação entre as
tradições consideradas idealistas e materialistas, os surrealistas defendiam uma
concepção monista que não promovesse uma anulação do objeto pelo sujeito e viceversa:
Hegel manteve as exigências dos dois domínios [espírito e matéria],
percebidos como contraditórios. Construiu sistemas monistas em cujo
interior se reconhece a ambos. Mas o grau de realidade a eles
atribuído é desigual. Para Hegel, a matéria é um momento da história
do espírito absoluto. Marx tentou inverter, mas em ambas as
perspectivas o jogo dialético é, de alguma maneira, falseado: tudo é
jogado antecipadamente e as forças em presença não são iguais. [...].
Os surrealistas tinham a convicção de que o jogo dialético está
permanentemente aberto, e que reconhecer uma função determinante
apenas à matéria ou apenas ao pensamento é mutilar o real e ter dele
apenas uma compreensão parcial. Para o monismo surrealista, as
exigências das duas partes devem ser mantidas, não sendo nenhuma
delas anulada pela outra (s/d, p. 107).

Através da reversibilidade total entre as tensões poéticas e o alcance da
simultaneidade buscada entre poesia e “vida”, esses poetas se valiam de técnicas
dialéticas, ligadas à radicalidade de uma “dialética aberta”, como postulada no trecho
acima.
Em que pese a vontade de coincidência entre poesia e vida, vale lembrar que ela
não era uma novidade na literatura se considerarmos a tradição romântica e seus
deslocamentos no século XX, que formavam pano de fundo também de teorizações dos
movimentos precedentes aos quais tanto os surrealistas quanto nossos autores
procuraram se contrapor em alguns pontos: o movimento de Presença, em sua defesa de
uma “literatura viva”, e também do Neorrealismo, como demonstram os trechos citados
abaixo; o primeiro retirado do “Manifesto de Presença” (1927), de José Régio, e o
segundo de Jorge Domingues – autor ligado ao Neorrealismo –, publicado na revista O
Diabo (1937):
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[...] Literatura viva é aquela em que o artista insuflou a sua própria
vida, e que por isso mesmo passa a viver de vida própria. Sendo esse
artista um homem superior pela sensibilidade, pela inteligência e pela
imaginação, a literatura viva que ele produza será superior;
inacessível, portanto, às condições do tempo e do espaço (José Régio
em “Manifesto de Presença”, publicado no Vol. 1 de Presença, em 10
de março de 1927, Coimbra. Edição Fac-similada, Tomo I. Lisboa:
Contexto, 1993, p. 2).
[...] Nesse processo de reprodução, uma só coisa se exige do escritor:
que ele seja verdadeiro, que nos diga da vida o que a vida unicamente
contém. Quanto às soluções, elas estão na mecânica das coisas,
resultam dos próprios vícios e das próprias forças da Humanidade.
Não é necessário gritá-las, que elas estão em vós, e em nós, e em
todos, e em tudo. Elas são também da própria vida. (Jorge Domingues,
“O real e o irreal em literatura”, O Diabo, 169, Lisboa, 1937. Em
Textos teóricos do neo-realismo português. Carlos Reis (org.). Lisboa:
Seara Nova, 1981, p. 130).203

Apesar de divergentes – visto que os neorrealistas criticavam o viés aristocrático
(como na formulação acima de Régio pautada na ideia de que há inteligências e
sensibilidades especiais ou superiores) e também “idealista” de Presença (já que reforça
a primazia da subjetividade na atividade literária, em detrimento das relações
“materiais” e sociais, ou da “mecânica da vida”, como postula Domingues) –, Presença
e Neorrealismo se aproximavam quanto ao afastamento da matriz formalista e
experimental no plano da linguagem (e suas profundas consequências na constituição do
sujeito, do autor e da obra) em favor de uma aproximação à “vida”, seja pelo viés da
“sinceridade” e da “originalidade” na expressão da “personalidade” do poeta, seja pela
manifestação de uma consciência coletiva, respaldada na observação acurada (e
ideologicamente marcada) das relações humanas e sociais.
O Surrealismo também se enquadra na ética romântica quando recusa o
“formalismo arbitrário”, tecnicista ou demasiadamente “literário” de certas vertentes
203

Fernando Lopes, contudo, em 1939, também na revista O Diabo (n. 274, p. 5), refuta essa associação
entre literatura e vida: “Continua a confundir-se a arte com a vida, quando a verdade é que a arte é uma
coisa e a vida é outra. Se é um erro supor que a ‘vida imita a arte’, como o pretendia o esteticismo oscarwildeano, não é menor erro imaginar-se que a arte deva obediência cega à vida, como o julga um realismo
tão simplista quanto estéril. Que a arte tenha sua raiz, o seu ponto de partida na vida, isto é: no real, nada
mais lógico, legítimo e, podemos mesmo dizer, desejável; mas não para imitar a vida, o real, senão que
para os superar, para construir uma outra realidade, que já não é a realidade da vida, mas a realidade da
arte, uma realidade possivelmente maior, mais larga, mais alta do que a realidade da vida. A escravização
absoluta da arte ao real seria, em estética, o equivalente da subordinação incondicional da política ao
facto bruto, preconizada pelos reaccionários, com todas as consequências que daí resultam, cifradas na
impossibilidade de criação de novos valores, de valores que o espírito vai visionando como correção da
vida, do real [...]”.Textos teóricos do neo-realismo português. Carlos Reis (org.). Lisboa: Seara Nova,
1981, p. 131.
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experimentais ou formalistas em favor da “pureza”, da “espontaneidade”, da
manifestação direta do “inconsciente” e da “vida”. Os escritores surrealistas gostavam
de afirmar que aquilo que faziam não era “literatura”, em sentido livresco, mas
“aventura”.
Por outro lado, enquanto manifestação de vanguarda, o Surrealismo também
cultivou o viés experimental da linguagem. No entanto, as técnicas surrealistas
deixavam vir à tona fluxos e sequências de pensamentos não depurados formalmente,
ou destituídos de textualismo ou de construtividade lógica, compostos, sobretudo, por
cadeias de imagens sensoriais. Planejando escrever a partir do “caos”, e não a partir do
“texto” – distinção que Sophia Andresen irá utilizar, como veremos adiante –, os
surrealistas criavam o efeito de absurdo ou nonsense através da exploração de circuitos
mentais e operações ligadas ao “inconsciente”, ao corpo, à imaginação e ao desejo.
Experimentalismos que deixavam “arestas” abertas na linguagem a partir da criação de
relações associativas mais amplas.
Por conseguinte, a escrita surrealista refutava a depuração e recusava princípios
construtivos ou aquilo que os surrealistas chamavam de “artificialismos” formais.
Mesmo que de maneira consciente e por vezes calculada, os escritores surrealistas
perseguiam, portanto, efeitos de espontaneidade, acaso, improvisação e aventura.
Nossos autores, por outro lado, embora compartilhassem desse viés experimental
e vanguardista na linguagem, valorizavam, como já dito, a depuração da linguagem e a
busca pela contenção e equilíbrio formal através da recuperação de um viés classicista.
Na fórmula dialética de Sena, a poesia devia integrar “ordem e aventura” 204, ou “caos e
cosmos”, conforme a formulação já citada de Sophia Andresen. Desse modo, o epíteto
“mestre da forma”, consagrado principalmente a Eugénio de Andrade, podia também
ser estendido a Andresen e, em menor escala, a Sena, visto que este último também lida
com certas camadas idiossincráticas no plano da imagem e da experiência por vezes
anterior ou posterior aos acabamentos formais, como estamos defendendo, além do fato
de que os dois primeiros manifestam também instâncias críticas (ou, antes, “negativas”)
quanto ao projeto de depuração e afirmatividade da linguagem.
204

Sena utilizou a distinção para caracterizar o Modernismo e condenar, inclusive, o braço do
experimentalismo que avançava na poesia portuguesa e que ele considerava artificial por promover
formalismos arbitrários: “O modernismo como consciência, não de uma oposição à “escola”
imediatamente anterior, mas de uma divergência profunda, essencial, radical, em presença da vida. O
caráter experimental, aventureiro, audacioso, quantas vezes tragicamente vazio, do que nas últimas
décadas tem sido acentuado como modernismo, está em perfeita conexão com uma atitude espiritual que
é filha da cisão que existe, no mundo ocidental [...] não entre letras e artes e o público, o povo, mas entre
a ordem e a aventura” (1988, p. 57).
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A “dialética aberta” dos surrealistas, portanto, não passa exatamente pelo mesmo
viés com que o princípio dialético é explorado nas obras dos autores investigados,
pautadas antes pela contenção das formas e pela busca de uma “estética organizada”,
como é o caso, sobretudo, da paisagem e da metáfora orgânica – ainda que esses
complexos cultivem uma relação de simultaneidade entre os dados sensíveis.
O emprego da dialética na escrita surrealista se dá a partir de uma vertente
constitutiva, ligada ao plano da imagem, e não propriamente ao plano teórico e
metodológico, como acontece no caso de Sena. Não obstante, a prática e as reflexões
propostas pelos surrealistas foram fundamentais para o debate, justamente porque
recuperavam essa segunda vertente tradicional do diálogo entre poesia e dialética que se
dá no microplano da imagem.

4.
A dialética aberta dos surrealistas procurava instaurar uma relação de
simultaneidade total ou de ambivalência através da abolição do princípio da
contradição, como vimos nas definições de Breton.
Se considerarmos a antiga tradição da dialética, sobretudo no contexto de seu
surgimento, no período pré-socrático, ela era também “negativa” no sentido de que não
propunha uma resolução, muito menos pressupunha o problema da síntese, andamento
ou evolução. Empregada pela primeira vez por Zenão, a dialética, em sua origem, era
“negativa”, visto que não pretendia construir uma verdade ou uma afirmação, mas
apenas demolir os argumentos adversários. Por outro lado, a dialética antiga não
colocava em dúvida a contradição205, e, se a “dialética aberta” dos surrealistas ou a
“negatividade” da poesia moderna remontam a princípios que têm a ver com as
205

Na dialética antiga, a contradição não é algo que pode ser visto em termos de positividade. Hegel, de
modo distinto, elege a contradição como a alma da dialética, ao defender a permanência na cisão e na
negatividade, para, através da negação da negação, reverter em positividade: “A contradição é a raiz de
todo movimento e de toda vida. [...] Todas as coisas são em si mesmas contraditórias” (Hegel apud
Bornheim, 1977, p. 50). Como explica Bornheim, Hegel postulava que a contradição expressava a
verdade e a “essência” das coisas. Nesse sentido, somente quando a contradição aparecia é que o sujeito
passava, de fato, a apreender aquilo que a coisa é. O movimento, portanto, parte do sujeito em direção ao
objeto. A identidade se mostra ao sujeito a partir do momento em que ele depreende a contradição que se
mostra no seio do objeto: “A contradição não é algo que se acrescente desde fora à identidade inicial
[tese]; ela está implícita na tese, e a antítese não faz mais que explicitá-la. Contudo, não se trata em Hegel
que o pensamento fique emperrado na própria contradição. [...] O que Hegel persegue é a superação da
contradição a favor de uma unidade final, e o processo que permite atingi-la está na negação da negação.
Afirma Hegel: ‘A segunda negativa, a negativa do negativo, é a suspensão da contradição’” (Bornheim,
1977, p. 50).

244

estruturas arcaicas do pensamento dialético, elas também pressupõem, por outro lado, e
mesmo que implicitamente, o diálogo crítico implícito nas apropriações modernas do
princípio dialético, sobretudo quanto à conceituação hegeliana da noção de contradição
e sujeito cognoscente. A distinção entre os planos constitutivos e metodológicos da
relação entre poesia e dialética torna-se, com isso, relevante para a leitura comparada
que estamos propondo. Para os antigos, a contradição não era posta em dúvida (visto
que a mesma coisa não podia ser e não ser ao mesmo tempo), até a apropriação por
parte de Hegel, em que a contradição passa a condicionar o pensamento. Os surrealistas
também realizam um retorno à dialética negativa, mas de modo já crítico à dialética
positiva, passando, por isso, pelo princípio da contradição (mesmo que para recusá-lo) e
não partindo da total negação da contradição, como acontecia na dialética antiga.206
Nossos autores, assim como os poetas surrealistas, também pretendiam
pulverizar dualidades e antinomias estanques que embasavam a apreciação cultural da
experiência e o entendimento da literatura, para propor novos encadeamentos que
propiciavam o acesso à tradição, a partir de desobstruções e aberturas. Além de
dinamizar relações padronizadas ou canônicas e promover deslocamentos também
relacionados às tipologias “essenciais” ou metafísicas à poesia, nossos autores, assim
como os surrealistas, promoviam conciliações entre o moderno e o arcaico.
Acolhiam aspectos operatórios no plano da visualidade e da representação
provindos da dialética antiga, essencialmente negativa, e recusavam proposições
metafísicas em favor do resgate de estruturas míticas, mitológicas, primigênias, por
vezes até teológicas (mas já dessacralizadas).
Basta lembrarmos brevemente a caracterização estrutural da “dialética”
fornecida por Sena no “Ensaio de uma tipologia literária”, que teria sido enformada no
decorrer dos desenvolvimentos do pensamento ocidental, organizado, por sua vez, em
torno de “certas atitudes fundamentais” instauradas desde suas origens no Oriente
Próximo, que se referem aos limites do conhecimento: “à sua origem, à sua natureza,
aos seus modos” (Sena, 1977, p. 30). Ou seja, “atitudes primigênias” que teriam
adquirido, a partir dos pré-socráticos, sua formulação crítica, dando origem a
“filosofemas” cada vez mais “dessacralizados” no pensamento europeu a partir do
206

Cumpre lembrar que, no século XX, entre as inúmeras tentativas de reformulação da dialética
hegeliana após o materialismo histórico, Theodor Adorno propõe uma dialética “negativa”, na obra
Dialética negativa (1966), também no sentido de uma via crítica aos valores da dialética hegeliana, como
progresso, ideia de síntese, transcendência e totalidade. Mas a partir de outras premissas que fogem ao
escopo de nosso trabalho.
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século XV, “culminando no século XIX com a noção generalizada de dialética, por
elidir as distinções formais entre sujeito e objeto, conhecimento e propriedade,
pensamento e acção” (Sena, 1977, p. 31). A dialética é valorizada por Sena, em seu
caráter instrumental, como um método de investigação autônomo e dassacralizado. O
autor detecta “filosofemas” e “atitudes primigênias” e planeja empregá-los de uma
maneira menos estrita, sem propriamente encerrar nenhum sistema ou promover
explicação sobre o real, mas que objetivavam propor novos encadeamentos para situar
formas, tipologias e fenômenos literários.
Por outro lado, os três autores se afastam, como vimos, da “dialética aberta” dos
surrealistas – esta que pressupõe uma libertação de toda contenção ou determinação
formal, recusando, ao menos no plano teórico-crítico, qualquer grau de acabamento ou
“resolução” implicada na depuração da forma.
Com isso, fica claro que já é possível perceber graus distintos de “negatividade”
da poesia. Na poética da natureza e da paisagem, há certo grau de “positividade” que se
relaciona ao sentido de depuração, ordem, equilíbrio, “justiça”207, como no conceito
andreseniano, “ostinato rigore”, como preferia formular Eugénio de Andrade. Aspectos
construtivos que também davam um sentido de composição à obra e à arte poética, e
que, além disso, tinham a ver com a tradição classicista que esses três poetas
procuraram integrar à vertente experimental e vanguardista.

5.
Desse modo, podemos dizer que o intercâmbio entre poesia e dialética afetou
não só a constituição da imagem na poesia moderna como também a concepção da obra
e da arte poética – aqui não no sentido prescritivo ou preceptista do termo, mas no
sentido moderno, do conjunto de regras e princípios constituídos na dinâmica interna à
obra e à criação poética.
Nas seções acima, citamos a tradição das “teorias miméticas”, instituídas desde
Platão e Aristóteles e que estabeleceram, no decorrer da história literária, pares hoje
207

Manuel Gusmão fala de “justeza” na poesia de Andresen, um termo aparentado ao conceito de
“justiça”, mas que se ajusta esteticamente à propriedade que a poesia de Andresen procura para poder
“dizer o equilíbrio, a proporção certa e essa contenção da desmesura das coisas do mundo; desmesura
essa que é ao mesmo tempo desejada e contida na relação ou na medida justas. A justeza é também a
propriedade que convém à busca da justiça [...]” (Gusmão, 2005, p. 43). Justiça e justeza instituem,
segundo o crítico, termos mais específicos à poética andreseniana, mas que se alinham à busca pela
conciliação entre “ética e estética”.
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estruturais e incontornáveis quando se pensa nos processos usuais de representação,
como mímesis/poiesis, inteligível/sensível, visível/invisível, ícone/fantasma, os quais,
séculos mais tarde, receberam influxos, por exemplo, de Lessing (que classificou as
práticas artísticas segundo as categorias representativas do “espaço” e do “tempo”), até
chegarem, no fim do século XIX, às distinções da semiologia entre ícone, índice e
analogia, processos figurativos também explicados pela intersecção de planos opostos.
A par das teorias miméticas, a tradição das “teorias pragmáticas” 208 fundadas
pela Arte poética, de Horácio, abordava a relação entre arte e público, considerando-a
em termos de funções, fins e efeitos que determinariam a noção de belo e as regras de
composição (a partir também das categorias da oratória: “deleitar”, “mover” e
“instruir”) observadas pelos neoclássicos e recuperadas pela “tradição classicista” da
poesia moderna, através das noções de ordenamento, simetria e proporção. O par caosordem torna-se constitutivo, fundamentado no contraste entre o caos da matéria e o
ordenamento da razão e da obra de arte, em que a simetria do todo com as partes e das
partes entre si é alcançada. Não à toa, Sophia Andresen, que, como Sena e Andrade,
recuperava a vertente classicista instituída na poesia moderna, principalmente pela via
da geração crítica inglesa em torno da New Verse, nos anos 1930 – revista que serviu de
inspiração para os editores dos Cadernos de Poesia209 –, utiliza o mesmo tipo de
contraste para fundamentar sua concepção do poético:
[...] O caos de certa maneira revitaliza o cosmos, é uma fonte de
energia, e é isso que o poeta sabe. Há uma dialética caos-cosmos em
toda obra de arte. [...] Há sempre uma rouquidão no poema que é a
voz do caos, da origem, do combate que houve com a treva, com a
imperfeição, com a desordem em que o poeta se afogou e de que
emerge através do poema. Pode-se dizer que escrevemos poesia para
não nos afogarmos no caos – e na tradução “literária” tudo isso é
abolido. Tal como é abolido nos poetas que copiam outros poetas,
porque não escrevem a partir de um caos, mas a partir de um texto.
Para mim, é claro que se escreve a partir de um caos ...e se tenta
emergir, até pelo nomear das coisas (Andresen, 1982, p. 2).210

208

Estamos utilizando o esquema proposto por M. H. Abrams (1953), que distingue quatro tradições ou
correntes poetológicas identificadas desde os gregos até o período moderno na literatura do Ocidente (a
mimética, a pragmática, a expressiva e a objetivista). Todas elas envolvem, de alguma maneira, a tríade
estrutural identificada por Abrams na atividade literária, que consiste na relação entre “autor, obra e
leitor”. Vf. O espelho e a lâmpada. Alzira Vieira Allegro (trad.). São Paulo: Editora da Unesp, 2010.
209
Segundo a informação de Luís Adriano Carlos e Joana Matos Frias no prefácio à edição fac-similada
dos Cadernos de Poesia (2001).
210
Entrevista concedida a Maria Armanda Passos, publicada no Jornal de Letras, em 16 de fevereiro de
1982, pp. 2 a 5. Disponível em: <http://purl.pt/19841/1/galeria/entrevistas/f1/pag1.html>.
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O período romântico observa a predominância das chamadas “teorias
expressivas”, que deslocaram, a partir do fim do século XVIII, o foco do público (dos
efeitos persuasivos/funções da oratória e preceitos da retórica) para a relação entre a
obra e o poeta, fundamentando a poesia nos “sentimentos” e faculdades mentais do
artista. Elas foram responsáveis por instituir tensões ou intensidades emotivas, bem
como o par subjetividade x objetividade, enquanto categorias críticas, sendo a poesia
vista, nesse contexto, como um produto da tensão dialética entre impulsos antagônicos.
Essa perspectiva se afastava, pela primeira vez, portanto, do domínio da poética
normativa.
Em reação às “teorias expressivas” (embora delas descendentes também de
longa linhagem), surgem as “teorias objetivas” (Abrams, 2010, p. 41), que passaram a
enfocar a obra como instância autônoma, introduzindo relações como “parte” e “todo”,
“orgânico” e “mecânico” – cruzando-se, em alguns aspectos, com a vertente
pragmática/classicista.
É também a partir do Romantismo que o critério tipológico baseado no contraste
passa a ser difundido, principalmente por Samuel Tayler Coleridge, que teria importado
a distinção dualista clássico-romântico dos irmãos Schlegel, primeiros autores a
empregarem essa tipologia para falar da cultura da história da civilização, em
“Conferências sobre arte dramática e literatura” (1809-1811)211. Apesar de não
apresentarem nessas conferências concepções estritamente orgânicas, os irmãos
Schlegel já identificavam a distinção romântico × clássico com a antítese orgânico ×
mecânico, exemplificada pela comparação contrastiva entre Shakespeare e Calderón ou
ainda entre Antiguidade e Neoclassicismo. A questão do contraste passa a responder ao
conflito fundamental entre a “infinitude do ideal” e a “limitação do real”, que gerava a
chamada “nostalgia romântica” do anseio pelo retorno à “Unidade”. Os contrastes aí
identificados entre “o que é vivo e em crescimento” e o “que é sem vida e estático”,
bem como o relacionamento entre a parte e o todo, ou entre a multiplicidade e a
“unidade”, tornam-se fundamentais para a teorização logo depois estabelecida sobre a
“poética orgânica” – caras a poetas modernos posteriores, como é o caso de Eugénio de
Andrade.
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Como explica Alípio Correia de Franco Neto, no prefácio de sua tradução do poema A balada do velho
marinheiro (2005, p. 24).
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6.
No século XX, a poética orgânica é assimilada pela poesia moderna, apesar de
submetida a transladações poéticas, mas passa a ser questionada no âmbito da crítica e
da semiótica, que reconhecem na correlação entre poesia e natureza, ancorada nos
conceitos e no vocabulário advindo das ciências naturais, uma tentativa meramente
metafórica de depreender o funcionamento das estruturas poéticas.
Do mesmo modo, a noção já internalizada de “tensão” ou “contraste” passa a
ser, no século XX, submetida ao escrutínio científico que caracterizou os avanços das
teorias cognitivas, psicológicas e semióticas. As tensões passam a ser vistas como
advindas de planos intersemióticos distintos – visto que a própria linguagem verbal
nasce do corpo e das sensações. A palavra irrompe desse trânsito constitutivo. Desde o
início do século XX, portanto, essas novas concepções abrem caminho para que a
consciência da relação intersemiótica ou interartística se torne cada vez mais trilhada –
principalmente através do surgimento de novas técnicas, gêneros e artes, como a
fotografia e o cinema, os quais instituíram novas perspectivas sobre a imagem,
possibilitando intercâmbios com a prática da poesia.212
Assim, T. H. Hulme, um dos primeiros teóricos do movimento imagista na
literatura de língua inglesa, torna-se um dos primeiros autores, no início do século XX,
a definir a imagem enquanto elemento intersemiótico, visto que, para ele, a “única e real
comunicação profunda” entre os homens se daria por meio de imagens – sendo o
pensamento, nessa perspectiva, anterior à linguagem, constituído pela apresentação
simultânea, à mente, de duas imagens diferentes. De acordo com o autor, a linguagem
poética recorria a esse repertório original e imagético que, no fim das contas, se
desgastou na linguagem comum pelas instâncias racionalizantes do cotidiano.213
Outro teorizador importante nesse mesmo período, cujo pensamento exerceu
influência na conceituação e também na constituição da imagem, pensada em termos de
cinetismo e relação interartística, foi Serguei Eisenstein, diretor de cinema ligado ao
formalismo russo. Para Eisenstein, toda forma artística consistia na tentativa de
estruturação lógica do pensamento imagético sensorial: “A construção da forma e a
212

