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Depoimentos
LUIZ ANTONIO DE ASSIS BRASIL
Não raro me perguntam se vou me aposentar. Digo que sim, mas 
com uma condição: a de que a Escrita Criativa esteja expandida 
por todo o país. Essa é uma luta antiga que, percebo, está em 
vias de ser vencida. Vejo cada vez mais experiências brotando 
de Sul a Norte. E no nosso querido Nordeste estão as iniciativas 
brilhantes, como as lideradas por Patricia Tenório, uma idealista 
com pés no chão, que vem pavimentando uma estrada real cheia 
de conquistas. Isso mostra que estamos vivos e que, apesar dos 
naturais percalços, seguimos em frente. Esta geração não será 
esquecida.

ALEXANDRA LOPES DA CUNHA
É impossível separar todo o projeto dos Estudos em Escrita 
Criativa da figura de Patricia Gonçalves Tenório, alma e coração 
da iniciativa, alguém que acredita na literatura desmedidamente, 
como deve (ou deveria) ser. 
Participei dos primeiros dois livros e da primeira edição de 
cursos durante a Feira do Livro em Recife. Foram experiências 
inesquecíveis, transformadoras. Fizeram-me acreditar que a 
literatura pode mesmo muito.

ANTONIO AÍLTON
Raros projetos são tão significativos para o desenvolvimento e a 
mobilização da experiência e prática da Escrita Criativa hoje no 
Brasil quanto este liderado por Patricia Tenório, suas aguerridas 
parceiras e seus parceiros. Há uma inclusão de estudiosos 
e criadores potentes de Nordeste/Norte a Sul do Brasil, 
principalmente a partir da PUCRS e do grande pioneiro Assis 
Brasil. Há visadas da escrita do mundo, há clarão!...
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BÁRBARA FELIX CORREIA
Participar da primeira turma de Escrita Criativa da Unicap foi 
enriquecedor tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. 
Até então, eu não imaginava que tinha tanta aptidão para 
construir textos. Em um determinado momento do curso, fui 
levada de volta ao início da minha graduação, ao ouvir um 
colega dizer que, um dia, eu escreveria uma trilogia sobre a casa 
da árvore. Pois é, mesmo eu que sou uma pernambucana da 
peste já sonhei com a casa da árvore no quintal, tá? No fim de 
tudo, eu só tenho que agradecer ao curso, aos meus professores 
e, principalmente, às amizades que construí. Meus sinceros 
agradecimentos especiais vão para Patricia Tenório, que é luz em 
qualquer lugar; Robson Teles, do qual tenho muito orgulho de 
ter sido aluna; e para as minhas inspirações em forma de trilogia 
Bernadete Bruto, Raldianny Pereira e Elba Lins.

BERNARDO JOSÉ DE MORAES BUENO
Um caminho para o futuro que não inclua a arte não é num 
caminho válido. Num momento do mundo em que semeia ódio, 
extremismo e radicalismo, quando se segue a lei do mercado e, 
mais uma vez, a sensibilidade e o diálogo são postos em segundo 
plano, é a arte que aponta para a diversidade de vozes e olhares, 
para o caminho do meio, para a cor. É nossa responsabilidade, 
como escritores, manter a chama acesa, não deixar que a longa 
jornada das palavras se interrompa. É nosso dever não parar, não 
desistir, não calar. Até a autora mais solitária faz parte de uma 
família muito antiga, que há milênios passa seu conhecimento e 
sua arte adiante.

CRISTINA ALBERT MESQUITA
Em um tempo em que palavras como “vírus”, “máscaras” e 
“infectologia” parecem ter se impregnado em nosso cotidiano, 
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faz bem lembrar uma das aulas do curso de Especialização em 
Escrita Criativa em 2019, quando aprendi que a poesia também 
adoece. Desse modo, olhar para os mundos de dentro é como 
remediar, a cada aula, a esperança dos versos dos nossos dias. 

DANIEL GRUBER
Mesmo tendo enorme importância, a Escrita Criativa no 
Brasil tem uma tradição que é ainda recente, e toda a reflexão 
e produção intelectual ligada a ela, seja acadêmica ou não, 
já carrega o peso de uma certa urgência. Nesse sentido, o 
trabalho da Patricia Tenório é desbravador ao reunir escritores, 
estudantes, professores e pesquisadores em torno das múltiplas 
possibilidades de estudo que esta área permite.

FRED LINARDI
A área da Escrita Criativa no Brasil tem conquistado cada vez 
mais atenção, seja por aspirantes a escritores profissionais, seja 
por escritores já estabelecidos, por professores, pesquisadores e 
por quem mais se interessar. Muito desse quadro extremamente 
positivo para a nossa cultura e educação se dá por iniciativas 
realizadoras como os Estudos em Escrita Criativa, idealizados e 
promovidos por Patricia Tenório. O sistema literário brasileiro 
agradece!

GISELA RODRIGUEZ
Nos encontros promovidos pelo curso Estudos em Escrita 
Criativa, nós percebemos o desaparecimento da fronteira 
entre a ação e a escuta. Nossa forma de criar e o que ouvimos 
a respeito da criação literária de outras pessoas, converge para 
um manancial de reflexões sobre este ofício. Pensar em uma 
obra específica e se aprofundar em tal estudo nos conecta com 
mundos diversos, estimulando novos processos criativos.
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GUILHERME AZAMBUJA CASTRO
O trabalho da escritora e professora Patricia Tenório, nestes 
Estudos em Escrita Criativa, não só é importante, mas 
absolutamente essencial para a disseminação e evolução do 
conhecimento em Escrita Criativa, e já faz parte da história 
desse campo de conhecimento que engatinha no Brasil. Patricia 
nos dá esperança. Só tenho a agradecer pelo convite que me fez 
para contribuir com minhas reflexões. E espero, de coração, que 
venham muitos outros volumes por aí. 

HUGO PEIXOTO
Foi como se de repente várias partículas, vários objetos não 
identificados que orbitavam em volta ou dentro de mim 
encontrassem outras partículas, outros objetos, astros e estrelas 
que transitavam por tantas rotas. A especialização em Escrita 
Criativa foi o espaço-tempo onde tudo isso se chocou, se uniu 
e depois explodiu, gerando um novo impulso: movimento mais 
forte e irreversível que nos expande em várias direções. 

JULIA DANTAS 
 É irônico que justo para falar de aulas de Escrita Criativa – nas 
quais se preza pela originalidade e singularidade – a descrição 
mais verdadeira que se pode fazer recai sobre um clichê: quem 
ocupa o papel de professor aprende tanto ou mais quanto os 
alunos. Não importa o que digamos à turma, pode ser algo sobre 
a necessidade do conflito, sobre a importância da complexidade 
do personagem ou sobre a pertinência da verossimilhança, 
sempre haverá exemplos de escritores que foram contra as regras 
e chegaram a resultados geniais. Assim é a literatura e o ensino 
literário, um constante exercício de invenção e humildade.
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JULIANA ALMEIDA CORDEIRO
Patricia é um verdadeiro furacão de atividades. Sempre 
propagando a palavra da escrita criativa, ela une muitas pessoas 
e articula trocas que fazem as mãos coçarem para produzir 
também. É verdadeiramente magnífico que seu trabalho esteja 
em um local de vasto acesso para ser consultado e compartilhado 
incontáveis vezes. Só tenho a agradecer pela generosidade e pelo 
empenho com que ela se dedica à escrita. Que venham mais 
projetos!

LARA XIMENES
Uma das melhores coisas sobre gostar de escrever e ter essa 
função como ofício é perceber a escrita como habilidade plural 
e dinâmica. Foi essa percepção que motivou minha busca pela 
pós-graduação em Escrita Criativa na Universidade Católica 
de Pernambuco, em parceria com a PUCRS. Foram meses 
extremamente ricos em leituras, oficinas e referências com 
profissionais e colegas incríveis. Patricia Tenório talvez nem 
imaginasse a força que seu sonho teria quando, naquela noite de 
agosto de 2019, nos presenteou com um girassol e um sorriso. 
Hoje, pós-graduada em Escrita Criativa, lembro com muito 
carinho esse dia, que foi o fio condutor de muitos outros sonhos 
gestados durante meses de intenso aprendizado. Graças à pós-
graduação, senti-me segura e competente para colocar um livro 
no mundo pela primeira vez – e não poderia ser mais grata a 
todos que tornaram essa caminhada possível.

LOURIVAL HOLANDA
A escrita criativa, por ser arte, requer uma técnica; como todo 
jogo, supõe alguma regra – ainda que mínima, para legitimar 
seu resultado. Escrever subentende um exercício; como a 
performance do corpo para uma desenvoltura feliz. A escrita 
criativa é um exercício continuado para amestrar a mão, o 
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espírito, a percepção do efeito verbal. Pede certo silêncio para 
escutar a voz que cria. Por isso, Virginia Woolf, Montaigne, 
Hilda Hilst buscam esse teto todo seu. O exercício continuado 
da escrita reage ao furor do mundo exterior, da publicidade 
invasora da vida do espírito pelo quanto impõe.    
A escrita criativa é, portanto, um exercício e uma atenção. De 
certa forma, uma entrega: a escritura usa o escritor; ele cede a 
iniciativa às palavras – e ela, generosa, vai dar a ele mais do que 
o suposto; é a linguagem que leva além; mais que o propósito ou 
a intenção. São os significantes que balançam o leitor; e acordam 
nele coisas dormidas; insuspeitadas.
O escritor busca as palavras, quer reorganizá-las. Para fazer 
dançar um sentido novo, um ritmo novo no mundo. No 
entanto, essa desordem organizadora dos processos criativos é 
fundamental; fundante, até: como os insetos são fundamentais 
para a fecundação da vida. Mas muito do que dorme em nós 
ressoa num cantochão emergente. Os sucessivos palimpsestos 
que descobrimos em nós, como queria Murilo Mendes. A 
escrita criativa carrega esse empenho: entre o fortuito e o 
projeto. Como os jardins de Burle Marx, na praça de Casa Forte; 
ou os rascunhos de Flaubert. Uma singularidade emerge da 
turbulência.

MARIA DO CARMO NINO
Meu interesse pelo campo de pesquisa em Escrita Criativa 
relaciona-se de perto com a influência que reconheço no trânsito 
de meu trabalho pessoal de artista visual com vários meios 
de expressão. Do cinema à literatura, meu love affair com as 
imagens, sejam elas pictóricas sejam fotográficas, sempre lidou 
com a permeabilidade destas referências, com o reconhecimento 
de que criar para mim é se ver inserida nessa rede, nesse tecido a 
ser (re)visitado criticamente.
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MARÍA ELENA MORÁN ATENCIO
Quando penso em Escrita Criativa, o que me vem à cabeça 
não é o mestrado que fiz nem o doutorado que estou prestes a 
terminar, mas uma sensação de antes e depois que vai muito 
além de ambos. Ela foi o encontro que mudou o rumo da minha 
vida e da minha carreira. Debates, disciplinas, oficinas, créditos, 
certificados, eventos — tudo é atravessado por uma espécie de 
fio de eletricidade que faz com que cada uma dessas instâncias 
tenha um sentido estimulante, revigorante, provocador. É o fio 
da comunidade, do convívio com tantas outras pessoas que, 
como eu, têm essa gana inexplicável de dedicar a vida à palavra e 
aos seus tecidos.

RENATA ROLIM
A especialização em Escrita Criativa me conduziu a regiões 
frutíferas repletas de saberes que tornaram o percurso 
extremamente precioso. Pude refinar o meu processo de 
criação através dos melhores na área, além de conhecer 
pessoas admiráveis que fizeram do curso uma etapa de beleza 
inesquecível na minha vida.

TIAGO GERMANO 
Além de inédita, é bastante louvável a iniciativa de Patricia 
Tenório com seus Estudos em Escrita Criativa aqui no Nordeste. 
Reunindo os mais relevantes pesquisadores da área neste projeto 
que compreende uma série de cursos — em Porto Alegre e em 
Recife —, bem como a trilogia Sobre a escrita criativa, e este 
volume que ora temos em mão e que fecha o projeto, Tenório 
dá prosseguimento ao trabalho de dois dos seus (e meus 
também!) mestres: Luiz Antônio de Assis Brasil e Raimundo 
Carrero, os maiores pilares das investigações em criação literária 
no nosso país. Integrar a geração que os sucede, sendo-lhes 
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ainda contemporânea, é uma honra e uma responsabilidade 
que só é possível de ser assumida pela companhia de colegas 
como Patricia, que pensam a literatura para além da página e 
conseguem fazer afluírem junto dela visões tão diversas quanto 
únicas do ato de escrever.



Estudos em escrita criativa18

Há quase cinco anos, as poetisas, escritoras e especialistas em 
Escrita Criativa (Unicap/PUCRS) Bernadete Bruto e Elba Lins 
me fizeram uma provocação:  

– Por que você não cria um curso para compartilhar o que 
está aprendendo na PUCRS?

Era o início dos meus estudos de doutorado na capital gaú-
cha, e o início de um ciclo com as minhas amigas pesquisadoras 
(2016 e 2017); em seguida, na XI Bienal Internacional do Livro 
de Pernambuco com o I Seminário Nacional de Escrita Criativa 
de Pernambuco, na Livraria Cultura (Recife e Porto Alegre, em 
2018), na Unicap (curso de extensão, em 2019.1, e primeira tur-
ma de especialização, em 2019.2), além dos cursos on-line, em 
2020 e 2021, cujo material de apoio escrito por mim abre cada 
mês/capítulo do presente livro.

E o presente livro marca o fim deste ciclo, que teve a honra e 
a alegria de contar com essas escritoras e esses escritores mara-
vilhosos que contribuíram não somente participando desde 2016 
na qualidade de convidados das aulas dos vinte e oito módulos 
(O tempo, O mito, A viagem, A música, O amor, O sonho, A 
imagem, O fogo, Língua Inglesa, Portugal, Brasil, Leste Europeu, 
Japão, Os russos, Os franceses, Os italianos, Osman Lins, Manuel 
Bandeira, Ferreira Gullar, Graciliano Ramos, Vinicius de Mora-
es, Jorge Amado, Cora Coralina, Hilda Hilst, Mário de Andrade, 
Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Rosa, Mario 
Quintana), mas também com os artigos e depoimentos nesta 
edição e na trilogia Sobre a escrita criativa.

A minha eterna gratidão. E, com vocês, os Estudos em Escrita 
Criativa.

Estudos em escrita criativa (2016-2021)
Patricia Gonçalves Tenório



JANEIRO, 2021

Osman Lins
Patricia Gonçalves Tenório

Adriano Portela
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Os gestos

https://www.youtube.com/watch?v=JdgPvripL9A

Existem duas imagens do artista gráfico holandês Maurits Cor-
nelis Escher que me impactam profundamente. A primeira é 
“Relativity”, de 1956. Trata-se de um conjunto de escadas im-
possíveis em diferentes ângulos formando um paradoxo que foi 
apresentado no filme A origem, de Christopher Nolan, na voz da 
personagem Ariadne (Ellen Page), pupila do arquiteto de sonhos 
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio).1 

A segunda imagem impactante para mim de Escher é 
“Drawing Hands”, de 1948. Uma mão desenha outra mão, ad in-
finitum, causando uma vertigem de não acabar mais, feito espe-
lhos um diante do outro, feito as bonecas russas, as mamuskas, 
que extraímos uma dentro da outra, feito o mise-en-abîme de 
uma história dentro de outra, do escritor francês André Gide.

É com essa imagem e a recordação de alguns dos conceitos 
anteriormente pesquisados que abrimos os Estudos em Escrita 

1  A origem. Inception. 2010. 148 min. EUA e Reino Unido. Direção: 
Christopher Nolan. Com Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph 
Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy, Cillian Mur-
phy, Dileep Rao, Tom Berenger, Michael Caine. Trailer: https://www.
youtube.com/watch?v=0PIg7ttyegA. 

https://www.youtube.com/watch?v=0PIg7ttyegA
https://www.youtube.com/watch?v=0PIg7ttyegA
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Criativa On-line 2021, nos debruçando sobre a obra, a vida e a 
casa do autor de contos, romances, narrativas, livro de viagens e 
peças de teatro, o pernambucano Osman Lins.

A proposta de visitarmos as residências de escritores brasi-
leiros durante 2021, ao menos em suas páginas e virtualmen-
te, vem ao encontro de inúmeras viagens empreendidas des-
de 2016 nos nossos EECs. A temática da viagem, em especial, 
foi profusamente trabalhada nos Estudos On-line de 2020, e a 
pandemia de Covid-19 nos impôs o isolamento entre as quatro 
paredes de nossos lares. Particularmente, deixando de lado a 
necessidade do outro que nós, por sermos humanos, possuí-
mos, ao estarmos sós em nossas casas, com nossos pensamen-
tos, sonhos, nossas angústias, descobrimos a matéria bruta para 
alargarmos o nosso escrever.

E nada melhor do que abrirmos o curso de 2021 com um livro 
exemplar, que trata, ao mesmo tempo, do mergulho profundo no 
interior dos personagens e dos limites que nós, seres humanos, ine-
xoravelmente temos, a começar pelo próprio corpo, a começar pela 
própria morte. Nesse livro quase inaugural de Osman Lins (o autor 
escreveu quando ainda jovem), descobrimos técnicas refinadíssi-
mas de Escrita Criativa que podemos (e devemos) utilizar em nos-
sos Estudos, assim como tentaremos alinhavar outras artes (vide os 
desenhos de Escher e o filme de Nolan) e outras áreas de conheci-
mento. Deixaremos mais detalhes da obra do autor visitado com o 
escritor, professor, cineasta e um dos coordenadores da especializa-
ção lato sensu em Escrita Criativa Unicap/PUCRS Adriano Portela.

Os gestos foi publicado pela primeira vez em 1957. É um livro 
composto por treze contos, alguns menores (cerca de três pági-
nas), outros maiores (quase vinte). Logo na apresentação, o autor, 
em uma edição de 1975, revisita a própria obra e confirma um 
dos fatos mais presentes no período da pandemia e, por isso mes-
mo, tão atual: a impotência.
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Quando escrevi os contos aqui reunidos, todos alusivos ao tema da 
impotência do ser humano (ante os elementos, ante os olhos de um 
morto, ante a linguagem etc.), minha ambição centrava-se em dois 
itens: a) lograr uma frase tão límpida quanto possível; b) não alheio 
à voz de Aristóteles, fundir num instante único, privilegiado, os fios 
de cada breve composição, como se todo o passado ali se adensasse.2

Dois conceitos nos saltam aos olhos no conto de abertura que 
dá nome ao livro. O primeiro é o conceito de possibilidade que o 
mesmo Aristóteles nos revela no capítulo 9 da Poética.

Do que foi dito, também fica evidente que não é função do poeta 
realizar um relato dos eventos, mas sim daquilo que poderia acon-
tecer e que é possível dentro da probabilidade ou da necessidade. O 
historiador e o poeta não se diferenciam pelo fato de um usar prosa 
e o outro, versos. A obra de Heródoto poderia ser versificada, com o 
que não seria menos obra de história, estando a métrica presente ou 
não. A diferença está no fato de o primeiro relatar o que aconteceu 
realmente, enquanto o segundo, o que poderia ter acontecido.3

No conto de abertura e que nomeia o livro, encontramos o 
velho André em seu leito, sem conseguir falar, sem conseguir 
comunicar os sentimentos para as filhas e a esposa, mas perce-
bendo todas as sensações do mundo exterior, aceitando a prisão 
que o próprio corpo e a doença lhe impõem, captando o tempo 
e as possibilidades com que ele cinge as palavras, a vida dos seres 
amados ao redor. 

2 LINS, Osman. Os gestos. 4ª edição. São Paulo: Moderna, 2003, p. 8 – 
Coleção Veredas.

3 ARISTÓTELES. Poética. Tradução, textos complementares e notas: Ed-
son Bini. São Paulo: Edipro, 2011, pp. 54-55 – Clássicos Edipro.
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“Para sempre exilado”, pensou. “Minhas palavras morreram, só os 
gestos sobrevivem. Afogarei minhas lembranças, não voltarei a es-
crever uma frase sequer. Igualmente remotos os que me ignoram e 
os que me amam. Só os gestos, pobres gestos...”4

Mariana, a filha mais nova – e preferida –, entra no quarto 
para cuidar do pai. Alimentá-lo. Fechar a janela. Zelar por seu 
sono. E a observação do velho André, dos mínimos gestos da fi-
lha, o faz perceber o átimo de instante em que ela se transforma, 
de criança-adolescente em mulher adulta.

O velho André abriu os olhos. Mariana estava de costas para a janela, os 
cotovelos no peitoril e as mãos cruzadas sobre o ventre. Por trás dela, na 
linha exterior das fasquias, cintilavam gotas de água; cresciam trêmulas, 
deslizavam, uniam-se, caíam. Uma claridade opalina subia do pescoço, 
tocava o queixo da moça, banhava sua face direita e extinguia-se na penu-
gem da fonte. O resto das feições, mal se percebia; mas era evidente que 
algo se anunciava, um evento único, secreto – e ele conteve a respiração. 
[...] O pai não se enganara, aquele era um momento único, ela cruzava um 
limite: quando se afastasse, os últimos gestos da infância estariam mortos.5

O tempo
E este é o segundo conceito que encontramos não somente no 
conto “Os gestos”, mas também deslizando pelos demais doze 
contos do livro homônimo. O conceito de triplo presente que o 
filósofo, teólogo e bispo de Hipona Aurélio Agostinho nos apre-
senta no livro XI de suas Confissões.

Nenhum tempo vos é coeterno, porque Vós permaneceis imutável, 
e, se os tempos assim permanecessem, já não seriam tempos. Que é, 

4  LINS, Osman. Os gestos. Op. cit., p. 13.
5  LINS, Osman.  Os gestos. Op. cit., pp. 20-21.
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pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem 
poderá apreendê-lo, mesmo só com o pensamento, para depois nos 
traduzir por palavras o seu conceito? [...] O que é, por conseguinte, o 
tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei; se quiser explicá-lo a quem 
me fizer a pergunta, já não sei. Porém, atrevo-me a declarar, sem re-
ceio de contestação, que, se nada sobrevivesse, não haveria tempo fu-
turo, e, se agora nada houvesse, não existia o tempo presente.6

Agostinho afirma que não existe o passado nem o futuro, ape-
nas o átimo do presente que, vindo do futuro da expectativa, atra-
vessa a percepção dos sentidos e se inscreve em nossas memórias, 
como se fosse tatuagem. Os personagens de Osman Lins em Os 
gestos realizam essa tentativa de captação do tempo mencionada e 
refletida à exaustão por Agostinho. E trazemos alguns exemplos no 
livro que estudamos do autor pernambucano para ilustrar. 

Em “Reencontro”, dois amigos de infância atravessam tempo e 
espaço para reviver lembranças do passado. Ele enxergando-a ainda 
como o primeiro amor. Mas são nos gestos de Zilda que mais uma 
vez Osman Lins nos faz perceber a passagem inexorável do tempo.

Em silêncio, revejo nossa volta, a alegria fundida em tristeza e os rui-
dosos adeuses aos lugares e às coisas que nunca pudemos rever. “Sem 
que o soubéssemos”, penso, “quase que nos apartamos ali de nossa 
infância.” Pois o que veio a acontecer poucos dias depois fez-me sus-
peitar, não sem amargura, que alguma coisa estava morta para nós; 
e que em seu lugar nascera outra que ainda não entendíamos bem.7

“A partida” de um neto que se sente oprimido por tanto amor 
é o tema desse conto que foi magistralmente transposto para o ci-

6 AGOSTINHO. Confissões. Tradução: J. Oliveira e A. Ambrósio de Pina. 
2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 274 – (Vozes de Bolso).

7 LINS, Osman. Os gestos. Op. cit., p. 27.
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nema pela cineasta pernambucana Sandra Ribeiro.8 A passagem 
do tempo do jovem adolescente para o homem adulto encontra-
-se impressa no simples gesto de um quase abraço.

Enfim, beijei sua mão, bati-lhe de leve na cabeça. Creio mesmo que 
lhe surpreendi um gesto de aproximação, decerto na esperança de 
um abraço final. Esquivei-me, apanhei a maleta e, ao fazê-lo, lancei 
um rápido olhar para a mesa (cuidadosamente posta para dois, com 
a humilde louça dos grandes dias e a velha toalha branca, bordada, 
que só se usava em nossos aniversários).9

Mas um dos contos que confirma de maneira inflexível a 
opressão do tempo, a impossibilidade do corpo é “O navio”. Nar-
ra a história de um jovem extremamente sensível que resolve lan-
çar-se ao mar noturno de lua nova na esperança da libertação do 
cais, para que o navio, mesmo que naufragado, não apodreça nos 
braços e nas pernas de um rapaz de dezoito anos.

Uma estrela cadente precipitou-se nas águas. Como se fora buscá-la, ele 
mergulhou. Mas o fundo do mar estava escuro, deserto. Ele voltou a na-
dar, lentamente. “O navio deixa o porto empestado”, pensava. “Vai embora 
para o alto-mar. Não para fugir da morte. É para fugir das torturas, da 
angústia da peste. O navio vai embora. Não quer apodrecer no cais. Prefe-
re afundar-se no mar e ancorar-se a uma estrela. O navio vai embora...”10

O último conto do livro revela a maior das impotências, a mais 
simbólica e ao mesmo tempo fluida residência do nosso espírito: a 
“Lembrança”. Conta a história de um menino peralta que o narrador 

8   A partida. 2003. 15 min. Brasil. Direção: Sandra Ribeiro. Com Paulo   
Autran, Geninha da Rosa Borges, Marcelo Lacerda. 

9   LINS, Osman. Os gestos. Op. cit., p. 40.
10 LINS, Osman. Os gestos. Op. cit., p. 83.
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foi um dia. E, naquele instante perdido na memória, no qual se prepa-
ra para atirar no canário tão desejado, nasce a despedida da infância.

Larguei o tiro, houve um despetalar de asas, um cintilar de gotas de 
água, e o pássaro caiu. Dei um grito, saí correndo pelo quintal molhado.
Depois disso, a memória como que adormece. Desperta com o vulto 
de uma prima em férias, bem mais velha que eu: uma noite, pretex-
tando almas do outro mundo, levantou-se do leito e veio abraçar-se 
comigo. Trazia os pés descalços.11

A casa
Osman Lins nasceu em 5 julho de 1924, na cidade de Vitória de 
Santo Antão, interior de Pernambuco. A mãe veio a falecer dezes-
seis dias depois, por complicações do parto.

Aos dezessete anos (1941), muda-se para Recife. Aos trinta e seis 
(1961), reside por seis meses na França. Ao retornar, fixa residência 
em São Paulo. E visitamos, de maneira virtual ou real, duas de suas 
casas, impregnadas de escrita, como afirmou a artista plástica, de 
Québec, Hélène Rochette em Maisons d’Écrivains et d’Artistes.12 

Os lares de escritores e artistas retêm a impressão de corpo a corpo 
com a matéria. Aqui, no segredo do palácio, foram compostas as obras 

11 LINS, Osman. Os gestos. Op. cit., p. 102.
12 Interessante mencionar que na França, especialmente em Paris, en-

contramos por toda parte plaquinhas sinalizadoras informando o 
local das residências dos artistas, feito a do hotel no Quai Voltai-
re, onde o poeta Charles Baudelaire habitou por um período, e en-
contra-se impresso o seguinte trecho de seu livro mais conhecido:  
A aurora arrepiante em veste rosa e verde avançava lentamente sobre o 
Sena deserto e a sombria Paris, quando esfregando os olhos empunhasse 
suas ferramentas, velho trabalhador. (As flores do mal, “O crepúsculo da 
manhã”, Charles Baudelaire, tradução livre minha)
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cujo gênio só surgiria aos olhos do mundo um pouco mais tarde. Lon-
ge do barulho, das consagrações e dos elogios, estes lugares habitados 
ainda vibram com o aroma de uma presença. Como se o tempo tivesse 
parado, espera-se surpreender o pintor em seu cavalete, o escritor na 
escrivaninha. Balneários tranquilos banhados pelos grandes céus da 
Ille-de-France “que fazem sonhar com a eternidade”, sótãos escuros 
aninhados nas profundezas da cidade, retiros discretos pouco acessí-
veis a credores de todos os tipos... essas casas dizem o destino – glorio-
so ou amaldiçoado – de seus ocupantes famosos. Abrir a porta prome-
te uma descoberta sensível e errante dos berços da criação.13

A obra de Osman Lins é dividida em duas fases. A primeira, 
de 1955 a 1963 – o período de Os gestos –, é considerada aquela 
da narrativa tradicional, enquanto a segunda, a partir de Nove, 
novena, de 1966, experimenta novas técnicas, atravessadas por 
reflexões do próprio fazer literário e de ficção. 

Sabemos o quanto as quatro paredes de nossas residências 
provocam imagens poéticas que direcionam a escritura por ca-
minhos muitas vezes bem diferentes. Não aconteceu de outra 
forma com Osman Lins. Ao se lançar para o mundo, da pequena 
cidade de Vitória de Santo Antão para a capital pernambucana e, 
em seguida, para a França, retornando e fixando residência em 
São Paulo – o documentário Um grão de claridade,14 com Eliza-

13 ROCHETTE, Hélène. Maisons d’Écrivains et d’Artistes. Paris et ses 
Alentours. Illustrations: Pascal Paillardet. Paris: Parigramme, 2005, 4ª 
capa – Tradução livre nossa.

14 Um grão de claridade: no percurso de Osman Lins. 2018. Brasil. Do-
cumentário, digital, cor, 20 min. Com Elizabeth Hazin e Teresa Dias. 
Produção e direção: Joel Yamaji. Concepção e roteiro: Elizabeth Hazin, 
Teresa Dias, Joel Yamaji. Fotografia e montagem: Marcelo Domingues. 
Som direto: Alan Zilli. Produção de linha: Davi Heller, Jônia. Música: 
Vivaldi – Inverno (As quatro estações).
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beth Hazin e Teresa Dias, apresenta muito bem esse universo –, 
transforma o interior e o exterior das quatro paredes em matéria-
-prima para seus cenários, personagens, enredos, sua escritura.

E a proposta de nossos Estudos em Escrita Criativa On-li-
ne 2021 não poderia ser diferente. Depois de nos isolarmos por 
quase seis meses em nossas residências, no cuidado com o outro 
e com nós mesmos, evitando a Covid-19, fomos impregnados de 
escritura, banhados com ficção, poesia, relatos de cômodos, ob-
jetos, eletrodomésticos, impossibilidades, mas que ocupam, ao 
mesmo tempo, as possibilidades da poiesis maior que a história e 
elogiada, desde os tempos ancestrais, por um dos pais da narrati-
va, o filósofo grego estagirita Aristóteles.

Filmes sobre Osman Lins e a Escrita Criativa
• Lisbela e o prisioneiro (2003): https://www.youtube.com/

watch?v=-Rhroj4p7iQ
• A partida (2003): https://www.youtube.com/watch?v=l8Be-

j7A3N3I (parte I) e https://www.youtube.com/watch?v=C-
CMJl99sjuc (parte II)

• Um grão de claridade (2018): https://www.youtube.com/wa-
tch?v=p7YWYXgoksI&feature=emb_logo

Exercício de desbloqueio

Lembro-me mesmo que um dia havias trabalhado muito e te dei-
taste cedo. Eu fiquei lendo e, quando o sono veio, fechei as portas. 
Havia um silêncio tão grande! Os móveis brilhavam, não havia pó 
no chão; tudo em ordem, limpo, cuidado. Detive-me um instante à 
sala de jantar, como se pressentisse avizinhar-se um mistério. Con-
templei o jarro de flores na mesa. Tu mesma as havias colhido pela 
manhã. Senti tua presença diligente na limpeza, nas flores; o carinho 
que depositavas em tudo. E percebi que havia algo me envolvendo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-Rhroj4p7iQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Rhroj4p7iQ
https://www.youtube.com/watch?v=l8Bej7A3N3I
https://www.youtube.com/watch?v=l8Bej7A3N3I
https://www.youtube.com/watch?v=CCMJl99sjuc
https://www.youtube.com/watch?v=CCMJl99sjuc
https://www.youtube.com/watch?v=p7YWYXgoksI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=p7YWYXgoksI&feature=emb_logo
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cingia-me um princípio de angústia. Na cozinha, olhei para o fogo: 
apagara-se. Durante o dia, estivera ativo, quente. Agora, estava mor-
to. Era cinza. O que aconteceu em seguida foi tão ridículo e sutil, tão 
difícil de expressar, que nunca te contei. Eu chorei, querida.15

A partir do contato com os contos de Os gestos e algumas das re-
sidências de Osman Lins, criem um texto ficcional, ou um pequeno 
vídeo, ou podcast narrando um gesto do cotidiano, um objeto, ce-
nário de suas casas que lhe provocaram escrita durante a pandemia.

Osman Lins: um 
observador da atualidade!

Adriano Portela

Recife, 18 de agosto de 2021. Há exatos seis meses eu participei 
de uma das lives mais interessantes de todos os tempos, ao me-
nos para minha pessoa: “Os mundos de dentro – aula 3: Osman 
Lins (live com Adriano Portela)”, um bate-papo com a escritora, 
pesquisadora e minha madrinha literária Patricia Tenório. Ter a 
oportunidade de falar sobre um autor, que há tanto venho me de-
dicando, de uma forma tão leve, tão divertida, talvez tenha sido 
a apoteose desses meus estudos. O depoimento parece um tanto 
exagerado, eu sei, mas vou explicar o motivo e talvez você até 
venha a concordar comigo. 

15 LINS, Osman. Elegíada. In Os gestos. Op. cit., p. 95.
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Mês passado, revisitando os livros de um dos criadores do 
New Journalism,16 o jornalista Gay Talese, percebi que o meu 
trabalho com Osman Lins tem muito desse olhar observador do 
repórter. Venho olhando para a obra desse autor há muito tempo. 
Comecei com uma visão muito imatura, demasiadamente verde, 
ainda na época da escola, quando, de repente, me deparei com 
a leitura do conto e com uma adaptação de “Os Confundidos”, 
uma das narrativas do livro Nove, novena (1966). A concepção e 
direção foram do professor Robson Teles, que, na época (década 
de 1990), era meu diretor de teatro. Senti que a partir daquele 
momento algo havia me tocado artisticamente, uma sensação 
que não sei bem explicar, como se alguma chave fosse ativada 
e algo, a partir dali, começaria a ser gerado. E foi. Eu não fui só 
apresentado à obra de Osman Lins, fui empurrado para o satisfa-
tório caminho sem volta que é a arte.

De um mero espectador, observador da adaptação de “Os 
Confundidos”, passei a leitor voraz daquela única narrativa; de-
pois atuei na encenação de Teles, em seguida, passei a ler Nove, 
novena com muita gana. O livro me levou a outros lugares, o ci-
nema foi um deles. Adaptei a narrativa “Os Gestos”, li o texto dez 
vezes antes de transformá-lo em roteiro, e até hoje não realizei o 
filme. Anos depois, adaptei “Os Confundidos”17 para o cinema, 
este, sim, produzido, gravado e exibido até na Argentina. 

Observar Osman virou um fascínio. Sua obra teatral Lisbela e 
o Prisioneiro inaugurou um projeto social pelo qual tenho muito 
carinho. No dia 5 de agosto de 2017 nascia a Escola Social Cobogó 
das Artes, e era Osman Lins o autor para quem nós primeiro abri-

16 O termo surgiu na imprensa dos Estados Unidos na década de 1960, e tem 
como principais expoentes os jornalistas Tom Wolfe, Gay Talese, Norman 
Mailer e Truman Capote. Classificado como romance de não ficção, sua 
principal característica é misturar a narrativa jornalística com a literária.

17 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vRY-Z_jQfSE&t=10s. 

https://www.youtube.com/watch?v=vRY-Z_jQfSE&t=10s
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mos as cortinas. Lisbela depois foi transformada em um artigo, que 
publiquei no livro Descortinando o Teatro de Osman Lins18 com 
outros pesquisadores do autor espalhados pela América do Sul. 

Essa observação osmaniana me levou a caminhos inéditos. 
No meu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, 
debrucei-me sobre um tema pouquíssimo estudado pelos pes-
quisadores, os Casos Especiais que o escritor desenvolveu para 
a televisão. Lins, um dos mais duros críticos da indústria cultu-
ral brasileira, quis provar que poderia levar um produto de alta 
qualidade para a televisão, para além dos formatos enlatados, e 
se aventurou a escrever roteiros. Eu fiz o resgate de três dessas 
narrativas e publiquei Casos especiais, a obra do escritor exibida 
em episódios pela Rede Globo, na década de 1970.19  

Neste momento continuo a mirar em Osman Lins. Estou en-
volvido em dois trabalhos, e um deles partiu da observação do 
próprio autor – a minha tese de doutorado, também pela Univer-
sidade Federal de Pernambuco. Agora, venho propor uma nova 
pesquisa sobre ele, uma imersão em um projeto árduo e de fôle-
go que possa trazer um esclarecimento sobre a ligação estética 
do universo da narrativa “Retábulo de Santa Joana Carolina”, de 
Nove, novena, com a linguagem cinematográfica da Nouvelle Va-
gue francesa. 

A narrativa osmaniana é dividida em doze mistérios, cada 
um representa um episódio na vida de Joana. As histórias são 
contadas por diversos narradores; a simbologia, a quebra do eixo 
narrativo, os ornamentos, os astros e as realidades, seja ela nor-
destina seja medieval, em um retábulo religioso, estão presen-
tes na obra. Joana é uma pernambucana, professora, sofredora e 
combatente das mais inusitadas situações. Em meio à miséria, ela 

18 Disponível em: https://www.siglaviva.com.br/descortinando.html.
19 Disponível em: https://www.cepe.com.br/noticias/cepe-lanca-os-ca-

sos-especiais-de-osman-lins.

https://www.siglaviva.com.br/descortinando.html
https://www.cepe.com.br/noticias/cepe-lanca-os-casos-especiais-de-osman-lins
https://www.cepe.com.br/noticias/cepe-lanca-os-casos-especiais-de-osman-lins


Estudos em escrita criativa32

fica viúva bem cedo e luta para criar seus seis filhos. Joana Caro-
lina torna-se, somando acontecimentos de uma vida toda, uma 
espécie de santa popular, uma heroína do sertão.  

O “Retábulo”, além de material de pesquisa acadêmica, é um 
produto no qual venho me debruçando há anos. Diariamente te-
nho me dedicado à adaptação da narrativa para roteiro do meu, 
provavelmente, segundo longa-metragem. Reuni um time de 
pesquisadores osmanianos para a revisão do script e estou enga-
jando meus alunos de teatro e cinema da Cobogó das Artes para 
somarem na equipe de produção do filme. 

Essa minha história osmaniana agora está registrada nas nu-
vens, salva na plataforma Youtube, no canal dos Estudos em Es-
crita Criativa. Foi nessa live com Patricia Tenório que pude reu-
nir as ideias, trazê-las para o papel, expandir os conhecimentos 
sobre o autor para um público maior, deixá-lo vivo e vibrante 
na internet.  Só uma autora intensa como Tenório para criar um 
estudo sobre as casas dos escritores e ao mesmo tempo colocar 
todos eles, vivos e mortos, morando juntos em uma única resi-
dência: a atualidade!  

Referências

HAZIN, Elizabeth (org.). Descortinando o teatro de Osman Lins. 
Distrito Federal: SiglaViva, 2019.

LINS, Osman. Casos especiais de Osman Lins. Recife: CEPE, 2019. 

______. Os gestos. São Paulo: Melhoramentos, 1975.

______. Nove, novena. São Paulo: Melhoramentos, 1974. 

______. Lisbela e o prisioneiro. São Paulo: Planeta, 2011.  



FEVEREIRO, 2021

Manuel Bandeira
Patricia Gonçalves Tenório

Altair Martins



Estudos em escrita criativa34

Um pulo

https://www.youtube.com/watch?v=yIF69J76lUM 

Vindo pelo cais José Estelita, atravessamos a ponte do Forte das 
Cinco Pontas, no qual Frei Caneca foi executado em 1825 por 
ter sido líder na Revolução Pernambucana e na Confederação do 
Equador; pegamos à esquerda no cais de Santa Rita e passamos 
pela frente do cais do Imperador, onde Dom Pedro II e suas filhas 
desembarcaram em novembro de 1859; arrodeamos a praça da 
República, com o palácio Campo das Princesas, o teatro Princesa 
Isabel e o baobá que inspirou Saint-Exupéry na escrita de O pe-
queno príncipe. Novamente à esquerda, passando pela frente do 
restaurante Leite, pelas Casa da Cultura e Estação Central Ferro-
viária, ambas construídas em 1850; atravessamos a ponte Velha e 
pegamos à direita na rua da Aurora, vemos o cinema São Luiz e 
seus vitrais, a avenida Guararapes, finalizada em 1937, e, a rua do 
Riachuelo, onde nasce a transversal rua da União.

Em um pulo, varremos quase duzentos anos de história e che-
gamos ao número 263 da rua da União, onde morava Antonio 
José da Costa Ribeiro, avô materno de um dos maiores poetas 
brasileiros, e onde este residiu dos seis aos dez anos, forjando no 
espaço físico o seu imaginário poético, a sua mitologia pessoal. 
Trata-se de Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, ou, sim-
plesmente, Manuel Bandeira.

https://www.youtube.com/watch?v=yIF69J76lUM
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Bandeira cantou nossa cidade, conheceu nossa cidade como 
se ela estivesse na palma da sua mão. Ou melhor: como se fosse 
um estrangeiro, ou mesmo um paciente terminal que visitasse a 
cidade do Recife no último dia de vida.  

Ao oferecer este guia ao público, reafirmamos nossa convicção de 
que só conhecemos mesmo a cidade e seus monumentos quando 
caminhamos a pé, descobrindo os detalhes, sentindo as peculiarida-
des, especulando sobre o passado e projetando o futuro.20

Assim como Plínio Santos-Filho e Francisco Carneiro da 
Cunha nos ofereceram Um dia no Recife, tentaremos viajar com 
Bandeira, através de seus poemas, pelos cantos preciosos da ci-
dade do coração que tanto soube cantar em seus versos, a cidade 
que tanto inspirou o poeta e que pode, aliada às técnicas de Es-
crita Criativa descobertas na leitura da antologia organizada pela 
doutora em Literatura Brasileira pela UFRGS Mara Jardim, nos 
inspirar também.

O arquiteto
Se João Cabral de Melo Neto foi o engenheiro lapidador dos 
versos, Manuel Bandeira foi o arquiteto. Um arquiteto frustrado 
na vocação, mas um grande poeta. A tuberculose o condenou à 
morte precoce, por isso o abandono dos estudos em arquitetura e 
o mergulho imprescindível para sobreviver nos poemas, a cons-
trução da cidade imaginária da Poesia.

20 As informações aqui disponibilizadas foram recolhidas das caminha-
das de SANTOS-FILHO, Plínio; CUNHA, Francisco Carneiro da. Um 
dia no Recife. Olinda: AERPA Editora, 2008, p. 7. Os autores também 
disponibilizaram informações de caminhadas na cidade-irmã em Um 
dia em Olinda. Olinda: AERPA Editora, 2008.
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Sou bem-nascido. Menino,
Fui, como os demais, feliz.
Depois, veio o mau destino
E fez de mim o que quis.21

A dor e o sofrimento são o cimento e os tijolos do seu fazer po-
ético, os arrimos que lhe permitem sustentar a frágil e escassa vida.

Só a dor enobrece e é grande e é pura.
Aprende a amá-la que a amarás um dia.
Então ela será tua alegria,
E será, ela só, tua ventura...22

Mas nem só de sofrimentos se forja a cidade. Ela também é 
feita de sonhos, e Carnaval, e os versos pululando, entre risos e 
ironia, em plena Semana de Arte Moderna, nos lábios de Ronald 
de Carvalho.

Lá, fugido ao mundo,
Sem glória, sem fé,
No perau profundo
E solitário, é

Que soluças tu,
Transido de frio,
Sapo-cururu
Da beira do rio... 23

21 BANDEIRA, Manuel. Epígrafe. In A cinza das horas. In Bandeira de bol-
so: uma antologia poética. Porto Alegre, RS: L&PM, (1917 in) 2008, p. 25. 

22 BANDEIRA, Manuel. Renúncia. In A cinza das horas. In Op. cit., (1917 
in) 2008, p. 39. 

23 BANDEIRA, Manuel. Os sapos. In Carnaval. In Op. cit., (1920 in) 2008, p. 43. 
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Bandeira conversa com o refrão de Edgar Allan Poe,24 então 
o efeito, o tom e a intenção do poeta da América do Norte rever-
beram no poeta da América do Sul, como se fosse um eco entre 
quatro paredes.

E enquanto a mansa tarde agoniza,
Por entre a névoa fria do mar
Toda a minh’alma foge na brisa:
Tenho vontade de me matar!

Oh, ter vontade de se matar...
Bem sei é cousa que não se diz.
Que mais a vida me pode dar?
Sou tão feliz!25

Mas em Libertinagem, lá nos idos de 1930, Bandeira, talvez can-
sado, talvez conformado com o destino de esperar a Dama Branca 
que nunca chega, sai de si e olha pela janela da própria Casa-Poe-
sia, aquela forjada com o cimento dos versos, do silêncio e da dor.

Estou farto do lirismo comedido
Do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto

24 No módulo sobre a Língua Inglesa dos EECs On-line 2020, desco-
brimos em POE, Edgar Allan, A filosofia da composição, In Poemas 
e ensaios. Tradução: Oscar Mendes e Milton Amado. Revisão e notas: 
Carmen Vera Cirne Lima. 3ª ed. revista. São Paulo: Globo, 1999, que o 
poeta da América do Norte nos apresenta, sem reservas, a construção 
de seu poema mais conhecido, O corvo, servindo-se do recurso do re-
frão “Nunca mais” em diferentes situações e sentidos.

25 BANDEIRA, Manuel. Felicidade. In O ritmo dissoluto. In Op. cit., 
(1924 in) 2008, p. 55, sublinhado nosso. 
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      [expediente protocolo e manifestações de apreço ao sr. diretor

Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no
        [dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo

Abaixo os puristas26

A casa
Em O arco e a lira, o poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz nos 
apresenta a casa forjada com versos, silêncio e dor.

A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação ca-
paz de mudar o mundo, a atividade poética é revolucionária por 
natureza; exercício espiritual, é um método de libertação interior. A 
poesia revela este mundo; cria outro. Pão dos escolhidos, alimento 
maldito. Isola; une. Convite à viagem; retorno à terra natal. Inspira-
ção, respiração, exercício muscular. Prece ao vazio, diálogo com a 
ausência: o tédio, a angústia e o desespero a alimentam.27

Da mesma forma, ainda em Libertinagem, da janela do apar-
tamento na antiga rua do Curvelo, no bairro de Santa Teresa, Rio 
de Janeiro, Bandeira realiza sua revolução, exerce a libertação in-
terior ao reconstruir as ruas do Recife de sua infância, a começar 
pelas paredes da casa do avô materno na rua da União...

A Rua da União onde eu brincava de chicote-queimado
   [e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas
Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê

26 BANDEIRA, Manuel. Poética. In Libertinagem. In Op. cit., (1930 in) 
2008, pp. 74-75. 

27 PAZ, Octavio. Poesia e poema. In O arco e a lira. Tradução: Ari Roit-
man e Paulina Wacht. São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 21.



39

                                                          [na ponta do nariz
Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com
                          [cadeiras, mexericos, namoros, risadas28

... e evocar as ruas de sua infância pelos próprios nomes...29

Rua da União...
Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância
Rua do Sol
(Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal)
Atrás de casa ficava a Rua da Saudade...
                                          ...onde se ia fumar escondido
Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora...
                                          ...onde se ia pescar escondido30

... até chegar ao país imaginário, ao não lugar utópico nome-
ado de Pasárgada.31

28 BANDEIRA, Manuel. Evocação do Recife. In Libertinagem. In Op. cit., 
(1930 in) 2008, p. 80. 

29 Bandeira é um dos poetas homenageados no Circuito da Poesia na cida-
de do Recife. São esculturas em tamanho real de escritores e poetas per-
nambucanos, entre eles Ascenso Ferreira, Carlos Pena Filho, Clarice Lis-
pector, João Cabral de Melo Neto e Luiz Gonzaga. Maiores informações: 
https://www2.recife.pe.gov.br/servico/circuito-da-poesia?op=MTMy. 

30 BANDEIRA, Manuel. Evocação do Recife. In Libertinagem. In Op. cit., 
(1930 in) 2008, p. 81. 

31 Em entrevista para Patricia Gonçalves Tenório e Isabele Macor-Filarska 
na Revista Calibán, n. 10, Rio de Janeiro: Calibán, 2007, pp. 9-10, o po-
eta francês Yves Bonnefoy descreve esse país imaginário também citado 
por Bandeira: “O país que sonhei sob esse nome seria uma parte de nosso 
mundo, ou seja, qualquer coisa tão real quanto o lugar onde eu viveria com 
as mesmas árvores, as mesmas pedras. Ele, por exemplo, poderia ter uma 

http://www2.recife.pe.gov.br/servico/circuito-da-poesia?op=MTMy
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Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada

[...]

E quando eu estiver mais triste
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
– Lá sou amigo do rei –
Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada.32

E o devaneio sobre a linguagem de Manuel Bandeira, Yves 
Bonnefoy... e tantos outros poetas que carregam nos versos suas 
Casas-Poesias, parece ocupar dois lugares ao mesmo tempo, 
como se obedecesse às leis da física quântica.

Estás em tudo que penso,
Estás em quanto imagino:

de suas regiões em um vale no meio daquela Itália central que, outrora, 
eu percorria. Aqui, a relação dos seres falando à realidade natural e social 
seria diferente, justamente pelo fato de existir outra relação com a lingua-
gem, sobre a qual eu imaginava haver, na sua profundidade, possibilidades 
desconhecidas de nós que vivemos ‘aqui’. O país-anterior, no meu livro, 
no meu pensamento, é, essencialmente, um devaneio sobre a linguagem.” 

32 BANDEIRA, Manuel. Vou-me embora pra Pasárgada. In Libertinagem. 
In Op. cit., (1930 in) 2008, pp. 89 e 90-91. 
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Estás no horizonte imenso,
Estás no grão pequenino.

[...]

Em tudo estás, nem repousas,
Ó ser tão mesmo e diverso!
(Eras no início das cousas,
Serás no fim do universo.)

[...]33

Por fim, essa relação tempo-espaço, tempo tão presente no 
primeiro escritor estudado nos Estudos em Escrita Criativa On-
-line, Osman Lins, acompanha o irmão-poeta pernambucano 
Manuel Bandeira, quando, aproximando-se do encontro com a 
sempre (apesar de indesejada) aguardada Dama Branca, recolhe 
versos dos quartos, da sala, cozinha, varanda das Casas-Poesia 
que habitou a vida inteira, vida, contra todas as probabilidades, 
que se encerra aos oitenta e dois anos. 

A vida
Não vale a pena e a dor de ser vivida.
Os corpos se entendem mas as almas não.
A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.

Vou-me embora p’ra Pasárgada!
Aqui eu não sou feliz.
Quero esquecer tudo:
A dor de ser homem...

33 BANDEIRA, Manuel. Ubiquidade. In Lira dos cinquent’anos. In Op. 
cit., (1940 in) 2008, pp. 110-111. 
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Este anseio infinito e vão
De possuir o que me possui.

[...]

Quando a Indesejada das gentes chegar
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa.
A mesa posta,
Com cada coisa em seu lugar.34

Filmes sobre Manuel Bandeira  
e a Escrita Criativa
• O poeta do castelo (1959): https://www.youtube.com/

watch?v=PCzyBUthBxM. 
• Cleonice Berardinelli fala sobre Manuel Bandeira (2015): 

https://www.youtube.com/watch?v=KlutFmMz_wM.  
• Caderno de Poesias II, Maria Betânia (2016): https://www.

youtube.com/watch?v=IiI15n_WKek. 

Exercício de desbloqueio

A exemplo de Plínio Santos-Filho e Francisco Carneiro da 
Cunha, e sob a inspiração dos versos de Manuel Bandeira, pas-
seiem pelas ruas de suas cidades natais, fisicamente ou através 
da imaginação, e descrevam o que veem, o que sentem, o que 
vibram, em forma de poemas, ficção, não ficção, por escrito, por 
imagens fotográficas ou vídeos. 

34 BANDEIRA, Manuel. Antologia. In Estrela da tarde. In Op. cit., (1960 
in) 2008, pp. 144-145. 

https://www.youtube.com/watch?v=PCzyBUthBxM
https://www.youtube.com/watch?v=PCzyBUthBxM
https://www.youtube.com/watch?v=KlutFmMz_wM
https://www.youtube.com/watch?v=IiI15n_WKek
https://www.youtube.com/watch?v=IiI15n_WKek
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Manuel Bandeira  
A vida inteira

Altair Martins

Estrela da vida inteira (primeira edição em 1966) reúne em seu 
conjunto dez livros de poesia produzidos durante a vida de Ma-
nuel Bandeira, além de poemas que traduziu dos mais diversos 
autores com cuja leitura manteve afinidade. Trata-se, assim, de 
um texto equivalente a uma obra completa. Talvez em nenhum 
outro poeta vida e poesia tenham se confundido tanto quanto 
neste “provinciano que nunca soube/ escolher bem uma gravata” 
(do poema Autorretrato).

Nos dois primeiros livros — A cinza das horas (1917) e Car-
naval (1919) — anteriores à Semana de Arte Moderna (1922), 
manteve o poeta uma feliz conjugação de regularidade formal e 
presença de ritmos e sons, heranças nítidas do Simbolismo e do 
Parnasianismo. O Neossimbolismo, aliás, começou a se caracte-
rizar por toda a poesia moderna a partir de Manuel Bandeira e 
de seus versos plenos de aliterações e assonâncias. A constante 
quebra da regularidade, contudo, antecipava seu esgotamento. 
Manuel Bandeira experimentava, já nos primeiros textos, rup-
turas com a formalidade em voga, como ocorre em Desencanto, 
espécie de soneto que morre antes da hora (espelho de uma vida 
sempre ameaçada):

Desencanto
Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.
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Meu verso é sangue. Volúpia ardente...
Tristeza esparsa... remorso vão...
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.