Cf. O cinema da poesia. Rosa Maria Martelo. Lisboa: Documenta, 2012.
“All language, according to Hulme’s view, originates in word-images, and in all real communication,
‘each word must be an image seen, not a counter.’ But by natural decay, words lose their significance as
images, and so cease to communicate ‒ unless revived by fresh associations and unexpected
combinations. In the poetic use of words, language is restored to communicative power, by being infused
with new images” (Pratt, 2011, p. 34).
213
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composição da obra de arte são geridas pelas mesmas leis de construção do discurso
interior, ou fluxo de sequências de pensamentos não formulados em construções
lógicas” (1983, p. 224)214. Nessa conjuntura, pensando em termos de poesia, se a
imagem é predominantemente sensorial, porque parte do corpo, dos sentidos e dos
afetos, o texto poético conversa com os sentidos através do filtro da razão. A imagem
poética (e verbal) contém em si marcas desse trânsito entre a imagem sensorial, a
linguagem e o texto, nem sempre fácil, como pode parecer à primeira vista.
O “conflito” passa a ser reconhecido por Eisenstein como o pressuposto basilar
de toda arte. Não só porque surge da fricção e do embate entre estruturas e plataformas
semióticas distintas, mas porque também a própria percepção, em sua origem, opera por
meio de contrastes ou tensões. Segundo o autor, não é a exatidão que “causa espanto”,
mas a variedade e a irregularidade da natureza, instância que fornece o material
perceptivo para a arte.215
A noção de conflito ou de contraste como pressuposto basilar da arte passa a ser
difundida por correntes ligadas ao formalismo russo, valendo-se também do argumento
orgânico para pensar a estrutura da obra de arte em termos de partes em interação, jogo
de oposições do qual a forma surgiria como manifestação dialética, “forma dialética de
conflito” ou princípio da “duo-unidade” (Eisenstein, 2002, p. 44)216. As teorizações de
Eisenstein tiveram grande repercussão na concepção da imagem poética, visto que ele
criou o conceito de montagem enquanto colisão ou choque, valendo-se também do
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Em “Novos problemas da forma cinematográfica”, conferência de 1935, “a construção da forma e a
composição da obra de arte são geridas pelas mesmas leis de construção do discurso interior, ou “fluxo de
sequências de pensamentos não formulados em construções lógicas” (1983, p. 224)
215
A partir da noção de conflito, o autor estrutura o conceito de montagem no cinema como justaposição,
colisão ou entrechoque de planos autônomos. Sua concepção da forma é dialética, alimentada pela
influência de duas vertentes: de um lado, a do formalismo russo, que resgatava, no século XX, a
concepção orgânica da obra de arte enquanto partes em interação com o todo e jogo de oposições; e, de
outro lado, o materialismo histórico, fundamentado na dialética marxista, conforme a citação abaixo, que
Eisenstein extrai da obra Do socialismo utópico ao socialismo científico, de Engels. A citação de Engels
deixa ver a concepção da arte como passagem, trânsito e diálogo: “Quando consideramos e refletimos
sobre a natureza como um todo, sobre a história da humanidade ou sobre nossa própria atividade
intelectual, tudo o que a princípio entrevemos é um confuso emaranhado de relações e reações, de
permutações e combinações, em que nada permanece o que era, como estava e onde estava, mas tudo se
movimenta, se modifica, se transforma e perece. Portanto, vemos, primeiro, o quadro como um todo, com
suas partes individualizadas ainda conservadas mais ou menos ao fundo, observamos antes os
movimentos, as transições, as ligações, do que as coisas que se movem, combinam e se ligam umas às
outras” Serguei Eisenstein. “Novos problemas da forma cinematográfica”, conferência de 1935. A
experiência do cinema. Ismail Xavier (org.). RJ: Graal, 1983, p. 234.
216
“A forma do filme”, de Seguei Eisenstein. Teresa Ottoni (trad.). RJ: Jorge Zahar Editor, 2002, em que
ele define a arte como “conflito”.
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método ideográfico, que sobrepõe planos autônomos e isolados em termos de
significado da mesma maneira que o ideograma une diversos hieróglifos distintos e
independentes, provando que essa justaposição/ colisão não é algo específico do cinema
ou da poesia, mas estrutural do próprio modus operandi do pensamento e da percepção.
Através do contraponto óptico, Einsesntein concebeu a montagem em termos de
conflito: “Uma tradução imagística para o princípio dialético” (2002, p. 43).217 Assim, A
forma do filme, publicado já na década de 1940, lançava a ideia de que toda arte é
conflito: entre o fenômeno e a representação, entre a representação e a compreensão ou
a sensação que temos do fenômeno representado. Entre a lógica “orgânica” na natureza
e a lógica racional ou princípio construtivo da técnica e da indústria. Entre inércia
orgânica e iniciativa. Entre existência natural e tendência criativa. Entre a natureza e a
missão social da arte, cuja intersecção promove a expressão ou a manifestação das
tensões ou contradições do ser.218
A consciência cada vez mais premente do papel das tensões na criação da
imagem poética e das formas artísticas levou a crítica no período moderno a pensar a
arte e a linguagem como manifestações intersemióticas, em que se considera o diálogo
estrutural e interno entre as diversas plataformas artísticas. Como já escrevia Eisenstein,
recuperando uma antiga fórmula de Goethe, “Arquitetura é música congelada”: “Sabese que lidamos precisamente não com métodos específicos próprios a esta ou aquela
disciplina artística, mas antes de tudo com o movimento e as condições específicas do
pensamento encarnado – com o pensamento sensorial para o qual uma dada estrutura é
lei” (1983, p. 228).
217

Eisenstein cita duas referências importantes: Goethe, em Conversações com Eckerman: “Na natureza,
nunca vemos nada isolado, mas tudo em conexão com alguma outra coisa que está diante, ao lado, sob e
sobre ela” (5 de junho de 1825). E um pensador russo contemporâneo, Andrey Razumovisky, em seu
artigo “Teoria do materialismo histórico” (Moscou, 1928): “De acordo com Marx e Engels, o sistema
dialético é apenas a reprodução consciente da marcha dialética (substância) dos eventos externos do
mundo”. Apesar da defesa da autonomia da obra de arte, percebe-se a confluência entre a estrutura do
pensamento, da natureza e da obra de arte nesses discursos enformadores da perspectiva poética da
modernidade, presentes ainda nas teorizações promovidas pelo materialismo histórico. Eisenstein também
traça um paralelo entre a dialética filosófica e a dialética artística: “A projeção do sistema dialético de
coisas no cérebro, na criação abstrata no processo de pensamento produz métodos dialéticos de
pensamento, materialismo dialético, filosofia. A projeção do mesmo sistema de coisas ao criar
concretamente ao dar forma produz arte. (Eisenstein, 2002, p. 49).
218
Eisenstein vale-se do método dialético fundado pelo materialismo histórico, porém em resgate da
prioridade hegeliana da “Ideia” que Marx teria descartado ou invertido ao investir em uma concepção
dialética que fundamentasse a visão empírica da realidade. Para Eisenstein, a ideia volta a ser priorizada
no processo, visto que o autor preconcebe a obra de arte. Para Eisenstein, o processo dialético não avança
em linha reta, mas por saltos contínuos, para trás e para adiante, independentemente de ser progressivo.
Deslize contínuo entre a ordem intelectual e o pensamento sensorial em qualquer fase do
desenvolvimento (Eisenstein, 1983, p. 236). Para citar apenas: A experiência do cinema. Ismail Xavier
(org.). RJ: Edição Graal, 1983.
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De maneira semelhante a Eisenstein e mais ou menos no mesmo período, Walter
Benjamin, como já vimos, parte da análise de materiais iconográficos, como as
caricaturas de Grandville em Passagens (1927-1940), os panoramas de Paris, as águasfortes de Meryon, as transformações na metrópole, a arquitetura, a tecnologia da
imagem, a fotografia e o cinema, para formular aquilo que ele vai denominar “imagem
dialética”, definida como instrumento de interpretação literária e histórica. Segundo
uma das autoras que cuidaram da recensão crítica de sua obra no Brasil, Patrícia de
Freitas Camargo (2004), Benjamin inova ao propor “uma historiografia por imagens”,
em oposição à historiografia tradicional, linear, discursiva e narrativa (2004, p. 37).
Segundo a análise da autora tanto do conceito benjaminiano de “imagem dialética”
quanto do de “alegoria”, o autor teria proposto um deslocamento da dialética do eixo
sintagmático-discursivo (narrativo, que se desdobra no tempo) para o eixo
paradigmático-imagético da apresentação da história (que condensa imagens no agora)
(2004, p. 48). Ou seja, do mesmo modo que ele havia reconhecido e elogiado no
movimento surrealista o fato de terem passado à frente “a imagem e a linguagem”,
precedendo não apenas o sentido, mas o próprio Eu (2004, p. 31), Benjamin também vai
dedicar centralidade à imagem e à visualidade moderna, as quais impõem uma nova
dialética que se afasta do paradigma hegeliano e se aproxima da dialética cultivada pela
tradição da poesia e das artes visuais, através de imagens que se propõem como
“tensão”, como “revelação” de uma “relação”, e não propriamente de um dado
objeto.219
Na literatura portuguesa, conforme vimos, Fernando Pessoa também propôs
refletir sobre a “tensão” em termos de “intersecção” entre dados opostos no âmbito da
imagem e da linguagem. Pessoa experimentava novas técnicas que buscassem uma
fusão e assimilação da sensibilidade romântica à renascentista, além de uma expressão
poética que fosse dialeticamente elaborada a partir de traços pincelados do Simbolismo,
do Saudosismo e do Modernismo, definindo a imagem como intersecção do pensar e do
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“Sobre a imagem dialética. O tempo reside nela. Já com Hegel, o tempo adentra a dialética. Mas a
dialética hegeliana conhece o tempo somente como o tempo propriamente histórico, se não o psicológico,
do pensamento. O diferencial de tempo em que a imagem dialética é real é ainda desconhecido para ele.
Tentativa de demonstração em relação à moda. O tempo real entra na imagem dialética não em sua
magnitude natural – deixando de lado a dimensão psicológica – mas em sua forma mais pequena. No fim
das contas, o momento temporal na imagem pode ser determinado apenas através do confronto com outro
conceito. Esse conceito é o do ‘agora da cognoscibilidade’” (Benjamin apud Camargo, 2004, p. 52).
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sentir, alimentada por motivações tanto “subjetivas” quanto “objetivas”220. De maneira
inédita, Pessoa ainda nutre uma concepção “dramática” da expressão poética, que surge
da conciliação entre o gênero lírico e o dramático, concebendo as “tensões” poéticas em
termos de dramaticidade. Assim, apesar de descrente do fundamento hegeliano e do
papel da tradição metafísica na constituição do sujeito, como vimos nos capítulos
anteriores, sobretudo quanto ao primado do sujeito no processo de apreensão do real e
constituição do conhecimento, Fernando Pessoa não deixa de lançar mão, contudo, do
método dialético para teorizar sobre a tradição literária e também para pensar a poesia
em suas técnicas, estruturas e imagens. A tendência dialética da maneira como é
manifestada pelo pensamento crítico pessoano fornecerá intertexto importante para o
pensamento crítico e o fazer literário de Jorge de Sena,221 como temos visto, ainda que
integrado a diversas frentes, muitas vezes conflitantes no período, assimilando ou
descartando coordenadas a partir de uma gama de referências advindas de debates na
literatura e na filosofia.
Nessa perspectiva, as “tensões” ou “energias” cambiantes entre as imagens
passam a ser consideradas também como equivalentes de planos intersemióticos e
interartísticos distintos, fato que promove uma perspectiva mais aberta ao diálogo entre
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Pessoa enumera três modos de ideação da nova poesia entre “o vago, o sutil e o complexo”, capazes,
em sua opinião, de desdobrar a sensação simples em “elementos espiritualizantes”. Os dois primeiros
termos já haviam sido conquistados, segundo o autor, pela poesia simbolista e saudosista através de uma
dimensão analítica e subjetivista, enquanto o último termo, “complexo”, só poderia ser obtido por uma
poesia que se investisse de princípio objetivo e construtivo, tal como ocorrera de modo bem-sucedido no
período da Renascença. Assim, uma poesia de caráter apenas subjetivo, como a saudosista, revelava-se
insuficiente, pois impunha seu cantar sobre a natureza e enxergava a realidade em termos de lembrança e
interioridade. Do mesmo modo, uma poesia que só buscasse a objetividade, como a parnasiana, resultava
oca, fornecia apenas uma “fixação expressiva do visto e do ouvido”, mera constatação do exterior que não
se revela como “sensação” – unidade poética fundamental na teoria poética pessoana. Para o autor, “todo
objeto é uma sensação” e “a arte é uma conversão de uma sensação em outra sensação”, de modo que o
processo artístico implica, portanto, em intersecção e desdobramento. Ideava-se, assim, à nova poesia
portuguesa, um equilíbrio dialético entre objetividade e subjetividade. Como aponta Rosa Maria Martelo
(2012), Pessoa identifica, então, uma lacuna na produção poética do período, destituída de objetividade,
isto é: de “nitidez” (frase sintética, concisa), “plasticidade” (como “fixação do visto e do ouvido”) e
“imaginação”, no sentido de produção de imagens, ou, como sublinha a autora, de capacidade de “pensar
e sentir por imagens” (Martelo, 2012, p. 44).
221
A dissertação supracitada de Daiane Walker Araujo, “Jorge de Sena e a recusa dialética ao fingimento
pessoano” (Universidade de São Paulo, 2017), investiga, através da perspectiva dialética de Sena, o
intertexto estabelecido pelo autor com Fernando Pessoa, tanto do ponto de vista da relação intelectual
quanto poética. Segundo Walker Araujo, as teses senianas sobre a poética do fingimento, desenvolvidas
nos estudos compilados em Fernando Pessoa e Cª Heteronímica (1982), além da presença constante do
intertexto pessoano em sua obra poética, relativizariam o afastamento que o autor propôs no “Prefácio” a
Poesia-I entre a “poética do testemunho” e a “poética do fingimento”, visto que o intertexto permanece na
produção após o dito prefácio. A dissertação de Walker Araujo constitui, portanto, importante referência
para a perspectiva dialética de Jorge de Sena, cultivada pela relação complexa entre o autor e Fernando
Pessoa. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8150/tde-30012018-183503/ptbr.php>. Acesso em: mai. 2018.
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as diversas áreas do conhecimento e um entendimento da literatura como uma prática
interativa dentro de uma rede abrangente de relações e conexões.
A dialética é o método mobilizado de modo predominante no período para lidar
com as virtualidades múltiplas em interação, em sua capacidade de conciliar,
interseccionar, complementar, transformar e sintetizar.

7.
Dentre os poemas transcritos na tese, acreditamos ser “No poema”, de Andresen,
publicado em Livro sexto (1962), analisado no capítulo anterior, aquele que dispõe, de
modo mais “positivo” do que os demais (ainda considerando a terminologia de Nancy),
de mecanismos dialéticos no plano da imagem e da composição, visto que o poema trata
da depuração e do equilíbrio perseguidos pela poesia, na relação intersemiótica com a
“paisagem”.
Sophia Andresen elege as ideias de trânsito e limite, sucessivo e simultâneo,
tempo e espaço como forças-formas essenciais na constituição de “No poema”, valendose de operações dialéticas não só porque identifica tensões entre o “muro”, a “brisa” e a
“fria e virgem liquidez da água”, por exemplo, mas porque atua sobre as tensões na
busca de uma dada apuração da linguagem que “preserve de decadência morte e ruína /o
instante do real”. Real referido em termos de “claridade” no espaço do poema: descrição
que observa uma dada concentração/depuração que muito se aproxima de uma imagem
composta alguns anos mais tarde (1964), incluída em “Arte poética III”:
Sempre a poesia foi para mim a perseguição do real. Um poema foi
sempre um círculo traçado à roda duma coisa, um círculo onde o
pássaro do real fica preso. [...] Quem procura uma relação justa com a
pedra, com a árvore, com o rio, é necessariamente levado, pelo
espírito de verdade que o anima, a procurar uma relação justa com o
homem (Andresen, 2011, p. 841).

Esse texto – originalmente lido na ocasião em que a autora recebeu o Grande
Prêmio de Poesia da Sociedade Portuguesa de Escritores (1964), depois vertido para
compor a série “Arte poética”, coletânea de textos de apresentação escritos a partir de
1962 e incluídos em livros posteriores, como em Geografia (1967), e nas edições de sua
poesia reunida – é fundamental para a compreensão das mudanças em relação à
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representação da paisagem que se dão a partir dos anos 1960, como pretendemos
mostrar no capítulo específico sobre sua poesia.
Ao final do texto, há uma homenagem implícita a Jorge de Sena, amigo que
também concorria ao prêmio e que já se encontrava em exílio no Brasil: “E tendo
começado por saudar os amigos presentes quero, ao terminar, saudar os meus amigos
ausentes: porque não há nada que possa separar aqueles que estão unidos por uma fé e
por uma esperança” (Andresen, 2011, p. 842). A referência a Sena também aconteceria
na imagem que a autora escolheu para compor esta que ficou conhecida como uma
espécie de súmula de sua arte poética, “círculo onde o pássaro do real fica preso”, em
que reconhecemos o intertexto com o poema “Ceifadas breves...”, de Jorge de Sena222,
publicado em Post-Scriptum (1961). O poema de Sena, datado de 1958, também trata de
aves, ou mais especificamente de “gaivotas”, e do “círculo do real” inventado pela
escrita (grifos nossos):
Ceifadas breves...

Ceifadas breves por um sol rasante
que à mansa tarde encrespa em calmas ondas
de outono ribeirinho e retardado,
gaivotas grasnam, tombam ensombradas
no cintilar macio ante meus olhos.
Velozes barcos passam na distância,
rasgando apenas em silêncio e espuma
as águas pálidas no estanho delas.
Ante meus olhos tudo. Não é muito
para que eu sinta uma existência pronta
a comover-se por saber que existe.
Nem mesmo é nada. Se por ser eu sinto,
se por sentir escrevo e porque o escrevo
outros convenço de que tudo está
unívoco e prefixo, necessário
no círculo do real que isto contém,
apenas o real roubei gaivotas
grasnando à beira-rio, neste outono
que torna mansa tarde o entardecer.
(Sena, 2013, p. 297).

Na linha dos outros dois poemas introduzidos acima, “Ceifadas breves...”
também pode ser considerado metarreflexivo – embora seja preciso dizer que o termo
222

Embora exista um poema da autora, escrito anteriormente ao de Sena, que também sugere semelhanças
com a imagem do “pássaro no círculo do real”, como veremos no capítulo de análise sobre a poesia de
Andresen.
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não é de todo preciso em nenhum dos casos analisados, visto que na obra desses
autores, em que há a tentativa de criar uma relação de coincidência entre espaço, palavra
e sujeito, ou entre fenômeno poético e experiência, cada poema torna-se a seu modo
pensante dessa relação e, de maneira implícita ou explícita, reflexivo da linguagem. A
reflexibilidade da linguagem tornou-se característica marcante da poesia moderna, o que
faz de “metarreflexivo” uma classificação redundante, embora por vezes útil na análise,
visto haver graus distintos de explicitação da linguagem ou do processo de escrita em
cada obra, período ou movimento literário, sempre ligados a propósitos distintos.
No contexto de questionamento da tradição representativa – um dos traços
distintivos dessa geração de poetas nos anos 1940 –, intensifica-se a tensão entre as
instâncias interiores e exteriores ao texto, visto que ela se torna objeto de
questionamento submetido a projetos de revisão e modificação. Assim, a explicitação da
tensão entre o real exterior e o espaço do poema, presente tanto em “Ceifadas breves...”
quanto no trecho citado de “Arte poética III”, pode ser citada como uma das razões para
o efeito de duplicação da linguagem que observamos com frequência na poesia dos
autores investigados. Ou seja, os poemas de Andrade, Andresen e Sena, quando tratam
de um dado tema, afeto ou paisagem, por exemplo, passam a tratar também,
simultaneamente, da linguagem poética – em exploração dos níveis e trânsitos
intersemióticos. A representação da paisagem e da natureza responde, em grande
medida, ao projeto desses autores de ultrapassar essa duplicidade da linguagem, criando
uma relação de coincidência que se quer total e absoluta entre sujeito, espaço e escrita.
No poema acima de Sena, a coincidência, no entanto, não acontece e a cisão na
constituição da paisagem é explicitada, intensificando o efeito de duplicidade ou
reflexibilidade da linguagem, visto que o poema se divide de modo explícito em duas
partes: uma que vai da primeira à segunda estrofe, contendo a descrição da paisagem
contemplada pelo sujeito poético e recriada pela linguagem, e outra que se inicia a partir
dos últimos versos na segunda estrofe, no momento em que a perspectiva do sujeito
poético irrompe de modo mais explícito com o propósito de apresentar uma reflexão
crítica do processo.
A irrupção do sujeito apresenta uma cisão abrupta do universo constituído nas
primeiras estrofes do poema, visto que ela parece encenar uma falha, baseada na
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desconfiança em relação à própria seleção do sujeito na composição da paisagem e à
artificialidade que ela implica perante a realidade vivida.
Diferentemente dos poemas analisados de Andresen e de Andrade, portanto,
“Ceifadas breves...” inclui uma análise mais detida dos efeitos da contemplação sobre o
sujeito poético implicado no processo de recorte, recolha e depuração do real para
figurá-lo no espaço do poema. Mas, de modo semelhante aos poemas e ao trecho acima
de Sophia Andresen, as imagens de Sena também apontam para a potencialidade
inventiva da poesia de criar, a partir do labor e da depuração da palavra, uma vivência
que se quer aprofundada do real, e também do tempo, como alude a imagem tradicional
da “foice”, implícita nos termos “ceifadas breves”. A movimentação das imagens nas
primeiras estrofes observa de modo reflexivo a liberdade que a palavra poética pode
suscitar não só porque estabelece uma relação de expansão e abrangência através da
fluidez do desejo e das sensações, mas também porque é capaz de captar uma dada
transitoriedade do real (“ceifadas breves”) que não se mostra a olho nu.
Assim como no poema de Andresen, é nessa tensão entre efemeridade e
intensidade, sucessivo (tempo) e simultâneo (espaço) que reside o real autêntico,
aludido pela ave dentro do círculo, em sua instabilidade e disponibilidade imanente de
levantar voo. A reflexão de Sena, contudo, como já dito acima, parece ser mais cética e
mais crítica quanto às contradições do projeto de criação de um espaço depurado,
“uníssono” e absoluto.
Sophia Andresen concebe em termos afirmativos ou positivos o potencial que há
no exercício da poesia em permitir uma atenção especial, um olhar intensificado para o
os fenômenos e para o real concreto, estabelecendo uma relação de presença absoluta
porque capaz de restituir uma participação integral do sensível e do inteligível, até o
ponto de ocorrer a reversibilidade procurada entre o real e o imaginário, entre o
fenomenológico e o simbólico, transpondo, portanto, a relação de linearidade entre
linguagem e referência, tal como concebida pela tradição representativa. Assim, a
imagem de Andresen parece nos dizer que o círculo do real traçado/depurado pela
escrita torna-se instância ainda mais real do que o real que conhecemos, porque
aprofundada no simbólico e no imaginário. Entretanto, não é raro encontrar, ainda que
de forma bastante velada ou mesmo recalcada, poemas em que a “claridade”, ou a
depuração perseguida, se torna uma presença sufocante e angustiada, inclusive através
da imagem branca do muro.
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Sena também compartilhava dos mesmos pressupostos e convicções quanto à
capacidade da linguagem poética, mas é possível que o exercício dialético rigoroso de
seu pensamento crítico e analítico temperasse a relação de afirmatividade, visto haver
uma grande quantidade de poemas em sua obra que, como este, promovem constantes
dissimetrias entre o dizer e o fazer. No poema citado, o sujeito poético é levado a
observar as contradições e situar o olhar nos intervalos criados pela instância que se
queria absoluta do poema.
Assim, os versos “apenas o real roubei gaivotas/ grasnando à beira-rio, neste
outono” sugerem um olhar retroativo do sujeito que constata tudo aquilo que havia sido
deixado de fora ou de lado pelo recorte do olhar que contempla a paisagem (que é
também o recorte da escrita), ou que tenha ficado para trás, propositadamente
esquecido, fora do escopo do poema, em seu sistema de referência ou de ligação
procurada com o real – embora também no centro do real, como descobre o sujeito.
Nesse contexto, o “tudo” empregado na primeira metade do poema para
descrever a cena recortada e prefixa, posta em relação abrangente (“Ante meus olhos
tudo”) torna-se “nada” (“Nem mesmo é nada”) na segunda metade mais cética do
texto.223 Tal reverso produz um efeito como se o sujeito poético quisesse desfazer a
cena pronta e esteticamente elaborada das primeiras estrofes, sob a desconfiança de que
algo mais importante pudesse estar ali, aquém/além do discurso e da tessitura pronta do
poema, ou da memória fugidia do processo de escrita.
Nessa perspectiva, mais do que a constituição estética da paisagem, como
acontece na poesia de Sophia Andresen, ou a relação de plenitude com a natureza
estabelecida pela poesia de Eugénio de Andrade, Sena parece se interessar antes por
aquilo que optamos denominar de “matéria”, porque indefinida e anterior à forma
esteticamente elaborada pelo poema. Nos poemas de Sena é frequente a alusão àquilo
que escapa ao olhar, à consciência ou ao processo de escrita, mas que se torna um dado
imprescindível na relação entre o fenômeno poético (o interior do texto) e a experiência
do sujeito (exterior, a princípio, porque ligada à sua “existência” – “ser/sentir”
mencionados no poema –, mas pensada também, dialeticamente, em termos de texto e
“estrutura” poética).
223

O jogo entre nada/tudo parece manter intertextualidade com o verso de “Ulisses”, de Fernando Pessoa,
publicado em Mensagem (1934), em que o mito é definido como “o nada que é tudo”, sendo o poeta
também caracterizado por Pessoa como fazedor de mitos.
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Nossa hipótese é de que isso talvez se explique porque Sena foi, entre os três, o
autor mais interessado, teoricamente (e não só a partir de uma vertente “estrutural”), no
princípio dialético. A tensão ou o conflito entre o método crítico dialético concebido
pelo autor a partir dos anos 1960 e o próprio fazer da poesia, que por vezes contradiz
toda tentativa de sistematização, pode ter gerado cisões radicais como essas, a ponto de
Sena repensar a questão da experiência ou “testemunho”.
Por conseguinte, podemos afirmar que “Ceifadas breves...” permite o acesso “às
vias do acesso”, como dizia Nancy, através de uma perspectiva que não recusa o
exercício teórico e a “positividade” da dialética, mesmo que isso gere conflitos e
fissuras irreversíveis com o fazer poético – sempre “negativo”, como expõe Nancy.
A cisão entre negatividade da poesia e positividade da reflexão teórica é exposta
pelo poema acima. Sena expõe as contradições do sentido poético, como se desconfiasse
da lógica poética, ou do que dela se espera, propondo resoluções ou andamento que tem
a ver com a atividade de meditação. Nesse contexto, o poema permite um olhar para a
“matéria”, como é frequente em sua poesia, espécie de excesso, resto ou sedimento que
escapa à tentativa dialética de depuração – fato que pode ser também relacionado às
forças motivadoras do projeto de Sena de promover um novo tipo de fusão entre
linguagem lírica e meditativa através da comparação entre plataformas artísticas
distintas, sobre as quais ele se debruça a partir da década de 1960. Sena coloca as
linguagens em confronto, como a visual e a verbal, no caso do poema acima. A
exploração por novas vias do diálogo entre a linguagem poética e as outras artes
(principalmente a música e as artes plásticas) permite novas intersecções e trânsitos
críticos capazes de propor alternativas ao conflito tradicionalmente aferido entre lirismo
e reflexão crítica.224 Dissonâncias que são também aquelas entre eu poético e eu
empírico, entre discurso poético e vida pública, pensamento poético e pensamento
crítico, tensões caras à obra de Sena.
Empenhados em precisar o intercâmbio entre poesia e dialética, proposto
inicialmente por Sena, deparamos com diversos graus e gradações nas acepções antigas
e modernas, científicas e filosóficas, positivas e negativas, constitutivas e teóricas do
conceito de dialética tal como definido e utilizado pela literatura no período. Esse
cruzamento complexo de dados na conceituação da dialética interessa porque revela

224

Sena é um dos primeiros autores na literatura portuguesa a escrever, de modo mais sistemático,
poemas ecfrásticos. Em 1963, publica Metamorfoses. Já em 1968, publica Arte de música, cujos poemas
refletem sobre a música em moldes semelhantes.
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relações de embates e não só de empréstimos pacíficos da dialética à poesia –
motivando e alimentando o diálogo interno à poesia portuguesa de modo mais amplo,
no contexto da relação com a tradição, ou de modo mais específico, tal como travado
entre os três autores investigados.
Nessa perspectiva, a poesia – incategorizável enquanto gênero específico do
discurso – pode vir a instigar a libertação das dualidades, tal como fizeram os poetas
portugueses investigados, ao perseguir a anulação ou a reconciliação da divisão infinita
de opostos, recusando, ao mesmo tempo, a ideia de progressão ou linearidade, optando
antes pela criação de complexos com vistas a passagens mais dinâmicas entre poesia e
experiência – em característica “positividade” (ou, ao menos, em certo grau de
positividade), visto também requerer resoluções, andamentos e reversões.