E nestes versos de angústia rouca
Assim dos lábios a vida corre,
Deixando um acre sabor na boca.

— Eu faço versos como quem morre.
(BANDEIRA, 1993, p. 43)

Talvez por ter se equilibrado entre a tradição e as novidades 
(da qual teria sido, segundo Mario de Andrade, o “São João Ba-
tista do Modernismo”), Bandeira marcou um lugar aberto à ocu-
pação de tantos outros, contribuindo para que a poesia moderna 
não se perdesse nos radicalismos. Todos fizeram usucapião de 
Manuel Bandeira. E se isso de fato é mérito dele, conforme assi-
nala Wilson Martins, se dá justamente pela simplicidade (a que 
Davi Arrigucci Jr. chamará de “humildade”) — uma simplicidade 
de homem comum, que escreve uma poética própria, sem inte-
resse de impô-la a quem quer que seja, mas tão autêntica que se 
fez presente em todos que vieram a seguir:

Toda grandeza, todo segredo de Manuel Bandeira está em ter sido, 
durante quarenta anos, o ‘uomo qualunque’ da poesia brasileira. En-
tendamo-nos bem: não pretendo diminuir-lhe no que quer que seja a 
altíssima eminência poética, nem fazer-lhe qualquer restrição critica-
mente insustentável. Mas, contemporâneo das grandes e das ruidosas 
revoluções de rua na República das Letras, vindo da aristocracia do 
Simbolismo para as litas de gladiadores e para os entremezes cômicos 
do Modernismo, convivendo com o mais desorientado hermetismo e 
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com as mais desproporcionadas pretensões de reforma da linguagem 
poética, inaugurando, em nosso país, o verso livre, mas conservando 
sempre, na mais luzida forma, todos os seus virtuosismos parnasia-
nos, espectador, talvez risonho e divertido, de todas as gerações que se 
sucederam e que, turno a turno, “inventavam” a poesia — ele se con-
tentou em ser o que era, evoluindo lentamente ao sabor das estações, 
aperfeiçoando o seu instrumento, enriquecendo a sua sensibilidade, 
vivendo jornaleira e sinceramente a poesia [...] o poeta se contentou 
em escrever modestamente e solitariamente a sua obra [...] (MAR-
TINS, 1969, pp. 211-212)

Do ponto de vista do seu pioneirismo, Os sapos, por sinal o 
poema que Bandeira deixou para ser recitado na segunda noite 
da Semana de Arte Moderna por Ronald de Carvalho (o público 
entrou em alvoroço, imitando sons de bichos e repetindo o re-
frão “foi, não foi”), representa bem a ruptura. Trata-se não só de 
uma paródia à Profissão de fé parnasiana, de Olavo Bilac, como 
também se constitui numa espécie de manifesto do deboche mo-
derno. Note-se que a estrutura segue, em certa medida, o espírito 
beletrista que perdurou até o início do século XX:

Os sapos
Enfunando os papos, 
Saem da penumbra,
Aos pulos, os sapos.
A luz os deslumbra.

Em ronco que aterra,
Berra o sapo-boi:
— “Meu pai foi à guerra!”
— “Não foi!” — “Foi!” — “Não foi!”.
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O sapo-tanoeiro,
Parnasiano aguado,
Diz: — “Meu cancioneiro
É bem martelado.

Vede como primo
Em comer os hiatos!
Que arte! E nunca rimo
Os termos cognatos!

O meu verso é bom
Frumento sem joio
Faço rimas com 
Consoantes de apoio.

Vai por cinquenta anos
Que lhes dei a norma:
Reduzi sem danos 
A formas a forma.
(BANDEIRA, 1993, p. 80)

A partir de Ritmo dissoluto (1924) e de Libertinagem (1930), a po-
esia de Manuel Bandeira, sob todos os aspectos, inseriu-se na moder-
nidade dos anos 20, influência direta da Semana de Arte Moderna. 
Sua poesia, aliás, apesar de ter iniciado antes da Semana de Arte Mo-
derna (A cinza das horas e Carnaval), caracterizou-se a partir de então 
por certo caráter combativo: a irreverência, o deboche e a ironia (que 
já se haviam pronunciado em Os sapos) marcaram a constante luta 
pela liberdade artística. Isso fica bastante visível em alguns célebres 
poemas, como Poética — verdadeiro manifesto da poesia moderna 
—, do livro Libertinagem. Visível é também a revolução em termos 
de verso: Bandeira consolidou definitivamente o verso livre e branco, 
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brincando com linhas melódicas que, de tão longas, ou extrapolam 
a página ou a respiração do leitor. Diz-se que, depois de Bandeira, 
tudo era possível em termos de verso. Na verdade, o poeta buscava 
manifestar-se performaticamente pela liberdade completa dos ritmos:

Poética
Estou farto do lirismo comedido
Do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo 
[e manifestações de apreço ao sr. diretor

Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho 
[vernáculo de um vocábulo

Abaixo os puristas
Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis

Estou farto do lirismo namorador
Político
Raquítico
Sifilítico
De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo.

De resto não é lirismo
Será contabilidade tabela de cossenos secretário do amante exemplar 
[cem modelos de cartas e as diferentes 
[maneiras de agradar às mulheres, etc.

Quero antes o lirismo dos loucos
O lirismo dos bêbados
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O lirismo difícil e pungente dos bêbados
O lirismo dos clowns de Shakespeare

— Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.
(BANDEIRA, 1993, p. 129)

Mas ocorreu também uma revolução no campo da linguagem. 
Primando pela simplicidade, Bandeira alcançava o humor, fazen-
do questão de aproveitar as palavras do dia a dia, o vocabulário 
prosaico, gírias, neologismos, carregando, também, na ironia:

Porquinho-da-índia
Quando eu tinha seis anos
Ganhei um porquinho-da-índia.
Que dor de coração me dava
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão!
Levava ele pra sala
Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos
Ele não gostava:
Queria era estar debaixo do fogão.
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas...
— O meu porquinho-da-índia foi a minha primeira namorada.
(BANDEIRA, 1993, p.130)

Quanto às questões temáticas, Manuel Bandeira soube ser moder-
no: há em sua poética uma mistura constante de mundo e pessoalida-
de. Como afirma Mário da Silva Brito, apesar de colher o mundo, o eu 
lírico de Bandeira esteve sempre ocupando as frestas, como um habi-
tante experto diante das possibilidades, verdadeiro cronista em verso:

Sua poesia — mesmo a realizada na linha do quotidiano, ou inspi-
rada nas sugestões do folclore, ou partida de temas prosaicos e até 
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vulgares, de certa visão ora ingênua, ora simples e pitoresca, ou tra-
duzida de maneira hermética e surrealista, ou apoiada em experiên-
cias formais aparentemente delirantes e incoerentes — nunca deixa 
de ser pessoal, atenta aos valores universais, e marcada pelo ideal de 
conjugar, perfeitamente, texto e contexto. (BRITO, 1968, p. 60)

Essa interiorização do mundo ao redor levou-o, muitas vezes, 
a um tom reflexivo, novamente melancólico. A melancolia, bas-
tante presente na obra de Manuel Bandeira, talvez fosse fruto de 
um romantismo tardio que se desenvolveria na poesia dos anos 
30 em diante. No poeta, especificamente, marcou-se pela presen-
ça constante do medo da morte, sobretudo devido à tuberculose 
que o afligiu na infância:

Pneumotórax
Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.
Mandou chamar o médico:

— Diga trinta e três.
— Trinta e três... trinta e três ... trinta e três...
— Respire.

— O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão 
[direito infiltrado.
— Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
— Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
(BANDEIRA, 1993, p. 128)

Como poeta recluso, Bandeira investiu nos temas do seu ín-
timo. E essa personalização conduziu o poeta ao resgate de algu-
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mas questões universais, embora tivesse, como ponto de partida, 
temas como a sua infância no Recife, seus parentes e amigos — 
caso de Evocação do Recife:

Recife
Não a Veneza americana
Não a Mauritssatd dos armadores das Índias Ocidentais
Não o Recife dos Mascates
Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois —
Recife das revoluções libertárias
Mas o Recife sem história nem literatura
Recife sem mais nada
Recife da minha infância [...]
(BANDEIRA, 1993, p. 133)

A família, por sinal, constituiu outro núcleo constante de sua 
poesia: Irene, a ama de leite; o avô; Rosa, a primeira namorada; 
os vizinhos...

Profundamente 
Quando eu tinha seis anos
Não pude ver o fim da festa de São João
Porque adormeci
Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo
Minha avó
Meu avô
Totônio Rodrigues
Tomásia
Rosa
Onde estão todos eles?
— Estão todos dormindo
Estão todos deitados
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Dormindo
Profundamente.
(BANDEIRA, 1993, p. 139)

Irene no Céu
Irene preta
Irene boa
Irene sempre de bom humor.
Imagino Irene entrando no céu:
— Licença, meu branco!
E São Pedro bonachão:
— Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.
(BANDEIRA, 1993, p. 142)

Ainda vale lembrar o Manuel Bandeira da fantasia, da evasão 
do mundo. Imaginando situações fantásticas, países distantes e 
paradisíacos, mulheres, imagens, o poeta brincou com a reali-
dade aparente, provocando com outra, melhor, porque inventa-
da. Observemos o paródico Vou-me embora pra Pasárgada, que, 
além de recuperar os medos e limitações da infância tísica, pro-
põe uma outra possibilidade de vida:

Vou-me embora pra Pasárgada
Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada
Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente
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Que Joana a Louca de Espanha
Rainha falsa e demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive

E como farei ginástica
Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo
Subirei no pau-de-sebo
Tomarei banhos de mar!
E quando estiver cansado
Deito na beira do rio
Mando chamar a mãe-d’água
Pra me contar as histórias
Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasárgada

Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização
Tem um processo seguro
De impedir a concepção
Tem telefone automático
Tem alcaloide à vontade
Tem prostitutas bonitas
Para a gente namorar

E quando eu estiver mais triste
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
— Lá sou amigo do rei —
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Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada.
(BANDEIRA, 1993, p. 143)

A partir de Estrela da manhã (1936), é impossível considerar 
a poesia de Manuel Bandeira sem que se relacione a força temá-
tica do cotidiano, dos temas prosaicos, colhidos até mesmo de 
notícias de jornal. Aqui, Bandeira foi um inovador que assusta: 
“tirou” poesia de objetos, de pessoas simples que perambulavam 
pelas ruas, ou mesmo de propagandas, como no antológico Ba-
lada das três mulheres do sabonete Araxá. Todo composto por 
colagens de outros autores, o poema tem um ar cubista, além de 
conversar com os princípios da Pop Art, inflando vicissitudes 
com força estética:

Balada das Três Mulheres do Sabonete Araxá 
As três mulheres do sabonete Araxá me invocam, me bouleversam, me 
[hipnotizam
Oh, as três mulheres do sabonete Araxá às 4 horas da tarde!
O meu reino pelas três mulheres do sabonete Araxá!

Que outros, não eu, a pedra cortem
Para brutal vos adorarem,
Ó brancaranas azedas,
Mulatas cor da lua vêm saindo cor de prata
Ou celestes africanas!
Que eu vivo, padeço e morro só pelas três mulheres do sabonete 
[Araxá!

São amigas, são irmãs, são amantes as três mulheres do sabonete 
[Araxá?
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São prostitutas, são declamadoras, são acrobatas?
São as três Marias?
Meu Deus, serão as três Marias?

A mais nua é doirada borboleta.
Se a segunda casasse, eu ficava safado da vida, dava pra beber e 
[nunca mais telefonava.
Mas se a terceira morresse... Oh, então nunca mais a minha vida 
[outrora teria sido um festim!
Se me perguntassem: Queres ser estrela? Queres ser rei? Queres uma 
                   [ilha no Pacífico? Um bangalô em Copacabana?
Eu responderia: Não quero nada disso, tetrarca. Eu só quero as três 
              [mulheres do sabonete Araxá:
O meu reino pelas três mulheres do sabonete Araxá!
(BANDEIRA, 1993, p. 150)

Baudelaire, falando sobre o pintor Constantin Guys, assinalou 
um traço de modernidade que se aplica justamente ao Manuel 
Bandeira: a ideia de que o artista moderno é aquele que sabe re-
colher, das efemérides da vida corrente, sua parcela de eternidade:

[...] esse solitário dotado de uma imaginação ativa, sempre viajando 
através do grande deserto de homens, tem um objetivo mais eleva-
do do que o de um simples flâneur, um objetivo mais geral, diverso 
do prazer efêmero da circunstância. Ele busca esse algo, ao qual se 
permitirá chamar de modernidade [...] Trata-se, para ele, de tirar da 
moda o que esta pode conter de poético no histórico, de extrair o 
eterno do transitório. (BAUDELAIRE, 2006, p. 859)

Por isso, como bem atestou Davi Arrigucci Jr., ao desentra-
nhar a poesia do mundo, Bandeira também se confessa, fazendo 
da sua lírica uma simbiose do sujeito moderno, assim:
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[...] Bandeira acabou forjando um método de construção que consistia 
em desentranhar a poesia do mundo, como quem tira ouro da ganga, a 
golpes de bateia. Esse verbo, que ele gostava de empregar para designar o 
ato decisivo que definia seu ofício de poeta, guarda sob sua feição material 
de “tirar das entranhas” o valor expressivo de “tirar do íntimo ou do cora-
ção”, e ainda a ligação profunda com o sentimento cognitivo de dar a ver, 
de dar a conhecer ou trazer à luz, de revelar o oculto (como o vidente que 
lê o mistério oculto nas entranhas). Assim se reúnem nessas acepções três 
modos de conceber a poesia, implicados nos próprios meios de buscar o 
poético e de dar forma ao poema, conforme os concebeu um dia o poeta. 
Em primeiro lugar o procedimento de desentranhar a poesia como quem 
tira o metal nobre das entranhas da terra [...] 
O mesmo movimento que constrói revela a interioridade do sujeito 
e do objeto unidos, em amorosa e iluminada entrega. Representar 
mimeticamente um objeto equivale, neste caso, a penetrar até o seu 
modo de ser mais íntimo, a imitar a natureza, no que se revela, si-
multaneamente, o modo de ser do imitador, do sujeito que constrói 
a imitação. Ao falar do outro, o poeta fala de si mesmo; ao falar do 
mundo, a poesia de algum modo fala também de si mesma, porque 
há um momento em que tudo é um só, para uma tal concepção do ato 
poético. (ARRIGUCCI JR., 1990, pp. 29-30)

Porém, a fatia de Manuel Bandeira que mais rompeu o tempo, 
permanecendo na atualidade do homem que viria, é a dos versos 
filosóficos, atingindo questões existenciais que o colocam con-
fortavelmente ao lado dos poetas da segunda fase do Modernis-
mo brasileiro, aquela contemporânea do primeiro Drummond:

Momento num Café
Quando o enterro passou
Os homens que se achavam no café
Tiraram o chapéu maquinalmente
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Saudavam o morto distraídos
Estavam todos voltados para a vida
Absortos na vida
Confiantes na vida.

Um no entanto se descobriu num gesto largo e demorado
Olhando o esquife longamente
Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade
Que a vida é traição
E saudava a matéria que passava
Liberta para sempre da alma extinta.
(BANDEIRA, 1993, p. 155)

Contudo, a partir dos anos 40, em especial em Lira dos cin-
quent’anos, houve espaço para a retomada dos seus conhecidos 
temas, como a morte, a confissão e a melancolia — temas asso-
ciados à sua biografia:

Testamento
O que não tenho e desejo
É que melhor me enriquece.
Tive uns dinheiros — perdi-os...
Tive amores — esqueci-os.
Mas no maior desespero
Rezei: ganhei essa prece.
[...]

Criou-me, desde eu menino,
Para arquiteto meu pai.
Foi-se-me um dia a saúde...
Fiz-me arquiteto? Não pude!
Sou poeta menor, perdoai!
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Não faço versos de guerra.
Não faço porque não sei.
Mas num torpedo-suicida
Darei de bom grado a vida
Na luta em que não lutei! 
(BANDEIRA, 1993, p. 181)

Ainda assim, Manuel Bandeira não esqueceu as questões 
sociais tão caras à poesia dos anos 50, tratando-as de manei-
ra universal. É fato: ele não foi um poeta atento a questões po-
liticamente localizadas (tendo percorrido épocas de guerras 
mundiais, de ditaduras no Brasil, jamais se ateve a esses temas). 
Interessava-lhe, sobretudo, a degradação humana, como no an-
tológico O Bicho (de Belo belo, 1948) e Meninos carvoeiros (de 
Ritmo dissoluto, 1924):

O Bicho
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.

Quando encontrava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem.
(BANDEIRA, 1993, p. 201)
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Em Opus 10 (1952) é impossível não notar que a subjetivi-
dade ainda intervinha de modo fulcral, fosse pelo olhar arguto 
com que soube colher poesia do mais simples cotidiano, fosse 
pela capacidade de colocar-se no lugar dos outros seres. A morte, 
companheira em vida do poeta, parece ser o tema dominante. 
Consoada, poema dos mais antológicos, representa aquilo que na 
vida do poeta funcionou como uma espécie de crônica da morte 
anunciada que nunca vinha. Romântico tardio, o poeta pernam-
bucano demonstrava afetação e, apesar disso, certo conformismo 
com a morte:

Consoada
Quando a Indesejada das gentes chegar
(Não sei se dura ou caroável),
Talvez eu tenha medo.
Talvez sorria, ou diga:
— Alô, iniludível!
O meu dia foi bom, pode a noite descer.
(A noite com seus sortilégios.)
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
A mesa posta,
Com cada coisa em seu lugar. 
(BANDEIRA, 1993, p. 223)

Estrela da tarde (1963) se configurou como o livro do “pôr-
-do-sol” da vida, através do qual Bandeira realizou visitas, inclu-
sive a si mesmo. Acudiram-lhe temas como homenagens a vários 
amigos, o louvor a cidades, além de sintonizar o poeta com novas 
tendências, como o concretismo. É assim que Antologia, verda-
deiro poema-colagem, é um resumo perfeito de sua produção:
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Antologia 
A vida não vale a pena e a dor de ser vivida.
Os corpos se entendem mas as almas não.
A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.

Vou-me embora pra Pasárgada!
Aqui não sou feliz.
Quero esquecer tudo:

— A dor de ser homem...

Este anseio infinito e vão
De possuir o que me possui.

Quero descansar
Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei...
Na vida inteira que podia ter sido e que não foi.

Quero descansar.
Morrer.
Morrer de corpo e alma.
Completamente.
(Todas as manhãs o aeroporto em frente me dá lições de partir)

Quando a Indesejada das gentes chegar
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
A mesa posta,
Com cada coisa em seu lugar. 
(BANDEIRA, 1993, p. 252)
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 Será arte?

https://youtu.be/IF0UFCuypQc

Doze de agosto de 2008. Paraty, Flip. A fila quilométrica. Ao lado 
da tenda dos autores foram montadas mesas retangulares, com-
pridas, para os escritores autografarem seus livros. Eu estava com 
uma amiga da época, aguardávamos ansiosamente a fila cami-
nhar mais um passo, e mais outro, e nos aproximarmos daquele 
homem de cabelos na altura do queixo, cabelos grisalhos quase 
brancos. Um metro e setenta de altura; ele permanecia sentado. 
Ele traduz isso em toda (sua) poesia:

meu corpo de 1,70m que é meu tamanho no mundo
          meu corpo feito de água
          e cinza
que me faz olhar Andrômeda, Sírius, Mercúrio
           e me sentir misturado
a toda essa massa de hidrogênio e hélio
           que se desintegra e reintegra
           sem se saber pra quê35

 

35 GULLAR, Ferreira. Poema sujo. In Toda poesia (1950-1999). 15ª ed. 
Rio de Janeiro: José Olympio, (1975 in) 2006, p. 239. 

https://youtu.be/IF0UFCuypQc
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José Ribamar Ferreira nasceu em 10 de setembro de 1930 na 
cidade de São Luís do Maranhão. Aos vinte anos se mudou para 
o Rio de Janeiro, transformando-se em um dos mais cariocas dos 
nordestinos.

Mas São Luís nunca se afastou de Ferreira Gullar nem de seu 
imaginário poético. Ele canta a cidade natal, expõe as cores da 
cidade natal, como um artista e seu pincel, como um fotógrafo e 
sua câmera numa fotografia aérea da ilha de São Luís. 

eu devo ter ouvido
ou mesmo visto
o avião como um pássaro

branco
romper o céu
veloz voando sobre as cores da ilha

num relance passar
no ângulo da janela
como um fato qualquer
     eu devo ter ouvido esse avião
     que às três e dez de uma tarde
há trinta anos
     fotografou nossa cidade36

Apreendemos nos versos de Gullar o azul dos azulejos da sua 
São Luís do Maranhão. Mas não somente. O poeta traduz na es-
crita o seu olhar do mundo, questiona a própria arte, sob a forma 
de prosa poética e forja um vocabulário gullariano.  

Porque estou morto é que digo: o apodrecer é sublime e terrível. Há 
porém os que não apodrecem. Os que traem o único acontecimento 

36 GULLAR, Ferreira. Uma fotografia aérea. In Dentro da noite veloz. In 
Op. cit., (1962-1975 in) 2006, pp. 212-213.  
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maravilhoso de sua existência. Os que, súbito, ao se buscarem, não 
estão... Esses são os assassinos da beleza, os fracos. Os anjos frustra-
dos, papa-bostas! oh como são pálidos!
Ouçam: a arte é uma traição.37

Uma das pinturas mais conhecidas do artista belga René Ma-
gritte chama-se “A traição das imagens” (1928-1929) – traição 
que começa pelo Ceci n’est pas une pipe38 que Magritte desenha 
como legenda de um cachimbo.39 E essa também é a traição de 
Gullar. Utilizando-se de palavras sujas tais como lepra, urina, po-
dre, mijo, ferrugem, lama, ele vasculha suas essências, duvida de 
suas certezas, forja um vocabulário próprio e transmuta as pala-
vras sujas em pedra, ouro, sol e mar. 

As crianças riem no esplendor das frutas, Vina, 
o sol é alegre.
Esta estrada, esta estrada de terra
onde as velhas sem teto se transformam em aves. O sol

37 GULLAR, Ferreira. Carta do morto pobre. In Um programa de homi-
cídio. In A luta corporal. In Op. cit., (1950-1953 in) 2006, p. 22.  

38 Em Isto não é um cachimbo, Tradução de Jorge Coli, Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1988, o filósofo francês Michel Foucault analisa exaustivamen-
te a emblemática pintura de René Magritte “A traição das imagens” e 
nos apresenta a mesma incerteza desconcertante (mas transformadora) 
que iremos encontrar na poesia de Ferreira Gullar.       

39 Outra imagem emblemática de Magritte e que trata dessa mesma que-
bra de certezas de Gullar é “O império das luzes” (1954), que a pes-
quisadora belga em História da Arte Julie Waseige nos apresenta em 
Le Musée Magritte, Bruxelles, Ludion, 2014, p. 82: “Esse céu diurno e 
luminoso pendendo sobre essa paisagem noturna oferece uma solução 
ao problema seguinte: como representar ao mesmo tempo o interior e 
o exterior?” – (Tradução livre nossa).   
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é alegre.
Fala-me da ciência. O hálito maduro
em que as folhas crescem donas de sua morte.
[...]
Não te posso dizer: ‘vamos’ – senão por aqui.
A infância dentro da luz dum musgo que os bichos
comem com a sua boca.
Eu ouço o mar; sopro, caminho na folhagem.
Mirar-nos límpidos no susto das águas escondidas!,
A alegria debaixo das palavras.40

Os objetos
Gullar não apenas limpa as palavras sujas, não apenas transforma 
lama no ouro em pó. Servindo-se da técnica das listas que apre-
endemos no módulo do Japão dos Estudos em Escrita Criativa 
On-line 2020 com Sei Shônagon, Gullar guia quem lê pelo mar 
de sentidos que os seus objetos vão desvelando e nos seduzindo.

Aí o homem sério entrou e disse: bom dia
Aí o outro homem sério respondeu: bom dia
Aí a mulher séria respondeu: bom dia
Aí a menininha no chão respondeu: bom dia
Aí todos riram de uma vez
Menos as duas cadeiras, a mesa, o jarro, as flores, as paredes,
o relógio, a lâmpada, o retrato, os livros, o mata-borrão, os
sapatos, as gravatas, as camisas, os lenços.41

40 GULLAR, Ferreira. A fala. In A luta corporal. In Op. cit., (1950-1953 
in) 2006, pp. 40 e 41.   

41 GULLAR, Ferreira. Ocorrência. In O vil metal. In Op. cit., (1954-1960 
in) 2006, p. 72.   
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[Notamos o refrão “bom dia” na boca de personagens dife-
rentes (os homens sérios, a mulher, a menininha), em cada per-
sonagem um sentido diverso, assim como narra Edgar Allan Poe 
em A filosofia da composição sobre O corvo, que estudamos no 
módulo da Língua Inglesa em 2020 e no módulo de fevereiro 
2021 de Manuel Bandeira nos EECs On-line.]

Em Romances de cordel, Gullar nos apresenta, em uma das for-
mas mais fortes e populares da sua São Luís, histórias de luta e 
sofrimento do povo pobre, sofrimento que ele fará questão de co-
locar à mostra, no centro de toda (sua) poesia, até as últimas con-
sequências: a perseguição durante a ditadura brasileira e o imposto 
exílio na Argentina.

Em um dos cordéis, ele narra como uma moça sonhadora e 
favelada ateou fogo às próprias vestes.   

Aparecida, esta moça
cuja história vou contar,
não teve glória nem fama
de que se possa falar.
Não teve nome distinto:
criança brincou na lama,
fez-se moça sem ter cama,
nasceu na Praia do Pinto,
morreu no mesmo lugar.42

[Gullar apresenta nesses cordéis, na primeira estrofe, a sinop-
se de toda a narrativa.]

42 GULLAR, Ferreira. Quem matou Aparecida: história de uma favelada 
que ateou fogo às vestes. In Romances de cordel. In Op. cit., (1962-1967 
in) 2006, p. 123.   
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Os objetos de Gullar são causa e consequência para o destino 
de seus personagens. Foi por causa de um objeto que Aparecida 
cumpriu sua sina.

E assim foi que Aparecida
se tornou uma mocinha.
Falou pra mãe que queria
ganhar uma criancinha.
Já que boneca era caro 
E dinheiro ela não tinha,
ter um filho era mais fácil
dela conseguir sozinha.43

Servindo-se de uma filosofia do corpo ausente que encontra-
mos também em Jacques Rancière e o seu Políticas da escrita,44 

descobrimos a encarnação do sopro de vida nos objetos ao redor, 
que um dia desaparecerão com a nossa própria morte.

Se morro
o universo se apaga como se apagam
as coisas deste quarto

43 GULLAR, Ferreira. Idem, p. 125.   
44 Em Políticas da escrita (Tradução: Raquel Ramalhete... [et al], Rio de Janeiro: 

Ed. 34, 1995, p. 41), Jacques Rancière nos apresenta essa escrita da letra órfã 
de pai ausente do discurso que Ferreira Gullar imprime em toda (sua) poe-
sia: “Antes de ser polissemia ou disseminação, a escrita é divisão. E é a essa 
divisão que a literatura dá figura, ao reexpor sem cessar a questão do pai do 
discurso e do corpo da letra. Ela tem seu ato no gesto que desfaz a relação es-
tabelecida da realidade e da ficção, ou da filosofia e do poema, para devolver 
toda matéria de ficção ou todo ritmo poético ao estatuto da letra abando-
nada: letra emancipada que apaga a divisão de legitimidade na comunidade 
indiferente dos seres falantes, letra órfã à procura de seu corpo de verdade.”   
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                                   se apago a lâmpada:
os sapatos-da-ásia, as camisas
e guerras na cadeira, o paletó-
dos-andes,
            bilhões de quatrilhões de seres
e de sóis
             morrem comigo.

Ou não:
            o sol voltará a marcar
            este mesmo ponto do assoalho
            onde esteve meu pé;
                                            deste quarto
            ouvirás o barulho dos ônibus na rua;
                uma nova cidade
                surgirá de dentro desta
                como a árvore da árvore.

Só que ninguém poderá ler no esgarçar destas nuvens
a mesma história que eu leio, comovido.45

A casa
Mas eu tive uma ótima infância. Vivia pescando no rio e fazendo 
molecagem na rua. São Luís é uma cidade muito bonita, cheia de 
vento, de palmeiras. A vida era uma coisa maravilhosa do ponto de 
vista da experiência animal dela. Eu tinha horror de virar adulto.46

45 GULLAR, Ferreira. Poema. In Dentro da noite veloz. In Op. cit., (1962-
1975 in) 2006, p. 217.   

46 GULLAR, Ferreira. Edição especial – 10 anos dos Cadernos de Literatu-
ra Brasileira. Número 22. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, julho 
de 2007, p. 96.  
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Talvez pela força do vento, ou porque fosse mesmo inconfundível, 
o assobio dos meninos que cortava a tarde de São Luís em mea-
dos dos anos 40 parecia alto demais. Dentro de casa, entrincheira-
do entre papéis e livros, o garoto resistia ao chamado dos colegas. 
“Não posso!”, gritava. Depois de alguns minutos, os assobiadores, 
inconformados, sem fôlego, a boca seca, armavam-se de pedras e 
começavam a atacar a incompreensível fortaleza. [...] Por fim, en-
tenderiam. O amigo, José Ribamar Ferreira, o “Periquito”, o futuro 
Ferreira Gullar [...], só atenderia a uma convocação: a da literatura.47

Os poemas de Gullar tecem um mapa afetivo da cidade de 
São Luís do Maranhão assim como a de São Sebastião do Rio de 
Janeiro. Vamos nos aproximando dessas cidades e das casas em 
cujas paredes ele imprimiu os seus “poemas de ferro”.

E sobre as tábuas
a nossa vida, os nossos móveis,
a cadeira de embalo, a mesa de jantar,

o guarda-roupa
com seu espelho onde a tarde dançava rindo
feito uma menina
E as janelas abertas

por onde o espaço como um pássaro
fugia
sobrevoava as casas e rumava

num sonho
para as cidades do sul48

47 Cadernos de Literatura Brasileira – Ferreira Gullar. Número 6. Rio de 
Janeiro: Instituto Moreira Salles, setembro de 1998, p. 5.  

48 GULLAR, Ferreira. A casa. In Dentro da noite veloz. In Op. cit., (1962-
1975 in) 2006, p. 220.   
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A miséria, a finitude e a pequenez da vida tecem a sua maior 
bandeira, tanto na cidade dos azulejos...

 
               Ah, minha cidade suja
de muita dor em voz baixa
               de vergonhas que a família abafa
               em suas gavetas mais fundas
               de vestidos desbotados
               de camisas mal cerzidas 
               de tanta gente humilhada
               comendo pouco
mas ainda assim bordando de flores
               suas toalhas de mesa
               suas toalhas de centro49

... quanto naquela cidade maravilhosa – na morte de uma 
amiga querida...

Enquanto te enterravam no cemitério judeu
Do Caju
(e o clarão de teu olhar soterrado
resistindo ainda)
o táxi corria comigo à borda da Lagoa
na direção de Botafogo
E as pedras e as nuvens e as árvores
no vento
mostravam alegremente
que não dependem de nós50

49 GULLAR, Ferreira. Poema sujo. In Op. cit., (1975 in) 2006, p. 277.   
50 GULLAR, Ferreira. Morte de Clarice Lispector. In Na vertigem do dia. 

In Op. cit., (1975-1980 in) 2006, p. 303.   



71

... até retornar para o imaginário poético tecido na infância 
em São Luís, na casa de tábuas, pobreza, mas beleza, que somente 
toda (uma) poesia é capaz de abarcar.

Acho que mais me imagino
do que sou
ou o que sou não cabe
no que consigo ser
                             e apenas arde
detrás desta máscara morena
que já foi rosto de menino.

Conduzo
sob minha pele
uma fogueira de um metro e setenta de altura.

Não quero assustar ninguém.
Mas se todos se escondem no sorriso
                                            na palavra medida
devo dizer
que o poeta gullar é uma criança
                              que não consegue morrer51

Filmes sobre Ferreira Gullar e a Escrita Criativa
• Ferreira Gullar: Traduzir-se (2016):  https://www.youtube.

com/watch?v=qdlvu6z8WaI. 
• Ferreira Gullar: A necessidade da arte (2015): https://www.

youtube.com/watch?v=yRLDFOjxRWc.   
• Ferreira Gullar – Roda Viva (2011): https://www.youtube.

com/watch?v=JOZIS-_Pwxo.  

51 GULLAR, Ferreira. Detrás do rosto. In Barulhos. In Op. cit., (1980-
1987 in) 2006, p. 370.   

https://www.youtube.com/watch?v=qdlvu6z8WaI
https://www.youtube.com/watch?v=qdlvu6z8WaI
https://www.youtube.com/watch?v=yRLDFOjxRWc
https://www.youtube.com/watch?v=yRLDFOjxRWc
https://www.youtube.com/watch?v=JOZIS-_Pwxo
https://www.youtube.com/watch?v=JOZIS-_Pwxo
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Exercício de desbloqueio

A partir da transformação das palavras sujas no ouro em pó de 
Ferreira Gullar, construam poemas, contos, reflexões não ficcio-
nais em forma de escrita, ou de imagens fotográficas, ou de víde-
os curtos.
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Dois tipos brasileiros

https://www.youtube.com/watch?v=ku4YHLHkoKw   

Quando o artista plástico Candido Portinari viajou para a França 
com a bolsa de um prêmio, só conseguiu pintar o palaninho – um 
tipo do interior de São Paulo, de Brodosqui, sujeito baixo, mole, 
cara esbranquiçada pelo amarelão. 

De certa forma, Portinari dialoga, não somente em uma de 
suas pinturas mais conhecidas, “Os retirantes” (1944), mas tam-
bém no alter ego do palaninho, com um dos livros mais celebra-
dos do escritor alagoano Graciliano Ramos: Vidas secas.  

Na obra do autor nascido em Quebrangulo, conhecemos Fa-
biano, um tipo do sertão das Alagoas, vaqueiro, e que se muda 
para fugir da seca.

Arrastaram-se para lá, devagar, sinhá Vitória com o filho mais novo 
escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, 
o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, 
a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a ca-
chorra Baleia iam atrás.52

 

52 RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Posfácio: Hermenegildo Bastos. 123ª 
ed. Rio de Janeiro: Record, (1938 in) 2013, p. 9.  

https://www.youtube.com/watch?v=ku4YHLHkoKw
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Utilizando-se de metáforas viscerais, Graciliano vai nos re-
velando o poder transformador da palavra no ser vivente. Ao 
encontrarem uma fazenda abandonada e dela se apossarem, Fa-
biano tenta descobrir o que ele realmente é.

Fabiano ia satisfeito. Sim senhor, arrumara-se. Chegara naquele esta-
do, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim 
do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deser-
ta. Ele, a mulher e os filhos tinham-se habituado à camarinha escura, 
pareciam ratos – e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera.
Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou 
as unhas sujas. Tirou do aió um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigar-
ro com palha de milho, acendeu-o ao binga, pôs-se a fumar regalado.
– Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta.53

Candido e Graciliano se encontram. Aquele, usando o tipo 
do palaninho; este, o do vaqueiro nordestino Fabiano. Os dois 
artistas em busca de uma carcaça poética54 para descobrirem a 
si mesmos, os alter egos que podem experimentar o que nunca 
vivenciaram, porque de estratos sociais diferentes, apesar de co-
nhecerem os tipos dos personagens profundamente bem. E vão 
nos convidando a penetrar em suas consciências para que nós 
também nos (re)conheçamos.

53 RAMOS, Graciliano. Op. cit., (1938 in) 2013, p. 18.  
54 No encontro sobre a Língua Inglesa dos Estudos em Escrita Criativa 

On-line 2020, em Ode sobre a melancolia e outros poemas, prefácio, or-
ganização e tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos, São Paulo, 
Hedra, 2010, descobrimos uma carta de John Keats para Woodhouse 
(1818), na qual afirma que o poeta é a mais impoética das criaturas de 
Deus; ele vive sempre se esvaziando de si e se preenchendo de sol, lua, 
rouxinóis, enfim, de poesia. Como se fosse uma carcaça.
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Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais, e nunca 
ficaria satisfeito.
Lembrou-se de seu Tomás da bolandeira. Dos homens do sertão o 
mais arrasado era seu Tomás da bolandeira. Por quê? Só se era por-
que lia demais. Ele, Fabiano, muitas vezes dissera: – “Seu Tomás, 
vossemecê não regula. Para que tanto papel? Quando a desgraça 
chegar, seu Tomás se estrepa, igualzinho aos outros.” Pois viera a 
seca, e o pobre do velho, tão bom e tão lido, perdera tudo, anda-
va por aí, mole. Talvez já tivesse dado o couro às varas, que pessoa 
como ele não podia aguentar verão puxado.55

Fabiano deixa-se levar pelas emoções e tem dificuldades para or-
ganizar o pensamento, transformar o pensamento em palavras inte-
ligíveis, e, com isso, se comunicar. Por causa dos grunhidos monos-
silábicos, da falta de temperança, o vaqueiro mete-se em briga com 
um soldado amarelo e vê-se aprisionado nas quatro paredes do ser. 

Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. 
Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na ca-
deia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade 
dele? Vivia trabalhando como um escravo. Desentupia o bebedouro, 
consertava as cercas, curava os animais – aproveitara um casco de 
fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser 
bruto? Quem tinha culpa?
Se não fosse aquilo... Nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou – 
e partiu-se. Difícil pensar.56

Uma teoria das emoções
Enquanto Fabiano tem dificuldade em aprumar o pensamento, 
sinhá Vitória, sua esposa, consegue mantê-lo fluido, capaz de 

55  RAMOS, Graciliano. Op. cit., (1938 in) 2013, p. 22.  
56  RAMOS, Graciliano. Op. cit., (1938 in) 2013, p. 35.  
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reflexões complexas. É verdade que, durante o período no qual 
foram retirantes e passaram fome extrema, ela não conseguira 
pensar. Mas, ao se acomodarem na fazenda, o pensamento veio 
forte e pungente: ela queria uma cama de couro, igual a de seu 
Tomás da bolandeira.

A princípio não se incomodara. Bamba, moída de trabalhos, deitar-
-se-ia em pregos. Viera, porém, um começo de prosperidade. Co-
miam, engordavam. Não possuíam nada: se se retirassem, levariam 
a roupa, a espingarda, o baú de folha e troços miúdos. Mas iam vi-
vendo, na graça de Deus, o patrão confiava neles – e eram quase fe-
lizes. Só faltava uma cama. Era o que aperreava sinhá Vitória. Como 
já não se estazava em serviços pesados, gastava um pedaço da noite 
parafusando. E o costume de encafuar-se ao escurecer não estava 
certo, que ninguém é galinha.57

Graciliano nos apresenta, em forma de ficção, um dos pontos 
centrais do Existencialismo do filósofo francês Jean-Paul Sartre. 
Em Esboço para uma teoria das emoções, parece que Sartre, ao 
criticar a psicologia, narra Fabiano e família, conhece Fabiano e 
família como a amigos próximos.

A noção de homem que ela [a psicologia] aceita é inteiramente em-
pírica: há no mundo um certo número de criaturas que oferecem à 
experiência caracteres análogos. [...] Com efeito, os meios de infor-
mação que se dispõe sobre elas são mais facilmente acessíveis por-
que elas vivem em sociedade, possuem uma linguagem e deixam 
testemunhos.58

57 RAMOS, Graciliano. Op. cit., (1938 in) 2013, p. 45.  
58 SARTRE, Jean-Paul. Esboço para uma teoria das emoções. Tradução: Pau-

lo Neves. Porto Alegre: L&PM, (1939 in) 2006, p. 14, colchetes nossos.  
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Não somente sinhá Vitória parece concatenar melhor o pen-
samento. O menino mais velho, a partir de uma palavra (“infer-
no”), desenvolve todo uma filosofia sartreana.  

Estivera metido no barreiro com o irmão, fazendo bichos de barro, 
lambuzando-se. Deixara o brinquedo e fora interrogar sinhá Vitória. 
Um desastre. A culpada era sinhá Terta, que na véspera, depois de 
curar com reza a espinhela de Fabiano, soltara uma palavra esquisita, 
chiando, o canudo do cachimbo preso nas gengivas banguelas. Ele ti-
nha querido que a palavra virasse coisa e ficara desapontado quando 
a mãe se referira a um lugar ruim, com espetos e fogueiras. Por isso 
rezingara, esperando que ela fizesse o inferno transformar-se.59

Para Sartre, assim como para Heidegger, é preciso ir às coisas 
mesmas, às suas essências, pois, de maneira semelhante a Fabia-
no na citação correspondente à nota de rodapé número 3 do nos-
so breve estudo, “me faço homem ao compreender-me como tal”. 
(Sartre, (1939 in) 2006, p. 23).

As consciências de Fabiano e sinhá Vitória dialogam sem ao me-
nos precisarem das palavras, como se voltassem ao tempo das caver-
nas e se comunicassem através dos primeiros signos, símbolos, sinais.

Não era propriamente conversa: eram frases soltas, espaçadas, com 
repetições e incongruências. Às vezes uma interjeição gutural dava 
energia ao discurso ambíguo. Na verdade nenhum deles prestava 
atenção às palavras do outro: iam exibindo as imagens que lhes vi-
nham ao espírito, e as imagens sucediam-se, deformavam-se, não 
havia meio de dominá-las. Como os recursos de expressão eram 
minguados, tentavam remediar a deficiência falando alto.60

59  RAMOS, Graciliano. Op. cit., (1938 in) 2013, pp. 57-58.  
60  RAMOS, Graciliano. Op. cit., (1938 in) 2013, p. 64.  
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Sartre acredita (e dessa vez Husserl também) que “existir para 
a consciência é aparecer a si mesma” (Sartre, (1939 in) 2006, p. 24, 
itálico da edição). O filósofo francês não crê em Deus, numa cria-
tura superior que conduz nosso destino, mas no próprio ser huma-
no, cujas emoções devem ser assumidas e dirigidas para o mundo, 
na mais extrema solidão, mas também na mais pura liberdade.

Sendo assim, é impossível considerar a emoção como uma desor-
dem psicofisiológica. Ela tem sua essência, suas estruturas particu-
lares, suas leis de aparecimento, sua significação. Ela não poderia vir 
de fora à realidade humana. Ao contrário, é o homem que assume 
sua emoção e, por conseguinte, a emoção é uma forma organizada 
da existência humana.61

A casa
Graciliano Ramos nasceu em Quebrangulo, interior de Alagoas, em 
1892.  Aos sete anos mudou-se com a família para Viçosa. Em 1905, 
muda-se para Maceió por causa dos estudos, e de 1910 a 1914 reside 
pela primeira vez em Palmeira dos Índios, passa um ano no Rio de 
Janeiro, retornando em 1915 e assumindo os negócios da família. 

É na rua José Pinto de Barros, número 90, centro de Palmeira 
dos Índios, que encontramos a sua casa-museu. Graciliano vi-
venciou o mais extremo isolamento social – que nós, guardadas 
as devidas e imensas proporções, também experimentamos du-
rante a pandemia. No filme de mesmo nome do livro póstumo 
Memórias do cárcere,62 o ator Carlos Vereza experiencia o ex-
tremo isolamento social de Graciliano na Colônia Penal de Ilha 
Grande, Rio de Janeiro.

61 SARTRE, Jean-Paul. Op. cit., (1939 in) 2006, p. 27.  
62 Memórias do cárcere. 1984. 185 min. Brasil. Direção e roteiro: Nelson 

Pereira dos Santos. Com Carlos Vereza, Glória Pires, Nildo Parente, 
José Dumont, entre outros.  
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https://www.youtube.com/watch?v=p0Gy67_6kJc

Considerando a pandemia como uma grande metáfora da 
vida, encarcerados nas quatro paredes de nossos lares, conhece-
mos uma ínfima porção do que Graciliano sofreu na vida real, do 
que Fabiano experienciou aprisionado nas próprias roupas, nas 
quatro paredes do ser vivente da ficção.

Fabiano estava silencioso, olhando as imagens e as velas acesas, 
constrangido na roupa nova, o pescoço esticado, pisando em brasas. 
A multidão apertava-o mais que a roupa, embaraçava-o. De pernei-
ras, gibão e guarda-peito, andava metido numa caixa, como tatu, 
mas saltava no lombo de um bicho e voava na caatinga. Agora não 
podia virar-se: mãos e braços roçavam-lhe o corpo. Lembrou-se da 
surra que levara e da noite passada na cadeia. A sensação que expe-
rimentava não diferia muito da que tinha tido ao ser preso.63

A prisão das roupas em muito se assemelha à prisão das palavras. 
E quantas palavras novas para os meninos, o mais novo e o mais velho, 
alcançarem, e se apropriarem, nesse mundo imenso de meu Deus...

O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamen-
te ao irmão. Seria que aquilo tinha sido feito por gente? O menino 
mais velho hesitou, espiou as lojas, as toldas iluminadas, as moças 
bem-vestidas. Encolheu os ombros. Talvez aquilo tivesse sido fei-

63  RAMOS, Graciliano. Op. cit., (1938 in) 2013, p. 75.  

https://www.youtube.com/watch?v=p0Gy67_6kJc
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to por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito, soprou-a no 
ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O 
menino mais novo interrogou-o com os olhos. Sim, com certeza as 
preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras 
das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intricada. 
Como podiam os homens guardar tantas palavras?64

As palavras são prisão para Fabiano e sinhá Vitória. Lembra-
mos as narrativas de antigos prisioneiros dos campos de concen-
tração nazistas que o tradutor, teórico e crítico literário brasileiro 
Márcio Seligmann-Silva nos apresenta em História, memória, 
literatura: o testemunho na era das catástrofes.

Robert Antelme abre com essas palavras o seu relato sobre a sua ex-
periência nos campos de concentração nazistas que – na qualidade 
de um dos primeiros – ele redigiu já em 1947. Essa passagem des-
creve o campo de forças sobre o qual a literatura de testemunho se 
articula: de um lado, a necessidade premente de narrar a experiência 
vivida; do outro, a percepção tanto da insuficiência da linguagem 
diante de fatos (inenarráveis) como também – e com um sentido 
muito mais trágico – a percepção do caráter inimaginável dos mes-
mos e da sua consequente inverossimilhança.65

... mas as palavras são ao mesmo tempo liberdade, para Gra-
ciliano Ramos, Fabiano e sinhá Vitória.

Sinhá Vitória fraquejou, uma ternura imensa encheu-lhe o coração. 
Reanimou-se, tentou libertar-se dos pensamentos tristes e conversar 
com o marido por monossílabos. Apesar de ter boa ponta de língua, 

64 RAMOS, Graciliano. Op. cit., (1938 in) 2013, p. 82.  
65 SELIGMANN-SILVA, Márcio. História, memória, literatura: o testemu-

nho na era das catástrofes. 1ª ed. Campinas: Editora Unicamp, 2017, p. 46.
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sentia um aperto na garganta e não poderia explicar-se. Mas achava-
-se desamparada e miúda na solidão, necessitava um apoio, alguém 
que lhe desse coragem. Indispensável ouvir qualquer som. A manhã, 
sem pássaros, sem folhas e sem vento, progredia num silêncio de 
morte. A faixa vermelha desaparecera, diluíra-se no azul que enchia 
o céu. Sinhá Vitória precisava falar. Se ficasse calada, seria como um 
pé de mandacaru, secando, morrendo.66

Filmes sobre Graciliano Ramos  
e a Escrita Criativa
• Vidas secas (1963):  https://www.youtube.com/watch?v=m-

5fsDcFOdwQ. 
• São Bernardo (1971): https://www.youtube.com/watch?-

v=_2Uu43gZZ44.   
• O universo Graciliano (2013): https://www.youtube.com/

watch?v=coDCmZdqdMg.  

Exercício de desbloqueio

Trazendo a experiência de esgotamento das palavras diante das 
quatro paredes da prisão de Graciliano Ramos, tanto na ficção de 
Vidas secas, quanto na não ficção de Memórias do cárcere, escre-
vam, filmem, desenhem, gravem a própria voz de produções reali-
zadas em suas casas durante o período da pandemia de Covid-19.

66  RAMOS, Graciliano. Op. cit., (1938 in) 2013, p. 120.  

https://www.youtube.com/watch?v=m5fsDcFOdwQ
https://www.youtube.com/watch?v=m5fsDcFOdwQ
https://www.youtube.com/watch?v=_2Uu43gZZ44
https://www.youtube.com/watch?v=_2Uu43gZZ44
https://www.youtube.com/watch?v=coDCmZdqdMg
https://www.youtube.com/watch?v=coDCmZdqdMg
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Arte e Comunicação:
Porque escrevo  

poemas de amor
Raldianny Pereira

Caro leitor e prezada leitora, o título deveria ser uma interro-
gação, mas pensei que ficaria deselegante para um artigo que se 
pretende científico. Porém, não espere encontrar aqui respostas 
prontas, mas um convite a fazer comigo um percurso reflexivo 
que, afinal, poderá dar sentido à afirmação do título e ao mes-
mo tempo desvendá-lo. É o que eu espero, uma vez que sentido 
é o que requer o universo humano. Todavia, Octavio Paz deixa 
bem claro: “[...] o sentido aponta para as coisas, assinala-as, mas 
nunca as alcança. Os objetos estão além das palavras” (Paz, 1982, 
p. 111). E também nossas ações, eu acrescentaria.

Em primeiro lugar, preciso dizer que a maior parte do que 
escrevo classifico como poemas de amor porque neles revelo mui-
tíssimos sentimentos e emoções em relação ao meu amor, e ao 
que existe de mais concreto à perpetuação dele, meu filho. “Clas-
sificar não é entender. E menos ainda compreender” (Paz, 1982, 
p. 113), é Paz que mais uma vez adverte. Por isso, o desafio deste 
artigo é de, com a indispensável ajuda do poeta e de outros teó-
ricos, ir além da classificação e da compreensão da razão por que 
se escreve poemas de amor. Há um sentido – universal, não parti-
cular – para a existência de poemas de amor no mundo? Teriam 
esses textos alguma função para a humanidade, ou importância 
somente para a vida do autor e da autora? Não garanto encontrar 
respostas para essas perguntas, mas estou comprometida a son-
dá-las com afinco. 
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Em segundo lugar, minha grande verdade é que escrevo po-
emas de amor porque Rilke chegou tardiamente a minha vida. 
Tão tardiamente que meu amor acabara de partir, e os poemas de 
amor já ocupavam espaço demais nas minhas gavetas, e minha 
escrita já estava habituada demais a eles, tanto que continuaram 
iguais, mesmo na ausência de Antonio Menezes. Assim, li com 
desolação o poeta checo de língua alemã: 

“Não escreva poesias de amor. [...] são essas as mais difíceis, pois 
precisa-se de uma força muito grande e amadurecida para se pro-
duzir algo de pessoal num domínio em que sobram tradições boas, 
algumas brilhantes” (1998, p. 23). 

Em versos ou em prosa, o amor flechou minha escrita e dele mi-
nhas palavras estão sempre “adoecidas”.67 Disso não consigo fugir, 
nem tenho por que negar. Quanto à qualidade do que escrevo, pre-
ocupação de Rilke – e também minha –, só posso dizer que persigo 
o melhor de mim ou, como diz meu filho, “foi o melhor que pude 
fazer”, e cada texto “avança, repara, apara e [...] só por desistência fa-
z-se definitivo”. (Holanda, 2017, p.13). O ponto final é o mais difícil.

Das palavras de Rilke, se não me furtei ao engano de criar po-
esias de amor, alegra-me saber que ao menos busquei inspiração 
e, confesso, validação do meu ofício no domínio das boas tradi-
ções, algumas de fato brilhantes. Assim inicio Amores: 

Ovídio cantou Amores
os amores de Ovídio
ainda hoje ouvidos.
Falo de meus amores

67 Termo usado por Altair Martins na Oficina de Poesia da primeira tur-
ma do curso de especialização em Escrita Criativa Unicap-PE/PUCRS. 
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com sua licença
inspirada por você, poeta.
Meus amores, nossos amores.
Os amores
jamais esquecidos. (PEREIRA, 2020, p. 24)

E, no prefácio do livro, Patricia Tenório legitima meu tra-
balho – e minha história de amor – ao fazer tão generosa asso-
ciação entre Amores e a Carta a D. – História de um amor, do 
filósofo austro-francês André Gorz, uma longa carta endereçada 
à esposa Dorine:

“Como um amor daqueles existe, a ponto de o marido-amante esco-
lher uma morte junto à esposa que se esvaía em doença degenera-
tiva? Encontrei novamente um amor parecido. Ou melhor Amores” 
(TENÓRIO in PEREIRA, 2020, p. 12).  

Ovídio, Gorz, Tenório, e mesmo Rilke com sua genuína sensi-
bilidade, não permitem que me sinta só, nem pensar que perdida 
ou inútil seja a minha escrita. 

E por que falo de Amores quando anunciei, no início deste 
artigo, que abordaria Florada, você pode estar se perguntando. É 
porque o segundo não existiria sem o primeiro, e ainda que se-
parados, os dois livros constituem uma mesma narrativa e igual 
objetivo, se alguma finalidade pode ter poemas, contos e cartas 
de amor, formas textuais utilizadas em Florada. É também Pa-
tricia Tenório que percebe e indica essa intenção já no título do 
prefácio de Amores, e não deixa dúvidas ao afirmar 

[...] o livro que me escolheu para escrever essas breves linhas me deu 
esperança de que o amor ainda existe, de que a humanidade ainda 
sobreviverá ao vírus, ao egoísmo, à vida árida trancados nas quatro 
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paredes de nós mesmos. Porque, os Amores seus agora são nossos, 
Raldianny. (TENÓRIO in PEREIRA, 2020, p. 17)

Dito de outro modo, Ovídio, Gorz, Rilke e Tenório não me dei-
xam me sentir só e me fazem enxergar alguma função social na 
minha escrita – e que bom que seja a disseminação da esperança 
– porque a despeito, e principalmente, em razão de todas as nossas 
diferenças, inclusive de tempo e de espaço, a linguagem nos une no 
intento de “presentificar o mundo”, como esclarece Bosi: 

[...] a linguagem se vale de uma tática toda sua para recortar, trans-
por e socializar as percepções e os sentimentos que o homem é ca-
paz de experimentar. Dizer, como faz o poeta, [...] a mensagem da 
situação global vivida e das relações internas pensadas pelo falante 
ao significar o período dado. (1977, p. 21)

Dizer, como faz o poeta, a mensagem para significar um dado pe-
ríodo. A palavra mensagem me remete inevitavelmente ao processo de 
comunicação e seu modelo básico, a partir de Roman Jakobson (1969), 
emissor-poeta-escritor/mensagem-texto-oratória/receptor-leitor-
-audiência. Contudo, não me parece que é a isso que Bosi se refere. 
Que dizer é esse do qual ele fala? Afinal, o que faz um poeta, muitos 
perguntam, entre eles Pignatari, mas este responde: “Faz linguagem. E 
aqui está a fonte principal do mistério.” A questão posta é que o signo 
verbal – a palavra, sobretudo falada – “forma um sistema dominante 
de comunicação. [...] E aí que está: o poeta não trabalha com o signo, o 
poeta trabalha o signo verbal” (PIGNATARI, 2005, p. 10).