Dessa maneira, podemos concluir a terceira parte da tese, com este percurso, no
qual identificamos um plano constitutivo da dialética na poesia, que Nancy denomina
“dialética negativa”, centrada na criação de ambivalências e na exploração de tensões.
Essa vertente constitutiva, contudo, não estabelece estruturas fixas, visto que recebe
influxos também de novas teorias e debates acerca da atividade poética. No caso dos
autores tratados, a “dialética complementar” de Jorge de Sena, constituída a partir do
intercâmbio crítico com a filosofia e com outras vertentes na poesia portuguesa, pode
ser considerada um desses influxos importantes, visto que acarretou uma tomada de
consciência dos mecanismos e processos dialéticos na poesia, constribuindo para a
criação de complexos operatórios que implementassem encadeamentos mais amplos e
mais dinâmicos entre as tensões no plano da imagem.
A quarta parte da tese dedica-se à análise desses complexos operatórios na
poesia dos autores tratados que, como argumentamos deste o capítulo teórico, podem
ser lidos no percurso da constituição de suas respectivas artes poéticas.
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Quarta parte

Oitavo capítulo

O muro na paisagem da escrita em Sophia de Mello Breyner Andresen

Pressentimos paixões como paisagens.
(Sophia Andresen)225

1.
Uma das representações culturais mais frequentes na memória são aquelas de
paisagens solitárias e virginais, em que o aspecto primitivo da terra e elementos
primordiais como o mar, a água ou o deserto são ressaltados. Na poesia de Sophia
Andresen, sobretudo em uma primeira fase nos anos 1940, mas que ainda perdura ao
lado de novas perspectivas nas décadas seguintes, a paisagem é explorada como
manifestação frequente da memória íntima, respondendo à tentativa de criação de uma
espécie de mitologia pessoal, centrada na constelação de imagens recorrentes em torno
de jardins e praias que remontam à infância.
O recurso à paisagem em sua poesia, contudo, não é uníssono ou pacífico, como
poderia ficar sugerido a partir dessa perspectiva mítica/essencialista da paisagem,
pensada não só como tentativa de recriar uma memória primordial, mas de criar também
um refúgio pessoal em relação a um mundo caótico e devastado.
O complexo da paisagem transformou-se intensamente na obra poética de
Andresen, tanto em termos de produto como de técnicas e processos. Detectamos três
fases distintas que ora se cruzam, ora se distanciam, se transladam ou perduram,
também determinadas, como veremos, pela alternância de mecanismos dialéticos
distintos: paisagens virginais da memória, paisagem humana e paisagem da escrita.226
Essas fases não são estanques, embora seja possível também identificar os períodos e as
obras em que elas são mais proeminentes.
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Estamos utilizando a segunda edição de Obra poética, publicada em 2011 pela Editorial Caminho, sob
a supervisão de Carlos Mendes de Sousa.
226
Segundo Ida Alves, a percepção da paisagem na literatura contemporânea traduz a “percepção sobre
estar no mundo e estar na escrita” (Alves, 2007, p. 113). Assim como acontece na obra de Sophia
Andresen, a paisagem se apresenta frequentemente na literatura contemporânea “como uma chave de
leitura crítica da própria poesia, no desejo de sua impossibilidade, lacunas e vazios no jogo de ver o
mundo e desver no texto” (Alves, 2007, p. 122). É nesse sentido crítico, reflexivo e por vezes metatextual
(a partir dos anos 1960, sobretudo no livro Geografia), que reivindicamos a ideia de “paisagem da
escrita” na poesia de Sophia Andresen.
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A primeira fase compreende esta identificada acima, marcante na produção dos
anos 1940 e 1950, mas que sobrevive também nas décadas seguintes, ainda que
alimentada por novos influxos. A autora se dedica à elaboração de cenas descritivas que
sobrelevam o estado puro da natureza, através do contato com substâncias em constante
expansão ou movimento, como o mar, a areia, a noite, a floresta verde, o jardim em
crescimento exuberante. Esses elementos funcionam como análogos do ser, também
concebido em termos de movimentação, instante de “imagens libertadas” que não
pretendem parar ou solidificar construções identitárias rígidas, como nas representações
usuais do sujeito histórico, social ou psicológico – vinculados, em contraposição, ao
espaço negativo da cidade.
A cidade, como vimos, ligada aos cenários históricos, é predominantemente
negativa e estática nessa fase. Andresen rejeita tanto a rigidez das identidades sociais
condicionadas à vida na cidade quanto o caos amorfo da natureza selvagem. 227 Sua
paisagem torna-se uma porção dialética entre as duas instâncias, equilíbrio que tende à
origem tanto quanto ao horizonte, no sentido construtivo do termo.
Através da exploração de dados constitutivos da imagem e da visualidade,
Andresen lança mão de uma “dialética complementar”, em que as representações da
paisagem e dos processos da natureza se condicionam pela exploração de imagens
relacionadas aos quatro elementos primordiais, terra, água, fogo e ar, e suas
combinações analógicas. Ainda que a intuição desses elementos se dê por meio de uma
relação de complementaridade pensada através de oposições originais ou tensões, como
entre o fogo e a água, por exemplo, ou entre o ar e a terra (ou suas variações, como a
227

Além da recuperação da vertente modernista da “despersonalização” da linguagem, traço distintivo da
autora, não descartamos a possibilidade de essa procura pela objetividade estar relacionada a certo temor
pelo informe que se observa de modo recorrente na escrita de autoria feminina desde Florbela Espanca e
Irene Lisboa, por exemplo, para quem a ausência de forma, o caos amorfo e o vazio manifestam relações
com uma espécie de insegurança identitária que ronda a própria escrita e com a consequente indefinição
no campo afirmativo das posições sociais, culturais e políticas. A conquista da objetividade promove um
“sair de si” e pode providenciar, nessa linha de interpretação, o alívio quanto ao “tormento” ocasionado
pela hiperconsciência de si, pela tendência sufocante da autoanálise ou do automonitoramento,
acompanhados pela dúvida constante de si mesma que assola as escritoras mulheres, sobretudo na
primeira metade do século XX: “Medo de ser incerta e vaga” (Andresen, 2011, p. 27); “Medo de me
sentir informe como a água” (Andresen, 2011, p. 24). Como expõe Paulo Marques, em Princesa da ética
e da estética, “Andresen nasceu no seio de uma família aristocrática, de fortes tradições liberais. [...] Teve
uma educação católica e culturalmente privilegiada, o que terá influenciado profundamente sua
personalidade” (2008, p. 22). A herança aristocrática de Andresen certamente determinou seu status e
personalidade, atenuando, se compararmos com o caso de Irene Lisboa, por exemplo, o sentimento de
despertencimento que geralmente assolava e ainda assola as mulheres no contexto da produção
intelectual, cultural, artística e política. Ainda assim, o medo do “informe”, relacionado também, é claro,
às incertezas políticas, é uma constante em sua poesia.
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“pedra”, que faz lembrar o poema de Andresen que contrasta “muro” e “brisa”), a
poesia opera com a intersecção entre os dados, permitindo a irisação ou multiplicação
de matizes propostas pelas dualidades iniciais. O mesmo ocorre no cruzamento entre os
sentidos envolvidos na experiência da paisagem/natureza, como da visão em interação
com a audição, o tato, o olfato; a alternância entre a visão sensível e a capacidade
imaginativa. Através, portanto, da relação de oposição e complementaridade, sua poesia
cria ambivalências e disponibilidades múltiplas de sentido cujo efeito é a abertura e o
senso de comunhão total com a paisagem.
A paisagem conquistada é a da escrita, pela escrita: simultaneamente exterior e
interior, passado e presente, observação e criação. Assim, o “jardim informe, carregado
de impossessão [...] traz sempre consigo suspenso um outro jardim” (Andresen, 2011, p.
45), isto é, uma “paisagem”, termo que aparece inúmeras vezes desde o primeiro livro
Poesia. A poesia de Andresen cria um espaço alternativo que restitui, em meio ao
tumulto exterior, a capacidade contemplativa do sujeito, no intuito de promover
resistência a qualquer cedência às intempéries históricas e imposições identitárias e
políticas. Educa os sentidos para a apreensão do “real” que não tem a ver apenas com as
determinações da ação ou dos eventos históricos, nem com a apreensão da superfície
cotidiana e prática (cuja organização faz uso do muro), mas com uma espécie de
aprofundamento do senso de espaço e de tempo por meio da concentração do olhar e da
escuta – complexo perceptivo, imagético e sonoro próprio à estrutura da palavra,
principalmente em seu estado mais “puro”, isto é, retirada dos discursos lineares usuais,
do percurso analítico e pragmático, do andamento antissintético, dispersivo e
fragmentário em que se encontra submetida pela cultura moderna. Em outras palavras,
Andresen busca o fundo da imagem através da paisagem para além de suas superfícies
aparentes.
Assim, apesar da linguagem despersonalizada e do efeito de objetividade que ela
instaura, a plataforma da paisagem permite reinserir também o ponto de vista “discreto”
e “vigilante” do sujeito, como formulava Jorge de Sena. O sujeito está ali implicado no
processo de escolha, contemplação, meditação, fruição dos elementos e depuração, e é
através da paisagem que Andresen alia dramaticidade (aprendizado do “fingimento”) e
“testemunho”, como propunha também Jorge de Sena.
O real que a autora busca seria, portanto, um envolvimento da realidade pelas
palavras: a construção de um espaço concentrado que se torna paisagem através da
escrita. Um real que, por conseguinte, subverte a mimese sem fugir ou escamotear os
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acontecimentos históricos. Nesse percurso há, pois, um caminho de “objetivação” que
pode ser traçado na escolha de imagens visuais e concretas, mas que, em decorrência de
sua organicidade e espessura simbólica, são capazes também de expressar percepções
mais abstratas, instituindo, assim, um senso de real que é igualmente material e
espiritual, e não apenas mimético. Isto é, um “realismo” particular que se dá num plano
ideal de equilíbrio entre o universo objetivo e subjetivo, jogo de transporte entre os
sentidos e os elementos, sonho e realidade, expressão da totalidade das manifestações
humanas.
Quando dizemos “ideal” de conjugação entre matéria e espírito, evocamos o
senso de planejamento ou programa poético de Andresen, além da ideia de um
essencialismo platônico que subjaz à sua poesia, embora entrevisto a partir da
materialidade sensória do mundo, jamais independente do mundo físico. Sua poesia
persegue as formas “puras” e “essenciais” da natureza, como a “concha” recolhida em
alguma praia da infância, da qual se pode entrever uma ordem cósmica, como ela narra
em mais de uma ocasião. A autora pretende fazer ver a ordem intrínseca à physis através
de meios universais, claros e objetivos, que acolhem a ideia de proporção e
geometrismo.228
A partir principalmente dos anos 1960, o geometrismo da natureza passa a ser
intercambiável com o geometrismo arquitetônico das cidades, pensado em relação ao
ideário da pólis e de cidades antigas,229 que tem a ver com o desenvolvimento de uma
228

Valores que poderiam ser aproximados ao movimento Purismo nas artes plásticas, surgido a partir dos
anos 1920 na França, cuja proposta era “representar um desenvolvimento moderno da tradição clássica da
Grécia antiga”, a qual, segundo Charles-Édouard Jeanneret e Amédée Ozenfant, autores do manifesto
publicado na revista L’Esprit Nouveau, mostrava “um nível de realidade mais profundo do que o
representado nas sensações superficiais do Impressionismo e do Naturalismo” (apud Batchelor, 1998, p.
26). Os puristas sublinhavam a existência de formas simples e geométricas básicas na natureza, como o
círculo, o triângulo e o quadrado, aos quais experimentamos através de ressonâncias e sensações
secundárias, conforme explica o crítico David Batchelor (1998). Para esses artistas, uma cultura ou
civilização que se quer cada vez mais avançada devia aprimorar “técnicas seletivas, sintéticas e limpas,
valorizando a emergência clara e nua do essencial”, captado pela lógica, celebrada por eles como capaz
de controlar toda marcha compulsiva e “caprichosa” da intuição (Batchelor, 1998, p. 27). Os puristas
privilegiavam também o senso de composição e paisagem e enxergavam a arquitetura como a “mais pura
criação do espírito” (Batchelor, 1998, p. 30), em recuperação de uma ética grega que também vemos
radicada na poesia de Andresen, sobretudo no caráter religioso da aletheia, afirmado como processo de
descoberta do caráter essencial da realidade (como ele descreve em O nu na antiguidade clássica (1975),
em que define o termo como “estar, aparecer, ser”). É antes o purismo, portanto, e menos o surrealismo,
que fornece uma chave estética para a compreensão da poesia de Andresen, sobretudo na apropriação que
ela faz da Grécia e na afirmação de uma dada visualidade capaz de promover um senso de “real”, cuja
noção ela procura estabelecer através da poesia.
229
Sobre a relação de sua poesia com a noção de pólis, vf. Carlos Ceia. O estranho caminho de Delfos:
Uma leitura da poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen. Lisboa: Vega, 2003. E Sofia de Sousa
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nova fase na manifestação da paisagem, como veremos a seguir. Nos anos 1940 e 1950,
as separações são ainda estanques entre as formas naturais, de um lado, que remetem à
solidez e à pureza como as cadeias de montanhas, e o geometrismo da cidade, de outro,
vinculado antes a uma dada estaticidade repressora e mais repleta de inscrições
políticas.
À vista disso, nessa primeira fase, os cruzamentos e intersecções promovidos
pelo “pensamento-paisagem”, para utilizar o termo de Michel Collot (2014), estão
condicionados à espessura imagética promovida pela rede de elementos naturais em
contato. A autora não permite ou não concebe encontrar o trânsito entre os espaços, os
sentidos e a imaginação (no sentido aqui produtor de imagens), ou a expansão do ser na
cidade, justamente porque a experiência urbana é sempre parcial, compartimentada e
fragmentária. Não encaminha à unidade do ser, e nem revela formas puras – ligadas à
“aura”, como vimos, instância tradicionalmente associada à expressão do lirismo,
especialmente como concebido no período.
As divisões estanques entre natureza e cultura, interioridade e exterioridade,
individualidade e coletividade resultam, não raro, em paisagens recalcadas ou por vezes
perturbadoras, como é o caso do poema “Sibilas”, também retirado de Coral (1950):
Sibilas no interior dos antros hirtos
Totalmente sem amor e cegas,
Alimentando o vazio como um fogo
Enquanto a sombra dissolve a noite e o dia
Na mesma luz de horror desencarnada.
Trazer para fora o monstruoso orvalho
Das noites interiores, o suor
Das forças amarradas a si mesmas
Quando as palavras batem contra os muros
Em grandes voos cegos de aves presas
E agudamente o horror de ter as asas
Soa como um relógio no vazio
(Andresen, 2011, p. 196)

Embora a autora se inspire em aspectos da mitologia grega, eles são transpostos,
não raro, para tratar de forças e coordenadas muito próprias à poética de Andresen.
Como vimos nos capítulos precedentes da tese, é exatamente com essas imagens,
“aves”, “voos cegos” – revertidas em “círculo onde o pássaro do real fica preso” –, que
Silva. “Sobre a paisagem em Sophia de Mello Breyner Andresen”. Disponível em:
<http://www.abralic.org.br/eventos/cong2008/AnaisOnline/simposios/pdf/039/SOFIA_SILVA.pdf>.
Acesso em maio de 2017.
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Andresen vai responder, anos depois, em 1964, à conhecida crítica de Alexandre
Pinheiro Torres, que observava o fato de a autora aderir, na primeira fase de sua poesia,
à distinção platônica sobre o mundo dos homens, cerceado de sombras, “cidades
corrompidas, profanadas e sujas”, que resultava em um repúdio ao mundo cotidiano em
favor de uma evasão para um senso de natureza incorruptível, criando um mundo só
para ela, aristocratizante como uma “torre de leite”, que se abstrai do mundo do mal
para criar um mundo de pureza, mas também de “assepsia e ascetismo”.230
Andresen utilizava as mesmas imagens que usou em “Arte poética III”:
aprofundava a dimensão simbólica do sonho para se referir, no poema acima, a uma
espécie de pesadelo ou tormento em que o mundo recriado pela poesia não extravasa em
direção ao encontro procurado, e a “força-forma” alcançada, ou seja, “o círculo onde o
pássaro do real fica preso”, não alça aquele voo reversível a que sua poesia procura – e a
palavra aparece pela primeira vez em correlação com a escrita, ligada à imagem
sufocante do muro, numa tensão entre peso e leveza. Toda a imagem do pássaro do real
(signo do som/do canto) preso no círculo “que bate contra o muro” pode ser lido como
um complexo imagético que define de forma bastante pictural o signo verbal. Esse
mundo preso a si mesmo, a uma subjetividade que não se realiza pelo encontro com as
230

Como já transcrito em outras partes da tese, Alexandre Pinheiro Torres, crítico e escritor ligado ao
Neorrealismo, foi um dos primeiros autores a distinguir mudanças de direção na poesia de Andresen. O
parecer supracitado, que ele atribuiu à autora na ocasião da entrega do “Grande Prêmio de Poesia”,
resultou no artigo “Onde se propõe uma leitura da poesia de Sophia” (1964), reunido depois no volume II
de Ensaios escolhidos (1989). Nas palavras do crítico: “O cariz dramático da poesia de Sophia Andresen,
e daí sua autenticidade, está em que reflete a contradição entre esse mundo ‘entre parênteses’ que o poeta
cria e o mundo conspurcado do quotidiano” (Pinheiro Torres, 1964, p. 107). De maneira agora mais
severa, Pinheiro Torres demonstra que, ao perseguir essa linha dramática, não apresentada
declamatoriamente em sua poesia, é fácil perceber que a procura por essa “Torre de leite” se dá por uma
via aristocratizante de seu exigente sentido ético da vida, posto que a autora vira as costas para o mundo
do mal, mas percebe que tal atitude não se sustenta diante do rigoroso senso ético da autora, que faz
“estalar as paredes” de um mundo onde reinava a “assepsia e o ascetismo” (1964, p. 108). Sua poesia
amadurece e sai de uma fase que o autor considera “adolescente”, percebendo que a sensação de força e
satisfação de seu mundo privado talvez resultasse de seu “bem estar social” e de sua condição de classe.
Apesar de rigorosa, Torres segue nessa linha de argumentação bastante coerente, comprovada com
trechos de poemas, que, diferentemente de grande parte da fortuna crítica de Sophia, que identifica um
marco de mudanças no Livro sexto sem apontar sinais anteriores, demonstra um veio de consciência
disjuntiva presente desde os primeiros livros da autora, sobretudo a partir de Mar novo, livro que conteria
certas linhas de força manifestadas em Livro sexto e que já apontariam para esse conflito que coloca em
causa a “evasão terapêutica” da busca pela pureza e do senso totalizante da natureza. Desse modo, se
anteriormente sua escrita construía um senso de “super mulher” ou “princesa do mar” (termos talvez
demasiadamente severos) através de uma superidealização da natureza que levava ao culto do invisível, a
partir de Livro sexto, sua poesia passaria a valorizar as coisas próximas e visíveis, carregadas de palavras
do cotidiano, como “janelas, portas, paredes, mesa, espelho, quarto, copo, etc.”. A imagem de
supermulher é afastada para que se valorize o ser-se simplesmente mulher. Sophia volta-se às cidades dos
homens, incorporando a situação histórica que se afasta de uma tentativa de poetização do real, de
contemplativismo e da paixão em direção a um intervencionismo e ação.
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substâncias, torna-se irreal e suspenso – o “relógio no vazio” parece aludir à desconexão
com o tempo histórico. Um mundo sem tempo é um mundo estático.
Andresen recupera o mesmo vocabulário desse poema escrito em 1950 para
argumentar com Pinheiro Torres em 1964 que essa consciência já se fazia presente
desde o início em sua obra e para se contrapor também, através da distinção entre
“irreal” e “real simbólico”, à noção prescritiva do real propagada pelo Neorrealismo,
fundamentado,

de

maneira

mais

direta,

em

suas

“relações

materiais”

−

sociais/históricas. Sua poesia quer-se ética e humana. Quer encontrar esse ponto de
integração e aprofundamento do real ao sonho, da dimensão histórica à simbólica − mas
em recusa do “irreal” decadente e a-histórico − que ela reconhece também em sua
escrita e do qual procura se afastar a partir dos anos 1960.

Lutaram corpo a corpo com o frio
Das casas onde nunca ninguém passa,
Sós, em quartos imensos de vazio,
Com um poente em chamas na vidraça.
(Andresen, 2011, p. 55)

Essa consciência negativa radica-se na percepção de que, enquanto houver a
fissura entre mundo interior e mundo exterior, objetividade conquistada pela escrita e
vivência tolhedora do presente histórico, não haverá instauração do real autêntico, posto
que a poesia é vivida somente como ideal, e daí a imagem acima do quarto esvaziado,
que pode ser lida como cena da escrita em abandono estéril e despovoado. O mar
também surge por vezes nessa conjuntura negativa, como acontece no segundo poema
do segundo livro da autora, Dia do mar (1947), intitulado “Jardim do mar”: “Áspero,
salgado, pelos duros elementos devastado /Como por um obscuro tormento” (2011, p.
78).