Objeto da linguagem, o poema transcende a própria lingua-
gem e se constitui numa forma particular de comunicação: a 
comunicação pela arte que transcende a própria comunicação. 
Esta é restrita à mera emissão e, às vezes, troca de informações e 
aquela, sustentada na comunhão poética: 
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Objeto magnético, secreto lugar de encontro de forças contrárias, 
graças ao poema podemos chegar à experiência poética. O poema é 
uma possibilidade aberta a todos os homens, qualquer que seja seu 
temperamento, seu ânimo ou sua disposição. No entanto, o poema 
não é senão isto: possibilidade, algo que só se anima ao contato de 
um leitor ou de um ouvinte. Há uma característica comum a todos 
os poemas, sem a qual nunca seriam poesia: a participação. Cada 
vez que o leitor revive realmente o poema, atinge um estado que 
podemos, na verdade, chamar de poético. (PAZ, 1982, p. 98)

Peirce explica que “o poeta faz linguagem para generalizar e 
para regenerar sentimentos”. (apud Pignatari, 2005, p. 10). Rege-
nerar, renovar, reorganizar, reestruturar, revivificar, do latim re-
generare. Recriar o mundo revolvendo sentimentos e generalizar 
a criação, fazer com que seja do conhecimento geral, alcance o 
maior número de pessoas, se expanda, seja universal. Mas lem-
bramos: o poema é só uma possibilidade aberta. Um bom poe-
ma apenas “cria modelos de sensibilidade”. (Pignatari, 2005, p. 
12). E como o poeta (re)cria o mundo? – “poemas não se fazem 
com ideias – mas com palavras”, avisa Mallarmé .(apud Pignatari, 
2005, p. 10).

Charles Morris faz esclarecedora distinção entre signos-para 
e signos-de. Um signo-para é o signo da prosa, “conduz a alguma 
coisa, a uma ação, a um objetivo transverbal ou extraverbal, que 
está fora dele. [...] usamos automaticamente todos os dias. [...] 
é um signo por contiguidade”. (apud Pignatari, 2005, p. 11). É o 
signo do pensamento. Entretanto, 

[...] quando você foge desse automatismo, quando você começa a 
ver, sentir, ouvir, pesar, apalpar as palavras, então as palavras come-
çam a se transformar em signos-de. Fazendo um trocadilho, o signo-
-de para em si mesmo, é signo de alguma coisa – quer ser essa coisa 
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ssem poder sê-lo. Ele tende a ser um ícone, uma figura. É o signo da 
poesia. [...] o signo-de é um signo por similaridade.

O signo-de é o signo do sentimento. Matéria-prima do poeta, 
constitui um ícone, uma figura, uma imagem, definida por Paz 
como “toda forma verbal, frase ou conjunto de frases que o poeta 
diz e que juntas compõem um poema”. (1982, p. 104) E ressalta: 
“a imagem explica a si mesma”, (1982, p. 115) isto é: 

[...] a linguagem, tocada pela poesia, de repente deixa de ser lingua-
gem. Ou seja: conjunto de signos móveis e significantes. O poema 
transcende a linguagem. [...] o poema é a linguagem – e linguagem 
antes de ser submetida à mutilação da prosa ou da conversa –, mas 
também é algo mais. E esse algo mais não é explicado pela lingua-
gem, embora só possa ser atingido por ela. Nascido da palavra, o 
poema desemboca em algo que a transpassa. (PAZ, 1982, p. 117)

Paz faz ainda demarcação clara entre prosa e poesia, que tor-
na mais esclarecedora sua afirmação de que “o poema é a lin-
guagem”. Ele argumenta: “Há muitas maneiras de dizer a mesma 
coisa em prosa; só uma em poesia”. (1982, p. 116) Aqui o autor 
traz subjacente a questão do sentido, e explicita: 

Sentido e imagem são a mesma coisa. Um poema não tem outro senti-
do fora de suas imagens. [...] suas imagens não nos levam a outra coisa, 
como acontece com a prosa, mas nos defrontam uma realidade concre-
ta. [...] O poeta não quer dizer; diz. Orações e frases são meios. A ima-
gem não é um meio; sustentada em si mesma, ela é seu próprio sentido. 
Acaba nela e começa nela. O sentido do poema é o poema em si.

A reflexão que trouxemos até aqui lança luz sobre a pergunta 
que fizemos: há um sentido para a existência de poemas de amor 
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no mundo ou, por que se escrevem poemas? Podemos inferir que 
o poeta estabelece com o outro comunicação original, ímpar e 
incomparável porque diz, não quer dizer; apresenta, não repre-
senta; mostra um sentimento, não diz o que ele é. “Recria, revive 
a nossa experiência do real”, não apenas a realidade concreta da 
experiência cotidiana, mas também “[...] da nossa vida mais obs-
cura e remota. O poema nos faz lembrar o que esquecemos: o que 
somos realmente”. (PAZ, 1982, p. 115)

Retomo também a outra indagação que abriu este artigo: te-
riam os poemas – e de amor – função para a humanidade, ou im-
portariam apenas à autora ou ao autor? Percebemos que a poesia 
atua “no campo da precisão da imprecisão”. Sua função é “dizer 
coisas imprecisas de modo preciso, [...] ajuda a criar uma sensi-
bilidade nova”. (Pignatari, 2005, p. 53) O poeta diz o indizível. 
“O poema não diz o que é, mas o que poderia ser”. (Paz, 1982, p. 
104) Para elucidar ainda essa questão, procuramos evidenciar as 
lógicas subjacentes ao signo-para e ao signo-de:

Épica, dramática ou lírica, condensada numa frase ou desenvolvida 
em mil páginas, toda imagem aproxima ou acopla realidades 
opostas, indiferentes ou afastadas entre si. Isto é, submete a unidade 
à pluralidade do real. Conceitos e leis científicas não pretendem 
outra coisa. Graças a uma mesma redução racional, indivíduos 
e objetos [...] se transformam em unidades homogêneas. [...] A 
operação unificadora da ciência [...] empobrece e mutila. Não se dá 
o mesmo com a poesia. (PAZ, 1982, pp. 104-105)

A poesia (signo-de) escapa ao reducionismo racionalista cas-
trador porque afirma a identidade dos opostos, nela tudo pode 
ser dito por mais absurdo e contraditório que pareça –  “no reino 
onde o nomear é ser, [...] as penas leves são pedras pesadas” (Paz, 
1982, p. 112) –  o que é inconciliável na lógica linear, analítica, 
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discursiva, de causa e efeito, de início/meio/fim do signo-para, 
que impulsiona a ciência, “mas relega a arte a um papel secundá-
rio na sociedade”. (PIGNATARI, 2005, p. 47)

Tomemos o exemplo de Concerto. Nele, o barulho que faz a 
chuva é tomado como música de uma orquestra:

Cai a chuva ꟷ
ouço sua música.
E nós...
nós desejamos
um sofá, uma rede, uma cama, um berço 
e um peito
para não perder o concerto.68 

Concerto sinaliza, apesar de toda força sonora, também: “A 
vontade de prazer [ouço sua música], o medo à dor [para não 
perder o concerto], as redes de afeto que se tecem com os fios do 
desejo [E nós... nós desejamos] vão saturando a imaginação de 
um pesado lastro que garante a consistência e a persistência do 
seu produto, a imagem” [Cai a chuva em concerto] (Bosi, 1977, 
p. 16). Bosi explica que “o imaginado é, a um só tempo, dado e 
construído”. Dado porque “não depende da nossa vontade rece-
ber as sensações [...] que o mundo provoca”, como aquelas mo-
bilizadas pelo som da chuva. Mas construído: “a imagem resulta 
de um complicado processo de organização perceptiva que se 
desenvolve desde a primeira infância” (1977, p. 14).

Incondicional traz, além da metáfora pés de elefantinhos, ima-
gens que revelam relações pessoais pelo processo de predicação: 
dizer algo de alguém ou de alguma coisa. “Pre(dic)ar é admitir a 
existência de relações: atribuir o ser à coisa; dizer de suas quali-

68 A partir deste poema, todos do livro Florada, no prelo.
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dades reais ou fictícias; de seus movimentos; de seus liames com 
as outras coisas.” Predicar é “referir o curso da experiência [...] e 
exercer a possibilidade de ter um ponto de vista”. (Bosi, 1977, pp. 
23-24) No poema referido, há um diálogo subjacente em que se 
mostra a relação entre duas pessoas, um homem e uma mulher, 
que expressam, por sua vez, seus pontos de vista, indicados so-
bretudo pelas declarações Ele disse que vou ficar; mesmo assim; 
Ele quererá; e ah, que amorzinho:

Ele disse que vou ficar
barriguda 
peituda
nariguda 
pernuda
bunduda
com pés de elefantinhos.
mesmo assim
Ele quererá 
brincar
com meu corpo 
todinho.
ah, que amorzinho.  
 
É curioso perceber que a predicação nesse poema, declarada na 

fala de uma mulher sobre o que lhe dissera seu homem, e que não 
deixa dúvida quanto à natureza e à qualidade do vínculo entre os 
dois, deixa transparecer ainda a existência de relações pessoais que 
vão além da união do casal. Na verdade, o poema é em si a com-
provação da vida de uma terceira pessoa na vida do homem e da 
mulher e que tornou o texto possível. As palavras usadas e as frases 
construídas apontam para os sentimentos de dois adultos, não so-
mente em relação ao outro numa fase diferenciada da trajetória do 
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casal, mas também quanto ao filho em formação. E é justamente 
a transformação do corpo feminino pelo fenômeno da gestação – 
isto é, pela ação de um outro corpo – o que gera o poema e que, 
sem esses corpos em mutação, não existiria. Interessante frisar que 
em nenhum momento há uma referência direta à gravidez ou ao 
bebê, no entanto cada palavra constrói a imagem deles. Incondi-
cional é, enfim, a materialização e a celebração do encontro de dois 
transformados em três. Para sempre.

A imagem “nunca é um ‘elemento’: tem um passado que a 
constituiu; e um presente que a mantém viva e que permite a sua 
recorrência”. (Bosi, 1977, p. 14-15) Salientamos que este “passado” 
não precisa ser distante, ainda que muitas vezes seja. Não raro, o 
tempo transcorrido entre o passado da experiência vivida e o pre-
sente que o captura cabe no intervalo entre aquela e o nascimento 
do poema. Por outro lado, a coexistência de tempos pode se dar 
também na projeção de algo. O poeta diz o indizível, podendo in-
clusive predizer, abarcar o vir a ser, como em Filho futuro:

Tua mão macia cabia
inteira
no meu beijo
e teu corpo 
inteiro
no meu peito
e teu bumbum 
inteiro
na minha palma
e tua vida 
inteira 
na minha barriga.
Meu bebê mudou.
E o amor 
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deste homem abriga
inteira
minha alma. 

O verbo cabia fala do passado em que o filho tinha certa com-
pleição que foi perdida no presente – “Meu bebê mudou”. Embora 
escrita no passado, a frase marca o agora. Isso só fica claro no 
verso seguinte, que elabora o futuro – “o amor deste homem” – 
que só existe no sentimento e na imaginação da poeta. Todavia, é 
preciso frisar que a coexistência dos três tempos – passado/pre-
sente/futuro – só é possível pelo índice/figura/imagem contido no 
título, chave para a compreensão da mensagem do poema. Se re-
tirássemos a palavra “futuro” do título, o poema teria apenas dois 
tempos: passado e presente, ou seja, “este homem” não seria mais 
uma projeção, mas uma realidade. 

Pretendo caminhar para a conclusão deste artigo e comple-
mentar a análise desses poemas recuperando um atributo essen-
cial dos signos que ainda não mencionei: o som. Saussure declara 
que “A linguagem humana é pensamento-som” (apud Bosi, 1977, 
p. 32) e Bosi explica: 

O som em si e o pensamento em si transcendem a língua. No entan-
to, a experiência de cada um nos diz que a poesia vive em estado de 
fronteira. Como a Matemática. No poema, força-se o signo para o 
reino do som. No teorema, o signo é repuxado para as convenções 
do intelecto. (1977, p. 32)

Na relação signo-som vemos novamente a diferenciação entre 
signo-para e signo-de, em que neste o som está para a expressão 
de sentimentos assim como no outro está para a formulação de 
pensamentos. No que tange à comunicação poética, campo que 
interessa a este trabalho, é importante considerar que: 
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A voz é vibração de um corpo situado no espaço e no tempo. É de su-
por que tenha ocorrido, em algum momento, uma relação vivida (di-
fícil de precisar em termos de consciência, hoje) entre os movimentos 
do aparelho vocal e as experiências a que se vem expondo o organis-
mo há milhares e milhares de anos. Não se pode, sem forçar argumen-
tos, negar a intenção imitativa, quase gestual, dos nomes de ruídos, as 
onomatopeias, nem o caráter expressivo das interjeições, nem, ainda, 
o poder sinestésico de certas palavras que, pela sua qualidade sonora, 
carregam efeitos de maciez ou estridência, de clareza ou negrume, de 
visgo ou sequidão [...] A expressividade impõe-se principalmente na 
leitura poética, em que os efeitos sensoriais são valorizados pela repe-
tição dos fonemas ou seu contraste. (BOSI, 1977, p. 33)

No poema Filho futuro, temos a predicação expressa e poten-
cializada pela repetição da palavra inteiro/a, referindo-se à ori-
gem de um determinado corpo, relevando suas características e 
transformações, e a relação deste corpo com um outro corpo – o 
de sua mãe – no decorrer do tempo e em espaços determinados – 
dentro e fora do útero. O caráter expressivo do carinho materno 
é manifesto ainda pela qualidade sonora de palavras carregadas 
de efeitos de ternura como macia, beijo, peito, bumbum, barriga, 
bebê, abriga, amor, vida, palma e alma. O ritmo conferido pelo 
agrupamento e distribuição do conjunto de palavras, frases, pau-
sas e silêncios no tempo e no espaço procura provocar no outro 
– leitor ou ouvinte – efeitos sensoriais que se pretendem fiéis, 
ou os mais próximos possíveis, aos sentimentos e sensações que 
produziram o poema:  

São possíveis as mais variadas combinações [...] não há lei nem regra 
[...] para a escolha dos sons que você vai fazer ao juntar palavras em 
versos, versos em estrofes e estrofes em poemas. Uma pausa maior, 
uma combinação inusitada de sons, o significado, o jeito de cortar e 
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emendar um verso em outro, a utilização de sons conflitantes, dis-
sonantes – tudo isso conta, já não só para a criação rítmica, mas 
também para a música, o desenho, a coloração do poema. (PIGNA-
TARI, 2005, p. 28)

Ao ler Filho futuro, especialmente em voz alta, a criação rít-
mica se evidencia na musicalidade dos sons dos versos termi-
nados em macia/cabia; beijo/peito; vida/barriga/abriga; palma/
alma – rimas fortes porque calcadas nas vogais – e também na re-
petição do fonema /m/ em diversas palavras ao longo do poema: 

O ritmo é uma sucessão ou agrupamento de acentos fracos e fortes, 
longos e breves. [...] tece uma teia de coesão. [...] pressupõe um jogo 
fundo/figura. No caso do som, o fundo é o silêncio. O contra-acento 
é a pausa. Trata-se de um silêncio ativo, não passivo e neutro. O 
silêncio é parte integrante da música e da poesia. Como ele é uma 
figura, um ícone, não pode ser inteiramente explicado. (PIGNATA-
RI, 2005, p. 22)

Incondicional apresenta a predicação reforçada pela escolha 
de palavras terminadas com os sufixos inho e uda. O sufixo uda 
mostra o ponto de vista do homem em relação a mudanças em 
operação no corpo da mulher. É um sufixo que indica qualida-
de graúda de um objeto ou pessoa, totalmente condizente com 
o sentido que perpassa o poema – barriguda/peituda/nariguda/
pernuda/bunduda. Já o sufixo inho, embora possa se referir ao 
tamanho de uma pessoa ou de um objeto, também expressa afe-
tividade, carinho, apreço, como é o caso do poema em análise. 
Elefantinhos/todinho e, principalmente, ah, que amorzinho é o 
ponto de vista da mulher diante do olhar do parceiro sobre as po-
tenciais mudanças do seu corpo. O conjunto de palavras com os 
sufixos uda e inho atribuem ao poema ritmo singular. A frequên-
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cia das terminações uda dá um sentido de acúmulo de sucessivas 
transformações no corpo em questão. A sonoridade repetitiva 
provocada por esse sufixo é quebrada pela frase mesmo assim/Ele 
quererá/brincar/com meu corpo/todinho, o que dá leveza ao todo. 

O poema Concerto expõe referências sonoras a começar pelo 
título, e nas frases Cai a chuva – ouço sua música; e para não 
perder o concerto. O ruído dos pingos sobre o chão é vivido, ex-
perienciado como acordes de uma orquestra. A partitura dessa 
sinfonia é composta pelos versos melódicos um sofá, uma rede, 
uma cama, um berço e um peito como as grossas gotas do agua-
ceiro. Bosi elucida que: 

“[...] a leitura expressiva das palavras poderá ressaltar com vigor as 
conotações que as penetram; e dar ao sujeito que as profere a sensação 
de um acordo profundo, um autêntico acorde vivido que fundiria o 
som do signo e a impressão do objeto”. (1977, p. 40)
 

Na linguagem poética, cada célula sonora – um sofá/uma 
rede/uma cama/um berço/e um peito – é cada pesada gota da chu-
va, ou seja, cada acorde da orquestra, ainda que não guardem 
em si nenhuma relação de similaridade. Lembramos Octavio Paz 
quando afirma que a poesia é o reino onde o nomear é ser, onde 
há plena identidade entre os opostos e contraditórios. Bosi tam-
bém explicita que: 

Mesmo quando um signo linguístico nos parece mais colado à coisa 
[...], o que se dá é uma operação expressiva organizada em resposta à 
experiência vivida e, o quanto possível, análoga a um ou mais perfis 
dessa experiência. Nessa operação o som já é um mediador entre a 
vontade-de-significar e o mundo a ser significado. (1977, p. 49)
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Afinal, por que escrevo poemas de amor, lançando mão de to-
dos os recursos disponíveis para alcançar minha melhor expres-
são? Por uma vontade de significar e um mundo a ser significado, 
do particular ao universal. Em suma, porque quero estabelecer 
com o outro forma única de comunicação no seu tempo e no 
seu espaço, pela experiência do sentimento, partilhado ou não. E 
assim (re)criar o mundo. Pignatari lembra a tradição que coloca 
para todo japonês o dever de fazer pelo menos um poema em 
sua vida e esclarece que “Para ele, esse poema é a sua própria pes-
soa transformada em signos”. (Pignatari, 2005, p. 22) Para mim, 
meus poemas são minha própria pessoa transformada em signos, 
e em transformação constante – pessoa e poemas –, como a vida. 
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Se todos fossem no mundo 
iguais a você

https://www.youtube.com/watch?v=BMP3TrqZCoY

Conheci Vinicius pequena ainda, menina ainda, e não sabia que, 
por trás de suas palavras, e canções, e críticas de filmes, e peças 
teatrais, e poemas, existia uma fonte inesgotável de técnicas do 
bem escrever, caminhos magistrais de Escrita Criativa.

No documentário Vinicius de Moraes,69 cujo trailer abre o 
nosso módulo de maio, resgatamos a biografia de um dos maio-
res e mais completos artistas brasileiros. Com direção e roteiro 
de Miguel Faria Júnior, colaboração de Diana Vasconcellos e do 
poeta e professor de Literatura Brasileira na UFRJ Eucanaã Fer-
raz, participação de artistas, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, 
Maria Bethânia, Adriana Calcanhotto, Chico Buarque, e teóri-
cos-poéticos do calibre de Antonio Candido e Ferreira Gullar – o 

69 Vinicius de Moraes. 2005. 121 min. Brasil. Direção: Miguel Faria Júnior. 
Roteiro: Miguel Faria Júnior, Diana Vasconcellos, Eucanaã Ferraz. Texto 
de Abertura: Rubem Braga. Com Camila Morgado, Ricardo Blat, Yaman-
du Costa, Ferreira Gullar, Antonio Candido, Chico Buarque, Miúcha, 
Caetano Veloso, Maria Bethânia, Adriana Calcanhotto, Tônia Carrero, 
Olivia Byington, Edu Lobo, Gilberto Gil, Mônica Salmaso, Carlos Lyra, 
Mariana de Moraes, Susana de Moraes, Baden Powell, entre outros.  

https://www.youtube.com/watch?v=BMP3TrqZCoY
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nosso Ferreira Gullar estudado no módulo de março –, vamos 
descortinando o processo de criação de (Marcus) Vinicius de 
Moraes, nascido em 1913, no bairro da Gávea, na cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro: 

Que Vinicius escreveu mais de quatrocentos poemas, publicados 
em doze livros, traduzidos pelo mundo inteiro. Que foi diplomata 
do Itamaraty para sobreviver. Que se iniciou na tradição dos poe-
tas românticos. Que o pai, Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, foi 
poeta, primeira e grande influência na carreira do filho, e a mãe, 
Lydia Cruz de Moraes, foi pianista amadora. Que venceu o Prêmio 
Nacional de Poesia com seu segundo livro Forma e exegese (1935), 
concorrendo com Mar morto (1936) de Jorge Amado. Que Ferreira 
Gullar afirma, com todas as forças, que Vinicius nos ajuda a viver.

O poeta Eucanaã Ferraz, colaborador do filme sobre o Poeti-
nha, também nos guia em Vinicius de Moraes: obra reunida.70 Na 
Nota Editorial nos explica como organizou os inúmeros textos 
do nosso autor estudado, e nos brinda com a/o Introdução/Pre-
fácio da irmã mais nova de Vinicius, Laetitia Cruz de Moraes.

Vejo, ao rememorar as coisas da infância, um desfiar de números de 
casas, a começar pelo 114 da rua Lopes Quintas, para onde foram 
meus pais, recém-casados, e a que seguiram o 192 da rua Voluntá-
rios da Pátria, o número 100 da rua da Passagem, e o 132 da Real 
Grandeza, ligado à história trágica de uma visão aparecida a monse-
nhor Monte. Já mais tarde vieram o 195, também da Voluntários da 
Pátria, o número 109-A da praia do Cocotá, na Ilha do Governador, 
e o retorno à Gávea, para a casa no 110 da rua Lopes Quintas, tam-

70 Vinicius de Moraes: obra reunida. Organização: Eucanaã Ferraz. 1ª ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017.
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bém de propriedade de nossos avós maternos. E, finalmente, o 87 da 
rua das Acácias, de onde os filhos saíram para casar. 71

O propósito de nossos Estudos em Escrita Criativa On-li-
ne – Os mundos de dentro é investigar as técnicas de Escrita 
Criativa de grandes poetas, poetisas, escritoras, escritores bra-
sileiros, em especial nas quatro paredes das casas que forjaram 
suas obras. E o material escolhido para apoiar as nossas aulas 
– livro e documentário – vem ao encontro do nosso desejo de 
descortinar o universo íntimo desses autores e como os respec-
tivos ambientes domésticos afetaram suas escritas – nós que 
aprendemos a ficar em casa e produzir a partir dos objetos, cô-
modos, das paredes de nossas residências durante a pandemia 
de Covid-19.

Convido vocês, queridíssimas e queridíssimos escribas, a me 
acompanharem nesse caminho, que prometo ser tão suave quan-
to o autor estudado.

Teoria dos afetos
– Vinicius trabalhava no cerne do afeto. 
A frase acima se encontra no documentário anteriormente citado 

e foi proferida pelo artista baiano Gilberto Gil. Ele afirma que Vini-
cius desejava unir pretos e brancos. Eu acrescento à fala de Gil: Vini-
cius desejava unir teoria e poesia.

Influenciado pelos mitos gregos, poetas franceses e pela música 
popular brasileira de tradição, Vinicius navegava pelos mares erudi-
tos sem esquecer o dia a dia, o simples, mas não caindo no erro do 
lugar-comum. 

71 MORAES, Laetitia Cruz de. In Op. cit., (1961 in) 2017, p. 14.  Toda(o) 
Introdução/Prefácio de Laetitia merece ser lido com extremos atenção, 
carinho, cuidado e apreciação. Como se fosse um vinho bom.



103

Seu primeiro livro, O caminho para a distância (1933), reverbera 
a educação católica do Colégio Santo Inácio, onde cursou o ginásio.  

O ar está cheio de murmúrios misteriosos
E na névoa clara das coisas há um vago sentido de espiritualização...
Tudo está cheio de ruídos sonolentos
Que vêm do céu, que vêm do chão
E que esmagam o infinito do meu desespero.72

Por toda a vida, Vinicius irá carregar no corpo e na alma essa 
luta contínua entre o sagrado e o profano, entre o erudito e o 
popular, entre a teoria e a poesia.

A vida do poeta tem um ritmo diferente
É um contínuo de dor angustiante. 
O poeta é o destinado do sofrimento
Do sofrimento que lhe clareia a visão de beleza
E a sua alma é uma parcela do infinito distante
O infinito que ninguém sonda e ninguém compreende.73

Em 2018, nos Estudos em Escrita Criativa sobre a Música, estuda-
mos a Teoria dos Afetos barroca. 

A Teoria ou Doutrina dos Afetos (em alemão, Affektenlehre) remon-
ta à Antiguidade, quando os gregos direcionavam a música para 
extrair os sentimentos desejados e um melhor aproveitamento dos 
espetáculos e, com isso, uma maior eficiência da catarse. Platão enu-
merava quatro afetos: Prazer, Sofrimento, Desejo e Temor. 