2.
Muitos elementos se duplicam na poesia de Andresen para significar dados por
vezes diametralmente opostos, como o “mar”, por exemplo, citado acima. Como vimos
na análise da produção dos anos 1940/50, em que à autora importava, pela primeira vez,
mecanismos dialéticos predominantemente positivos tais como aqueles executados pela
escrita-resistência dos neorrealistas. A “duplicação”, utilizada como possível “ponto de
fuga” de sentidos estancados, torna-se um procedimento recorrente que acompanha toda
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a obra de Andresen, resultando em um dos mecanismos centrais da “paisagem da
escrita”, instância que recebe máxima expressão, como argumentamos, em Geografia
(1967), em que a autora cria uma espessura reflexiva da linguagem, capaz de instaurar
uma correspondência mais direta entre a paisagem retratada e a atividade criadora da
escrita.
Como vimos em “Túmulo de Lorca”, poema também de Geografia, o muro
adquire duplicidade que promove a correspondência entre os espaços históricos da
cidade, cenário de silenciamento e morte, e a página branca esvaziada, em alusão ao
silenciamento da poesia, não só de Lorca, mas, segundo nossa interpretação do poema,
de toda uma geração da escrita.
A imagem pictórica do signo verbal “pássaro no círculo do real” também se
duplica para figurar, em diversos poemas, como um “pássaro noturno” que habita
obscuros “círculos do real”, destituídos daquela força mágica da cena sua equivalente e
positiva:
Caminhava fito.
Sobre o seu ombro esquerdo
Um pássaro noturno e verde não cantava.
Obscuras correntes,
Desconhecidas direções do vento,
Secreto curso de estrelas invisíveis.
(Andresen, 2011, p. 209)

Outras vezes, o mesmo “pássaro noturno” surge como metáfora para os aviões a
cruzarem os céus da cidade, sobretudo nos anos de guerra, que certamente deviam
cortar os céus em Portugal para lançar bombas em alvos não muito distantes:
Ouve que estranhos pássaros de noite
Tenho defronte da janela:
Pássaros de gritos sobreagudos e selvagens
O peito cor de aurora, o bico roxo.
Falam-se de noite, trazem
Dos abismos da noite lenta e quieta
Palavras estridentes e cruéis.
Cravam no luar as suas garras
E a respiração do terror desce
Das suas asas pesadas.
(Andresen, 2011, p. 213)
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Leitura admitida também no confronto com outros poemas de sua obra,
considerada a partir de um viés abrangente que se dá através de ressonâncias e
recorrências, como no poema a seguir, também pertencente a Geografia:

Os aviões
Na noite de luar o avião passa como um prodígio
Rápido, inofensivo e violento
Ele enche de clamor o sossego branco dos muros onde moro
Ele enche de espanto
O halo azul da noite exterior
Mas depressa passa o pássaro vibrante
De novo tomba a lua sobre as flores
E o cipreste contempla o seu próprio silêncio
Porém noutro lugar noutro silêncio
Bandos passaram em voos de terror
E a morte nasceu dos ovos que deixaram
A lua não encontrou depois as flores
Ninguém morava dentro dos muros brancos
E a noite em vão buscava o seu cipreste
(Andresen, 2011, p. 459)

Os aviões rompem com a unidade paisagística encontrada pela escrita que no
tempo e no espaço ligava os muros brancos do quintal, o cipreste que cresce para o alto,
a lua, o halo azul da noite, as flores e o “silêncio”. O silêncio calmo da paisagem,
interrompido pelos aviões, é posto em paralelo com um “outro” silêncio que se dá a
distâncias dali, onde os aviões lançarão seus “ovos de morte” (bombas). A duplicação
desse silêncio perturba o senso de paisagem – todos os elementos também são
duplicados em negativo, os muros podem remeter às ruínas no espaço da guerra, a
“noite” e o “cipreste” perdem o enleio, tornando-se dados disjuntivos que operam
novamente dentro do “caos” amorfo e do “terror”.
Pela recorrência das imagens, é possível estabelecer novamente um paralelo
consonante entre este espaço circunscrito pelos muros, entrecortado por “aviões”, e a
súmula poética de “Arte poética III”: “Sempre a poesia foi para mim a perseguição do
real. Um poema foi sempre um círculo traçado à roda duma coisa, um círculo onde o
pássaro do real fica preso” (2011, p. 841) – mas que agora desponta dentro de um
circuito de reversibilidades entre sonho e pesadelo, real/irreal.
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A consciência paisagística opera através da duplicação/interpolação promovida
pela escrita-resistência. A imagem do cipreste a resistir bravamente à vibração do rastro
veloz deixado pelo avião da morte, a “contemplar o próprio silêncio”, voltando a
procurar pela “noite”, surge como motivo da escrita-resistência, assim como os “muros
brancos” – mais uma vez dispostos como páginas pela “escrita-paisagem”.
Na criação dessa imagem-súmula de “Arte poética III”, que Andresen lê de
maneira emblemática no momento em que recebe o prêmio por Livro sexto –
considerado um dos mais politizados de sua trajetória –, em resposta a uma crítica feita
por um autor neorrealista, percebe-se a referência à criação de um complexo
espacial/paisagístico capaz de promover a reversão de dualidades estanques e ainda de
impulsionar um transporte dinâmico entre visibilidade x invisibilidade, ausência x
presença, real x sonho. O estado de “presença” instaura o real autêntico, mas que só
pode ser apreendido nesse “círculo” de reversibilidades (e, por isso, ilimitado), em que a
ausência ou a instabilidade da presença (o instante fugidio referido pela iminência do
voo, ou pela irrupção constante nessa poesia de deuses da mitologia grega que, desde a
poesia de Homero, costumamos ver “aparecendo e desaparecendo” entre os homens e os
elementos da natureza) entra em fusão.
O silêncio é então libertado pela paisagem. Na poesia de Andresen, o silêncio
pensado criticamente torna-se importante mediador com o real, posto que explicita o
processo de constituição da linguagem e da circulação polissêmica dos sentidos. No
poema acima, contudo, o silêncio não é de natureza constitutiva, mas pertence antes a
um âmbito mais específico, localizado historicamente, expresso por meio de elementos
espaciais que pretendem dispor uma relação de correspondência com o “medo” e seu
oposto, o “sossego”. O medo e o sossego representam aqui dados históricos, visto serem
eles os afetos mais sobressalentes em situação de censura: por meio do medo e da
consequente vontade de sossego, os sujeitos internalizam o “silêncio” – representante,
nesse caso, dos limites do dizer, isto é, daquilo que pode ou não ser dito.
Através do mecanismo de “duplicação”, Andresen permite, contudo, que os
silêncios domesticados e controlados pelo contexto de censura e violência atravessem as
palavras para adquirir nova disponibilidade e expressão. O poema abre-se ao
informulado, realiza e liberta o silêncio de suas determinações ou amarras, afirma a
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linguagem enquanto incompletude. Utiliza o silêncio para confrontar a ordem tácita dos
sentidos.
Ao ser duplicado, o muro adquire esse sentido de uma reversão do silêncio/dizer,
ou seja, uma tomada de controle das possibilidades do dizer. Ele cria no leitor a
consciência da linguagem – isto é, permite que seja visto como signo de interdição.
Possibilita o entendimento de que a opressão e a violência se valem, antes de tudo, do
controle da linguagem.

3.
O muro torna-se, por conseguinte, uma poética em Sophia Andresen, uma
imagem reflexiva e operatória, como podemos verificar em “Arte poética I”, primeiro
texto de uma série de sete sobre sua arte poética, publicado originalmente em 1962 na
revista Távola Redonda, n. 20, ao lado de “Arte poética II”, e depois incluído em
Geografia, do qual destacamos um trecho do parágrafo final:

É por isso que eu levo a ânfora de barro pálido e ela é para mim
preciosa. Ponho-a sobre o muro em frente do mar. Ela é ali a nova
imagem da minha aliança com as coisas. Aliança ameaçada. Reino
que com paixão encontro, reúno, edifico. Reino vulnerável.
Companheiro mortal da eternidade (Andresen, 2011, p. 838).

A imagem compõe um complexo metafórico/paisagístico e também conceitual
(visto ser um texto sobre arte poética) para tratar das relações propostas em sua poesia:
metaforizadas, respectivamente, pelo mar, pelo muro e pela ânfora.
Ao modo de um quadro, embora não estático graças ao fundo movente marítimo,
a autora lança mão de técnicas pictóricas para tratar de seu processo poético. Compõe
uma imagem visual entre esses três elementos que poderia sugerir a representação de
uma estrutura verbal que lembra um ideograma, devido à predominância de dados
visuais e espaciais. O complexo imagético resume, assim, a conjugação proposta, em
todo o texto “Arte poética I”, entre o princípio material, espacial, visual ou plástico da
palavra, a dimensão sonora – representada, sobretudo, pelo mar – e a dimensão mental
ou conceitual, integrados através da representação pictórica da paisagem. O texto
interliga, assim, imagem verbal e visual: sujeito, visualidade, linguagem e referente – e
é somente na passagem de “coisa em coisa”, como ela se refere no texto, que a autora
encontra uma possível definição de sua arte poética. Andresen parece lançar mão tanto
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de técnicas picturais como icônicas,231 valendo-se do trânsito entre poesia e artes visuais
que pode envolver também aspectos sonoros, e não só propriedades visuais. Um texto
icônico geralmente dispõe de uma representação gráfica, compondo um desenho, uma
forma, um design daquilo que quer representar. Poderíamos pensar em uma iconicidade
invertida, se considerarmos o título do texto “Arte poética” e o modo como as imagens
pictóricas são utilizadas para propor um desenho mental que represente a textualidade
ou a palavra.
Temos assim que a composição acima, do mesmo modo que o complexo
imagético do “pássaro no círculo do real” (produzido, aliás, posteriormente), também
poderia aludir ao signo verbal. Os três elementos recorrentes em sua obra poética, como
o muro, o mar e a ânfora, cujos sentidos se constroem através de uma leitura englobante
da obra e da proposta paisagística de Andresen, adquirem, contudo, certas ligações
particulares nesse texto, visto que, nos primeiros parágrafos, a imagem do muro aparece
em uma conjuntura mais concreta, pertencente à cidade de Lagos, cidade algarviense,
comparada a uma cidade grega:

Em Lagos em agosto o sol cai a direito e há sítios onde até o chão é
caiado. O sol é pesado e a luz leve. Caminho no passeio rente ao muro
mas não caibo na sombra. A sombra é uma fita estreita. Mergulho a
mão na sombra como se a mergulhasse na água. (Andresen, 2011, p.
837)

A luminosidade do sol sobre o espaço caiado colabora com uma ordem não
visível que se estabelece entre pontos cardeais dispostos nas descrições geométricas de
um espaço relacional: “procuramos a sua unidade. Vamos de coisa em coisa”. Assim, o
“sol” incide sobre o “chão” rente ao “muro”, produzindo uma “sombra” na qual o
sujeito não cabe, mas que, pela interferência de sua “mão”, signo sugestivo da própria
escrita, verte-se em “água”. De modo semelhante, o texto segue cruzando elementos da
cidade branca de Lagos, sob o ponto de vista do sujeito que percorre as ruas, ainda que
no texto permaneça ofuscado pela tessitura das próprias palavras. Lagos vai sendo
descrita ao modo de uma cidade grega antiga: branca, geométrica, com suas ânforas,
loja de barro, mulher de preto, taberna e oficina de ferreiro. O sujeito detém-se
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Terminologia crítica proposta por James A. W. Heffernan em The Museum of Words: The Poetics of
Ekphrasis from Homer to Ashberry. Chicago: University Press, 2004.

272

sugestivamente na loja de cerâmica: “Barro que desde tempos imemoriais os homens
aprenderam a modelar uma medida humana. Formas que através dos séculos vêm de
mão em mão. A loja onde estou é como uma loja de Creta” (Andresen, 2011, p. 837).
O trabalho sobre o barro, em seu processo de transformação da matéria bruta em
forma, é comparado à atividade da escrita, já que o texto é nesse tema interessado. A
ânfora desponta como palavra poética: apesar de produzida em série, é sempre singular:
“ânfora inumeravelmente repetida mas que nenhuma repetição pode aviltar porque nela
existe um princípio incorruptível” (Andresen, 2011, p. 838) − como se a poesia fosse
capaz de trazer a verdadeira essência de cada palavra.
Os “potes de barro” pousados ao “chão” surgem novamente ligados ao “sol” que
entra de fora da loja: “a ânfora estabelece uma aliança entre mim e o sol” (Andresen,
2011, p. 838). A referência ao sol repete-se, mas dessa vez dentro de uma conjuntura de
“alianças”, aprofundada no tempo e no espaço, em ligações com a memória de um
substrato humano mais profundo, associado tanto aos resquícios presentes na própria
organização da cidade, advindos de construções e dos planos de cidades antigas, quanto
à memória da própria linguagem. O sol, portanto, repete-se, mas desponta em novo
sentido, porque nomeado pela paisagem da escrita.
Assim, o “sol” já não é aquele descrito no primeiro parágrafo, pertencente ao
“hábitat” de Lagos entre o chão, o muro e a sombra, divididos como que por linhas
invisíveis. Nesse segundo momento, ele conquista um posto no “reino” poético de
Sophia. Há uma duplicação interna e sutil da paisagem que leva à translação de hábitat a
reino, do cenário imediato à paisagem da escrita. A aliança sem qualquer separação é
restituída como uma “túnica sem costura” (expressão que ela utiliza bastante e que
aparece na “Arte poética II” (2011, p. 839)). As palavras “quebradas” adquirem
inteireza. A costura invisível é dissolvida na aliança entre o eu, o mundo, as palavras e
as coisas:
Porém, lá fora na rua, sob o peso do mesmo sol, outras coisas me são
oferecidas. Coisas diferentes. Não têm nada de comum nem comigo
nem com o sol. Vêm de um mundo onde a aliança foi quebrada.
Mundo que não está religado nem ao sol nem à lua, nem a Ísis, nem a
Deméter, nem aos astros, nem ao eterno. Mundo que pode ser um
habitat mas não é um reino. O reino agora é só aquele que cada um
por si mesmo encontra e conquista, a aliança que cada um tece. Este é
o reino que buscamos nas praias de mar verde, no azul suspenso da
noite, na pureza a cal, na pequena pedra polida, no perfume do orégão.
Semelhante ao corpo de Orpheu dilacerado pelas fúrias este reino está
dividido. Nós procuramos reuni-lo, procuramos a sua unidade, vamos

273

de coisa em coisa. É por isso que eu levo a ânfora de barro pálido e ela
é para mim preciosa. Ponho-a sobre o muro em frente do mar. Ela é ali
a nova imagem da minha aliança com as coisas. Aliança ameaçada.
Reino que com paixão encontro, reúno, edifico. Reino vulnerável.
Companheiro mortal da eternidade (Andresen, 2011, p. 838).

Nota-se a semelhança em relação aos poemas de Eugénio de Andrade analisados
anteriormente, os quais contrapunham, do mesmo modo, o muro ao mar, imagens
opostas, mas também complementares, no sentido de que uma contém a outra: o mar é
um símbolo da unidade indivisível e o muro desponta como um fragmento comunicante.
Centro e margem, parte e todo em interação metonímica.
A poesia de Andresen aspira à conquista do “reino”, comunhão ou antiga aliança
entre as coisas que ela encontra no mundo dos antigos, como o da civilização grega,
com a qual ela estabelece “vasos comunicantes” através da escrita da paisagem
mediterrânica, atualizada no Algarve. No entanto, como poesia crítica de si mesma, que
pensa sobre os próprios processos, ela contém já a consciência da cisão em relação à
origem e ao passado, demonstrando que toda unidade conquistada é provisória e nunca
total. A aliança se apresenta apenas como uma possibilidade de mediação, um “muro”
frente ao “mar”: passagem de “coisa em coisa”, mesmo que brusca ou momentânea,
entre hábitat e reino, parte e todo, cenário e paisagem.
Torna-se necessário adiantar que essa ligação procurada entre Grécia e Algarve
pertence, aliás, à segunda fase que identificamos no processo paisagístico de Andresen,
presente desde Livro sexto (1962) e que se contrapõe às paisagens inabitadas e
esteticistas da primeira fase, como dizia Pinheiro Torres. Essa segunda fase “humana”
da paisagem é na verdade anterior ao que estamos chamando de “paisagem da escrita”
(embora participe também dela), manifestada, de modo mais contundente, em
Geografia (1967) – ainda que em processo de constituição desde os primeiros livros. No
texto “Arte poética I” elas se cruzam, oferecendo influxos também à ideia de “reino” e
unidade indivisível a que aspiravam as paisagens “virginais” desde a primeira fase da
autora.
Nesse contexto, essa segunda fase, que estamos denominando “humana”,
buscava reconstituir um substrato humano e cultural que tem a ver com a herança
mediterrânica, ou seja, a criação de um eixo entre Grécia e Algarve, passado e presente,
através da geografia, da arquitetura, dos costumes e também da religião (visto que
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resquícios das antigas religiões pagãs sobreviviam também nos costumes e nas crenças
no Algarve, como descreve o poema “Senhora da rocha”, aludido a seguir),
responsáveis pela constituição de um território mediterrânico comum. Andresen não só
“povoava” suas paisagens predominantemente solitárias como também transformava o
território de fronteiras políticas (que separam o “ser” do cidadão, o ser do sujeito
histórico) em paisagem, num sentido mais aprofundado, com vistas para a dimensão
cultural da tradição em termos de história, gerações, linguagem, herança cultural.
Sophia Andresen criava, com isso, uma maneira de atualizar a Grécia, reinserindo o
Portugal da ditadura e da margem no centro do mapa de importância civilizacional na
Europa, ao mesmo tempo que respondia às exigências sociais da paisagem, aliando ética
e estética, projeto que, como vimos, era uma diretriz importante para os autores
investigados.
A mudança de polo da paisagem natural para a paisagem cultural pode ter sido
ocasionada pelo florescimento de uma nova consciência motivada por diversas razões,
entre elas, o estudo, por parte da autora, do tema da arquitetura tradicional portuguesa,
intensificado no período e bastante mobilizado para a formação desse eixo poético
referido entre Grécia e Algarve, projeto que conflui com o desejo de entrelaçamento
aludido acima entre paisagem real/histórica e paisagem espiritual/poética. Embora o
tema da mitologia grega apareça nos livros anteriores, a autora aprofunda a pesquisa do
passado da Grécia e da tradição portuguesa a partir dos anos 1960, gesto que pode ser
lido como uma maneira de criar sua própria linhagem poética, visto que, assim como
Eugénio, Sophia nunca participou de nenhum movimento ou corrente literária. Outro
fato é que ela passa a frequentar o Algarve na década de 1960, para onde ia com a
família durante o verão. Foi também nesse período que Andresen visitou a Grécia pela
primeira vez, aliás, na companhia de Eugénio de Andrade.
Nessa perspectiva, o muro, o mar e a ânfora adquirem disponibilidade de sentido
que passa também pelo cruzamento passado/presente, já que o mar constitui desde os
tempos remotos o centro de gravidade humana na região mediterrânica. O muro e a
ânfora apontam para aspectos construtivos, aliados, respectivamente, à escultura grega e
à arquitetura geométrica das cidades antigas, tradição presente tanto na Grécia quanto
no Algarve, com seus pátios quadrados e muros brancos.
Entretanto, apesar das ressonâncias constituídas na leitura conjunta da obra, os
três elementos apresentam também sentidos particulares no texto “Arte poética I”, uma
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vez que a escrita, mesmo quando repete dados, os atualiza, como disse a própria autora
no trecho acima.
No excerto acima, portanto, retirado de “Arte poética I”, a aliança entre as coisas
é apresentada como instância ameaçada: “túnica” sem costura, mas que mantém em
ausência suas marcas divisórias, fazendo lembrar que a inteireza é provisória. O mundo
“lá fora” do hábitat moderno já perdeu a conexão com a natureza e desconhece a
vivência da inteireza do homem antigo, inserido em uma comunidade de valores que a
todo tempo o religava a si mesmo e aos elementos. Ainda assim, a poesia é afirmada
como possibilidade de reencontro, dado que o contato com as palavras nuas nos leva à
interioridade das coisas, repletas de memória do ser – esta que, para Sophia, a despeito
da cultura atual, nunca perderemos.
Dentro da proposta de Sophia em “Arte poética I”, o muro surge alegoricamente
como uma espécie de “ruína” reerguida na perseguição metonímica de sua poesia, em
que cada parte passa imediatamente a revelar o todo, fazendo do hábitat um “reino”,
como diz o texto – ou uma “paisagem”. Desse modo, a “âncora” é, no final do texto,
colocada sobre o “muro” em frente ao “mar”: as imagens passam a adquirir conotações
simbólicas específicas ao universo poético de Sophia, conforme vão repetindo de
maneira reorganizada essa mesma geometria de equilíbrio e inteireza. Ânfora (palavra),
muro (eu, “mãos” que tocavam a sombra) e mar (elemento natural que invoca fortes
ligações com a infância, podendo simbolizar também, como vimos, o tempo/espaço
aprofundado) surgem em equilíbrio simbiótico, integrando vários sentidos, pois o mar
nos chega também pela audição, a ânfora e o muro pelo tato e pelo toque inteligível da
escrita, ou seja, produzem um pensamento que é sensível, um pensar com o corpo e com
as formas. Compõem um complexo de imagem, materialidade e som, assim como a
“palavra”. Justapostos, esses três elementos produzem uma imagem continuada, quase
cinética, visto que lançam mão de uma estratégia de montagem que sobrepõe fundo e
forma, retirando a estaticidade do muro e da ânfora, e submetendo-os à profundidade
móvel da paisagem, espécie de fluxo temporal que pelo elemento do mar permanece
como possibilidade de ação sobre o espaço, modificando-o constantemente, ainda que o
complexo imagético permaneça também como fundo perene.
A imagem trabalha a síntese entre condensação e expansão – “síntese” talvez
não seja um termo adequado, pois, como demonstra Daniel W. Gleason (2009), que
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aplica as conquistas das ciências cognitivas ao estudo da imagem pictórica, o que ocorre
quando lemos imagens justapostas não é bem uma síntese, apesar de termos a sensação
de uma anulação das distâncias, como acontece nessa imagem derradeira de Andresen,
que busca um equilíbrio entre os termos. O que acontece em nossa mente não é uma
fusão, mas uma alternação entre os elementos, de modo que somos levados a
estabelecer nexos analíticos e conceituais na composição de correspondências que se
dão na intermitência entre todos os elementos.
Assim, um esquema dialético como esse de Andresen não apaga, no fundo,
ligações em favor de outras, como acontece no processo de síntese, em que a
razão/lógica acaba por sobrepujar ou polir os excedentes a fim de construir um estágio
último em que podemos nos apegar como imagem. O processo dialético da imagem não
apaga as arestas. Não mina as reminiscências como faz a atividade da memória, que
recorta para reter, descartando todo o resto. A dialética na poesia produz o “entre”
através da justaposição ou entrechoque de tensões opostas, mas não produz sínteses. Ou
melhor, as sínteses são momentâneas, cambiantes, transferem-se entre os dados da
paisagem.232
Como é frequente na poesia moderna, a imagética de Andresen mantém as
matrizes visuais autônomas e esse é um dos efeitos que nos causam a sensação de
liberdade, dando vazão a certos desenvolvimentos imagéticos que não são visíveis, mas
tornam-se visíveis pelos nexos que damos aos elementos em série. Por conseguinte, não
há uma subordinação entre os elementos, os diversos sentidos e capacidades
cognitivas/perceptivas, mas uma coordenação deles, como é próprio da dialética
complementar.Temos, assim, o jogo entre o dizível e o visível, entre causa e efeito,
entre o todo e as partes, entre abertura e falha no próprio imaginar, entre analogia e
dessemelhança, entre continuidade e corte. O que resulta dessas operações é a
transladação constante que constitui o efeito da paisagem da escrita, em que o espaço se
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Como em “O sol o muro o mar”, poema incluído em Ilhas (1989), que traça imagem bastante
semelhante à de “Arte poética” acima, através da interposição de planos: “O olhar procura reunir um
mundo que foi destroçado pelas fúrias. /Pequenas cidades: muros caiados e recaiados para manter intacto
o alvoroço do início. /Exterior exposto ao sol, senhor dos muros os pátios dos terraços. Diz-se que para
que um segredo não nos devore é preciso dizê-lo em voz alta no sol de um terraço ou de um pátio. Essa é
a missão do poeta: trazer para luz e para o exterior o medo. Muros sem nenhum rosto morados por densas
ausências. [...] Muro branco que se descaia e azula irisado de manchas nebulosas e sonhadoras. No
promontório o muro nada fecha ou cerca. Longo muro branco entre a sombra do rochedo e as lâmpadas
das águas. No quadrado aberto da janela o mar cintila coberto de escamas e brilhos como na infância [...]”
(Andresen, 2011, p. 740).
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torna metáfora do tempo, e a subjetividade é transposta para a paisagem, apreendida em
termos de movimento e fluxo de imagens, e não de estaticidade.
É desse modo que podemos pensar na dialética própria da paisagem: cruzada,
dinâmica, que não apaga as contradições ou oposições nem eleva a uma síntese, ainda
que se organize em uma unidade. Assim, o muro, imagem essencialmente negativa no
primeiro parágrafo de “Arte poética I”, já que observa um espaço fragmentário,
projetando no sujeito a autoimagem da sombra, na qual ele não cabe por inteiro, é
revertido em imagem positiva ao fim do texto, porque contribui para a afirmação do
poético, convidando o leitor a habitar um espaço reintegrado. Mesmo que revertido em
algo positivo, permanecem no muro as marcas negativas, as sobrevivências da ruína, a
ideia de linguagem acossada e a interrupção no processo metafórico, o tolhimento da
subjetividade, do ser e da consciência do infinito, a provisoriedade da unidade
reconstituída.

4.
No artigo “Poesia e realidade”, publicado na revista Colóquio/Letras, em 1960,
Andresen também discorre sobre o processo poético e seus limites representativos,
dispondo de três acepções que se aproximam da imagem proposta em “Arte poética I”,
embora aqui sigam em linguagem dissertativa e não figurada: a primeira, “Poesia”,
grafada com letra inicial maiúscula, define-se enquanto realidade anterior e
independente do homem, ou seja, coincide com a beleza dos fenômenos naturais, do
universo e das coisas “em si”, possuindo existência total:
[...] Pois a Poesia é a própria existência das coisas em si, como
realidade inteira, independente daquele que a conhece. Porque não
somos nós que criamos o mundo. Se o poeta procura tanto a solidão,
não é só para fugir ao rumor e à agitação, mas também para ver as
coisas, quando elas estão sozinhas. A emoção que sentimos ao entrar
numa casa deserta ou num jardim abandonado é a emoção de vermos
como as coisas sem nós existem, na sua própria realidade, em si. É
com esse em si que o poeta quer entrar em relação (Andresen, 1960, p.
53).

A “poesia” com letra minúscula difere da “Poesia” com letra maiúscula por se
reportar à segunda instância da relação do homem com essa realidade anterior e
abrangente (“Poesia”), ou seja, a “vivência” das coisas e dos fenômenos: “a relação pura
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do homem com as coisas”. E “poema”, terceiro termo, implicaria a linguagem da
“poesia”: a construção, a transformação, a mediação do homem com a “Poesia”:
É só nesse sentido que poesia é poiein – criar. O poeta vê a Poesia,
vive a poesia e faz o poema. A Poesia e a poesia não são criação. São
realidade e vivência. Porém o poema é criação, é um objeto a mais no
mundo, uma realidade entre as realidades. Mas a finalidade do poeta
não é acrescentar objectos à natureza. O mundo não precisa nem de
retratos que o repitam nem de ornamentos que o enfeitem. [...]
Linguagem da poesia, o poema é mais do que uma expressão da
poesia. É uma realização, uma forma de transformar em coisa o nosso
amor pelas coisas. (Andresen, 1960, p. 55)

O processo é desdobrado em três etapas, cada uma representada por um verbo
diferente, referidos na primeira linha do excerto acima: ver, viver, fazer. E, logo em
seguida, pelos termos: realidade, vivência, criação. Não poderíamos relacionar essas três
etapas aos três elementos que compõem o complexo paisagístico em “Arte poética I”,
escrita dois anos depois? Mar, muro, ânfora? Em que o mar se identifica com o
absoluto, visualidade dialética e total, o muro com a experiência (do eu e também
histórica), e a ânfora ligada ao fazer da palavra?
Segundo a autora, no mesmo texto, o poeta cria porque quer estar unido à
realidade indivisível e total da “Poesia”. Contudo, a fusão desejada do poeta com a
“Poesia” é impossível:
A relação do homem com as coisas nunca é uma túnica sem costura.
Há sempre uma lacuna. [...] E é no momento desta lacuna que o
poema surge como um medianeiro (Andresen, 1960, p. 54).