72 MORAES, Vinicius de. Místico. O caminho para a distância. In Op. cit., 
(1933 in) 2017, p. 41.  

73 MORAES, Vinicius de. O poeta. O caminho para a distância. In Op. 
cit., (1933 in) 2017, p. 53.  
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Durante o Renascimento, várias ideias greco-romanas foram trazi-
das à tona, reatualizadas, entre elas a Teoria dos Afetos, utilizada em 
Reservata nas casas dos mecenas e ilustres apoiadores da Arte. Pro-
vavelmente, a Teoria dos Afetos do Barroco é uma evolução daquela 
do Renascimento, tendo como diferença básica entre os períodos, 
no Renascimento, a harmonia sendo mestre da palavra e, no Barro-
co, a palavra sendo mestre da harmonia, tendo no caso do Barroco 
uma intensidade maior nos sentimentos.74

Nos Estudos em Escrita Criativa On-line 2021 vamos além. 
Investigamos a Teoria dos Afetos contemporânea – ou como me-
lhor define o professor de Estudos de Comunicação da Universi-
dade de Millersville, EUA, Gregory J. Seigworth, “as teorias dos 
afetos” – a partir da Ética75 do filósofo holandês Baruch Spinoza 
e do conceito de processo, não acabado, em movimento que en-
contramos na/no obra/corpo de artistas pós-modernos.

No que sem dúvida se tornou uma das frases mais citadas a respeito do 
afeto, Baruch Spinoza afirmou: “Ninguém ainda determinou o que o 
corpo pode fazer” (1959: 87). Dois aspectos-chave são imediatamente 
dignos de enfatizar, ou reenfatizar, aqui: primeiro, a capacidade de um 
corpo nunca é definida por um corpo sozinho, mas é sempre auxilia-
da e estimulada por, e se encaixa com o campo de contexto de suas 
relações de força; e, em segundo lugar, o “ainda não” de “conhecer o 
corpo” ainda está muito conosco mais de 330 anos depois que Spinoza 
compôs sua Ética. Mas, como Spinoza reconheceu, essa questão nunca 
é a figura genérica de “o corpo” (qualquer corpo), mas, muito mais 

74 TENÓRIO, Patricia Gonçalves. Estudos em Escrita Criativa, 2018 – A 
música. In 15. Recife: Raio de Sol, 2019, p. 134.

75 ESPINOSA, Bento de. Ética. Introdução e notas de Joaquim de Carvalho. 
Tradução: Parte I: Joaquim de Carvalho; Parte II e III: Joaquim Ferreira Gomes; 
Parte IV e V: António Simões. Lisboa, Portugal: Relógio D’Água Editores, 1992.
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singularmente, esforçar-se por configurar um corpo e seus afetos/afe-
tações, sua contínua composição afetiva de um mundo, o não isso de 
um mundo e um corpo.76

Encontramos na vida e na obra de Vinicius de Moraes esse 
mesmo “ainda não”, ou conceito de processo, de não acabado, 
um ser em eterno movimento, do erudito ao popular, da bossa 
nova à música afro, sem se apegar aos gêneros e estilos por ele 
criados, entre a teoria e a poesia, entre a tradição e o cotidia-
no, como afirma Antonio Candido no documentário estudado 
neste módulo...

Passariam as horas e nas horas o auge de cada instante de sofrimento
Passariam as horas até a hora de voltar para o amor das almas
E seguir com elas até a próxima noite.
Nenhum movimento – é preciso não despertar o sono dos que velam 
em espírito
É preciso esquecer que há poesia a ser colhida nas longas estradas.
Nenhum pensamento – a mobilidade será o horror de todas as noites
É preciso ser feliz na imobilidade.77

..., um ser em trânsito, nove casamentos, sempre em busca da 
bem-amada...

Tu te abaterás sobre mim querendo domar-me mas eu te resistirei
Porque a minha natureza é mais poderosa do que a tua.

76 SEIGWORTH, Gregory J. & GREGG, Melissa. An Inventory of Shim-
mers. In The Affect Theory Reader. Edited by Melissa Gregg and Gre-
gory J. Seigworth. Several authors. North Carolina, USA: Duke Univer-
sity Press, 2010, p. 3 – Tradução livre minha.

77 MORAES, Vinicius de. O prisioneiro. Forma e exegese. In Op. cit., 
(1935 in) 2017, p. 83.  
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Ao meu abraço procurarás condensar-te em força – eu te olharei apenas
Mansamente alisarei teu dorso frio e ao meu desejo hás de moldar-te
E ao sol te abrirás toda para as núpcias sagradas.
Hás de ser mulher para o homem
E em grandes brados espalharás amor ao céu azul e ao ouro das matas.
Eu ficarei de braços erguidos para os teus seios de pedra78

Podemos considerar a poesia de Vinicius afetando e sendo 
afetada por cinco áreas: Sagrada/Erudita, Erótica/Sensual, Po-
pular, Artes Plásticas, Infantil. Vejamos, na sequência, alguns 
exemplos.

Sagrada/Erudita:
Mas eis que um lobo feroz sobe de trás de uma montanha longínqua
E avança sobre o animal sagrado que apavorado se adelgaça em mu-
lher nua
E escraviza o lobo que já agora é um enforcado que balança lenta-
mente ao vento [Judas]
A mulher nua [Salomé] baila para um chefe árabe mas este [Hero-
des] corta-lhe a cabeça com uma espada
E atira-a sobre o colo de Jesus entre os pequeninos.79

Erótica/Sensual:
Meu Deus, eu quero a mulher que passa.
Seu dorso frio é um campo de lírios
Tem sete cores nos seus cabelos

78 MORAES, Vinicius de. A queda. Forma e exegese. In Op. cit., (1935 in) 
2017, p. 92.  

79 MORAES, Vinicius de. A última parábola. Forma e exegese. In Op. cit., 
(1935 in) 2017, p. 99, colchetes nossos. Notem como Vinicius trans-
forma as parábolas em possibilidades – Herodes cortando a cabeça de 
Salomé em vez da de João Batista etc.   
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Sete esperanças na boca fresca!
Oh! como és linda, mulher que passas
Que me sacias e suplicias
Dentro das noites, dentro dos dias!80

Popular:
De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.81

Vamos nos deter um pouco mais nas duas últimas áreas de 
afeto da poesia de Vinicius: a das Artes Plásticas e a Infantil. O 
Poetinha, além de cantar poetas tais como Rainer Maria Rilke, 
Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, cantou artistas plás-
ticos do seu afeto, como Amilcar de Castro, Di Cavalcanti, Alfre-
do Volpi, Candido Portinari, Lasar Segall.

Artes Plásticas:
Que segredo recobre a velha pátina
Por onde a luz se filtra quase tímida
Do espaço silencioso que esculpiste

80 MORAES, Vinicius de. A mulher que passa. Novos poemas. In Op. cit., 
(1938 in) 2017, p. 146.  

81 MORAES, Vinicius de. Soneto de fidelidade. Poemas, sonetos e baladas. 
In Op. cit., (1946 in) 2017, p. 191.  
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Para pintar sem gritos de escarlate
Na profunda revolta contra o crime
Daqueles que fizeram a vida triste?...82

Mas as duas áreas se mesclam quando chegamos à poesia In-
fantil. Como se habitassem a mesma casa.

A casa
Ainda na/o Introdução/Prefácio do livro em que nos debruça-
mos neste breve estudo, a irmã mais nova do Poetinha, Laeti-
tia, apresenta-nos o ambiente familiar e o quanto as casas e seus 
objetos e as pessoas que nelas habitavam afetaram o imaginário 
poético de Vinicius. 

Cabe aqui um parêntese para descrever o ambiente, talvez único, 
que ali reinava, pela influência que teve na vida de Vinicius. Come-
cemos pela casa que, a despeito das sucessivas mudanças, era sem-
pre a mesma: de um pavimento só, com porão habitável – ou quase 
–, as janelas abrindo para a rua, área interna de claraboia no corre-
dor. Seus moradores eram gente toda especial. Havia o avô bondoso, 
sempre na oposição (era monarquista ferrenho), doceiro excelente 
e colecionador de barbantes, livros de Paulo de Kock e folhetins de 
Michel Zevaco, cujas personagens povoaram intensamente nossa 
imaginação de crianças.83

Parece que o Poetinha nasceu velho e foi rejuvenescendo, e isso 
reverbera em sua poesia – mas poeta é criança para sempre. Lembro 

82 MORAES, Vinicius de. Soneto a Lasar Segall. Livro de sonetos. In Op. 
cit., (1957/1967 in) 2017, p. 305.  

83 MORAES, Laetitia Cruz de. In Op. cit., (1961 in) 2017, p. 15. 
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o especial da Rede Globo Vinicius para criança,84 que assisti aos onze 
anos. Então, lá pela página 441 do livro que elegemos como base do 
nosso estudo, tenho uma surpresa: deparo-me com A arca de Noé.

Sete em cores, de repente
O arco-íris se desata
Na água límpida e contente 
Do ribeirinho da mata.

O sol, ao véu transparente
Da chuva de ouro e de prata
Resplandece resplendente
No céu, no chão, na cascata.

E abre-se a porta da Arca
De par em par: surgem francas
A alegria e as barbas brancas
Do prudente patriarca.85

Vinicius nos apresenta de maneira infantil, mas inteligente – 
com cuidado para não subestimar a capacidade de apreensão da 
poesia pelas crianças –, todo um universo a que a arca de Noé 
nos remete: a recriação do mundo após o dilúvio. Interessante 

84 O especial Vinicius para criança foi exibido na Rede Globo em 10/10/1980, 
no horário das 21h. Com direção de Ewaldo Ruy e direção-geral de Au-
gusto César Vanucci, teve a participação especial de Aretha Marcos, Al-
ceu Valença, Chico Buarque, Fábio Júnior, Milton Nascimento, MPB4 
e muitos mais. Trailer de abertura: https://memoriaglobo.globo.com/
entretenimento/infantojuvenil/vinicius-para-crianca-a-arca-de-noe/  

85 MORAES, Vinicius de. A arca de Noé. A arca de Noé. In Op. cit., (1970 
in) 2017, p. 443.

https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/infantojuvenil/vinicius-para-crianca-a-arca-de-noe/
https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/infantojuvenil/vinicius-para-crianca-a-arca-de-noe/
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utilizarmos essa metáfora na escrita poética, em especial na in-
fantil, porque acredito que não existe nada mais original, tudo já 
foi criado, mas não com o nosso olhar, nossa subjetividade, nossa 
bagagem de leitura e de vida.

Leão! Leão! Leão!
Rugindo como o trovão
Deu um pulo, e era uma vez
Um cabritinho montês.

Leão! Leão! Leão!
És o rei da criação!86

Chegamos à prometida imbricação entre o afeto das artes plás-
ticas e da poesia infantil do Poetinha. Não podemos deixar de com-
parar  O leão com o poema e a iluminogravura  The Tyger, do poeta 
e artista inglês William Blake, de quem Vinicius revela a inspiração.

Tyger Tyger, burning bright!
In the forests of the night;
What imortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry?

[Tyger Tyger, queimando brilhante!
Nas florestas da noite;
Que mão ou olho imortal,
Poderia enquadrar tua simetria terrível?]87

86 MORAES, Vinicius de. O leão. In Op. cit., (1970 in) 2017, p. 450.
87 BLAKE, William. William Blake. The British Museum. London: The 

Random House, 2005, p. 32 – Tradução livre nossa. A palavra “Tyger” 
não foi traduzida para respeitar a intenção do poeta inglês que acredito 
fosse criar um (tigre) animal novo.
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Notem que são poemas para idades diferentes, escritos por 
poetas de línguas diferentes, mas que possuem na essência o mes-
mo gérmen da poesia, mostrando-nos que a arte não tem idade, 
e o mais importante é entrarmos em contato com quem nos lê.

E fechamos o nosso estudo sobre a poesia de Vinicius de Mo-
raes com um poema que remete ao propósito principal dos nos-
sos Estudos em Escrita Criativa On-line – Os mundos de dentro: 
o que as nossas residências – nossas que lemos e nossas das/dos 
escritoras/es estudados – afetam ou afetaram a nossa escrita?

Era uma casa
Muito engraçada
Não tinha teto
Não tinha nada
Ninguém podia
Entrar nela não
Porque na casa
Não tinha chão
Ninguém podia
Dormir na rede
Porque na casa
Não tinha parede
Ninguém podia
Fazer pipi
Porque penico
Não tinha ali
Mas era feita
Com muito esmero
Na Rua dos Bobos
Número Zero.88

 

88  MORAES, Vinicius de. A casa. In Op. cit., (1970 in) 2017, p. 456.
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Filmes sobre Vinicius de Moraes  
e a Escrita Criativa
• Vinicius, o poeta I (2014): https://www.youtube.com/wat-

ch?v=DL4Q6MMTN1E.
• Vinicius, o poeta II (2014): https://www.youtube.com/wat-

ch?v=DL4Q6MMTN1E.
• Vinicius de Moraes | Poesia e Prosa com Maria Bethânia: 

https://www.youtube.com/watch?v=P18VXvvb5bw.    

Exercício de desbloqueio

Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos
Te pareces al mundo em tu actitud de entrega.
De coordenadas tais e horizontes tão grandes

Que assim, imersa em amor, és uma Atlântida!89

Extraído de uma coluna de fofocas  
cinematográficas do Los Angeles Daily News

Bubbles Hornblow
É mulher do último marido de Myrna Loy

Atual mulher de Gene Markey
Que é o último marido de Joan Benett90

89 MORAES, Vinicius de. Um poema-canção de amor desesperado. His-
tória natural de Pablo Neruda. In Op. cit., (1974 in) 2017, p. 475-476.

90 MORAES, Vinicius de. O eterno retorno. Dispersos. In Op. cit., 2017, 
p. 518, itálico da edição.

https://www.youtube.com/watch?v=DL4Q6MMTN1E
https://www.youtube.com/watch?v=DL4Q6MMTN1E
https://www.youtube.com/watch?v=DL4Q6MMTN1E
https://www.youtube.com/watch?v=DL4Q6MMTN1E
https://www.youtube.com/watch?v=P18VXvvb5bw
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Tudo de amor que existe em mim foi dado.
Tudo que fala em mim de amor foi dito.

Do nada em mim o amor fez o infinito
Que por muito tornou-me escravizado.91

Seguindo os exemplos acima dos diálogos de Vinicius de Mo-
raes com outras línguas, outros poetas e outras mídias, constru-
am poemas, contos, apresentações teatrais em forma de escrita, 
ou de imagens fotográficas, ou de vídeos curtos, a quatro mãos, 
com outra/o escriba. Se escolherem imagens fotográficas ou ví-
deos curtos, tentar inserir as palavras no material, se possível, 
também escritas.

91 MORAES, Vinicius de. Soneto a quatro mãos (com Paulo Mendes 
Campos). Dispersos. In Op. cit., 2017, p. 546.
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Vinicius de Moraes – Três 
visões de um mesmo poeta92

Elba Lins

Vinicius de Moraes foi presença constante em minha vida e na 
da maior parte dos brasileiros nas décadas de 1970, de 1980 e 
além. Talvez por isso achasse que conhecia muito da poesia de 
Vinicius. Mas...

Vinicius de Moraes – Um reencontro 
quarenta anos depois
Ao me deter na obra de Vinicius de Moraes, para participar do 
projeto de Patricia Tenório – Os mundos de dentro, fui impacta-
da desde as primeiras leituras. Uma pergunta não queria calar: O 
Vinicius de Moraes que eu lia agora, era o mesmo que eu cantara 
e recitara toda minha vida?

Explico melhor a razão da minha surpresa. A poesia dos pri-
meiros anos do poeta não parecia com aquela que fazia parte da 
minha vida. E o que mais me assombrava – o que lia não parecia 
a poesia de um jovem inexperiente, pelo contrário – era uma po-
esia, densa, erudita, sofrida. 

Assim foi meu reencontro com Vinicius, quarenta anos de-
pois – um encontro permeado de surpresas. Descubro que meu 
poeta não é somente aquele que cantou o amor em sua forma 
mais apaixonada – sua poesia e prosa têm várias faces, vários 
tons, várias formas de nos tocar.

92 Material reunido para apresentação durante o projeto Mundos de Den-
tro, de Patricia Tenório, em maio de 2021, mês dedicado a Vinicius de 
Moraes, quando fui convidada a falar sobre o poeta.
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Nesse reencontro tento conhecê-lo mais a fundo e começo a 
estudá-lo desde os primeiros poemas, que me levam a um poeta 
que fala de angústia, que, vivamente apegado a dogmas cristãos, 
traz nas suas palavras uma profunda dicotomia, um retrato de uma 
luta interior entre o sagrado e o profano, entre o prazer e a culpa, 
e nos carrega consigo na sua eterna busca. Ao ler o Vinicius dessa 
primeira fase, mergulhei na sua angústia, da mesma forma que me 
senti um dia prisioneira da poesia e do pesado – mas apaixonante 
– sentimento de Álvaro de Campos (Fernando Pessoa).93 Era como 
se toda a força de suas palavras se derramasse sobre mim e me to-
masse por inteiro. 

Continuo a leitura e vou conhecendo mais o poeta. A partir 
da influência de Manuel Bandeira, Vinicius passa a retratar em 
sua poesia as cenas do cotidiano, busca romper com a transcen-
dência que permeava suas primeiras obras. Agora, mais livre do 
imponderável, do inatingível, ele fala da realidade com suas dores 
e alegrias.

Sinto que a grande mudança na poesia de Vinicius ocorre a 
partir de suas parcerias, quando passa a retratar a dor, a alegria, 
o amor, ou mesmo o divino, de uma forma mais leve. Um ponto 
de grande importância é sua parceria com Baden Powell e depois 
com Toquinho, em sua fase baiana – em que consegue se relacio-
nar com o divino, e as divindades, de uma forma mais alegre, sem 
culpa e sem cobranças.  Ele também expressa a dor do mundo de 
uma forma suave – amenizada pelo poder da música. As letras 
são mais leves e, da mesma forma que ocorreu com Manuel Ban-
deira, sua poesia se torna mais acessível ao grande público.

Bastante marcada pela primeira fase da poesia de Vinicius, 
tendo um pouco mais de conhecimento de sua obra e sabendo 

93 PESSOA, Fernando. Ficções do interlúdio / Poesias de Álvaro de Campos 
in Obra poética. Organização, introdução e notas: Maria Aliete Galhoz. 
11ª reimpressão da 3ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar S.A., 1990. 
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impossível abrangê-la por inteiro – até porque tudo já foi dito 
sobre ela –, resolvo me deter apenas em alguns aspectos, fatos e 
curiosidades que me surpreenderam ao longo das leituras. 

Três visões sobre o poeta 
A vida de Vinicius foi orientada por uma bússola apontando sem-
pre para um Norte – a eterna busca da mulher amada e do conví-
vio com os amigos e parceiros. Por isso optei por recolher alguns 
fatos, poemas e curiosidades enfocando apenas três aspectos:

• O poeta e suas primeiras poesias
• O poeta-casa/acolhimento
• O poeta na minha juventude

I – O poeta e suas primeiras poesias
Escolhi falar inicialmente do poeta e de suas primeiras poesias, re-
verenciando a descoberta das poesias de Vinicius quando jovem. 

De acordo com Eucanaã Ferraz, no livro que tomo como 
referência para as citações da obra de Vinicius, a poesia dos 
seus três primeiros livros – O caminho para a distância (1933), 
Forma e exegese (1935) e Ariana, a mulher (1936) –, influencia-
da por sua formação cristã e pelo convívio com os intelectuais 
do Centro Acadêmico de Estudos Jurídicos (CAJU) – é uma 
poesia erudita, densa, mística e angustiada. Somente a partir do 
seu terceiro livro, e já sob a influência de Manuel Bandeira, ele 
procura deixar de lado os aspectos místicos e transcendentes 
para retratar o cotidiano.94

Essa angústia que caracterizou seus primeiros poemas é rela-
tada por sua irmã Laetitia Cruz de Moraes na introdução do livro 

94 MORAES, Vinicius. Obra reunida. Organização: Eucanaã Ferraz. 1ª 
edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017, vols. 1 e 2.
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Vinicius de Moraes, organizado por Eucanaã Ferraz e que abrange 
todos os livros editados por Vinicius.

Foi, no entanto, nesse ambiente feliz que Vinicius terá vivido talvez 
os seus maiores momentos de angústia, dessa angústia indefinida 
mas tremenda que sobrevém aos primeiros choques com a realidade 
do mundo, com a realidade de nós mesmos. E Vinicius, em quem o 
desejo de pureza e a formação religiosa recebida no colégio se inter-
punham ao apelo do mundo, tornou-se como tantos de nós, porém, 
de maneira mais violenta pela sua condição de poeta, não apenas 
um campo de batalha mas os dois exércitos em luta, em que ora um 
ora outro emergia vencedor.95 

Nessa fase mística, Vinicius retrata a dualidade entre o sagra-
do e o profano, entre o prazer e a culpa.

Na treva que se fez em torno de mim
Eu vi a carne. 
Eu senti a carne que me afogava o peito
E me trazia à boca o beijo maldito. 
(...)
A carne fugiu 
Desapareceu devagar, sombria, indistinta 
Mas na boca ficou o beijo morto. 
A carne desapareceu na treva 
E eu senti que desaparecia na dor 
Que eu tinha dor em mim como tive a carne 
Na violência da posse.96

95 MORAES, Laetitia Cruz de. In Op. cit., (1961 in) 2017, vol. 1, p. 28.
96 MORAES, Vinicius. Ânsia. O caminho para a distância. In Op. cit., 

(1933 in) 2017, vol. 1, pp. 45 e 46.
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É terrível, Senhor! Só a voz do prazer cresce nos ares.
Nem mais um gemido de dor, nem mais um clamor de heroísmo
Só a miséria da carne, e o mundo se desfazendo na lama da carne.97

O falso mendigo é considerado a porta de entrada para uma 
nova fase, na qual o poeta procura romper com a ideia de trans-
cendência e falar do cotidiano.

Minha mãe, manda comprar um quilo de papel almaço na venda 
Quero fazer uma poesia.
Diz a Amélia para preparar um refresco bem gelado 
E me trazer muito devagarinho.
Não corram, não falem, fechem todas as portas à chave 
Quero fazer uma poesia.
Se me telefonarem, só estou para Maria 
Se for o Ministro, só recebo amanhã
Se for um trote me chama depressa
Tenho um tédio enorme da vida.98  

O poema Balada da moça do Miramar, de uma forma bastan-
te realista, nos coloca em contato com o dia a dia. 

Silêncio da madrugada 
No Edifício Miramar... 
Sentada em frente à janela
Nua, morta, deslumbrada 
Uma moça mira o mar.
Ninguém sabe quem é ela

97 MORAES, Vinicius. A grande voz. O caminho para a distância. In Op. 
cit., (1933 in) 2017. Vol1. Pp. 71 e 72.

98 MORAES, Vinicius. O falso mendigo. Novos poemas. In Op. cit., (1938 
in) 2017, vol. 1, pp. 163 e 164.
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Nem ninguém há de saber
Deixou a porta trancada 
Faz bem uns dois cinco dias
Já começa a apodrecer
Seus ambos joelhos de âmbar
Furam-lhe o branco da pele 
E a grande flor do seu corpo
Destila um fétido mel99

Vamos encontrar essa mesma realidade, bem mais tarde, em “Um 
homem chamado Alfredo”, em parceria com Toquinho. Selecionada 
aqui para mostrar o quão apropriado Vinicius já estava dessa nova 
forma de se inspirar e escrever com base no cotidiano. Essa canção 
foi inspirada numa notícia de jornal e no suicídio de um vizinho.100

O meu vizinho do lado  
Se matou de solidão
Abriu o gás o coitado
O último gás do bujão
Porque ninguém o queria
Ninguém lhe dava atenção
Porque ninguém mais lhe abria
As portas do coração
Levou com ele o seu louro
E um gato de estimação101 

99  MORAES, Vinicius. Balada da moça do Miramar. Antologia poética. 
In Op. cit., (1954 in) 2017, vol. 1, pp. 259 e 260.

100 Um homem chamado Alfredo e O filho que eu quero ter | Jornal Tri-
buna Ribeirão (tribunaribeirao.com.br). Acesso em 04.08.2021.

101 MORAES, Vinicius. Um Homem Chamado Alfredo. In Op. cit., 2017. 
Esta canção, composta em parceria com Toquinho, está no capítulo 
Cancioneiro, vol. 2, p. 623. 

https://www.tribunaribeirao.com.br/site/um-homem-chamado-alfredo-e-o-filho-que-eu-quero-ter/
https://www.tribunaribeirao.com.br/site/um-homem-chamado-alfredo-e-o-filho-que-eu-quero-ter/
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 Mas Vinicius não se inspirava apenas nas tragédias diárias, a 
beleza, o amor, as aventuras são retratados com maestria.

Ah, que tua canoa é leve, pescador; na água
Ela até me lembra meu corpo no corpo de Cora Marina
Tão grande era Cora Marina que eu até dormi nela
E ela também dormindo nem me sentia o peso, pescador...

Ah, que tu és poderoso, pescador! caranguejo não te morde 
Marisco não te cortou o pé, ouriço-do-mar não te pica
Ficas minuto e meio mergulhado em grota de mar adentro
E quando sobes tens peixe na mão esganado, pescador!102

Meninas de bicicleta
Que fagueiras pedalais
Quero ser vosso poeta!
Ó transitórias estátuas
Esfuziantes de azul
Louras com peles mulatas
Princesas da zona sul:
As vossas jovens figuras
Retesadas nos selins
Me prendem, com serem puras
Em redondilhas afins.103

102 MORAES, Vinicius. Pescador. Poemas, sonetos e baladas. In Op. cit., 
(1946 in) 2017, vol. 1, p. 201.

103 MORAES, Vinicius. Balada das meninas de bicicleta. Poemas, sonetos 
e baladas. In Op. cit., (1946 in) 2017, vol. 1, p. 230.
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II - O poeta-casa/acolhimento (amigos, amores e parceiros 
musicais)
O título de poeta-casa/acolhimento é uma referência ao tema das 
aulas de Escrita Criativa em 2021 – Os mundos de dentro. Esse é 
também um dos traços mais fortes de Vinicius, a amizade e o amor. 

No documentário Vinicius de Moraes,104 seu parceiro Edu Lobo 
fala dessa peculiaridade de Vinicius, que somente se sentia bem 
quando rodeado de amigos, quando sua casa estava cheia. Sua 
irmã Laetitia confirma essa característica herdada dos Moraes. 

“Herdou ainda dos Moraes a hospitalidade exagerada, a gene-
rosidade sem limites.”105

***
Escolhi algumas curiosidades que envolvem seus amigos poe-

tas e que nos dão a dimensão da importância dessas amizades ou 
ainda do que Vinicius representou para eles como poeta.

No livro Andorinha, andorinha, Manuel Bandeira fala da ho-
menagem que havia recebido e se refere a Vinicius de Moraes de 
uma forma bastante especial. Na ocasião, Bandeira estava com 51 
anos e Vinicius era um jovem poeta de 24 anos.

... Vinicius de Moraes, minha última conquista, a quem já quero 
bem como se quer bem a um irmão menino, um irmão menino que 
me debocha e me dá abraços irresistíveis, poeta-polinômio, de ritmo 
irredutivelmente, exasperadamente inumerável.” [17.I.1937]106

104  Vinicius de Moraes. 2005. Brasil. Direção: Miguel Faria Júnior.
105  MORAES, Laetitia Cruz de. In Op. cit., (1961 in) 2017, vol. 1, p. 16. 
106 BANDEIRA, Manuel. Homenagem a MB in Andorinha, andorinha. 