Dentro desse quadro traçado pela autora sobre o fazer poético, em que ela utiliza
um vocábulo (“viver, vivência”) que poderia ser transposto para pensar sobre os termos
reivindicados por Collot (percepção, olhar, sujeito) na constituição do pensamentopaisagem, o muro pode ser pensado como imagem paradigmática, visto que, como
obstáculo, constitui a própria imagem da recusa ou impedimento ao sujeito “de entrar
em relação direta com esse si”, como dizia a autora no primeiro trecho transcrito do
artigo. Porém, dentro da concepção andreseniana, é dessa recusa ou dessa “lacuna” que
se faz o “poema”, “medianeiro” entre o poeta e a Poesia, ou entre o poema e a realidade
totalizante a que o artista aspira. O processo inteiro, aliás, das três etapas concebidas por
Andresen, é relacional e complementar.
O muro, imagem antes negativa do “limite” na primeira fase de sua poesia,
excluída do âmbito da paisagem do ser, passa a ser incluído na constituição da paisagem
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de “tradução humana” por volta dos anos 1960, em que passa a figurar, mais
frequentemente, como uma imagem de “mediação”. O limite dá lugar à mediação,
vamos dizer assim, a partir, principalmente, de Livro sexto (1962), volume reconhecido
pela crítica como representante de uma “viragem” em sua obra para uma atenção mais
diretamente empenhada em termos político-sociais.
O poema “Pátria” (Andresen, 2011, p. 429), incluído neste livro, e já bastante
analisado pela crítica, traz a imagem do muro nesse sentido, e se torna também o poema
que consideramos emblemático dessa tentativa de alargamento cultural da noção de
“Pátria” a partir do cultivo de um veio tradicional e antigo, mas que não deixa também,
como fica claro, de retratar o período histórico, com suas cenas de extrema miséria em
Portugal e profunda sensação de exílio – visto ser uma constante nessa poesia, como
temos dito, a alternância entre crise e resistência.
Neste poema, é possível detectar certa disjunção moral pressentida entre o
silêncio abstracizante e “límpido” das palavras e a descrição concreta dos rostos de
pessoas silenciadas pela condição permanente de miséria a que foram relegadas pela
política portuguesa. Cisão que também pode ser observada no poema “Grades” da
mesma série de “Pátria”, e que também trata da sensação de exílio233: “Quando a pátria
que temos não a temos /Perdida por silêncio e por renúncia /Até a voz do mar se torna
exílio /E a luz que nos rodeia é como grades” (Andresen, 2011, p. 432). Esses versos
reiteram a sensação de sufocamento no que concerne à constelação imagética usual da
poesia andreseniana, da luz, do mar, do vento – agora mais ressentidos do que sentidos.
O efeito de disjunção é mais explorado, contudo, em “Grades”, visto que, em “Pátria”,
há a tentativa de dispor dialeticamente duas ordens (aqui empregado no sentido
“positivo” do termo, relativo à tentativa de criar uma unidade a partir de contrários):
ética e estética, de maneira a se obter uma síntese ou uma terceira possibilidade
tomando como pressuposto o cruzamento de intensidades. De um lado, “Um país de
pedra e vento duro”, “terra negra” e “rostos de silêncio e paciência”. De outro, “Um país
de luz perfeita e clara”, “muro branco”, palavras límpidas e cheias de silêncio.
Apesar da tentativa de cruzamento, há aqui duas ordens de “silêncio” que não
parecem irmanar, embora o “muro branco” surja como uma imagem interseccionada,
233

Este é também o título de sua antologia de poemas políticos, ou seja, da recolha de poemas de
resistência escolhidos pela própria autora e publicada em 1970, em Lisboa, pela Publicações Dom
Quixote.
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podendo apontar tanto para a geografia da “pátria real” quanto para a geografia do
poema – “pátria” ou “paisagem” que se pretende criar, conceitos, aliás, irmanados
etimologicamente, visto que derivam ambos de “país”.
Neste livro, que inaugura uma nova ética do olhar que não se fazia presente nos
livros anteriores, o rasto negativo da “pátria” Portugal, com seus “muros brancos”,
“vento duro”, “grades”, “rostos de silêncio e paciência”, adquire peso, passando a
coabitar, no mesmo grau de centralidade, com a outra “pátria” do poema, feita de
palavras “deslumbradas”, geralmente ligadas à natureza ou à plenitude do ser, como
“água” e “casa”, presentes no poema. A proposta de uma fidelidade ao visível, à
realidade concreta e objetiva, torna-se mais inclusiva, visto que passa a voltar a atenção
para temas e fatos antes não contemplados ou cumpridos através da disponibilidade
usual da poesia de Andresen. Os versos enumerativos da penúltima estrofe entrecruzam
os dois âmbitos, da natureza à cultura: “pedra, rio, vento, casa”; do real histórico à
realidade do poema: “pranto, dia, canto, alento”; do universo individual e coletivo:
“minha pátria, meu centro”. O uso de palavras ambíguas, como “espaço”, “raiz”,
“canto” e de outras carregadas de sentido marcadamente social, como “pranto”, “canto”
e “dia”, demonstra-se bastante pertinente nesse sentido, por convocar uma duplicidade
que apela para a ideia unificadora de uma realidade tradicional e mais profunda do país,
a que tanto o ímpeto poético quanto o político desejam aceder enquanto projeto.234
Um verso bastante emblemático do muro em “Pátria” é “Pelo negro da terra e
pelo branco do muro” (2011, 429), que conjuga natureza e pátria, mímesis e poiesis,
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Outros dois poemas que destacamos dessa fase e que trazem a imagem do muro nesse sentido de
mediação e passagem de uma instância a outra é “Ressurgiremos”, também publicado em Livro sexto, em
que sublinhamos o verso “Ressurgiremos ainda sob os muros de Cnossos”, no qual o muro surge alinhado
à paisagem grega, cruzada ao final do poema com referências ao cristianismo: “Pois convém tornar claro
o coração do homem /E erguer a negra exactidão da cruz /Na luz branca de Creta” (2011, p. 399); e
“Nossa senhora da rocha” (2011, p. 451), publicado em Geografia, que de modo semelhante traça um
paralelo entre a paisagem cultural grega e a paisagem do Algarve, através do cruzamento de referências
religiosas, gregas e pagãs que configuram uma espécie de sincretismo na cultura atual algarviense.
Ecfrástico, o poema “Nossa senhora da rocha” descreve uma imagem da virgem talhada em madeira,
localizada dentro de uma capela branca em cima de um promontório no Algarve. Segundo um antigo
costume, de origem provavelmente pagã, a santa naquela praia é considerada a protetora dos pescadores,
tal como a deusa grega “Vitória”, que vinha talhada na proa dos barcos para guiar e proteger os
navegantes. O poema estabelece um paralelo entre as duas esculturas de frente para o mar e desenvolve a
comparação em termos da tentativa de antiga ligação com o “real”. A santa cristã na verdade tem um
“muro branco” à sua frente, comparado aos pátios lisos e brancos de outrora, que se interpõe diante de sua
ligação com o mar. Funciona como obstáculo, mas também como mediação. Dentro dessa equivalência,
os muros da capela surgem como ruínas, fragmentos de um espaço de coincidência e contiguidade, em
que prevalecia a antiga consciência do sagrado, tal como acontecia, segundo Andresen, nas cidades e nas
construções gregas. De modo paradoxal, o muro aproxima e afasta a santa “do grande espaço liso da luz
branca”, “do centro da exaltação marinha”, e do “antigo centro dos deuses deslumbrados”. A escultura
icônica da santa permanece, portanto, rodeada por muros, “imóvel muda atenta como antena”.
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composição naturalista da paisagem, acrescida da dimensão construtiva, no sentido
humano, arquitetônico, cultural ou artístico. O verso é depois escolhido pela autora para
cumprir a função de título de um artigo sobre arquitetura portuguesa publicado no ano
seguinte à publicação de Livro sexto, em 1963. Apesar de no título do artigo adquirir o
sentido de construção mais patente do que no poema, o verso torna-se, no conjunto, um
dos mais exortativos de sua poesia enquanto afirmação que se pretende total, porque
capaz de abranger as realidades humanas sem precisar hierarquizar dispositio e inventio,
mímesis e metamorfose, imagens primárias (construídas ou rememoradas, eikona) e
secundárias (passivas ou associativas, trazidas pela lembrança, eidola)235, poesia e
política, como acontecia nos livros anteriores.
Penso neste momento especialmente na terra do Algarve, com suas
praias, suas grutas, seus promontórios, seus muros brancos, sua luz
claríssima. É preciso não destruir essas coisas. É preciso que aquilo
que vai ser construído não destrua aquilo que existe [...]. Ao lado do
negro da terra é o homem que constrói o muro branco onde a luz e o
céu se desenham (Andresen, 1963) 236.

O elemento construtivo do muro implica intencionalidade, mas jamais se desliga
dos elementos naturais, da pedra, da cal e da luz; integra-se à paisagem natural, mas
também a reelabora, participando de sua composição. De fato, o muro branco observa
passagem que vai do estado de natureza ao estado de paisagem: e é no estado de
paisagem que os elementos naturais adquirem projeção de “beleza”. Na paisagem,
homem e natureza encontram-se. De modo paralelo, é através da linguagem que a
imaginação dos espaços se amplia, que o espaço manifesta em seu esplendor o
entrecruzamento dos sentidos. O muro figura como produto elaborado no processo de
transição do estado de caos da natureza – muitas vezes referido em sua poesia em
termos de fúria, noite que devora, “sombra azul do Minotauro insaciável” – para a
ordem singela, equilibrada e humana de cidades como a pequena Lagos, branca contra a
terra dourada do Algarve, onde Sophia Andresen passava as férias com a família a partir
dos anos 1960.
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Eidola, isto é, imagens associativas, lembranças reproduzidas pela memória; e eikona, imagens
propositadamente inventadas pela memória e pela percepção que promovem a passagem da visão da
memória natural à memória artificial, como explica Joana Matos Frias (2006, p. 113).
236
Távola Redonda, nº 21, janeiro de 1963.
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5.
O tema da arquitetura portuguesa tradicional, aprofundado pelo substrato
histórico mediterrânico, revela-se pertinente para a autora, portanto, como um modo de
entrelaçar a preocupação humana e ética com a pesquisa formal e estética, procurando
demonstrar que ambas andavam juntas sobretudo no caso dessa tradição mediterrânica
escolhida pela autora, anterior à cultura dos divórcios e impossessões que,
modernamente, se instituiu com a industrialização, a proeminência da ciência e dos
avanços tecnológicos e a produção compartimentada do saber. O estudo da arquitetura
também acabava por propor revisões aos modos essencialmente negativos com que a
autora tratava a cidade na fase anterior.
Assim como a paisagem nesta obra tão sensível ao espaço, noções de
arquitetura, elementos e princípios funcionam como uma espécie de quadrante que, ora
de maneira conceitual e teórica, ora de maneira figurativa, propõe refletir sobre questões
de consciência poética, como pudemos observar em inúmeros exemplos, desde poemas
mais reflexivos até a conhecida série “Arte poética”, que, como dito, se trata de uma
coleção de textos em prosa escritos a partir dos anos 1960 e incluídos posteriormente na
edição de sua poesia reunida, Obra poética. Ou no seguinte trecho de “Falar do que vi”,
depoimento publicado em 1990, em que a autora relata, em termos arquitetônicos, uma
de suas primeiras experiências poéticas na infância, transcorridas em leituras com o avô
materno:
Camões parecia-me um palácio de vidro, transparente, luminoso
atravessado por uma luz doirada.237

Ao lado dos dados espaciais, capazes de transportar à palavra a ideia de
amplitude, experiência corporal, envolvimento dos sentidos com o mundo físico, a
autora supõe que a vivência da poesia necessita também de dados visuais para poder ser
traduzida, como no trecho seguinte, que descreve o contato com a poesia de Antero de
Quental: “Em Antero, a luz era diferente, uma luz atormentada, cheia de clarões e
sombras”. Ao fim do relato, a relação estruturante entre poesia, arquitetura e visualidade
é desenvolvida em termos mais teóricos, em que a autora mescla conceitos de tradições
distintas, como mímesis e metamorfose, sem deixar de lançar mão de formulações
metafóricas:

237

Relato “Falar do que vi”, publicado na revista Ler, agosto/setembro de 1990.
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E também a arquitetura do meu país foi para mim mestra e musa:
estilo manuelino: gruta povoada de corais e índicas memórias, pedras
claras na luz marinha, contorno de espumas, mimésis, metamorfose,
eflorescência da errância e da memória, forma construída pela
diversidade das formas. Influenciada fui também pela beleza única e
espacial dos antigos solares portugueses, onde, mesmo nos mais
barrocos, há algo de nu e despojado e onde a arquitetura é uma arte
poética, uma dicção, lírica, clara e nítida: é assim que eu gostaria de
escrever. E se a Grécia muito me apaixonou e ensinou, essa paixão
nasceu no contexto do meu país: praias luminosas, friso das espumas,
montanhas quentes de sol, videiras, muros brancos, cal e sol, pequenas
azeitonas pretas na palma da minha mão, sombra leve da oliveira. Falo
do que vi (Andresen, 1990).

Além do modo expositivo como vem disposto acima, o cruzamento entre escrita,
arquitetura e visualidade é explorado formalmente em diversos níveis – desde o
vocabular, em que se mesclam termos arquitetônicos (friso, solar, manuelino, barroco,
muro) com um repertório de elementos tradicionalmente líricos (musa, “eflorescência
da errância e da memória”, dicção, etc.) – até o de uma densa imagética que privilegia a
dimensão visual da experiência poética. E também no uso de sutis quiasmos como
“pedras claras na luz marinha” (que podia ser lido em sentido cruzado: pedras marinhas
na luz clara), na mistura entre o sólido e o etéreo de “friso das espumas”, “montanhas
quentes de sol”; na combinação do peso com a leveza em “sombra leve da oliveira”;
entre o claro e o escuro de “azeitonas pretas na palma da minha mão”; na exploração da
contiguidade entre diferentes ordens da visualidade, como “cal e sol”, isto é, de um
lado, uma concreção visual que admite até uma qualidade tangível ou plástica, e, de
outro, virtualidade: olhar que capta a matéria e olhar que capta a energia238. Entre esses
dois polos imagéticos, cal e sol, gera-se uma brancura contígua, aqui representada pelo
“muro branco”, espécie de intermédio ou excesso que propõe pensar, no caso deste
trecho mais conceitual, as fronteiras entre a dimensão verbal e visual em sua poesia.
Entre palavra e espaço. Poesia e vivência das coisas propriamente ditas. Imitação e
transformação. Natureza e Cultura. Relações dialéticas que não implicam uma
interrupção estanque entre um estado e outro, mas continuidade e intersecção, embora o
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A distinção entre matéria e energia aqui é metafórica, visto que a luz, segundo as leis da física, pode
ser caracterizada tanto como energia quanto matéria, pois se propaga através de ondas eletromagnéticas
pelo espaço, mas se comporta como corpo ou partícula quando incide em superfícies. Do mesmo modo, a
cor branca da cal ou qualquer outra cor também pode ser pensada como condensação de energia e
matéria. A imagem do muro aponta para essa dualidade metafórica que procura responder antes às
diferentes ordens da visualidade.
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muro pareça aludir também a uma espécie de intervalo lacunar ou vazio, como temos
visto.
Nessa relação entre paisagem e arquitetura, em que se conjuga mímesis e poiesis
(ou “metamorfose”, como alude a autora), o “muro branco” possibilita passagens e
simultaneamente introduz lacunas – tradução particular de Andresen para a relação
ambivalente entre crise × resistência, bastante comum no período e eixo norteador de
nossa análise comparativa.
É nesse percurso cada vez mais conceitual que vai da natureza ao diálogo
interartístico da poesia com a arquitetura e com as artes plásticas, como vimos, ou com
o pensar sobre arte poética, que o muro passa a figurar como imagem operatória na
“paisagem da escrita” em Geografia. Este livro, dividido em sete partes que
estabelecem um itinerário da escrita, passando pela reflexão sobre o papel da memória,
da linguagem, do poeta diante das adversidades, da paisagem e da experiência, promove
também um tratamento cada vez mais puro e conceitual do espaço, seja da paisagem,
seja da arquitetura, em correlação direta com a atividade da escrita, como no verso “a
arquitetura escreveu a sua própria paisagem” (2011, p. 516), em que os três termos se
encontram ligados – temos aqui mais uma tríade de “Arte poética I” que pode ser
relacionada ao mar (paisagem), ao muro (arquitetura) e à escrita (ânfora).
Muitos poemas do livro desenham uma espécie de geometria do quadrado,
imagem conceitual bastante reverenciada enquanto figura de perfeição, porque observa
o ideal de construção, logos, abertura e claridade, conjugando, dialeticamente instâncias
interiores e exteriores, luz e sombra, “indivíduo e cosmos”:
Quadrado
Deixai-me com a sombra
Pensada na parede
Deixai-me com a luz
Medida no meu ombro
Em frente do quadrado
nocturno da janela
(Andresen, 2011, p. 465)

O sujeito encontra-se no centro do quadrado: de um lado, a parede branca da
casa, de outro, a janela e a noite enquadrada por ela. O quadrado encerra, trabalha
geometricamente o limite, os “centros” perceptivos da escrita – mundo “interior”,
calmo, de recorte límpido e claro –, mas concomitantemente promove abertura através

285

de trânsitos entre os diversos ângulos: não uma abertura desmedida, portanto, mas
conseguida pelo senso de proporção e cálculo, pela interação dialética dos ângulos e
pontos de visão, pelo equilíbrio dos sentidos, pelo trabalho do logos, que a partir de um
senso construtivo e geométrico do espaço depreende a “saída” do labirinto (em prol da
clareza e da limpidez do espírito). O quadrado, assim como a cidade de “Pedra e cal”,
contém luz, consciência, construção da “brancura”, ao mesmo tempo que encerra a
“sombra”, a noite, os labirintos, “os olhos das moiras”. No centro do quadrado tanto a
luz quanto a sombra se conjugam na dialética da paisagem, pautada pela perspectiva,
pela geometria do olhar racional e construtivo. A luz e a sombra derramam-se no
“centro” nas mesmas quantidades. A noite é medida pela janela, e a luz, “medida no
ombro” do sujeito. A dialética da paisagem encontra um senso de harmonia e precisão
que se dá através da intersecção de forças opostas que afetam umas as outras, medem-se
umas pelas outras, criando simetria e equidade que se relaciona à “forma justa” da polis.
O ideal de justiça impõe um modelo não só estético, mas também ético, determinado
pelo ideal de equanimidade social, pela conjugação da urbs à civitas (comunidade)
(Ceia, 2013, p. 104).
Nessa conjuntura, o muro, assim como a parede do quarto, pode ser lido como
uma das laterais do quadrado, figura geométrica ligada às praças e ágoras das cidades
antigas, ao quintal da infância onde brincava o sujeito, aos espaços da casa e do quarto,
ambiente da escrita. Como o “círculo do real”, o quadrado dramatiza o conflito dialético
entre interioridade e exterioridade do poema, e ritualiza a depuração da forma.
A escrita de Andresen vai gradualmente desenhando, portanto, uma espécie de
figura da pureza, da qual o leitor passa a ser cúmplice, muitas vezes através do que
parece ser o olhar remanescente de uma criança. O muro ergue-se nesse contexto como
reminiscência ou ruína de um mundo interior ricamente construído na infância.

Pudesse eu reter o seu fluir, ó quarto.
Reter para sempre o teu quadrado branco
Denso de silêncio puro
E vida atenta
(Andresen, 2011, p. 488)
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Nono capítulo

O muro como elemento disjuntivo em Eugénio de Andrade
A poesia seria o interrogar do mundo, uma procura e uma resposta
para certas coisas da vida, mas há muitas perguntas e muito poucas respostas.
(Eugénio de Andrade, Macau, n. 29, p. 24)

1.
Foi Jorge de Sena um dos primeiros críticos a falar de “unidades de tom” 239 em
livros do poeta português e amigo Eugénio de Andrade, chamando a atenção para a
comparação entre a primeira edição de As mãos e os frutos e a versão revisada e
incluída em Poemas (1945-1965), reunião de sua obra publicada em 1966, para a
existência de “um aparentamento expressivo” em poemas de certos grupos ou
sequências240, numa atitude artesanal que se inseria na tradição “simbolista-esteticistavanguardista, fiel ao uso de esquemas regulares ou afins”.
Anos depois, em uma entrevista concedida no fim dos anos 1960, o próprio
Eugénio afirmava haver em cada um de seus livros uma unidade de tom e de inspiração
que, embora não perdesse de vista a força-forma de cada poema, nem estruturasse um
todo orgânico, como se as partes remetessem umas às outras dentro de uma arquitetura
cerrada, permitia, no mais das vezes, uma leitura conjunta dos poemas241. De fato, em
livros como As mãos e os frutos, Coração do dia ou Mar de setembro é possível
identificar certas ondulações ao redor de signos centrais242 e cadeias imagéticas que se
239

É nesse sentido que situamos também a frase “A sua poesia carregada de metáforas, quando o próprio
poema não é todo ele uma”, que Jorge de Sena produziu sobre a poesia de Eugénio para um verbete de
Líricas portuguesas, importante antologia da poesia portuguesa que Sena preparou em 1958. Vol. II.
Lisboa: Edições 70, 1984.
240
Jorge de Sena observou que cerca de quarenta por cento das composições do livro, representadas por
duas sequências de poemas, sofreram modificações, permanecendo o restante praticamente intocado, o
que indicaria a existência de “aparentamento expressivo entre os poemas de certos grupos [...] para lá da
unidade de tom que é sem dúvida uma das razões do sucesso da colectânea”. Em “Observações sobre As
mãos e os frutos”, 21 ensaios sobre Eugénio de Andrade. Porto: Editorial Inova, 1971, p. 268.
241
Eugénio de Andrade revelou a existência de uma “unidade poemática” em cada um dos sete livros da
coletânea na entrevista “Da palavra ao silêncio”, recolhida em Rosto precário. Poesia e prosa. Vila da
Maia: Imprensa Nacional, 1980, p. 302.
242
“Signo” no sentido da disposição imagética na obra. Nossa dissertação de mestrado, intitulada “‘Com
palavras amo’: um estudo das imagens em poemas de Eugénio de Andrade”, investigou a disposição
imagética e os signos postos em “rotação” nos sete livros da coletânea Poemas (1945-1965), reunião da
primeira fase de sua poesia, publicada em 1966. Fazemos algumas remissões à dissertação em que
chamamos de “signos” as imagens mais recorrentes e predominantes em cada um dos livros. Empregamos
o termo tal como desenvolvido por Octavio Paz em “Signos em rotação”, e também em O arco e a lira
(1982) e Os filhos do barro (1984), obras em que o autor identifica algumas das circunstâncias com que
os poetas modernos passam a se defrontar, como a “perda da imagem do mundo”, a “crise dos
significados” e o “aparecimento de um vocabulário universal, composto de signos ativos: a técnica” (Paz,
1982, p. 317). Diante da desagregação do tempo e do espaço, da dissolução das verdades e dos
significados permanentes, diante da expansão da consciência do “eu” e do enfraquecimento do “tu” no
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repetem, se desenrolam, se confrontam, possibilitando, não raro, andamentos narrativos.
O constante regresso implícito ou explícito de signos e imagens que refletem todos os
demais adia os sentidos para uma leitura que se quer cada vez mais ampla, transpondo
os elementos e os temas da poesia eugeniana para a problemática geral da arte poética.
Assim, se em cada um dos livros a poesia eugeniana percorre ímpetos cíclicos e
repetitivos, em uma análise do conjunto os ciclos se revelam abertos, propõem
modulações de sentido, movimentos de expansão, e a escrita eugeniana desponta em seu
caráter mais errante, instável e autorreflexivo.
Nesse contexto de uso operatório de recorrências e repetições gradativas, a
mudança não constitui propriamente um desligamento ou uma ruptura, mas um
reencontro. Sua poesia persegue, na transformação, a possibilidade de identificação e
permanência, e assim constrói, por meio da continuidade dos elementos, um movimento
cuja variação desperta séries de associações e ressonâncias. Desse modo, como o
próprio poeta dizia, não se pode pensar em viragens de livro a livro, mas em um “cioso
e lento processo de assimilação e depuração onde, de obra em obra, para lá de todas as
experiências, se oiça ressoar a música que um dia nos fascinou” (Andrade, 1990, p.
287). Do mesmo modo, é frequentemente pelo processo de repetição gradativa que se dá
cada transformação ou metamorfose, de poema a poema, livro a livro.
Talvez considerando esse gesto abrangente de sua poesia, híbrido de entrega e
vigília, reencontro e transformação, Eugénio de Andrade tenha se privado de utilizar
designações mais comprometidas teoricamente, como signo, imagem, metáfora ou
símbolo, tendo optado, nas ocasiões em que escreveu sobre sua poesia, pela
simplicidade e inteireza do termo “palavra”, encontrado em excertos críticos,
entrevistas, textos de arte poética e poemas metarreflexivos como:
Havia
uma palavra
no escuro.
Minúscula. Ignorada.