Seleção e coordenação do texto Carlos Drummond de Andrade. Edi-
ção comemorativa do centenário de nascimento do bardo. Rio de Ja-
neiro: José Olympio, 1986, p. 34.
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Bandeira já havia se referido ao poeta quando do lançamento 
do segundo livro dele: 

Forma e exegese revela mesmo uma alma como que condenada à 
poesia. Só parece que se a vida tem algum sentido para Vinicius de 
Moraes, esse sentido ele encontra na poesia. Não imagino este poeta 
fazendo outra coisa senão poesia. 
(...)
Agora vejo que o poeta pode ainda ultrapassar-se, quando chegar à 
idade da condensação, quando se cansar um pouco da sua rica vir-
tuosidade verbal, único perigo que discirno nesta sua abundância. 
Porque ele tem aquela virtuosidade verbal, da melhor qualidade aliás, 
que encontramos em José de Alencar. Mas Vinicius de Moraes tem 
nas veias sangue de Melo Moraes. Ele tem o amor da nossa poesia 
popular, das nossas modinhas. Ora, isso é um sentimento que atua 
sempre como um corretivo das sutilezas e agilidade da imaginação 
verbal. [16.VIII.1936]107

Manuel Bandeira escreveu os poemas  Saudação a Vinicius 
de Moraes 108 e quando do nascimento da primogênita do poeta,  
Suzana de Melo Moraes.109

107 BANDEIRA, Manuel. Segundo livro de Vinicius in Andorinha, andorinha. 
Seleção e coordenação do texto, Carlos Drummond de Andrade. Edição 
comemorativa do centenário de nascimento do bardo (Poesias reunidas 
e poemas traduzidos). Rio de Janeiro: José Olympio, 1986, pp. 185 e 186.

108 BANDEIRA, Manuel. Saudação a Vinicius de Moraes in Estrela da 
vida inteira. Introdução de Gilda e Antonio Candido; estudos de T. 
Athayde e Otto M. Carpeaux; poema de C. Drummond de Andrade. 
11ª ed. Edição comemorativa do centenário de nascimento do bardo. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1986, pp. 328 e 329.

109  BANDEIRA, Manuel. Suzana de Melo Moraes. In Op. cit, 1986, p. 264.
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***
Enquanto lia A Balada de Alzira, do segundo livro da poeta 

Hilda Hilst, encontrei um fato curioso que me chamou atenção 
– no poema de Hilst algo me lembrou um palimpsesto110 – uma 
transtextualidade –, como se, por baixo das palavras de Hilda, eu 
encontrasse vestígios do  Soneto de Separação.111 Foi uma visão 
bem pessoal de que a obra de Vinicius de alguma forma impres-
sionara e inspirara a jovem poeta. Na época, Hilst tinha 21 anos e 
Vinicius já um poeta de renome, com 38 anos e sete livros.

110 GENETTE, Gerard. Palimpsestos: a literatura de segunda mão. Ex-
tratos traduzidos do francês por Luciene Guimarães e Maria Antônia 
Ramos Coutinho. Belo Horizonte: Faculdade de Letras, 2006: https://
social.stoa.usp.br/articles/0037/3032/GENETTE-Gerard-Palimpses-
tos.pdf. Acesso em 20.07.2020.

 
 Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição 

foi raspada para se traçar outra que não a esconde de fato, 
de modo que se pode lê-la por transparência, o antigo so-
bre o novo. Assim, no sentido figurado, entendemos por 
palimpsestos (mais literalmente hipertextos), todas as obras 
derivadas de uma obra anterior, por transformação ou por 
imitação (GENETTE, 2006, p. 5).

 
 Essa busca de vestígios de um texto em outro ou a inspiração im-

previsível a partir de um estímulo literário, visual, artístico existente 
muito me instiga. Busquei mapear essas fontes de inspiração no meu 
trabalho Um olhar sobre a gênese da criação literária – análise do pro-
cesso de criação de algumas obras autorais a partir de um construto 
proposto (LINS, Elba, 2020).

111 MORAES, Vinicius. Soneto de separação. Poemas, sonetos e baladas. 
In Op. cit., (1946 in) 2017, vol. 1, pp. 236 e 237.

https://social.stoa.usp.br/articles/0037/3032/GENETTE-Gerard-Palimpsestos.pdf.%20Acesso%20em%2020.07.2020
https://social.stoa.usp.br/articles/0037/3032/GENETTE-Gerard-Palimpsestos.pdf.%20Acesso%20em%2020.07.2020
https://social.stoa.usp.br/articles/0037/3032/GENETTE-Gerard-Palimpsestos.pdf.%20Acesso%20em%2020.07.2020
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Naquele momento
o riso acabou
e veio o espanto
e do meu choro 
o desentendimento
e das mãos unidas
veio o tremor dos dedos 
e da vontade da vida 
Veio o medo.112

Sim, certamente a poesia de Vinicius a impressionara; em  Balada 
do festival  encontro um belo poema dedicado a Vinicius de Moraes.

Na hora da minha morte
estarão ao meu lado mais homens
infinitamente mais homens que mulheres.
(Porque fui mais amante que amiga)
Sem dúvida dirão as coisas que não fui.
Ou então com grande generosidade:
Não era mau poeta a pequena Hilda.
Terei rosas no corpo, nas mãos, nos pés. 
Sei disso por que fiz um pedido piegas
à minha mãe: “Quero ter rosas comigo
na hora da minha morte.” 
E haverá rosas.
São todos tão delicados 
tão delicados...
Na hora da minha morte
estarão ao meu lado mais homens
infinitamente mais homens que mulheres.

112 HILST, Hilda. A balada de Alzira. In Da poesia. 1ª edição. 3ª reim-
pressão, 2018. São Paulo: Companhia das Letras, (1951 in) 2017, p. 44.
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E um deles dirá um poema sinistro
a jeito de balada em tom menor...
Tem tanto medo da terra
a moça que hoje se enterra.
fez poema, fez soneto 
muito mais meu do que dela. 
Lá, lá, ri, lá, lá, lá, lá.113

De fato, eram comuns essas homenagens entre poetas e ami-
gos. Vemos isso na poesia de Manuel Bandeira, de Hilda Hilst e 
de Vinicius, que faz sonetos e baladas para vários amigos. 

***
Ferreira Gullar estava exilado na Argentina por motivos 

políticos e escrevera o  Poema sujo.114 Em visita de Vinicius de 
Moraes a Buenos Aires, ele faz a leitura e gravação do poema, e 
Vinicius traz para o Brasil, onde foi publicado. 

Depois de concluir o poema, Gullar o leu a Vinicius de Moraes, que 
levou uma gravação da leitura para o Brasil. Grupos se formavam 
para ouvir a voz do poeta exilado. O editor Ênio Silveira pediu cópia 
para publicá-lo. Com a publicação, amigos, jornalistas e escritores 
clamaram ao governo militar o fim do exílio de Gullar. O governo 
não atendeu. O poeta, porém, cansado, resolveu voltar por conta 
própria. Quando chegou, foi levado ao DOI-Codi e interrogado, 
acareado e ameaçado. Mas graças ao poema, pôde ficar no Brasil.115

113 HILST, Hilda. Balada do festival. In Da poesia. 1ª edição. 3ª reimpressão, 
2018. São Paulo: Companhia das Letras, (1955 in) 2017, pp. 64 e 65.

114 GULLAR, Ferreira. Poema sujo. In Toda poesia. 21ª edição. Rio de 
Janeiro: José Olympio, (1975 in) 2015, pp. 279 a 342.

115 http://www.aescotilha.com.br/literatura/ponto-virgula/ferreira-
-gullar-poema-sujo-companhia-das-letras/  Acesso em 04.08.2021.

http://www.aescotilha.com.br/literatura/ponto-virgula/ferreira-gullar-poema-sujo-companhia-das-letras/
http://www.aescotilha.com.br/literatura/ponto-virgula/ferreira-gullar-poema-sujo-companhia-das-letras/
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***
As preocupações políticas, sociais e ambientais também estão 

presentes na obra de Vinicius. Seu poema  A rosa de Hiroshima, 
gravado em parceria com Gerson Conrad, é um repúdio à bomba 
atômica e seus efeitos.

Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pense nas mulheres
Rotas alteradas
Pense nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.116

Enquanto vivia em Los Angeles como vice-cônsul, Vinicius 
viu o jovem negro Emmett Louis Till ser assassinado porque ou-
sou assoviar para uma mulher branca. Vinicius escreveu o  Blues 

116 MORAES, Vinicius. A rosa de Hiroshima. Antologia poética. In Op. 
Cit., (1954 in) 2017, vol. 1, p. 285. Depois gravou em parceria com 
Gerson Conrad a canção “Rosa de Hiroxima” (vol. 2, pp. 583 e 584). 
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para Emmett Louis Till , posteriormente transformado em can-
ção em parceira com Toquinho.117

De acordo com a cronologia de sua vida e obra,118 em 1979, 
a convite de Luis Inácio Lula da Silva, leu seu poema O operário 
em construção 119 durante uma assembleia no Sindicato dos Me-
talúrgicos de São Bernardo.

E o operário ouviu a voz
De todos os seus irmãos
Os seus irmãos que morreram
Por outros que viverão.
Uma esperança sincera
Cresceu no seu coração
E dentro da tarde mansa
Agigantou-se a razão
De um homem pobre e esquecido
Razão porém que fizera
Em operário construído
O operário em construção.

Vinicius, que era diplomata, teve sua carreira encerrada preco-
cemente durante a ditadura militar, tendo sido aposentado com-
pulsoriamente. A família receberá uma indenização por isso.120

117 MORAES, Vinicius. Blues para Emmett Louis Till (O negrinho america-
no que ousou assoviar para uma mulher branca). Para viver um grande 
amor. In Op. Cit., (1962 in) 2017, vol. 1, pp. 409 e 410. Depois gravou 
em parceria com Toquinho a canção Blues para Emmett  (vol. 2, p. 446). 

118 MORAES, Vinicius. Cronologia. In Op. cit., (1954 in) 2017, vol. 2, p. 643. 
119 MORAES, Vinicius. O Operário em construção. Novos poemas II. In 

Op. cit., (1959 in) 2017, vol 1, pp. 338 a 343. 
120 Por causa do AI-5, família de Vinicius de Moraes deve receber indeni-

zação de R$ 3,4 milhões (correiobraziliense.com.br).

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2021/05/4923719-por-conta-do-ai-5-familia-de-vinicius-de-moraes-deve-receber-indenizacao-de-rs-34-milhoes.html
https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2021/05/4923719-por-conta-do-ai-5-familia-de-vinicius-de-moraes-deve-receber-indenizacao-de-rs-34-milhoes.html
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***
Os amores foram a grande razão da poesia para o poeta, que viveu 

sempre alimentado pela paixão. No documentário Vinicius de Mora-
es, Tônia Carrero diz que ele precisava desse precipício da paixão. 

Teve muitos casamentos, o primeiro com Beatriz Azevedo 
Mello – a Tati. As paixões renderam vários poemas. Cito alguns 
deles com indicação para quem eram dedicados.

Não! Tu és como o penedo 
E eu ... como a onda do mar 
És a sombra do arvoredo 
E eu ... pastor a descansar 
Sou o ouvido, és o segredo 
És a luta, eu sou a paz 
És Beatriz Azevedo 
E eu Vinicius de Moraes.121

Para Tati, escreveu ainda A última elegia (V),122  Soneto de 
fidelidade 123 e  Tatiografia.124

Para Maria Lúcia Proença – a Lucinha – dedicou o livro Para 
viver um grande amor. Nele encontramos os poemas  Teu nome e  
Retrato de Maria Lúcia.125

121 MORAES, Vinicius. Redondilhas para Tati. Dispersos. In Op. cit. 
2017, vol. 1, pp. 549 e 550.

122 MORAES, Vinicius. A última elegia. Cinco elegias. In Op. cit., (1943 
in) 2017, vol. 1, pp. 185 a 188.

123 MORAES, Vinicius. Soneto de fidelidade. Poemas, sonetos e baladas.
In Op. cit., (1946 in) 2017, vol 1, p. 191.

124 MORAES, Vinicius. Tatiografia. Dispersos. In Op. cit. 2017, vol. 1, pp. 573 e 574.
125 MORAES, Vinicius. Para viver um grande amor. In Op. cit., (1962 in) 

2017, vol.1. Nas páginas 379 e 380 encontramos o poema  Teu nome  
e nas páginas 358 e 359 o poema Retrato de Maria Lúcia. 
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Para Gesse Gessy escreveu Soneto de luz e trevas.126

***
Além dos amores, das paixões, dos amigos, os parceiros musi-

cais foram ponto de destaque na obra de Vinicius, possivelmente 
um dos fatores responsáveis por aproximar sua poesia do grande 
público, por trazê-lo para mais perto de todos, por colocar sua 
poesia na boca de todo brasileiro.

Foram muitos os seus parceiros – Antônio Carlos Jobim, Ba-
den Powell, Carlinhos Lyra, Edu Lobo e Toquinho foram os mais 
constantes, mas muitos outros fazem parte dessa lista, como Pi-
xinguinha, Chico Buarque, Jards Macalé, Francis Hime, Marília 
Medalha e Adoniram Barbosa, entre outros.

Podemos citar Garota de Ipanema, Chega de Saudade, Amor 
em Paz e Água de Beber, com Tom Jobim; Arrastão, com Edu 
Lobo; Gente Humilde, com Chico Buarque e Garoto; Marcha da 
Quarta-Feira de Cinzas, com Carlinhos Lyra.

Chamo atenção para a parceria com Baden Powell e Toquinho. 
A Tonga da Mironga do Kabuletê, Aquarela, As Cores de Abril, 
Canto de Oxalufã, Carta ao Tom, Mais um Adeus, Menina das 
Duas Tranças, com Toquinho; Apelo, Berimbau, Canto de Ossa-
nha, Canto da Pedra Preta, Canto de Xangô, com Baden Powell. 
Em especial, os afrossambas e as músicas aos deuses africanos, 
que traduzem a mudança na forma de expressar sua ligação com 
o sagrado, de forma bem diferente dos primeiros poemas.

Canto de Xangô
Eu vim de bem longe 
Eu vim, nem sei mais de onde é que eu vim 
Sou filho de Rei

126 MORAES, Vinicius. Soneto de luz e treva. Dispersos. In Op. cit. 2017. 
Vol. 1. p. 566 e 567.
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Muito lutei para ser o que sou 
Eu sou negro de cor 
Mas tudo é só amor em mim 
Xangô Agodô
Hoje é tempo de amor
Hoje é tempo de dor em mim 
Xangô Agodô

Salve, Xangô, meu Rei Senhor 
Salve, meu orixá 
Tem sete cores sua cor 
Sete dias para a gente amar 

Mas amar é sofrer
Mas amar é morrer de dor 
Xangô, meu Senhor, saravá!
Me faça sofrer
Mas me faça morrer
Mas me faça morrer de amar
Xangô. meu Senhor, saravá! 
Xangô Agodô!
                                                             

III – A poesia de Vinicius na minha juventude
Para finalizar, não posso deixar de citar alguns poemas que cantei, re-
citei e senti o amor através deles, pois Vinicius encheu de sentimento 
toda uma geração, que cantou e sentiu o amor através de sua poesia. 

Testamento
Você que só ganha pra juntar
O que é que há, diz pra mim, o que é que há?
Você vai ver um dia
Em que fria você vai entrar
Por cima uma laje
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Embaixo a escuridão
É fogo irmão! É fogo irmão! 
Pois é amigo, como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo...
E você com todo o seu baú, vai ficar por lá na mais total solidão, 
pensando à beça que não levou nada do que juntou: só seu terno de 
cerimônia. Que fossa, hein, meu chapa, que fossa... 
(...)
Você por exemplo, está aí com a boneca do lado, linda e chiquér-
rima, crente que é o amo e senhor do material. É, amigo, mas ela 
anda longe, perdida no mundo lírico e confuso, cheio de canções, 
aventuras e magia. E você nem sequer toca sua alma. É, as mulheres 
são muito estranhas, muito estranhas.127

Soneto de fidelidade
De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.
Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou ao seu contentamento.
E assim quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama
Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure.128

127 MORAES, Vinicius. Testamento. Cancioneiro. In Op. cit. 2017, vol. 2, 
p. 617 e 618.

128  MORAES, Vinicius. Soneto de Fidelidade. Poemas, sonetos e baladas. 
In Op. Cit., (1946 in) 2017, vol.1, p. 191.
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Soneto do corifeu
São demais os perigos desta vida 
Para quem tem paixão, principalmente
Quando uma lua chega de repente 
E se deixa no céu como esquecida.
 E se ao luar que atua desvairado 
Vem se unir uma música qualquer 
Aí então é preciso ter cuidado 
Porque deve andar perto uma mulher. 
Deve andar perto uma mulher que é feita 
De música luar e sentimento
E que a vida não quer, de tão perfeita.
Uma mulher que é como a própria lua:
Tão linda que só espalha sofrimento
Tão cheia de pudor que vive nua.129

129 MORAES, Vinicius. Soneto do corifeu. Livro de sonetos. In Op. cit., 
(1957/1967 in) 2017, vol. 1, p. 303.
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O cheiro de cravo, a cor  
de Gabriela: crônica de  
um romance anunciado

https://www.youtube.com/watch?v=KqBRcHU0xAI

Março de 1994. Passeio pelas ruas de Ilhéus e me deparo com o 
bar Vesúvio, o mesmo do árabe Nacib, com o cheiro dos quibes e 
quitutes de Gabriela. Havia me mudado, fazia poucos dias, para a 
cidade onde Jorge Amado habitou e escreveu uma das suas histó-
rias mais conhecidas: Gabriela, cravo e canela.130 

Não assisti à novela da Globo de 1975131 (era criança pequena 
ainda, seis anos), não havia lido o livro. Mas agora, depois do 
término da leitura, parece que posso ver Gabriela descendo a la-
deira com o tabuleiro de quitutes, da casa ao bar de Nacib, uma 
flor vermelha no cabelo, andar manhoso, de quem sabe ser vista, 

130 AMADO, Jorge. Gabriela, cravo e canela: crônica de uma cidade do interior. 
Posfácio: José Paulo Paes. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

131 Gabriela. 1975. 132 episódios de 50 min. Brasil. Adaptação: Walter 
George Durst. Direção: Walter Avancini. Com Sônia Braga, Armando 
Bógus, Paulo Gracindo, Nívea Maria, José Wilker, Elizabeth Savalla, 
Marco Nanini, Marcos Paulo, Maria Fernanda, Angela Leal, Eloísa 
Mafalda, Dina Sfat, Fúlvio Stefanini, Rubens de Falco, Milton Gon-
çalves, entre outros.  

https://www.youtube.com/watch?v=KqBRcHU0xAI
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e consciente da beleza do sorriso que diz tudo. Glória, a amante 
do coronel Coriolano Ribeiro, também se estende na sacada da 
mesma praça do bar Vesúvio e da igreja de São Sebastião.

Gabriela foi escrito em 1958. O romance poderia ser lido como 
uma crônica de costumes romanceada, em que reconhecemos vá-
rias técnicas para aprimorar nosso curso on-line Os mundos de 
dentro, a escrita em progresso, nosso processo de criação. A co-
meçar pela forma de peça de teatro, com prólogo contextualizando 
a história da transformação da cidade na época áurea do cacau...  

Essa história de amor – por curiosa coincidência, como diria dona 
Arminda – começou no mesmo dia claro, de sol primaveril, em que 
o fazendeiro Jesuíno Mendonça matou, a tiros de revólver, dona 
Sinhazinha Guedes Mendonça, sua esposa, expoente da sociedade 
local, morena mais para gorda, muito dada às festas de igreja, e o dr. 
Osmundo Pimentel, cirurgião-dentista chegado a Ilhéus há poucos 
meses, moço elegante, tirado a poeta. [...] Fazendo com que a cida-
de esquecesse os demais assuntos a comentar: o encalhe do navio 
da Costeira pela manhã na entrada da barra, o estabelecimento da 
primeira linha de ônibus ligando Ilhéus a Itabuna, o grande baile 
recente do Clube Progresso e, mesmo, a apaixonante questão levan-
tada por Mundinho Falcão das dragas para a barra.132

... e cartaz de estreia de espetáculo na página de abertura do 
capítulo primeiro.

AVENTURAS & DESVENTURAS DE UM BOM BRASILEIRO
(NASCIDO NA SÍRIA) NA CIDADE DE ILHÉUS, EM 1925, 

QUANDO FLORESCIA O CACAU & IMPERAVA O PROGRESSO,
COM

AMORES, ASSASSINATOS, BANQUETES, PRESÉPIOS,

132  AMADO, Jorge. Op. cit., (1958 in) 2012, p. 9, colchetes nossos.  
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HISTÓRIAS VARIADAS PARA TODOS OS GOSTOS,
UM REMOTO PASSADO GLORIOSO

DE NOBRES SOBERBOS & SALAFRÁRIOS,
UM RECENTE PASSADO 

DE FAZENDEIROS RICOS & AFAMADOS JAGUNÇOS,
COM 

SOLIDÃO & SUSPIROS, DESEJO, VINGANÇA, ÓDIO,
COM

CHUVAS E SOL
&

COM 
LUAR, LEIS INFLEXÍVEIS, MANOBRAS POLÍTICAS,

O APAIXONANTE CASO DA BARRA,
COM

PRESTIDIGITADOR, DANÇARINA, MILAGRE
& 

OUTRAS MÁGICAS
OU

UM BRASILEIRO DAS ARÁBIAS133

Além da antecipação dos acontecimentos na abertura dos capí-
tulos, em forma de chamadas (como se fossem anúncios dos peri-
ódicos da narrativa – Jornal do Sul ou Diário de Ilhéus) ou poemas 
(como se escritos por um dos personagens, o professor e poeta Jo-
sué), Jorge Amado vai nos guiando pelas ruas de uma das cidades 
do coração, vestindo a pele e o ponto de vista múltiplo de seus per-
sonagens, até chegarmos em uma de suas casas no centro de Ilhéus...

Quando a procissão desembocou na praça São Sebastião, parando 
ante a pequena igreja branca, quando Glória persignou-se sorriden-
te em sua janela amaldiçoada, quando o árabe Nacib avançou do seu 

133  AMADO, Jorge. Op. cit., (1958 in) 2012, p. 11.  
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bar deserto para melhor apreciar o espetáculo, então aconteceu o 
falado milagre. Não, não se encheu de nuvens negras o céu azul, não 
começou a cair a chuva. Sem dúvida para não estragar a procissão. 
Mas uma esmaecida lua diurna surgiu no céu, tão perfeitamente vi-
sível apesar da claridade ofuscante do sol.134

... ou mesmo o recurso jornalístico e das séries de televisão 
dos subtítulos – DE COMO NACIB DESPERTOU SEM COZI-
NHEIRA; GABRIELA NO CAMINHO; PARÊNTESIS DA AD-
VERTÊNCIA; FECHANDO-SE O PARÊNTESIS, CHEGA-SE 
AO BANQUETE – até desembarcarmos nos ensinamentos sobre 
as técnicas da não ficção tão semelhantes às da ficção do profes-
sor da PUCRS, escritor gaúcho e um dos primeiros doutores em 
Escrita Criativa do Brasil, Bernardo de Moraes Bueno.135

Bueno nos ensina que as narrativas de não ficção, assim como 
as de ficção, são histórias e, por isso mesmo, utilizam as mesmas 
técnicas, porque um dos desejos da escrita, desde o tempo dos 
escribas no Egito antigo, é vencer a morte por meio do registro. 
Alguns exemplos das técnicas: é melhor escrever em cenas (mos-
trar e não dizer); devemos estabelecer um pacto com o leitor (na 
ficção, o leitor sabe que a história não é real; na não ficção, sabe 
que é real); é preciso escolher um recorte – na ficção, assim como 
na não ficção, seria o tempo/espaço que inicia a história.

(Importante acrescentar estes parêntesis para falarmos sobre o 
belíssimo trabalho do escritor convidado do módulo sobre Jorge 
Amado, o paulista, sediado em Porto Alegre, Fred Linardi, mestre 
e doutorando em Escrita Criativa pela PUCRS. Fred, com a sócia 

134  AMADO, Jorge. Op. cit., (1958 in) 2012, p. 17.  
135 As seguintes técnicas foram extraídas das aulas ministradas pelo pro-

fessor Bernardo Bueno na disciplina Oficina de Criação: o texto não 
ficcional e outras linguagens, da primeira turma da especialização em 
Escrita Criativa Unicap/PUCRS, em maio/junho de 2020. 
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Regina Rapacci, criaram a Biografias & Profecias, uma editora que 
transforma em biografia a narrativa de pessoas anônimas e que de-
sejam registrar suas histórias para a posteridade, utilizando-se das 
mesmas técnicas que Bueno nos ensina um pouco acima.) 

Jorge Amado segue, em Gabriela, o caminho contrário. Em 
uma obra de ficção, usa as técnicas jornalísticas da não ficção, 
tecendo a crônica de um romance anunciado, como se folheásse-
mos aquelas páginas de periódicos antigos e acompanhássemos a 
narrativa das fotografias.

Depois que os padres jesuítas haviam trazido as primeiras mudas de 
cacau. Quando os homens chegados em busca de fortuna, atiraram-se 
para as matas e disputaram, na boca das repetições e dos parabéluns, 
a posse de cada palmo de terra. Quando os Badarós, os Oliveiras, os 
Braz Damásio, os Teodoros das Baraúnas, outros muitos, atravessavam 
os caminhos, abriam picadas, à frente dos jagunços, nos encontros 
mortais. Quando as matas foram derrubadas e os pés de cacau planta-
dos sobre cadáveres e sangue. Quando o caxixe reinou, a justiça pos-
ta a serviço dos interesses dos conquistadores de terra, quando cada 
grande árvore escondia um atirador na tocaia, esperando sua vítima.136

O próprio Amado, em entrevista para os Cadernos de Litera-
tura do Instituto Moreira Salles, afirma essa passagem natural da 
realidade para a ficção e vice-versa, do mundo exterior para os 
mundos de dentro de quem escreve.

Essa ligação da literatura com a realidade, com o tempo em que eu 
vivia, isto já estava em mim desde o princípio.
[...]
O que acontecia é que eu passava por um lugar, via determinadas 
coisas e isso me influenciava. Jamais eu me dirigia para uma região 

136  AMADO, Jorge. Op. cit., (1958 in) 2012, p. 21.  
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com uma proposta sistematizada de coletar dados para um roman-
ce. Eu viajava porque achava agradável e não com o propósito de que 
isso fosse útil para a minha obra.137

Os mundos de dentro de Melanie Klein  
ou Por uma aprendizagem do afeto  
em Jorge Amado
A psicanalista austríaca Melanie Klein investigou esses mundos 
de dentro, captados do mundo exterior, por escritores como Jor-
ge Amado. Klein acreditava que os indivíduos, na sua mais tenra 
infância – desde o momento da amamentação –, transformam 
continuamente os objetos externos em internos, ou, em termos 
literários, a realidade em ficção.