horizonte da comunicação, a imaginação poética se defrontaria com o desafio de redescobrir o mundo
como “presença” e relação de “outridade”. Assim como “luzes que brilham e apagam sucessivamente”, os
signos estariam a girar, no poema moderno, em busca de um significado. Nesse sentido, podemos ler as
imagens mais recorrentes dentro da complexa cadeia imagética eugeniana como “signos carregados”,
como também denomina Luís Miguel Nava, “Dado que parecem transportar em si uma forte carga,
geralmente positiva, que lhes confere um estatuto especial e lhes permite ocuparem, em determinadas
circunstâncias, o lugar das outras” (Nava, 1987, p. 32).
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Martelava no escuro.
Martelava
no chão da água.
Do fundo do tempo,
martelava.
Contra o muro.
Uma palavra.
No escuro.
Que me chamava.
(Andrade, 2015, p. 29)243

O surgimento da palavra poética é referido em termos de germinação, como no
verso “no chão da água”. A poesia eugeniana frequentemente se vale dos processos
naturais para tratar da poesia, como se o espasmo inicial da matéria metaforizasse o
começo absoluto, gesto de criação e encontro entre palavra, homem e elementos
naturais. O poema alude também ao processo repetitivo de sua poesia, lançando mão de
um vocabulário reduzido. O muro pertence a esse vocabulário insistente, que retorna de
poema a poema, atravessando livros separados por décadas. É uma “palavra”, como
queria Eugénio, mas nem por isso se reduz à sua inteireza e simplicidade. Em sua
dimensão retórica, remete a uma série múltipla de relações imagéticas, espaciais e
figurativas, mesmo quando se propõe nos limites do literal. Pode motivar algo no poema
ou perturbar a leitura, sem necessariamente se relacionar com os sentidos finais do
poema ou da organização dos poemas no livro como um todo.
Aliás, o muro frequentemente se apresenta como um elemento disjuntivo dentro
da dinâmica fluida da poesia eugeniana. Muitas vezes surge como um ponto cego, um
sinal de mudez, como no poema acima, espécie de fissura na concepção totalizante
dessa poética, na contramão dos processos imagéticos pelos quais essa obra busca
movimento, expansão e abertura. Nesse poema, é uma “palavra” que obstrui a
“palavra”, podendo ser lida como uma metáfora para a não metáfora, ou como uma
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A Assírio & Alvim publicou nova edição dos livros de Eugénio de Andrade, como é o caso de Matéria
solar (2015), ao qual pertence o poema acima. Nem sempre, contudo, teremos acesso às edições mais
recentes da Assírio, visto que ainda não estão disponíveis no Brasil. Com isso, citaremos também, quando
necessário, edições mais antigas de sua obra poética reunida, como Poemas (1966), publicado pela
Portugália Editora, Antologia breve, da Editorial Inova (1972), e Eugénio de Andrade, Poesia e Prosa
(1980), publicado pela Vila da Maia: Imprensa Nacional, ou ainda Poesia e prosa, em dois volumes, da
Limiar (1990), que contém entrevistas e trechos em prosa.
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imagem fixa, espécie de matéria morta, cuja espessura realista se contrapõe à “palavra
do poeta”244, fluida, pulsante, “minúscula e ignorada”.
A repetição, em todo o poema, do vocábulo “escuro” cessa somente na terceira
estrofe, em que se alterna com “muro”, propondo modulações de sentido entre a ideia de
fundo e superfície, desmedido e limite, inacabamento e forma, ausência e presença. As
sílabas fechadas de ambos os termos promovem também contraste com o padrão aberto
com que se evoca a “palavra”, entre “ignorada”, “água” e “chamava”, contribuindo com
a tensão disjuntiva proposta pelo poema, associada à irrupção do poético.
A segunda e a terceira estrofe estabelecem um paralelo entre as imagens “chão
da água” e “muro”: a “palavra minúscula e ignorada” martelava “no escuro” contra “o
chão da água” e também contra o “muro”, apesar da oposição radical entre os elementos
– a fluidez e a maleabilidade da água contrapostas à estaticidade do muro –, o paralelo
estabelecido entre os dois promove uma espécie de suporte visual para a irrupção da
“palavra”, referida também em termos de som (em “martelava” e “me chamava”).
Assim, no microplano dialético da imagem, em “chão da água”, a combinação
da “água” com o “chão”, cuja superfície é também lisa, rígida e limitante como a do
muro245, cria um terceiro termo que pode ser lido como indício de que o poeta buscou o
elo entre os dois elementos opostos. Aproximadas pela disposição dos versos nas
estrofes, o chão da água e o muro estabelecem uma espécie de continuum visual de
superfícies que paradoxalmente promove uma relação sonora, compondo uma imagem
acústica.
Esse intercâmbio é comum na poesia eugeniana, que persegue uma aproximação
sinestésica com a música através da criação de representações visuais para relações
sonoras, conferindo a elas uma gama de traços, espessuras, cores e andamentos capazes
de evocar maior sutileza quanto à distinção de tons e sonoridades diferentes. Um
exemplo é o “rumor da água”, que, pela recorrência com que ocorre, pode ser lido como
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“Palavra do poeta” é expressão utilizada por Eugénio de Andrade em textos de arte poética, como
“Poética”: “É contra a ausência do homem no homem que a palavra do poeta se insurge, é contra esta
amputação no corpo vivo da vida que o poeta se rebela”. Ou em: “A palavra do poeta, tão fiel ao homem,
acaba por ser palavra de escândalo no seio do próprio homem” (Andrade, 1966, p. 10).
245
“Mar chão” em Portugal significa mar calmo, sem ondulação. A locução neste poema também pode
acenar nesse sentido, para além do “fundo” do mar ou do rio, como tendemos a interpretar no Brasil. Em
ambos os casos, no entanto, a combinação dos termos nos leva a imaginar uma superfície lisa, como a do
muro.
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alusão vibrante à linguagem poética; ou o termo “escuro” no poema acima, que sugere
visualmente a ausência de som ou mudez da palavra.
O poema de Eugénio procura, por conseguinte, contornar as diferenças que se
dão no plano concreto ou visual entre as imagens, para criar, a partir das tensões
identificadas, uma disponibilidade outra, seja no plano da sonoridade, seja no plano da
visualidade abstrata e inteligível.246 Dessa maneira, o que as imagens recusam no plano
sensorial é posto em desenvolvimento (ou relação de encontro) no plano inteligível,
criado a partir de associações imaginativas e afinidades por vezes inusitadas,
promovidas pelo intercâmbio entre diferentes visualidades e também entre plataformas
artísticas ou sensoriais distintas.
Desse modo, apesar das obstruções à palavra, encenadas metaforicamente pelos
limites propostos pelas imagens do muro e do “chão” de água, o poema metarreflexivo
de Eugénio de Andrade nos dá a ver o modo como a linguagem poética se serve também
do intercâmbio colaborativo entre tensões e plataformas distintas. A imagem poética é
pensada como a realização de um trânsito, como parece nos dizer o poema. Mesmo as
imagens fixas, estereotipadas, mecânicas ou estáticas, como a do muro, tão repetitivas e
padronizadas na caracterização da cidade ou dos espaços sociais, quando transpostas
para a poesia, implicam passagem, e não repouso. As tensões tornam-se constitutivas.
As noções contraditórias de limite × transporte, estaticidade × movimento, simultâneo ×
sucessivo problematizadas no poema de Eugénio de Andrade são coordenadas
constantes em sua obra poética.
Nesse sentido, Andrade se vale do trânsito intersemiótico entre plataformas
distintas (som/imagem) de modo a reverter imagens visualmente estáticas e negativas
como a do muro em trânsito sonoro e positividade metafórica, que aponta para a
potencialidade criadora da palavra poética. A ênfase se dá na possibilidade da passagem
da energia criativa.
Um dos gestos mais frequentes na poesia eugeniana é refazer o caminho da
gênese poética, desdobrando e dispondo seus constituintes mínimos, geralmente
metaforizados por imagens orgânicas, para que o leitor possa percorrer o poema e
vivenciá-lo em sua condição ontológica. Assim, é muito comum que a origem da
palavra poética seja referida ora em termos de luminosidade: “estrelas de oiro”,
246

No entanto, é importante dizer que sua poesia inverte planos tradicionalmente aferidos pela concepção
metafísica ou mística, estabelecendo ênfase e prioridade ao dado concreto que envolve a materialidade do
corpo, dos elementos, da visualidade, da palavra e do desejo. O plano inteligível não remete a uma
realidade outra, mas tem o intuito de aprofundar o real através do cultivo do sensível.

291

“manhãs mais limpas”, “lume”, “luz abrindo”, “ardor do sol”; “luz tropeçando nas
esquinas”, ora em termos de música: “som do harmônio”, “ciganos a cantar”, “assobio”,
“uma mulher a cantar”, “rumor”, “melodia distante mas segura”, “noites rumorosas de
águas matinais”, etc. Eis as unidades elementares da palavra, imagem (luz) e som, que,
durante a gênese da palavra, encontram-se ainda apartadas. O poeta frequentemente
distingue as unidades no momento imediatamente anterior à união vigorosa que ambas
realizam para formar o substancial de sua poesia: “Por isso escrevo esta elegia, /como
quem oferece a luz dos olhos” (1966, p. 119)247
Em outras composições, é possível observar esse mesmo movimento reverso, em
que o poema se desdobra à origem a fim de distinguir as suas “unidades elementares” e
talvez investigar, retroativamente, representações da memória, em suas ligações com o
fazer poético.
Esse é o caso, por exemplo, dos poemas dedicados à figura materna, que se
concentram, sobretudo, em Os amantes sem dinheiro (1950), tornado segundo livro do
autor – após a decisão de eliminar os primeiros títulos de sua juventude, Narciso (1940),
Adolescente (1942) e Pureza (1945), da reunião de sua obra completa, publicada pela
primeira vez em 1966 pela Portugália Editora – e Coração do dia (1958), quinto livro
de sua obra dedicado à memória da mãe recentemente falecida. O muro aparece pela
primeira vez neste livro de 1958, em poemas devotados à descrição de fotografias do
passado, em que a imagem parece remeter tanto à descrição dos espaços (ora como um
quintal

da

infância,

ora

em

referência

aos

espaços

sociais

negativos

e

compartimentados) quanto à própria moldura do retrato:

Coração do dia
Olhas-me ainda, não sei se morta:
desprendida
247

Na criação da correspondência entre escrita e natureza, o diálogo intersemiótico se dá também, e
principalmente, entre os âmbitos da poesia e das ciências naturais, como vimos no capítulo teórico da
tese, que cita o crítico Lubomir Dolezel. Em A arte poética ocidental (1990), Dolezel, ao tratar da
questão, menciona a morfologia de Goethe, publicada em 1790, como obra fundante dessa tradição,
constituída no âmbito da ciência, mas posteriormente aplicada à poética. No modelo de Goethe, a
metamorfose é a força motora de qualquer mutação estrutural na natureza, geradora da “variedade
individual dentro do proto-tipo invariante” (1990, p. 100). Goethe teria estabelecido um sistema a partir
de três conceitos básicos: estrutura, proto-tipo e metamorfose, a partir dos quais a vida na natureza
consistiria “na decomposição da unidade e na unificação das partes divididas”, modelo que teve
repercussão no estudo da literatura do século XX, assim como também na constituição de poéticas
modernas, como é o caso da de Eugénio de Andrade.
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de inumeráveis, melancólicos muros,
só lembrada
que fomos jovens e formosos,
alados e frescos e diurnos.
De que lado adormeces?
Alma: nada te dói?
Não te dói nada, eu sei!
Agora o corpo é formosura
urgente de ser rio:
ao meu encontro voa.
Nada te fere, nada te ofende.
Numa paisagem de água,
tranquilamente,
estendes os teus ramos
que só a brisa afaga.
A brisa e os meus dedos
fragrantes do teu rosto.
Mãe, já nada nos separa.
Na tua mão me levas,
uma vez mais,
ao bosque onde me sento
à tua sombra.
‒ “Como tu cresceste!”
suspiras.
Alma: como eu cresci!
E como tu és,
agora,
pequena, frágil, orvalhada.
(Andrade, 1966, p. 157)

Cotejado com outros poemas sobre a figura materna, como “Retrato” (no quarto
livro, Até amanhã – de 1956) e “Poema à mãe”, que também trata de um “retrato”, em
Amantes sem dinheiro – de 1948, este poema admite uma leitura “ecfrástica”, vamos
dizer assim (de uma fotografia real ou imaginária), sobretudo na primeira estrofe, em
que o sujeito também parece observar, como nos demais, uma fotografia antiga da mãe
– em que “muros” podem se tornar imagem duplicada porque se reporta ao cenário
espacial do retrato e simultaneamente às “molduras” da foto. O canto persegue, no
entanto, um rosto “mais profundo” da mãe, unida agora aos elementos, à paisagem de
água: “o corpo é formosura/ urgente de ser rio” – “ser” aqui também adquire
ressonância “dupla”: como verbo e como substantivo. A morte é encarada como
libertação. “Nada dói”, “fere” ou “ofende”. Nas águas do canto, o sujeito se sente
reencontrado com a mãe: “já nada nos separa”. A mãe (amor), a água (natureza) e a
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linguagem (poesia) compõem uma estrutura circular de sentido; tornam-se
intercambiáveis e propõem reversão das divisões representadas pelo “muro”.
O elemento água torna-se o “signo central” deste livro, Coração do dia, que se
apresenta também como metáfora orgânica para o canto poético. Em cada um dos livros
de Eugénio de Andrade que seguem uma estrutura composicional bem marcada, há um
fio condutor temático, encenado pelo que denominamos de “signo central”, imagem
mais recorrente ou mais emblemática que as demais, apresentada, geralmente, no poema
homônimo ao livro (como é o caso do poema acima) e também no poema de abertura do
livro.
Quase sempre metáforas orgânicas (com exceção de alguns títulos, como As
palavras interditas (1951), livro dedicado ao ambiente da cidade, que desenvolve o
signo do “barco”, e Matéria solar (1980), que, como veremos, é o “muro” que pode ser
lido como signo central), os signos centrais se repetem dentro de cadeias imagéticas
também recorrentes, mas que, através de modulações, vão compondo ondulações de
sentido, de certo cariz narrativo, geralmente dedicado a desenvolver uma história de
amor (no caso de Coração do dia, é o amor materno), que, assim como os ciclos
naturais, é descrita desde o nascimento, passando pelo auge da fruição ou epifania
amorosa, até o seu término, interrupção ou decadência. O tema do amor (por vezes na
vertente do desejo) torna-se, portanto, narrado em coincidência com a natureza e
também em coincidência com o desenvolvimento da linguagem poética, visto que o
ímpeto poético é motivado pela vivência do amor e pela vivência da natureza.
A consciência da passagem do tempo, topos tradicional ligado à vivência da
natureza, torna-se, assim, uma constante em sua obra, experimentada, não raro, com
melancolia e sentimento de perda, ao mesmo tempo permitindo a fruição plena do
instante. Sua poesia traça, portanto, um percurso dialético entre nascimento × morte,
juventude × decadência ou juventude × velhice, plenitude × ausência, epifania ×
melancolia, vivência ontológica da palavra × tautologia – cujo polo final quase sempre
metamorfoseia um novo ciclo (ou antes uma espiral), como na metáfora do fruto, por
exemplo, descrito no decorrer dos poemas em As mãos e os frutos (1948) desde o
germinar, passando pela entrega à árvore, ou auge da maturação, até o apodrecimento,
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que faz com que se desprenda, contudo, nova semente, em metamorfose ou transladação
constante.248
O poeta português recupera, por conseguinte, a metáfora orgânica,
frequentemente emprestada para apresentar sua concepção do poético, fundamentando
sua imagética em uma rede complexa de “unidades” organicamente estruturadas que
almejam transfigurar o elemento transitório em energia permanente. O poeta dá ênfase
ao caráter de constante alteração das “unidades” poéticas, pertencentes a um domínio
essencialmente instável, delineado por frequentes deslocações dentro de uma complexa
rede de referenciais. Nessa perspectiva, ele assume a tradição do modelo orgânico, que
oferece a vantagem de dar a conhecer os constituintes mínimos e as forças germinadoras
do poético, os quais, em constante transformação, nos conduzem ao horizonte infinito
de novas substâncias em combinação.
Na constituição de elos entre natureza, escrita e amor, o percurso dialético da
poesia eugeniana adquire uma estrutura tríade, como vimos acontecer também na poesia
de Andresen. Ou seja, o cultivo de uma dialética complementar e relacional no plano da
imagem, que combina e alterna oposição e complementaridade, permitindo uma
“transladação” das estruturas, deixa ver os constituintes mínimos do processo.
Possibilita novas escalas de observação, de modo que os elos e intervalos, as pulsações
mínimas do “entre” que se instauram entre os pares ou tensões estabelecidas se tornam
visíveis e adquirem autonomia.
Não à toa, a estrutura binária e tensionada “implode”, vamos dizer assim, em
tríades, nas quais a imagem do meio adquire relevância, porque representa a
“passagem” ou o “trânsito”. A tríade da dialética complementar não é a mesma que a da
dialética hegeliana, estruturada entre tese, antítese e síntese, visto que o terceiro e último
termo não realiza uma fusão entre os dois primeiros, mas um novo acréscimo,
248

Compare o poema de abertura de As mãos e os frutos (1948), que situa a plenitude do fruto em relação
à plenitude da entrega amorosa, vindo a cessar um ciclo anterior de mágoa e solidão: “Só as tuas mãos
trazem os frutos. /Só elas despem a mágoa /destes olhos, choupos meus, /carregados de sombra e rasos de
água. //Só elas são /estrelas penduradas nos meus dedos. / − Ó mãos da minha alma, flores abertas aos
meus segredos!” (Andrade, 1966, p. 17); e o último poema do livro, que trata da decadência do fruto e do
amor: “Em cada fruto a morte amadurece, /deixando inteira, por legado, /uma semente virgem que
estremece /logo que o vento a tenha desnudado” (Andrade, 1966, p. 54). O livro segue uma estrutura
composicional bem construída, e entre esses dois poemas há inúmeros outros nos quais o signo do fruto
aparece, repetido sempre com pequenas variações que modulam o sentido, ao lado do tema amoroso, que
também se desenvolve de maneira ondulante. Outro poema que se situa entre eles é “Uma cerejeira em
flor” (1966, p. 42), em que o fruto, nomeado como cereja, aparece no auge da entrega à árvore, que, por
sua vez, abre os galhos como braços com suas flores e cerejas. O fruto torna-se a condensação total do
tempo, a “tecer o coração da cereja”: forma dialética entre nascimento e morte, metáfora para energia
vital e cambiante da palavra, do desejo e da natureza, que, para além do fruto, permanece na semente, sem
suas transladações constantes.
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mantendo-se complementar, porém de maneira autônoma, em relação aos dois termos
primeiros. Do mesmo modo, o termo do meio que permite a “passagem” é
complementar e não de todo antitético ao primeiro, embora se situe também em termos
de tensão em relação ao primeiro termo (como o “muro” entre o mar e a ânfora em
“Arte poética I”: não apresenta exatamente uma antítese do mar, mas guarda uma
tensão, ou relação de oposição/complementaridade em relação a ele).
É nessa perspectiva que Andrade descreve em textos de apresentação de sua
poesia, como “Poética”, publicado em 1966, o processo da escrita em termos de
“fidelidade” a três elementos:
Fidelidade ao homem e à sua lúcida esperança de sê-lo inteiramente,
fidelidade à terra, onde mergulha as raízes mais fundas, fidelidade à
palavra que no homem é capaz da verdade última do sangue, que é
também verdade da alma (Andrade, 1966, p. 11). [destaque nosso]

“Homem”, “terra” e “palavra” são outros nomes ou derivações de amor/desejo
(referido, no entanto, em termos mais políticos pelo autor, em conjunção com a
expressão dos “novos humanismos” do período), natureza (embora “terra” guarde
também essa porção mais social, ligada a pátria) e poesia, respectivamente. Em nossa
interpretação, a natureza (“terra”) é a instância que permite a tradução do “homem”
(seus sentidos e afetos) em poesia. A natureza fornece, por conseguinte, a metáfora e a
estrutura para a poesia.
Palavra, terra e homem decompõem, de maneira aparentemente simples, o
sistema complexo de sua poesia, em que uma multiplicidade de vozes e de elementos se
encontram. Na conjugação dos três fundamentos de sua poesia, podemos distinguir
ainda uma série de unidades menores que frequentemente são destacadas ao longo de
seus poemas. Assim, temos que a palavra estruturalmente se desdobra em “imagem”
(principalmente referida em termos de “luminosidade”) e “som” ou “música” (“rumor”),
e sua gênese será motivada pelo “amor”, pelo “desejo” e pela “memória”, nas condições
ideais de “espera” e “entrega”. Homem é aludido pela presença do “corpo”, dos
“sentidos”, dos “sentimentos” ou “afetos”, do “imaginar” (aqui como capacidade
produtora de imagens), do “desejo”, elementos esses que “dormem e sonham” no
substrato da própria linguagem, em que se evoca também a “memória” e a
“experiência”, as quais logo remetem a terra – signo de toda origem –, traduzida na
materialidade da “natureza” e dos “elementos primordiais”. Os elementos, por sua vez,
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em uma relação de circularidade, são o próprio corpo e a substância da palavra, aludida,
por exemplo, pela metáfora dos “frutos”, ou pela imagem da “ave”, signo do canto que
aponta também para a transitoriedade da linguagem poética.
Não raro, é possível encontrar, com frequência em seus livros, poemas
sintéticos que condensam verdadeiras súmulas de sua arte poética, como “Os frutos”,
publicado em Ostinato rigore (1964):

Os frutos
Assim eu queria o poema:
fremente de luz, áspero de terra,
rumoroso de águas e de vento.
(Andrade, 1966, p. 219)

Esse breve poema permite o encontro e a intersecção dos três termos
mencionados no prefácio “Poética”: “homem, terra e palavra”. As unidades da palavra
poética, desmembrada em “luz” (imagem) e “rumor” (som), revelam íntima ligação
com os quatro elementos primordiais da natureza: “luz” (fogo), “terra”, “água” e
“vento” (ar). O poema constitui-se da integração de todas as unidades originais e
participa, dessa maneira, das “essências” de todas as coisas. O espasmo poético,
“fremente de luz” e “rumoroso de águas e de vento”, procura aquele gesto que é o
começo absoluto de tudo, movimento de toda criação e de todo encontro.
O fazer poético, portanto, decorre do retorno ao “ser” primordial, em que as
essências dos elementos, da palavra e do homem interagem, pois o poema também
apela aos sentidos e instintos humanos mais primitivos: “frutos” evocam o paladar,
“fremente de luz” a visão, “áspero” o tato e “rumoroso” a audição. Ao despertar os
sentidos geralmente adormecidos pela excessiva racionalização da vida moderna, o
poema planeja resgatar no ser humano a lembrança do primeiro contato com o mundo,
reinstaurando o encanto perdido. Assim, o poema vibra aquele que parece ser o
movimento inicial de tudo, “fremente de luz” e “rumoroso de água”.
Contudo, o primeiro verso do poema revela também alguma hesitação no
tom hipotético dado pelo verbo no pretérito imperfeito, “queria”. O sujeito poético
expõe seu esforço já sob a consciência, talvez, da fugacidade de tal reconciliação entre
homem, linguagem e natureza primordial. O processo poético mimetiza o ciclo natural
do “fruto”: ser compacto, mas em constante transformação e abertura; síntese de todo
princípio, mas que já reserva também o fim. O poema apresenta, de maneira
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condensada, a tensão dialética que percorre e determina os núcleos identificados em
cada um dos de seus livros, ainda que dispostos em suas singularidades temáticas,
dentro da estrutura cerrada e simultaneamente aberta do fazer poético eugeniano.

2.
Através do amor, da relação com a natureza, dos modos de sentir e pensar
arcaicos, a poesia eugeniana manifesta a procura por alternativas em que o homem
moderno possa experimentar, no próprio ato poético, sua condição de inteireza ‒
alcançada na relação com o mundo, na realização da alteridade, na tentativa de
religação, no procedimento construtivo em que o ser se revela como possibilidade.
Assim como o elo materno, a natureza simboliza a origem e o absoluto. Ambas
iniciam o sujeito eugeniano na vivência da poesia: a figura materna é aquela que, desde
1923, ano de nascimento de José Fontinhas (nome de batismo ou registro de Eugénio de
Andrade), cantava para o menino canções tradicionais de Espanha – país de origem da
família simples, composta de camponeses e pedreiros – e costumava ler em voz alta a
literatura tradicional dos romanceiros. Na rememoração da infância, recriada pelo fazer
poético, a relação com a mãe, a vivência da natureza e da palavra são instâncias
coincidentes, manifestadas sem divórcios e dicotomias, sem “muros”, portanto, e sem a
dolorosa separação que depois adveio na fase adulta, como nesse trecho de “Poema à
mãe”, publicado em Os amantes sem dinheiro (1950): “No mais fundo de ti, /eu sei que
te traí, mãe! //Tudo porque já não sou /o retrato adormecido /no fundo dos teus olhos!
//Tudo porque tu ignoras /que há leitos onde o frio não se demora /e noites rumorosas de
águas matinais! //Por isso, às vezes as palavras que te digo /são duras, mãe, /e o nosso
amor é infeliz.[...]” (Andrade, 1966, p. 81).
A relação com a mãe é fundante de uma espécie de identidade poética, mas que
se torna também estéril à medida que sua poesia persegue a movimentação do ser,
sempre em abertura e metamorfose. Assim, nesse mesmo poema, o sujeito rechaça
imagens rígidas e estanques, como a da fotografia do menino, com uma rosa branca no
peito (símbolo de pureza), guardada pela mãe, e ensaia uma tentativa de libertação no
final do poema que se dá pela palavra, através do signo do canto da “ave”: “A noite é
enorme /e todo meu corpo cresceu... /Eu saí da moldura, /dei às aves os meus olhos a
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beber. //Não me esqueci de nada, mãe. /Guardo a tua voz dentro de mim. /E deixo-te as
rosas ...//Boa noite. Eu vou com as aves!” (Andrade, 1966, p. 81).
O sujeito translada a “rosa branca” do passado para a “ave” do presente – mas de
um presente em condição de “presentificação”, visto que a estrutura mítica da ave
comunica os diferentes planos e esferas, visa instaurar a vivência totalizante do tempo,
observa uma espécie de metáfora para a forma absoluta a que toda arte aspira. Assim, a
“ave”, também metáfora orgânica, torna-se o signo desenvolvido nesse segundo livro,
que narra histórias de identidade poética e libertação. Como o “fruto” ou as “mãos” no
livro anterior (As mãos e os frutos, 1948), a ave é elemento de mediação das profundas
contradições vividas por essa poesia: entre o universo de plenitude e falta, entre o
passado e o presente, entre o dizível e o indizível, entre a origem e o próprio alcance da
palavra poética.
Já no primeiro livro, a “ave” figurava o canto amoroso, desde o esplendor da
chegada da pessoa amada, em que ela renascia da “morte” e “agitava” “as asas de
repente” (1966, p. 19), até o engano e a frustração das “aves verdes desvairadas” a
rondar os dedos da pessoa amada (1966, p. 21), “suspensas, cegas a tremer de frio”
(1966, p. 34). Nesse segundo livro, a “ave” também remete à palavra poética, mas seu
voo desliza agora por novas redes de sentido, já que a poética eugeniana procura
abordar novos dilemas. Inserida agora em um núcleo poético diferente, que procura
abordar o problema da figura materna como influência sobre o cantar eugeniano, a
“ave” parece narrar uma espécie de transferência, ou seja, possibilita a permuta no jogo
de influências determinantes dessa poesia, rasurando o “retrato” que a mãe e o filho
guardavam do passado. É mediadora, portanto, de uma profunda transformação na
poética eugeniana.
Assim, ela reserva alto grau de ambiguidade. Por um lado, é uma imagem que
sugere instabilidade e imprevisibilidade, cujo voo desintegra o instante paradisíaco
vivido pelo eu lírico, sugerindo a passagem do tempo, como também no poema “Quase
nada”: “O amor /é uma ave a tremer /nas mãos de uma criança. Serve-se de palavras
/por ignorar /que as manhãs mais limpas /não têm voz” (Andrade, 1966, p. 74), em que
novamente se coloca o problema da fragilidade do amor e da palavra poética. Por outro,
amplia as disponibilidades de sentido, por meio da suspensão da sintaxe linear 249 e da
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Sobre esse verso, escreveu Eucanaã Ferraz: “Também aqui há leveza e o desdobramento de um corpo
noutro corpo. Também aqui há a abertura para um processo inconcluso e plural. O que chamei de
porosidade é essa capacidade de penetração, de desdobramento, de movimento, de ascensão e voo.
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desarticulação dos versos, criando uma espécie de intervalo, espaço de criação que se
propõe ao leitor. Ao ocasionar abertura, sugere a máxima realização da poesia,
movimentando e projetando suas unidades essenciais ao infinito:
[...]
Mas a cada gesto que faziam
um pássaro nascia dos seus dedos
e deslumbrado penetrava nos espaços.
(Andrade, 1966, p. 64)

No quinto livro, Coração do dia (1958), primeiro em que o “muro” aparece,
como vimos, o tema do amor materno retorna, mas sob outra perspectiva, em meio à
profunda crise e desamparo do sujeito, que, diante da morte da mãe, procura recuperar,
enquanto palavra e enquanto escrita, o elo que se pressente em dissolução.250
A “água”, nesse quinto livro da coletânea, outra imagem de expansão radical, é
identificada como signo central251, ao redor do qual se reúnem as aspirações de vida e
fecundidade de um sujeito silenciado pela dor e pelo abandono. Uma das acepções mais
recorrentes desse elemento simbólico na literatura é aquela que se relaciona com o
inconsciente e com o sonho.252 Na poesia eugeniana, a simbologia tradicional da água

Aeração da escrita: que se abre em elipses tão sutis que mal percebemos o vazio (o silêncio, o ar) entre
um e outro signo, uma e outra significação. [...] Sua leveza, repito, está em grande parte nesta capacidade
de abolir a lógica (e a física e a química...) convencional, ao insuflar no espaço fronteiriço entre os seres e
o ar os fizesses livres para uma nova articulação, para uma nova sintaxe, compreendida então como um
posicionamento ontológico para além de linguístico, e físico, para além de ontológico”. “Eugénio: animal
amoroso”. Revista Relâmpago, n. 15, 10/2004, p. 29.
250
Muitos autores se dedicaram à interpretação da presença materna na poesia eugeniana, como Carlos
Mendes de Sousa, que, embora não trate especificamente de Coração do dia, faz uma afirmação bastante
significativa para a nossa análise, acerca da configuração do “imaginário de raízes maternas” eugeniano:
“É sobretudo pela ausência que vemos definir-se o mundo da mãe. Pela ausência e por essa ânsia
recuperadora da fruição e aconchego (‘doçura’) através da qual a criança acede ao mundo, e em
particular, ao mundo do desejo” (Souza, 1992, p. 32).
251
Em um total de treze poemas, a “água” é o elemento recorrente em dez deles, ou seja, em quase oitenta
por cento das composições do livro. Nota-se que a “fonte”, tão presente nos livros anteriores, não aparece
em Coração do dia, estando a “água” mais ligada à densa correnteza do “rio” (poemas 4, 6 e 8) e do “mar
a pique” (poemas 7, 8 e 13) ‒ embora o “orvalho”, elemento que aproximamos à realidade primeva da
“fonte”, também apareça três vezes (poemas 2, 4 e 9). Verbos como “inundar” (poema 1) e “navegar”
(poema 2), assim como o signo do “barco” (poemas 2 e 6), também participam na composição de uma
imagética mais caudalosa da(s) “água(s)” neste livro. Em sua instância mais melancólica, apontamos a
“chuva” (poema 11), a “lágrima” e os “olhos molhados” (poemas 5, 6 e 8).
252
A “água”, por sua fluidez e constância, constitui uma das substâncias mais essenciais do sonho, que
sem cessar “transforma a substância do ser”. No livro já citado, Óscar Lopes retoma essa linha
interpretativa da “água” e suas relações com forças inconscientes: “Não é necessário recorrer a uma
hermenêutica de psicanálise, de mitologia comparada ou do tipo da de G. Bachelard para reconhecer que
sobretudo as palavras mais comuns como água chegaram, sem grande investimento afectivo, a significar
uma dada coisa a partir de múltiplas imagens infantis (ou ‘primitivas’) designatoriamente mais difusas e
carregadas de afectividade, alvejadas por impulsos primários que sentimos deslaçarem-se de novo
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sobrevive, como percebemos acontecer também com os outros signos recorrentes. No
entanto, especialmente nesse livro dedicado à mãe, em que figura como signo central, a
“água” indigita significações mais particulares dentro da arte poética eugeniana,
associando-se ao tema da memória, da infância, do afeto maternal e de suas relações
específicas com o “canto”.
Conforme discorre Óscar Lopes, a “água”, além de participar da “fonte” e
evocar a “fluida mobilidade das forças vitais” na poesia eugeniana, também desponta
como elemento diluidor, em “descida ao nível zero da vida e da sensibilidade
consciente” (Lopes, 2001, p. 97). Mimetiza a “lenta diluição dos ritmos vegetais e
minerais”, até a impossibilidade de diferenciação da matéria, à total transparência e
fluidez: “grau minimal de consciência”, “tempo nu” (2001, p. 145).
Como vimos no poema transcrito acima, que leva o mesmo título do livro,
“Coração do dia”, no fluir tranquilo e sem dor possibilitado pela água, encontram-se o
sujeito e a mãe: os “dedos” alcançam o “rosto”; as “mãos” finalmente se entrelaçam:
“Na tua mão me levas, /uma vez mais, ao bosque onde me sento /à tua sombra”
(Andrade, 1966, p. 157).
O “rio” avança (“ao meu encontro voa”) para além do tempo vivido como
progressão irreparável. As águas unem agora o que o tempo separava. E o muro surge
como elemento dessa temporalidade reduzida e histórica; como obstáculo para a
vivência abrangente, aprofundada no sonho, nas temporalidades corporais e míticas.
Lemos assim também o título “Coração do dia” – a imagem fixa do “dia” na poesia
neorrealista, para o despertar da consciência coletiva, é aprofundada no tempo, à
procura também da máxima fluidez do eixo eu-tu, possibilitada pela poesia.
Na penúltima estrofe, a fala da mãe, “Como tu cresceste”, novamente ecoa
versos de “Poema à mãe”, de Os amantes sem dinheiro, em que o tempo impunha a
separação irremediável entre a mãe viva e o filho que “crescia”: “Mas tu esqueceste
muita coisa; /Esqueceste que as minhas pernas cresceram, /que todo o meu corpo
cresceu” /[...] e “Eu saí da moldura, /dei às aves os meus olhos a beber” (Andrade, 1966,
p. 82). O gesto das “aves” desprendia o sujeito da fixidez da imagem do “retrato” (que
naquele poema era a mãe que guardara do filho). A poética eugeniana anunciava a
expansão e o fluir como valores a serem perseguidos.

(decerto modificados) em estado de relaxe intelectual e prático, liberação poética ou plástica, sonho,
devaneio” (Lopes, 2001, p. 142). Gaston Bachelard, por sua vez, associa a água à palavra e à linguagem.
A água e os sonhos – ensaio sobre a imaginação da matéria. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 121.
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No presente poema, o “retrato” já não apresenta a ameaça de fixidez. A mãe se
libertou das garras do tempo, e o sujeito procura na “água” a mesma mobilidade,
permitindo um regresso à matriz materna, livre agora dos “muros” ou da “moldura” de
outrora. Desse modo, diferentemente do poema de Os amantes sem dinheiro, a mãe é
agora a primeira a reconhecer que o filho cresceu. E o sujeito também pressente o cessar
do tempo linear e evolutivo:
Alma: como eu cresci!
E como tu és,
agora,
pequena, frágil, orvalhada.

A expressão “agora”, isolada no meio da estrofe, se destaca, visualmente, das
demais palavras, associando-se imediatamente a “Alma” pela posição no verso e pela
repetição das vogais abertas. A vogal “a”, ao enlear “agora” a “alma”, estabelecendo
certa comunicação semântica entre os termos, poderia evocar a sensação de presente
absoluto que vivenciamos também no elemento “água” (água-texto; água-música):
“alma orvalhada”.
Enquanto fundamento primeiro, a “água” simboliza a origem da vida, bem como
a dissolução e a morte. Como o “fogo”, é um elemento ambivalente, podendo gerar a
vida, mantê-la ou destruí-la. Em permanente fluir, a “água” associa-se à ideia de
transformação e purificação. O nascimento da “água” é constante.
Desaparecer na água profunda ou desaparecer num horizonte
longínquo, associar-se à profundidade ou à infinidade, tal é o destino
humano que extrai sua imagem do destino das águas (Bachelard,
2002, p. 14).

O ser social aprofunda-se a uma noção mítica e psicológica do sujeito. O tempo
histórico, que pode ser relacionado à imagem fragmentária do muro neste poema, é
também assilimilado às temporalidades oníricas, míticas e cósmicas que regem o
sujeito. A “água” espelha a contínua busca humana pela própria imagem, sempre móvel
e transcendente. Em sua infinitude e profundidade, é também linguagem em
movimento, “rumor da água”, como também aparece de modo recorrente na fluidez da
poesia eugeniana.
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Assim como a “ave”, a “água” constitui uma verdadeira sintaxe do fluir na obra
eugeniana. Desde o primeiro livro, em que a “fonte” crescia no silêncio (1966, p. 48),
fazendo coincidir sua “voz” com o correr do “sangue” do sujeito (1966, p. 47) e
erguendo o “canto” como um “rio” caudaloso (1966, p. 18), a “água” simboliza um
regresso à origem e à inspiração materna, mas também significa a vontade de se
desprender, através do canto, das imagens fixas da infância.
O muro torna-se uma imagem fixa e negativa em meio a tantas imagens
expansivas que mimetizam o fluir metamórfico da natureza. Em outro poema de
Coração do dia, “Um rio te espera”, a imagem do muro se repete novamente, mas com
variações de sentido que contribuem para a relação associativa com o poema anterior,
da qual se desprende uma espécie de eixo narrativo sobre a figura materna e a história
dessa relação construída desde a infância:
Um rio te espera
Estás só, e é de noite,
na cidade aberta ao vento leste.
Há muita coisa que não sabes
e é já tarde para perguntares.
Mas tu já tens palavras que te bastem,
as últimas,
pálidas, pesadas, oh abandonado!
Estás só
e ao teu encontro vem
a grande ponte sobre o rio.
Olhas a água onde passaram barcos,
escura, densa, rumorosa
de lírios ou pássaros nocturnos.
Por um momento esqueces
a cidade e o seu comércio de fantasmas,
a multidão atarefada
em construir pequenos ataúdes
para o desejo mais puro e mais sagrado,
a cidade onde os cães devoram,
com extrema piedade,
crianças cintilantes
e despidas.
Olhas o rio
como se fora o leito
da tua infância:
lembras-te da madressilva
no muro do quintal,
dos medronhos que colhias
e deitavas fora,

303

dos amigos a quem mandavas
palavras inocentes
que regressavam a sangrar,
lembras-te de tua mãe
que te esperava
com os olhos molhados de alegria.
Olhas a água, a ponte,
os candeeiros,
e outra vez a água;
a água!,
água ou bosque,
sombra pura
nos grandes dias de verão.
Estás só.
Desolado e só.
E é de noite.
(Andrade, 1966, p. 162)

Há uma descrição minuciosa dos espaços da cidade – esta que parece ser a foz
do Porto, onde o poeta viveu na fase adulta e trabalhou como funcionário público.
Através do motivo da água, a escrita busca fluidez e movimentação dos espaços
estanques, dos obstáculos para o desejo, ou das “palavras desgastadas” – imagens fixas
que evocam relações diretas com o ambiente de esterilidade e compartimentação do
humano. O poema remete novamente ao aprofundamento de temporalidades, à memória
da infância, da origem e também do que parece ser a descoberta da homossexualidade
(“[...] amigos a quem mandavas /palavras inocentes /que voltavam a sangrar”),
acompanhada pela descrição do gesto acolhedor e protetor por parte da figura materna.
O “muro” surge novamente nesse contexto relembrado, em que a presença da mãe era
real – muros do quintal, mas dessa vez em contexto afetivo e positivo, mesclado à
imagem orgânica da “madressilva”.
O muro passa a denotar, através do confronto entre esses dois poemas de
Coração do dia, sedimentos de uma imagem presa a certas identidades do passado. O
estereótipo ou imagem fixa e estática do muro passa a “andar” ou fluir em dinâmica
dialética que conjuga dados positivos e negativos. A imagem se revela plena de tensões,
que passam a discorrer também sobre a relação da experiência, sexualidade, desejo,
memória originária e materna. Todos os elementos procuram promover relação de
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comunhão com o mundo – encontro e entrega total, da qual o muro ritualiza obstáculos,
crises e limites identitários, elemento balizador e convencional da experiência.
A duplicação da imagem (“molduras do retrato”) opera sobre o sentido
estereotipado, embora o muro apresente também uma dada tautologia nem sempre
revertida em positividade. Nesse fluir dialético da poesia eugeniana, os poemas
organizam uma espécie de condução narrativa que, embora ondulante, repleta de idas e
vindas e hesitações, compensa, de certa maneira, a dificuldade geral da linguagem
imagética em coadunar sentidos mais duradouros, sobretudo como crítica e combate aos
problemas muitas vezes urgentes da realidade histórica imediata. Percebemos na poesia
eugeniana, portanto, a oscilação consciente entre o repouso atemporal na imagem ‒
presença irradiante da simultaneidade que estilhaça a linearidade do tempo histórico,
decompondo os sentidos mais fixos ‒ e a reflexão sobre esse mesmo processo,
frequentemente acompanhada dos queixumes de um sujeito poético que se sente
esgotado.
A movimentação entre os signos impõe, por conseguinte, o agrupamento de
poemas em unidades mais abrangentes, permitindo entre eles duplo movimento: de um
lado, a radical concentração da imagem, constantemente atualizada pela rotatividade
imposta entre os signos e imagens, e, de outro, a superação crítica do próprio desgaste
imagético. Tensão que também se faz entre silêncio e fala, imagem e discurso, êxtase e
melancolia, ou entre a intensificação do instante presente e as sujeições do tempo
histórico.
O muro, não raro, surge como índice dessa tautologia, fragmento de algo fixo e
identitário, como a “rosa branca” do retrato, embora nem sempre palpável, mas que se
torna refratário à mudança ou à metamorfose.
Piedade,
também eu sou mortal!
Piedade
por um lenço de linho
debruado de feroz melancolia,
por uma haste de espinheiro
atirada contra o muro,
por uma voz que tropeça
e não alcança os ramos.
De um corpo falei:
que rompam as águas!
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(Andrade, 1966, p. 191)253

3.
No poema transcrito acima, “Um rio te espera”, o muro surge no contexto de
uma lembrança ligada tanto à mãe quanto a um evento conflituoso na infância, em que o
sujeito se recorda “dos amigos a quem mandavas /palavras inocentes /que regressavam a
sangrar”. Apesar de bastante indireto, o trecho admite uma leitura a que apenas
aludimos acima sobre a descoberta da sexualidade, que resulta bastante traumática, visto
que o menino parece constatar a existência de tipos proibidos de amor. Os versos
melancólicos da estrofe anterior parecem aludir ao mesmo tipo de mágoa na fase adulta,
já sem a “inocência” da infância:
a cidade onde os cães devoram,
com extrema piedade,
crianças cintilantes
e despidas.
(Andrade, 1966, p. 162)

Nessa leitura, o poema justapõe muros, mãe e homossexualidade: três elementos
associados aos problemas identitários vivenciados pelo sujeito. Nessa primeira fase de
sua poesia254, as alusões à homossexualidade são assaz indiretas, como nos trechos
acima, que nos levam apenas a especular sobre o papel da mãe, que de um lado recebia
alegre o menino magoado nos braços, em gesto de reconforto, mas de outro apresentava
certas cobranças identitárias, como vimos nos poemas sobre “retratos” – fato que pode
estar relacionado às expectativas e frustrações quanto às identidades de gênero – embora
essa leitura seja apenas sugestiva, visto que a mãe de Eugénio era solteira e criou o filho
sem a ajuda paterna, enfrentando muitas adversidades, como era de se esperar no
Portugal rural dos anos 1920 e 1930.
Embora Eugénio de Andrade tenha se mantido discreto em relação às suas
opções sexuais, num empenho contínuo para separar vida e obra, e sendo muitas vezes
criticado por isso, há momentos em As palavras interditas (1951), terceiro livro do
253

Trecho do poema “Espelho”, do livro seguinte Mar de setembro (1961). “Espelho”, assim como
“retrato”, são motivos tradicionais ligados à representação do sujeito, fato talvez óbvio, mas que importa
notar na leitura que estamos fazendo.
254
Estamos chamando de primeira fase essa produção até 1966, data em que ele publica a coletânea
Poemas (1945-1965), reunião dos sete primeiros livros de sua obra, como temos dito, em que ele descarta
livros da juventude e procede a uma intensa revisão dos existentes, dando uma forma mais definitiva e
acabada à produção desse período.
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autor, em que o sujeito parece se dirigir, amorosamente, a um interlocutor masculino,
ainda que tal leitura, por demasiado indireta, possa ser contestada. Mas a sensação de
que o sujeito poético está a falar de um segredo, de um amor proibido e “interdito”,
como na expressão utilizada no título, é constante.
As palavras interditas
Os navios existem, e existe o teu rosto
encostado ao rosto dos navios.
Sem nenhum destino flutuam nas cidades,
partem no vento, regressam nos rios.
Na areia branca, onde o tempo começa,
uma criança passa de costas para o mar.
Anoitece. Não há dúvida, anoitece.
É preciso partir, é preciso ficar.
Os hospitais cobrem-se de cinza.
Ondas de sombra quebram nas esquinas.
Amo-te... E entram pela janela
as primeiras luzes das colinas.
As palavras que te enviam são interditas
até, meu amor, pelo halo das searas;
se alguma regressasse, nem já reconhecia
o teu nome nas suas curvas claras.
Dói-me esta água, este ar que se respira,
dói-me esta solidão de pedra escura,
estas mãos nocturnas onde aperto
Os meus dias quebrados na cintura.
E a noite cresce apaixonadamente.
Nas suas margens nuas, desoladas,
cada homem tem apenas para dar
um horizonte de cidades bombardeadas.
(Andrade, 1966, p. 98)

Bem diferente dos demais livros nessa primeira fase, a dicção de As palavras
interditas é mais diretamente política e se se volta para a descrição dos espaços urbanos,
e não da natureza (mas o muro ainda não aparece). Os fragmentos ou ruínas da cidade
concorrem com as marcas da ausência de um “personagem” que partira recentemente e
a quem ainda se procura obsessivamente. Diante desse quadro, a voz lírica se
autoconvoca, em primeira pessoa, a atravessar o cenário de devastação para penetrar a
solidão de seu quarto branco (cena da escrita presente em diversos poemas do livro) e
buscar, na escrita, uma cena de reencontro. É através desse ato principal que a escrita
eugeniana se autoencena nesse livro, repetindo-se sob diversos ângulos e exibindo,
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ainda que às vezes discretamente, os rastros de seu esforço ao longo dos quatorze
poemas.
Pelo ambiente despedaçado, em clara alusão ao contexto do pós-guerra,
portanto, o autor lança-se à poesia, encenando seu próprio esforço desesperado, à
procura pelo “rosto” e pelo “nome” do amado. Nesse sentido, o signo mais trabalhado
nesse livro é o do “navio” ou “barco” à deriva na cidade, flutuante entre as duas
“margens nuas”: de um lado, o ambiente noturno e desumanizado da cidade, do outro, a
procura pelo encontro privado entre os amantes.
Pela primeira vez, e uma das poucas em sua obra, o signo recorrente é uma
imagem não orgânica. O “navio”, contudo, possui valor simbólico, ainda que fixo e
identitário, ligado à nacionalidade – mas a flutuar sem direção pelo rio da cidade, que
poderia ser o Tejo ou o Douro (o poeta também viveu em Lisboa antes de ir para o
Porto), cortando o ambiente noturno e fragmentário.
Ao contrário dos livros anteriores, em que a palavra é valorizada em termos
metafóricos ao observar relações de “presença”, a poesia em As palavras interditas é
escrita pela negativa e pela ausência, em referência a tudo aquilo que não pode ser dito
em um Portugal sob forte censura e repressão (incluindo questões relativas à
sexualidade e também à homossexualidade, como estamos argumentando). Sua poesia
descreve um cenário devastado, fragmentado, despido de humanidade. Sem
propriamente levantar bandeiras políticas, como faziam os autores neorrealistas,
Eugénio de Andrade demonstra a necessidade da ação por meio da expressão do amor,
tornado cada vez mais improvável no contexto totalitário em que os afetos são
controlados e as relações sociais, rigorosamente dirigidas.
Pelo avesso, pelo silêncio, pelos caminhos instáveis do não dito, a poesia
eugeniana se empenha a dizer (mesmo que discretamente) um amor proibido – e os
poemas vão compondo, através da dinâmica de recorrências, histórias de resistência e
amor conflituoso.
Conforme o relato do jornalista São José Almeida, concedido ao jornal Público
(28 de maio de 2012):
No Estado Novo podia-se ser homossexual, mas não se podia dizer.
Como era ser homossexual no Estado Novo? Como era viver no reino
do não dito e do semipermitido? As respostas encontradas pela
Público – com a ajuda de estudiosos e de homossexuais que viveram
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sob estes anos de chumbo, alguns dos quais ainda hoje aceitam apenas
falar sob anonimato – revelam um quadro repressivo feroz para a
generalidade dos homossexuais apanhados pelas rusgas da polícia e
uma permissividade calada, que ignora, ou finge que não existe, a
prática por uma elite que, pelo seu estatuto social, está acima da moral
e sobretudo da lei. [...] “A homossexualidade era o segredo que toda a
gente sabia. E, como toda a gente sabia, ninguém dizia”, afirma
António Fernando Cascais, professor universitário e um dos mais
antigos activistas da defesa dos direitos dos homossexuais em
Portugal (jornal Público, 28 de maio de 2012).255

Embora a literatura não ofereça um documento histórico, mas um testemunho, os
poemas de As palavras interditas tratam também dessa disjunção, inconcebível para a
poética eugeniana, entre a experiência do amor e a impossibilidade de dizê-lo: silêncio
doloroso que atravessa como uma “espinha na garganta”.

Rosto afogado
Para sempre um luar de naufrágio
anunciará a aurora fria.
Para sempre o teu rosto afogado,
entre retratos e vendedores ambulantes,
entre cigarros e gente sem destino,
flutuará rodeado de escamas cintilantes.
[...]
A minha morte é este vaguear contigo
na parte mais débil do meu corpo,
com uma espinha de silêncio
atravessada na garganta.
[...]
Quem me dirá que não é verdade
o teu rosto afogado, o teu rosto perdido,
de sombra em sombra, nas ruas da cidade?
Ninguém te conheceu!
Ninguém viu romper a luz na tua cama!
Ninguém sabe, ai!, ninguém,
que o teu corpo, continente selvagem,
se desvelava por uma pedra branca
atirada contra o nevoeiro!
Por isso escrevo essa elegia
como quem oferece a luz dos olhos;
por isso canto o teu rosto afogado
255

Disponível em: <http://www.publico.pt/Sociedade/o-estado-novo-dizia-que-nao-havia-homossexuaismas-perseguiaos-1392257>. Acesso em: jun. 2015.
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como quem canta um funeral de espigas.
(Andrade, 1966, p. 117)

Este é o penúltimo poema do livro e trata da morte trágica de um amante,
referido em termos de ausência desde os poemas iniciais do livro. O verso “Ninguém
sabe, ai!, ninguém” parece remeter a um amor secreto. De maneira repetida no livro,
este poema mais uma vez aflige-se pelo verdadeiro “rosto” do amante, afogado na
brutalidade histórica e social (“retratos”; “gente sem destino”). A vivência luminosa do
amor e da poesia só pode se apresentar como fragmentos, “escamas cintilantes” na
cidade “despedaçada” entre a banalidade do comércio, de “cigarros” e da “gente sem
destino”. O vaguear da poesia não trouxe reconciliação, mas sim o sentimento de morte,
de aniquilação e dissolução, como “A minha morte é este vaguear contigo” e “Não sei
se te procuro ou se me esqueço”. Talvez nem a potência da poesia – geralmente
creditada à poética eugeniana como hábil em questionar o estatuto do real e dos modos
de vida que nos limitam a uma concepção finita de nossas possibilidades – teve força
para desmentir a realidade trágica apresentada ao sujeito, desesperado nesse poema.
Como temos observado, a poesia eugeniana faz sobressair, nesse livro, sua face
negativista, manifestada também nas formas poemáticas e nas mudanças de estilo em
relação aos livros anteriores: sobretudo pela predominância do narrativismo256 sobre a
tendência epigramática comum em sua poesia, e por certa “intenção alegórica”, ou certa
“presença do fragmentário”, como podemos notar acima, pela referência às imagens não
orgânicas: escolhas estéticas que manifestam a condição de ausência de um amor que só
ao final do livro é referido pela realidade trágica do “rosto afogado”.
A alusão ao gênero masculino do amante só se dá por referências muito
indiretas, como pelo fato de ninguém poder saber da morte trágica de um amor na vida
do sujeito, e nem de ele poder dizê-lo, ou pela alusão estranha às “espigas” na estrofe
final, motivo fálico e tradicionalmente ligado ao tema da fertilidade. Em outros
momentos do livro, como é o caso do “Prefácio”, há uma referência que consideramos

256

Tal tendência já se faz presente em Os amantes sem dinheiro, embora em meio a outros poemas mais
condensados, como é comum em toda a sua obra. Em As palavras interditas, todos os poemas são
predominantemente longos e discursivos.

310

mais direta, como ao “peito claro e liso” da pessoa amada – ainda assim, bastante
discreta.257
Na questão do testemunho, Andrade compartilhava com Sena e Andresen a
necessidade de conciliar “estrutura e existência” em uma forma, senão impessoal, ao
menos discreta, da dimensão do sujeito, elaborada enquanto linguagem, que rechaçasse
o relacionamento por vezes assaz direto da expressão. Mas a dimensão reflexiva do
sujeito se faz bastante presente, ainda que o autor se esforce para apagar as marcas da
vigília, em favor do efeito de espontaneidade da natureza, do amor/desejo e,
consequentemente, da inspiração ou do livre ímpeto poético, como formula o crítico
Eucanãa Ferraz (2004).258 Em As palavras interditas, no entanto, livro de crise, a voz
em primeira pessoa é predominante. Ainda assim, a questão da homossexualidade
permanece discreta.
Nas poucas entrevistas que o autor concedeu, ele aborda mais abertamente a
questão, como em “Sem abrigo para tanto amor”. Nesse texto, de 1980, Eugénio de
Andrade narra sua relação com a poesia ainda na infância e na adolescência e lança luz
sobre a associação que encontrou, desde cedo, entre identidade poética e libertação
sexual, a despeito de todo silêncio e tabu:
Com Ciúme de António Botto voltei a sentir a terra faltar-me debaixo
dos pés. Pedi explicações: que significava aquilo de um homem
escrever poemas de amor para outro homem? Estavam todos a jantar:
pai, mãe, filho e irmã. Olharam uns para os outros, ninguém disse
nada. No fim da refeição, o engenheiro, já só comigo, disse-me que
não havia nada a explicar, desde que o mundo era mundo, sempre
houvera homens que amaram outros homens, e alguns tinham
necessidade de o afirmar (Andrade, 1990, p. 280).259
257

“Acordo sem o contorno do teu rosto na minha almofada, sem o teu peito liso e claro como um dia de
vento, e começo a erguer a madrugada apenas com as duas mãos que me deixaste, hesitante nos gestos,
porque os meus olhos partiram nos teus. E é assim que a noite chega, e dentro dela te procuro, encostado
ao teu nome, pelas ruas álgidas onde tu não passas, com a solidão aberta nos dedos como um cravo. Meu
amor, amor de uma breve madrugada de bandeiras, arranco a tua boca da minha e desfolho-a lentamente,
até que outra boca ‒ e sempre a tua boca! ‒ comece de novo a nascer na minha boca. Que posso eu fazer
senão escutar o coração inseguro dos pássaros, encostar a minha face ao rosto lunar dos bêbados e
perguntar o que aconteceu...” (Andrade, 1966, p. 97).
258
Em “Eugénio: animal amoroso”. Revista Relâmpago, n. 15. Lisboa: Assírio & Alvim, 10/2004. O
autor sublinha a tensão entre a “vigília crítica” e a aspiração de “adormecer” na inconsciência da
natureza: “O relaxamento, a um passo do cancelamento das vontades racionais do sujeito, seria um
patamar superior de criação, no qual o poema estaria pronto para receber (para ser) o esplendor da
natureza” (2004, p. 17). Porém, conforme explica o crítico, o “adormecer” da completa entrega também
oferece risco, já que prejudica o estado de vigília, a qual toda criação exige. Através desse conflito, o
poeta postula que toda escrita é fracasso, já que nela se instala a consciência da “descontinuidade entre
poema e natureza” (Ferraz, 2004, p. 19). O repousar na imagem comparar-se-ia à entrega total à natureza
apontada por Ferraz, sempre perseguida, nem sempre concedida.
259
Poesia e prosa. Vol. II. Lisboa: Limiar, 1990, p. 280.
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No entanto, a precariedade do amor e da expressão humana no contexto do
regime totalitário português, tal como denunciada por Eugénio de Andrade em As
palavras interditas, pode ser lida em um âmbito mais universal, ou seja, a ausência ou o
controle dos afetos é algo que, de maneira estrutural, atingia todos, e não só os
homossexuais. Talvez fosse esse o objetivo pretendido pelo autor. Como é sabido, a
censura portuguesa proibia manifestações de caráter “subversivo”, incluindo não só
escritos que fizessem alusões críticas ao regime ou à segurança do Estado, ou que
elogiassem a revolução e as ideias comunistas, mas também aqueles que contivessem
conteúdo erótico e pornográfico. Proibia-se qualquer demonstração de sexualidade;
qualquer “ousadia” que expressasse os desejos, o erotismo, o corpo.
Entretanto, o choque entre identidade empírica e poética, ou seja, o tema da
identidade sexual conflituosa que perturba as representações da identidade poética
torna-se cada vez mais explicitado nos livros seguintes, e proposto, como vimos, pela
relação disjuntiva da imagem do muro, introduzida nesta poesia a partir de Coração do
dia.

4.
Assim como Coração do dia recuperava o tema do amor materno presente em
Os amantes sem dinheiro, transpondo-o para uma nova conjuntura e rede de sentidos, o
livro Matéria solar (1980) também resgata certas coordenadas temáticas de As palavras
interditas, como a questão da homossexualidade e o trauma de um amor trágico e
silenciado, encarado, no entanto, de maneira mais aberta e explícita, em que o “muro”
pode ser lido como um dos signos centrais do livro:
O muro é branco
e bruscamente
sobre o branco do muro cai a noite.
Há um cavalo próximo do silêncio,
uma pedra fria sobre a boca,
pedra cega de sono.
Amar-te-ia se viesses agora
ou inclinasses
o teu rosto sobre o meu tão puro
e tão perdido,
ó vida.
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(Andrade, 2015, p. 28)

Esse é o muro do presente, imagem fixa, coberta pela noite (os muros da
lembrança são quase sempre brancos). Seu corpo rígido e estático se associa à refração
da linguagem ou do olhar, e à melancólica falta de movimento, seja do desejo, seja da
fluidez da vida ou da juventude, seja das possibilidades de ser por inteiro. Mas antes de
receber o manto negro da noite a imagem do muro ainda aparece branca como um
lampejo, uma lembrança fragmentária. A estaticidade do muro é desafiada nesse jogo
claro-escuro, e a imagem adquire ambivalência, podendo ser lida também em termos
positivos, vinculados à reversão dos limites ou ao vazio como potência, como também
sugere a imagem do “cavalo próximo do silêncio”, como que prestes a se movimentar.
O muro é enleado pela velocidade metamórfica das imagens; porém, suscita a
ideia de silêncio, sono, estaticidade. De modo bastante sutil, pode ser lido também como
uma figura propositiva, pensante das sintaxes imagéticas e de suas relações de conflito.
Impõe nesse poema uma a ligação tensionada do desejo, que tem a ver com a lembrança
de um amor talvez antigo, ou com uma lembrança da juventude, uma falta expressada
pela necessidade de encostar “o rosto no rosto” já perdido.
É quando a chuva cai, é quando
Olhado devagar que brilha o corpo.
Para dizê-lo a boca é muito pouco,
Era preciso que também as mãos
Vissem esse brilho e o dissessem
A quem passa na rua, e cantassem.
Todas as palavras falam desse lume,
Sabem à pele dessa luz molhada.
(Andrade, 2015, p. 37

Esse poema celebra a liberdade de poder dizer o amor, qualquer amor, a quem
passa na rua, e já não traz mais aquele tom engasgado de As palavras interditas, em que
quase toda referência ao amado se dava através do “rosto” e da “boca”. Esse poema
retoma o diálogo e afirma, politicamente, que são as “mãos” que devem dizê-lo, em
dupla referência à escrita (mão que escreve) e ao toque do amor carnal, que se
consubstancia e não se cumpre somente à distância da visualidade. A boca também
desenvolve duplo sentido, ligado ao amado e ao canto. O canto que se dá só através da
“boca” é parcial. Para ser completo, deve ser afirmado politicamente, na fruição
completa do desejo.
No diálogo com As palavras interditas, certas imagens, como a do “rosto” e a do
“barco”, a da “cintura” ou a do país sob a “névoa” se repetem: “O sabor a barco quem
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tem a boca!” (2015, p. 15); “Este país é um corpo exasperado, /a luz da névoa rente ao
peito /a febre alta à roda da cintura” (2015, p. 49);
O intertexto com o poema “Rosto afogado” também aparece, mas dessa vez,
com uma diferença importante: a referência ao “homem”.
[...]
A noite perdeu seus navios,
O homem o seu rosto,
O sol a razão.
(Andrade, 2015, p. 69)

Dessa maneira, os corpos desejados e as relações amorosas são frequentemente
referidos no sexo masculino. O muro volta a se associar à memória da sexualidade, mas
agora em contexto positivo, nomeado e livre:
Conhecias o verão pelo cheiro,
o silêncio antiquíssimo
do muro, o furor das cigarras,
inventavas a luz acidulada
a prumo, a sombra breve
onde o rapazito adormecera,
o brilho das espáduas.
É o que te cega, o sol da pele.
(Andrade, 2015, p. 33)

O erotismo é sugerido por imagens intensas, o brilho das espáduas, o furor das
cigarras (também signo do canto), e sensoriais, como o cheiro do verão, a luz a prumo –
outra alusão à palavra, ao poema que chega pela via da memória, sendo o muro o
elemento mais antigo da cena, descrito como o “antiquíssimo silêncio do muro”, que
por um lado pode se referir à paisagem tradicional portuguesa e por outro remete à
constelação de sentidos propostos pelas recorrências, em que o muro antes surgia ligado
às primeiras descobertas da sexualidade – agora realizada plenamente.
O poema lembra “As amoras”, analisado anteriormente, que retrata cena
semelhante de um jovem amante rente ao muro branco, que aqui se vincula a uma
pureza e inocência restituída pela escrita à criança magoada do passado.
O muro torna-se imagem dialética da relação entre crise e resistência, mas que
recebe conotações particulares na cosmologia eugeniana, relacionadas à fruição e ao
cessar do desejo, à realização política da sexualidade, à liberdade para cantar o corpo, à
dinâmica entre juventude e velhice, passado e presente:
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O sorriso.
O sorriso aberto
contra o muro.
Exactamente
como as ervas,
é muito antigo.
E sobre as ervas
e o muro
debruça-se no caminho.
Quem o arranca,
e levará consigo?
(Andrade, 2015, p. 34)

Terminamos com este poema, em que o muro é revertido em imagem positiva –
signo da pureza – ligada às ervas que renascem, quase que num retorno ao seu elemento
primevo de pedra e cal. O muro é já uma poética: lança-se em metamorfose e em
exortação política, convidando o leitor a continuar esse canto de amor, resistência e
profunda humanidade.
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Conclusão

A tese propôs uma leitura da imagem recorrente do muro em um recorte da obra
poética de Jorge de Sena, Sophia Andresen e Eugénio de Andrade. Os três autores
participaram de diferentes modos dos Cadernos de Poesia, editados entre as décadas de
1940 e 1950, e mantiveram intensa correspondência, em que discutiam problemas de
criação e questões relativas à vida como artista e intelectual no Portugal salazarista.
O muro torna-se uma imagem recorrente na obra desses autores, fazendo-se
presente também em poemas afirmadores da arte poética, principalmente no caso de
Andresen e Andrade. Conforme pudemos notar desde a análise do contexto históricoliterário dos anos 1940 e 1950 em Portugal, a imagem do muro formaliza uma vivência
de crise, particularizada nesse período pelas disputas e impasses também no âmbito da
tradição representativa. Os três autores contribuem de diferentes maneiras para que se
redimensionassem

categorizações

habituais

e

antinomias

que

determinavam

procedimentos referenciais estanques e relações lineares entre estrutura e existência.
Enquanto imagem espacial, o muro observa o constante transporte entre sujeito,
linguagem e mundo. A definição formulada por Michel Collot (2014) da paisagem
como um complexo cultural que correlaciona de maneira simultânea espaço, sujeito e
linguagem torna-se útil para pensar o tratamento do espaço na literatura. Nossa hipótese
é a de que os três autores fizeram uso de complexos espaciais como a paisagem, na
poesia de Andresen, a natureza, nos poemas de Andrade, e a matéria em Sena, com
intuito de dinamizar a relação entre poesia e experiência. A imagem do muro torna-se
uma imagem dialética entre crise e resistência, permitindo acompanhar as maneiras
diferentes que esses poetas encontraram para integrar subjetividade política e poética,
revelando também os conflitos que surgiam no processo.
Nesse contexto, a noção de dialética adquire sentido importante, em primeiro
lugar porque figura como tema no pensamento teórico-crítico de Jorge de Sena, que, a
partir da década de 1960, cria um método dialético de apreensão do literário, tornandose uma referência para aquilo que ele denomina “poética do testemunho” — um dos
nervos centrais no diálogo estabelecido entre os autores. O debate entre os três
estimulou a constituição de uma consciência dialética que ainda que do ponto de vista
empírico tenha motivado realizações distintas em cada obra, do ponto de vista teórico-
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crítico pode ser balizada entre o entendimento dramático e o entendimento testemunhal
da linguagem poética. Em segundo lugar, porque a dialética constituía um repertório de
técnicas bastante difundido no período — sobretudo por conta das discussões em torno
do materialismo histórico — para pensar as relações entre poesia e experiência,
literatura e sociedade e o par que delas deriva, crise e resistência.
A “dialética complementar” de Jorge de Sena encaminhou uma compreensão
relacional, inclusiva e conciliatória da tradição, afirmada no cultivo de uma perspectiva
crítica dos valores conhecidos, estáveis ou canônicos. Sua proposta era tornar o poeta
apto a identificar pares e tensões, descartar o que não interessa e assimilar o que fosse
de fato relevante, num sentido atualizador da praxis poética. Dessa maneira, com intuito
de apresentar novos caminhos, Sena empreende uma revisão de pressupostos estéticos
de tendências ou movimentos anteriores da poesia portuguesa, de Orpheu, Pessoa,
Presença, Neorrealismo, Surrealismo, remontando também à poética de Luís de
Camões. Neste percurso de “transladação” dialética de valores e atitudes, o autor cunha
a noção de “testemunho” como um novo tipo de vínculo entre e sujeito e realidade,
literatura e experiência, valores literários e extraliterários.
Nessa rede dialogante de correntes e autores, a imagem do muro torna-se
emblemática ao acompanhar, desde a poesia de expoentes literários da modernidade
como Cesário Verde, Raul Brandão e Fernando Pessoa, as transformações no tratamento
do espaço, do sujeito e da linguagem, traçando uma verdadeira narrativa na poesia
portuguesa moderna à procura por lírismo renovado. Nesse sentido, a imagem do muro
torna-se pensante também de crises e impasses em relação à dialética com seus modos
tradicionais de conceber o sujeito e a apreensão do real.
Nossa análise desdobrou uma rede variada desde a “dialética parada” dos
modernistas, em que o muro desponta como imagem antidialética, até a exploração
dialeticamente “positiva” da imagem nos poetas neorrealistas, passando pela “dialética
aberta” dos surrealistas e pela “dialética complementar” no pensamento poético de
Sena. Esse percurso possibilitou constatar múltiplas gradações para uma imagística que
combina “dialética positiva” e “dialética negativa”, para além dos procedimentos duais
tradicionalmente realizados pela imagem poética.
De modo geral, quando pensamos na expressão poética ou nas imagens verbais,
o que vem à mente antes de tudo são as noções de conflito, tensão ou ambivalência,
mais propriamente do que de dialética — uma vez que a linguagem poética trabalha
para multiplicar os sentidos e não para promover andamentos, sínteses ou resoluções.
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As imagens poéticas desafiam o princípio da contradição sem resolver as tensões de
modo definitivo. No entanto, o regime de ambivalênccias na poesia também não é algo
fixo, visto que recebeu influxos, como pretendemos demonstrar, da variação histórica
do conceito de dialética. A poesia não forma estruturas permanentes e não se revela,
portanto, impermeável às discussões filosóficas e científicas em torno da dialética
moderna, principalmente entre os anos 1940 e 1960, quando diversos autores, como é o
caso de Jorge de Sena, propuseram revisitá-la.
Nossa pesquisa seguiu, portanto, por essa via do diálogo interno à poesia
portuguesa no século XX, ora de modo mais abrangente, considerando certos expoentes
da literatura moderna, ora de modo mais específico, em que levamos em consideração o
intercâmbio entre os três autores. Nessa leitura dialogante, análise do muro adquire por
vezes caráter conceitual, revelando a tessitura de uma história interna à poesia
portuguesa em seus confrontos coma ordem social.
Em se tratando das poéticas específicas de cada autor estudado, no caso do
complexo da paisagem em Sophia Andresen, vimos que, além de contar com um fluxo
dialético do tipo fundamental ou constituivo no plano das imagens e da visualidade, a
autora também lança mão de mecanismos que disponibilizam a interação entre dados
complementares. As combinações entre elementos da paisagem como as derivações de
terra, pedra e ar, por exemplo, e o jogo simultâneo entre os sentidos como o tato, a visão
e a audição, bem como o diálogo entre poesia, pintura e arquitetura, permitem
transladações que dão a ver nexos e passagens outrora invisíveis, virtuais ou
abtracizantes. O trânsito intensificado permite a visaulização da energia cambiante entre
os dados, de modo que a paisagem não resulta estática, mas em movimentação
constante, com vistas para a tentativa de religação e o efeito de totalidade.
Além da dialética complementar, Andresen utiliza ainda, de modo frequente, o
processo “positivo” de duplicação das imagens, próprio da escrita de resistência, que
permite uma fuga dos sentidos estancados. A autora cultiva também, principalmente na
constituição da “paisagem humana” que se dá a partir de Livro sexto (1962), a interação
programática entre ética e estética; caos e ordem; dimensão dramática e testemunhal no
plano da expressão, pressupostos debatidos por Sena, cujo protagonismo teórico dentro
do diálogo travado entre os três autores fica cada vez mais evidente.
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Em todas as fases da paisagem que observamos em sua poesia, o muro, imagem
não só dialética, mas também da dialética, como temos visto, está presente, tornando-se
uma figura que propõe a reversão pela escrita do real imediato, negativo, histórico, para
o real aprofundado da paisagem, a um só tempo social e simbólico, histórico e
subjetivo. Na transformação da paisagem, entre as etapas observadas, como a da
memória, a humana e a da escrita, há uma espécie de progressão ou mesmo evolução no
sentido “positivo” da dialética, já que a paisagem da escrita, mais completa, abrange as
duas primeiras – as quais mantêm entrecruzamentos, idas e vindas.
De modo concomitante à transformação da paisagem, identificamos também,
principalmente nos textos em prosa, escritos na forma de artigos, relatos ou
apresentação da arte poética, publicados na década de 1960, a tendência à disposição
tríade dos processos da escrita. Andresen passa a manifestar a consciência da relação
tríade e não dual no processo dialético: como se o elemento do elo, que permite a
mediação ou passagem entre os dados, ficasse cada vez mais visível e autônomo no
dinamismo das imagens e da paisagem. De modo figurado, a autora apresenta o
complexo tríplice entre mar, muro e ânfora. Em outro texto, apresenta certos
equivalentes conceituais, definindo o ato poético pelas etapas da “Poesia”, “poesia” e
“poema”. Pela proximidade das datas, é possível que a paisagem da escrita,
desenvolvida de modo mais explícito em Geografia (1967), tenha se valido deste
desenvolvimento em etapas tríades. Ou seja, entre a individualidade das paisagens
virginais da infância e a coletividade da paisagem humana e social da “pátria”, a
paisagem da escrita aparece como progressão dialética que prevê uma dimensão
conciliadora e universal.
Dentre os três autores, a dialética na obra de Andresen revela-se mais “positiva”
no plano da obra e da constituição da paisagem. O senso de depuração das formas e a
depuração da atenção (advinda de uma somatória sintética dos sentidos em
envolvimento, bem como do ver e do imaginar, do ver e do sonhar) são valores
determinantes na poesia de Andresen − que ela refere pelo conceito ético e estético da
“justiça” ou também pela ideia de “pureza” e “equilíbrio”.
Apesar das coordenadas evolutivas entre as etapas da paisagem, a etapa final da
paisagem da escrita é mais radical pelo que propõe de abertura. Como vimos na análise
do livro Geografia (1967), o desenho do vazio, do qual participa o geometrismo do
quadrado e do muro (lido como um fragmento, um índice da relação dialética entre a
parte e o todo), é desenvolvido como poética pela paisagem da escrita. São figuras que
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respondem a uma série de geometrias interseccionadas em simultaneidades, criadas a
partir de múltiplas vertentes, mas afirmadas através da atenção, da escolha, da
depuração ou da constituição de uma síntese aberta, pelo trânsito constante e
intersemiótico próprio do complexo da paisagem. Nela, a visão torna-se preponderante,
porque criada da somatória do sensorial, da sensibilidade e do logos.
Eugénio de Andrade também define em “Poética” sua escrita em termos de três
elementos, “homem, terra e palavra”, sendo a terra, ou a natureza, o elemento de
mediação. A natureza fornece a metáfora e a estrutura à expressão humana. É através da
natureza que se dá o aprendizado da poesia e também do corpo (do amor ou do desejo).
O esquema de composição da poesia eugeniana lança mão de processos semelhantes aos
de Andresen, como o da dialética complementar e o uso de tríades. No entanto, o foco
na natureza permite a ênfase nos processos e não no resultado da paisagem (embora ele
também cultive o procedimento da paisagem, mas não como expressão fundamental de
sua arte poética). Assim, a metamorfose constante, o depreender das unidades em
constituintes mínimos torna a dialética eugeniana mais dinâmica do que a da poesia de
Andresen. Se ela intentasse desenhar uma figura abstrata e geométrica como faz
Andresen, emblemática de uma poética, diríamos que o desenho da obra eugeniana
formaria antes uma espiral: repetições, com pequenas modulações de sentido, que
retornam, mas que implicam nova mudança, como se o mecanismo dialético visasse
reverter o transmutável em energia permanente. O fluir das imagens não cessa, embora
seja vivenciado também em termos de esgotamento, velhice, melancolia ou esterilidade.
Assim como acontece na poesia de Andresen, o ser social aprofunda-se numa noção
mítica e psicológica do sujeito. O tempo histórico, que pode ser relacionado à imagem
fragmentária e negativa do muro, é também assimilado às temporalidades oníricas que
regem o sujeito.
A poesia de Sena não se preocupa em construir poéticas, no sentido de diretrizes
e coordenadas fechadas, como é o caso de Andresen e Andrade. Se há uma poética em
Sena, ela constitui-se na diferença e na aventura, embora não deixe de lado a “ordem” e
a “sistematização”, que surgem no entanto para preparar novas desorganizações e
assistematicidades. Partindo dos poemas analisados na tese, em confronto com sua
perspectiva teórica, podemos afirmar que Sena entre os três é o autor que, apesar de ter
estruturado seu pensamento teórico e crítico em termos dialéticos, transcendeu na poesia
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o projeto de estruturação dialética, fazendo despontar a desordem por meio do cultivo
libertário das imagens e do trânsito entre códigos semióticos distintos.
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