O mundo interno, é preciso dizer, não é apenas o reflexo subjetivo 
do mundo externo, sua representação em duplo. Jean Laplanche, um 
dos grandes mestres da psicanálise contemporânea, comenta: “Estas 
imagos (internas) não são a lembrança de experiências reais mais 
antigas; são o depósito introjetado destas experiências, mas modifi-
cado pelo próprio processo de introjecção.” Assim, a representação 
interna que o bebê faz do mundo é resultado do próprio processo 
através do qual ela se internalizou, sendo este, por sua vez, gover-
nado pela natureza da ansiedade que o gerou. Aquilo que é intro-
jetado será, por sua vez, novamente projetado e colorirá a natureza 
do receptor de sua projeção, podendo ser introjetado novamente, 
modificado e assim sucessivamente.138

137 AMADO, Jorge. Mar de histórias. In Edição especial – 10 anos de CA-
DERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, número 22. Rio de Janeiro: 
Instituto Moreira Salles, julho de 2007, pp. 54 e 55, colchetes nossos.  

138 BARROS, Elias Mallet da Rocha.  BARROS, Elizabeth Lima da Rocha. 
Significado de Melanie Klein. In Viver Mente & Cérebro – Memória da 
Psicanálise – nº 3 – Melanie Klein. São Paulo: Duetto Editorial, 2009, p. 10. 
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Encontramos esse movimento de projeção (para o mundo ex-
terno) e introjeção (para o mundo interno) contínuos na perso-
nagem principal do romance de Amado. Gabriela, rosa que não 
se pode prender no vaso, de uma liberdade infinita, própria da 
criança, traz ao centro o desejo máximo do próprio autor: a li-
berdade de raças, gêneros, sexualidades, religiões, classes sociais 
para o povo brasileiro.

Ia andando para casa. Vestida de fustão, enfiada em sapatos, com 
meias e tudo. Em frente à igreja, na praça, crianças brincavam brin-
quedos de roda. [...]
Gabriela ia andando, aquela canção ela cantara em menina. Parou 
a escutar, a ver a roda rodar. Antes da morte do pai e da mãe, antes 
de ir para a casa dos tios. Que beleza os pés pequeninos no chão a 
dançar! Seus pés reclamavam, queriam dançar. Resistir não podia, 
brinquedo de roda adorava brincar. Arrancou os sapatos, largou na 
calçada, correu pros meninos. [...]
A cantar, a rodar, a palmas bater, Gabriela menina.139

 Gabriela nos coloca em dúvida sobre o limite entre a realida-
de e a ficção quando, diante da gaiola do pássaro sofrê, anuncia 
a futura traição ao marido Nacib com o galante Tonico, ao mes-
mo tempo justifica a necessidade de ser livre que carregamos por 
toda a vida desde que fomos crianças.

Quando Nacib partiu, ela sentou-se ante a gaiola. Seu Nacib era bom, 
pensava ela, tinha ciúmes. Riu, enfiando o dedo por entre as grades, o 
pássaro assustado a fugir. Tinha ciúmes, que engraçado... Ela não ti-
nha, se ele sentisse vontade podia dormir com outra. No princípio fora 
assim, ela sabia. Deitava com ela e com as demais. Não se importava. 
Podia ir com outra. Não para ficar, só pra dormir. Seu Nacib tinha 

139  AMADO, Jorge. Op. cit., (1958 in) 2012, p. 204.  
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ciúmes, era engraçado. Que pedaço tirava se Josué lhe tocava a mão? 
Se seu Tonico, beleza de moço!, tão sério na vista de seu Nacib, nas 
suas costas tentava beijar-lhe o cangote? Se seu Epaminondas pedia 
um encontro, se seu Ari lhe dava bombons, pegava em seu queixo? 
Com todos eles dormia cada noite, com eles e com os de antes tam-
bém, menos seu tio, nos braços de seu Nacib. Ora com um, ora com 
outro, o mais das vezes com o menino Bebinho e com seu Tonico. Era 
tão bom, bastava pensar.140

Poderíamos considerar o romance de Amado como um ma-
nifesto à liberdade feminina, em especial nas figuras de Gabriela, 
Glória e Malvina – a filha do coronel Melk Tavares que proibiu o 
namoro dela com o engenheiro casado Rômulo e o expulsou da 
cidade ameaçando-o com um chicote.

Malvina esperava no alto dos penedos. Embaixo, as ondas cha-
mavam. Ele não viria, de tarde quase morrera de medo, ela agora 
compreendia. Fitou a espuma a voar, as águas chamavam, por um 
instante pensou em se atirar. Acabaria com tudo. Mas ela queria 
viver, queria ir-se de Ilhéus, trabalhar, ser alguém, um mundo a 
conquistar. Que adiantava morrer? Nas ondas atirou os planos 
feitos, a sedução de Rômulo, suas palavras e o bilhete que ele lhe 
escrevera dias depois de desembarcar. Dava-se conta Malvina do 
erro cometido: para sair dali só vira um caminho, apoiada no braço 
de um homem, marido ou amante. Por quê? Não era ainda Ilhéus 
agindo sobre ela, levando-a a não confiar em si própria? Por que 
partir pela mão de alguém, presa a um compromisso, a dívida tão 
grande? Por que não partir com seus pés, sozinha, um mundo a 
conquistar? Assim sairia. Não pela porta da morte, queria viver e 
ardentemente, livre como o mar sem limites. Segurou os sapatos, 
desceu dos rochedos, começou a esboçar um plano. Sentia-se leve. 

140  AMADO, Jorge. Op. cit., (1958 in) 2012, p. 183.  
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Melhor do que tudo fora ele não ter vindo, como poderia viver com 
um homem covarde?141

O contínuo movimento de projeção para o mundo externo e 
introjeção para o mundo interno de Melanie Klein acontece, so-
bretudo, com as personagens femininas, mas, também, com as 
masculinas, trazendo, para o centro da história, o perdão, o ar-
rependimento, o desejo de irmandade entre os seres humanos na 
obra de Jorge Amado. 

Foi depois da sesta. Antes da hora do aperitivo da tarde, naquele tem-
po vazio, entre as três e as quatro e meia. Quando Nacib aproveitava 
para fazer as contas da caixa, separar o dinheiro, calcular os lucros. Foi 
quando Gabriela, terminando o serviço, partiu para casa. O marinhei-
ro sueco, um loiro de quase dois metros, entrou no bar, soltou um bafo 
pesado de álcool na cara de Nacib e apontou com o dedo as garrafas 
de Cana de Ilhéus. [...] Vasculhou os bolsos o loiro sueco, nem sinal de 
dinheiro. Mas descobriu um broche engraçado, uma sereia dourada. 
No balcão colocou a nórdica mãe-d’água, Iemanjá de Estocolmo. Os 
olhos do árabe fitavam Gabriela a dobrar a esquina por detrás da igre-
ja. Mirou a sereia, seu rabo de peixe. [...] Tomou da garrafa de cachaça, 
encheu um copo de vidro grosso, o marinheiro suspendeu o braço, 
saudou em sueco, emborcou em dois tragos, cuspiu. Nacib guardou 
no bolso a sereia dourada, sorrindo. Gabriela riria contente, diria a 
gemer: “Precisava não, moço bonito...”.142

A casa
Pesadas cadeiras austríacas, de alto espaldar, negras e torneadas, o 
couro trabalhado a fogo. Pareciam colocadas ali para serem olhadas 
e admiradas, não para nelas sentar-se. A outro qualquer intimida-

141  AMADO, Jorge. Op. cit., (1958 in) 2012, p. 199.  
142  AMADO, Jorge. Op. cit., (1958 in) 2012, p. 320-321.  
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riam. De pé, o coronel Altino Brandão admirava mais uma vez a 
sala. Na parede, como em sua casa, retratos coloridos – confeccio-
nados por florescente empresa paulista – do coronel Ramiro e de sua 
falecida esposa, um espelho entre os dois. Num ângulo, um nicho 
com santos. Em lugar de velas, minúsculas lâmpadas elétricas, azuis, 
verdes, vermelhas, uma boniteza. Na outra parede, pequenas estei-
ras japonesas de bambu, onde se viam cartões-postais, retratos de 
parentes, estampas. Um piano ao fundo, coberto com um xale negro 
de ramagens cor de sangue.143

Se quiser conhecer uma cidade, vá para o lugar mais alto. Se 
deseja conhecer um escritor, visite a sua casa.

Jorge Amado teve várias. Nascido em Ferradas, distrito de 
Itabuna, passou a infância e a adolescência entre Ilhéus e Salva-
dor, mudando-se, jovem adulto, para o Rio de Janeiro. Na cidade 
maravilhosa inicia seus escritos – a novela Lenita, em parceria 
com Dias da Costa e Edison Carneiro. Publica O país do carna-
val, Jubiabá, Capitães da areia e Terras do sem-fim, sendo consi-
derado um dos principais expoentes do regionalismo na déca-
da de 1930. Entra para o Partido Comunista, é eleito deputado 
federal, mas tem seu mandato cassado em 1948. Muda-se, em 
exílio voluntário, para Paris com Zélia Gattai, sua segunda espo-
sa. Gabriela e outros romances, como Tenda dos milagres, vêm 
exatamente nesse momento da vida e da obra de Amado e inau-
guram o imaginário do Brasil tropical, com suas casas-grandes, 
a miscigenação racial e o sincretismo religioso.

E se pudéssemos visitar as casas de Ilhéus e Salvador do cria-
dor de Gabriela? O que veríamos, o que escolheríamos narrar? 
Em tempos de pandemia, de isolamento social, da impossibili-
dade de adentrar os mundos de fora dos escritores escolhidos, e 
amados, e estudados, como poderíamos apreender as suas casas 

143  AMADO, Jorge. Op. cit., (1958 in) 2012, p. 184.  
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e submergir nos seus mundos de dentro? É o que veremos no 
nosso exercício de desbloqueio.

Filmes sobre Jorge Amado e a Escrita Criativa
• 100 anos de Jorge Amado (2012): https://www.youtube.com/

watch?v=OZ42SkMli38. 
• Jorge Amado: o escritor e o personagem (2012): https://www.

youtube.com/watch?v=5DD0pZiD-yM.    
• Capitães da areia (2011): https://www.youtube.com/watch?-

v=VTav_7PbnpU.   

Exercício de desbloqueio

Faz de conta que podemos viajar para Ilhéus. Faz de conta que esta-
mos em Salvador. Navegamos pela rua Jorge Amado, no centro de 
Ilhéus, e chegamos ao número 21. Subimos o Pelourinho, em Sal-
vador, e descansamos na rua Alagoinhas, número 33. No exercício 
de desbloqueio de hoje, vamos imaginar essa(s) viagem(ns), vamos 
escrever não ficção usando a imaginação e as técnicas da ficção.   

https://www.youtube.com/watch?v=OZ42SkMli38
https://www.youtube.com/watch?v=OZ42SkMli38
https://www.youtube.com/watch?v=5DD0pZiD-yM
https://www.youtube.com/watch?v=5DD0pZiD-yM
https://www.youtube.com/watch?v=VTav_7PbnpU
https://www.youtube.com/watch?v=VTav_7PbnpU
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A senhora de Goiás

https://www.youtube.com/watch?v=mxzEe_xDOnc

Uma menina nasce no mês de agosto. O ano, 1889. A cidade, 
Goiás Velho ou antiga Vila Boa, no estado brasileiro de Goiás. 
O nome, Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Ou, como a 
conhecemos, Cora Coralina.

A história de Cora Coralina se mistura com a da cidade de 
Goiás, com a da Casa Velha da Ponte onde nasceu, às margens do 
rio Vermelho, se mistura com a história de todas nós, escritoras, 
mulheres, de todos os tempos e espaços. Mistura-se com o pro-
cesso de criação.

E nada mais acertado para os nossos Estudos em Escrita 
Criativa 2021 – Os mundos de dentro – do que pôr em diálogo 
(apesar de – a contragosto por causa do tamanho deste artigo 
– brevemente) a escrita de Cora Coralina, a senhora de Goiás, 
com a da jovem escritora contemporânea convidada do módulo 
7, poetisa, professora de Escrita Criativa pela PUCRS, natural do 
Mato Grosso do Sul, Moema Vilela.

Porque, da mesma forma que Almir Sater e Renato Teixei-
ra afirmam no vídeo de abertura das aulas do módulo 7 sobre 
Cora Coralina...

Penso que cumprir a vida
Seja simplesmente

https://www.youtube.com/watch?v=mxzEe_xDOnc
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Compreender a marcha
E ir tocando em frente
... o nosso curso entra no tempo do centro do país, desacelera as 
horas e bebe da mais pura e límpida poesia.

As teorias
Comecemos com a ekphrasis e a escrita da senhora de Goiás.

Do grego εκφραζειν, “explicar até o fim”, ou seja, um fenômeno 
da representação verbal de uma representação visual, muitos são 
os exemplos de ekphrasis no Ocidente, tendo sua origem na des-
crição de Homero do escudo de Aquiles, na Ilíada (século IX 
antes de Cristo), abismando-nos com o Laocoonte de Lessing 
(1766), passando pelos românticos, com o poeta inglês John Ke-
ats, em “Ode a uma urna grega” (1820),144 até chegarmos à poesia 
e à prosa de Cora Coralina.

Logo no início de um dos livros estudados para compor as au-
las do módulo 7, Melhores Poemas,145 descobrimos a representa-
ção verbal da representação visual de um prato de porcelana azul-
-pombinho da bisavó que a menina Anna quebrou sem querer.

Era um prato original,
muito grande, fora de tamanho,
um tanto oval.

144 Em História da feiura, tradução de Eliana Aguiar, Rio de Janeiro: Re-
cord, 2007, p. 271, o romancista e semiólogo italiano Umberto Eco 
nos apresenta a análise de Lessing do Laocoonte, escultura grega do 
século I a.C. e que se encontra no Museu do Vaticano. Em História da 
beleza, também tradução de Eliana Aguiar, Rio de Janeiro: Record, 
2004, p. 315, o mesmo Umberto Eco nos apresenta a relação entre a 
verdade e o mito em “Ode a uma urna grega”, de John Keats.

145 CORALINA, Cora. Melhores poemas Cora Coralina. Seleção: Darcy Fran-
ça Denófrio. Direção: Edla Van Steen. 4ª ed. São Paulo: Global, 2017.
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Prato de centro, de antigas mesas senhoriais de família numerosa.
De fastos de casamento e dias de batizado.

Pesado. Com duas asas por onde segurar.
Prato de bom-bocado e de mães-bentas.
[...]
Era, na verdade, um enlevo.
Tinha seus desenhos 
em miniaturas delicadas.
Todo azul-forte,
Em fundo claro
num meio-relevo.
Galhadas de árvores e flores 
estilizadas.
Um templo enfeitado de lanternas.
Figuras rotundas de entremez.
Uma ilha. Um quiosque rendilhado.
Um braço de mar.
Um pagode e um palácio chinês.
Uma ponte.
Um barco com sua coberta de seda.
Pombos sobrevoando.146

Notemos que Coralina entremeia pura descrição poética, 
ou representação verbal da representação visual do prato azul-
-pombinho, ou, simplesmente, ekphrasis, com reminiscências em 
forma de narrativas, como se aqueles objetos fossem o ponto de 
partida para a contadora de histórias, e os versos fossem desfia-
dos como o tear sem-fim de Penélope à espera de seu Ulisses, na 
Odisseia de Homero.

146 CORALINA, Cora. O prato azul-pombinho. In Nos reinos de Goiás. In 
Op. cit., 2017, p. 35, colchetes nossos.  
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Ou mesmo a descrição da decadência da Casa Velha da Ponte, às 
margens do rio Vermelho, lugar outrora cheio de pompa e riqueza.

Fechado. Largado.
O velho sobrado colonial
de cinco sacadas,
de ferro forjado,
cede.
[...]
O Passado...
[...]
Salas. Antigos canapés.
Cadeiras em ordem.
Pelas paredes forradas de papel,
desenho de querubins, segurando
cornucópia e laços.
Retratos de antepassados,
solenes, empertigados,
Gente de dantes.
[...]
Gente que passa indiferente,
olha de longe, na dobra das esquinas,
as traves que despencam.
– Que vale para eles o sobrado?
Quem vê nas velhas sacadas
de ferro forjado
as sombras debruçadas?147

É quando chegamos à segunda teoria do módulo 7. Uma teoria 
prática, é verdade. Mesmo assim, teoria. No módulo 2, sobre Manuel 

147 CORALINA, Cora. Velho sobrado. In Nos reinos de Goiás. In Op. cit., 
2017, pp. 42, 43, 44 e 46, colchetes nossos.  



Estudos em escrita criativa150

Bandeira, revelamos meu encontro (por cartas e entrevista) com o po-
eta francês Yves Bonnefoy, encontro graças à poetisa francesa Isabelle 
Macor. Neste módulo 7, recordamos a indicação de leitura (também 
de Isabelle) de Les Roses de la Solitude (As rosas da solidão), da filósofa, 
escritora de ficção, primeira mulher a lecionar no Collège de France 
e segunda a ingressar na Academia Francesa, Jacqueline de Romilly.

Este livro é feito de memórias e devaneios: evoca objetos familiares, 
cada um dos quais traz o rastro do que foi minha vida.
Normalmente, mal podemos vê-los; estamos acostumados com eles, 
não prestamos atenção. Mas acontece que, às vezes, em caso de qual-
quer coisa e de um simples momento de atenção dado de passagem, 
encontramos um pouco de lembranças que, ao longo dos anos, se 
apegaram a eles. É uma experiência muito simples e única. Eu que-
ria tentar descrevê-la, sem modificar a verdade de forma alguma; 
às vezes é simples, às vezes ingênuo, mas não importa: pela primei-
ra vez eu quis dizer exatamente como era, sem inventar nada, sem 
acrescentar ou corrigir nada.148

Jacqueline descreve esculturas, tapeçarias, móveis antigos, 
como se estivesse diante deles pela primeira vez, com olhar puro 
de criança, e tenta extrair dos objetos a sua mais profunda essência.  

Encontramos esse mesmo desfiar de reminiscências-palavras 
a partir de objetos-coisas na poesia-narrativa ou prosa-poética 
de (Anna) Cora Coralina...

Pé de meia sempre vazio.
Vazios os armários
Seus mistérios desmentidos.

148 ROMILLY, Jacqueline de. Les Roses de la Solitude. Paris: Éditions de 
Fallois, 2006, 4ª capa – Tradução livre minha.  
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Fechaduras arrebentadas, arrancadas. 
Velhas gavetas de antigas
mesas de austeras salas vazias.
Os lavrados que guardavam,
vendidos, empenhados,
sem retorno.
As velhas gavetas
guardam sempre um refugo de coisas 
que se agarram às casas velhas e acabam mesmo nos monturos.149

... mergulhando nas essências dos objetos-minicontos-remi-
niscências da escritora-poetisa-professora de Escrita Criativa 
mato-grossense-do-sul-gaúcha Moema Vilela em A dupla vida 
de Dadá...

De dia trabalhou na fábrica de cigarros, de noite posou de modelo 
para um fotógrafo famoso. De volta ao apartamento, ela abraçou a 
porta, a mesa, as paredes, as cadeiras, os livros, as peças de roupa 
que lhe desvestiam o corpo, uma a uma, até sobrar só um anel. O 
anel foi lançado ao alto em um gesto solto, generoso, como arroz 
para noivos. A artista via a loucura dos objetos e a convocava a falar 
mais: abriu os armários, a torneira da pia, o chuveiro, o gás do fogão, 
latiu para o cachorro Pinky e acompanhou a dança da vida até o 
monóxido de carbono apagar seu pulmão.150

... até chegarmos à terceira teoria do módulo 7 sobre Cora Co-
ralina: a análise magistral do quadro do pintor espanhol Diego 

149 CORALINA, Cora. Moinho do tempo. In Canto de Aninha. In Op. 
cit., 2017, p. 72.  

150 VILELA, Moema. A dupla vida de Dadá. In A dupla vida de Dadá. 
Guaratinguetá, SP: Penaluz, 2018, p. 45.  
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Velázquez “Las meninas” (1656), em As palavras e as coisas, do 
filósofo francês Michel Foucault.

Ao apresentar os personagens que estão ausentes do quadro 
(o rei e a rainha, pais das “meninas”) e que sabemos da existência 
por intermédio do espelho central, Foucault traz à tona a (mais 
profunda) essência das coisas-imagens de Velázquez, e que pode-
mos aplicar na poesia-prosa de Coralina e Vilela.

Talvez haja, neste quadro de Vélazquez, como que a representação 
da representação clássica e a definição do espaço que ela abre. Com 
efeito, ela intenta representar-se a si mesma em todos os seus ele-
mentos, com suas imagens, os olhares aos quais ela se oferece, os 
rostos que torna visíveis, os gestos que a fazem nascer. Mas aí, nessa 
dispersão que ela reúne e exibe em conjunto, por todas as partes 
um vazio essencial é imperiosamente indicado: o desaparecimento 
necessário que a funda – daquele a quem ela se assemelha e daquele 
a cujos olhos ela não passa de semelhança. Esse sujeito mesmo – que 
é o mesmo – foi elidido. E livre, enfim, dessa relação que a acorren-
tava, a representação pode se dar como pura representação.151

As casas
Casa Velha da Ponte...
Olho e vejo tua ancianidade vigorosa e sã.
Revejo teu corpo patinado pelo tempo, marcado das escaras da ve-
lhice. Desde quando ficaste assim?152

No terreiro rústico da Fazenda Paraíso,

151 FOUCAULT, Michel. Las meninas. In As palavras e as coisas: uma 
arqueologia das ciências humanas. Tradução: Salma Tannus Muchail. 
9ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, pp. 20-21 – (Coleção Tópicos).

152  CORALINA, Cora. Casa Velha da Ponte. In Estórias da Casa Velha da 
Ponte. 14ª ed. São Paulo: Global, 2013, p. 7.  
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nos anos da minha adolescência,
era certa e esperada aquela comunicação anual.
A volta dos casais de joão-de-barro,
para levantar suas casinhas novas
nos galhos do grande jenipapeiro.
Raramente retocavam alguma casa velha
das muitas que resistiam pelas forquilhas.
Preferiam fazer novas. Chegavam em alarido, 
gritadores alegres. Gente de casa, dizia rindo meu avô.
Era o tempo sagrado da reprodução.153

Cora Coralina teve muitas casas. Na Goiás Velho. Na Fazen-
da Paraíso. Em São Paulo, Jaboticabal, Penápolis, Andradina, até 
retornar, quarenta e cinco anos depois da fuga com o futuro ma-
rido e pai dos seis filhos, o advogado divorciado Dr. Cantídio 
Tolentino de Figueiredo Brêtas, para a cidade natal, Goiás Velho. 

https://www.youtube.com/watch?v=xkqA_TIPqm4

A obra de Cora Coralina também dá muitas voltas, tem de 
esperar. Publica o primeiro livro aos 76 anos, apesar de escre-
ver desde mocinha. É considerada uma poeta menor, de pouca 
instrução, até ser, aos 91 anos, reconhecida nacionalmente por 

153  CORALINA, Cora. As maravilhas da Fazenda Paraíso. In Paraíso per-
dido. In Op. cit., 2017, p. 130.  

https://www.youtube.com/watch?v=xkqA_TIPqm4
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Carlos Drummond de Andrade – o mesmo Carlos Drummond 
que iremos estudar no módulo 10 do nosso curso  Os mundos 
de dentro. 

A forma como Coralina escreve poesia e prosa se imbrica, se 
mistura, se esfuma como giz colorido em um papel em branco 
– constatamos essa afirmação nos dois exemplos (considerados 
prosa e poesia, respectivamente) que abrem o subcapítulo “As 
casas” do presente módulo. Mas, principalmente, Coralina nos 
ensina a persistência, o acreditar na própria escrita, indepen-
dentemente do reconhecimento, independentemente se é consi-
derada uma poeta menor.

Nasci para escrever, mas o meio, 
o tempo, as criaturas e fatores
outros contramarcaram minha vida.

Sou mais doceira e cozinheira
do que escritora, sendo a culinária
a mais nobre de todas as Artes:
objetiva, concreta, jamais abstrata
a que está ligada à vida e
à saúde humana.154

 
Que o exemplo de Cora Coralina acompanhe a todas e todos 

nós, escribas de paixão, assim como o reconhecimento, ao me-
nos próprio, para trazermos à tona, não importa se em forma 
de prosa ou poesia, as nossas reminiscências-coisas mais antigas, 
as nossas essências-palavras mais profundas dos nossos únicos e 
particulares mundos de dentro.

154  CORALINA, Cora. Cora Coralina, quem é você? In Entre pedras e 
flores. In Op. cit., 2017, p. 125.  
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Filmes sobre Cora Coralina  
e a Escrita Criativa
• Cora Coralina – Todas as vidas (2017): https://www.you-

tube.com/watch?v=WhFjzxLeThg.  
• O colar de Coralina (2018): https://www.youtube.com/wat-

ch?v=N-58pWxNEow.   
• Entrevista no Vox Populi – Parte I (1983): https://www.

youtube.com/watch?v=MVi9MFLIfnE. 

Exercício de desbloqueio 

Utilizando as técnicas da ekphrasis dos gregos, e/ou das remi-
niscências nos objetos antigos de Jacqueline de Romilly, e/ou da 
pura representação das palavras nas coisas de Michel Foucault 
que encontramos na poesia e na prosa de Cora Coralina e Moe-
ma Vilela, escreva um poema, conto, reflexão filosófica em forma 
de texto, vídeo ou fotografia, lembrando-se sempre de trazer ao 
centro as palavras. Afinal, o nosso curso é de Escrita Criativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhFjzxLeThg
https://www.youtube.com/watch?v=WhFjzxLeThg
https://www.youtube.com/watch?v=N-58pWxNEow
https://www.youtube.com/watch?v=N-58pWxNEow
https://www.youtube.com/watch?v=MVi9MFLIfnE
https://www.youtube.com/watch?v=MVi9MFLIfnE
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Cascos & carícias  
de Hilda Hilst

https://m.youtube.com/watch?v=h5HVvEu56oQ155

Logo na abertura de 132 crônicas: Cascos & carícias e outros es-
critos,156 da escritora paulista, nascida em Jaú, Hilda de Almeida 
Prado Hilst, a cantora nascida em Niterói, Rio de Janeiro, e que 
abre o módulo 8 dos nossos EECs 2021 – Os mundos de dentro, 
Zélia Duncan, declara a paixão por Hilda e suas crônicas.

Me considero uma leitora fiel de Hilda, embora tardia. Eu a descobri 
nos anos 1990, e, depois de conseguir um mísero livro de poesia, 
foram justamente as crônicas, no canto de um sebo em São Paulo, 
que me caíram nas mãos e me arrebataram para sempre. Eu igno-
rava essa fase dela e me joguei de cabeça naquelas impressões so-
bre o mundo, o Brasil e suas mazelas, as autodefesas, os ataques, as 

155 Catedral. Cathedral Song (Warner Chappell Music, Inc). In Zélia 
Duncan. Compositores: Zelia Cristina Goncalves Moreira, Christiaan 
Willem De Marez Oyens, Tanita Tikaram. 1994.

156 HILST, Hilda. 132 crônicas: Cascos & carícias e outros escritos. Pre-
fácio: Zélia Duncan. Introdução: Ana Chiara. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2018.

https://m.youtube.com/watch?v=h5HVvEu56oQ
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aparentes confissões. Digo aparentes porque escritores inventam e, 
quanto mais geniais, mais nos fazem acreditar.157

No módulo 6 sobre Jorge Amado, navegamos nas técnicas 
da não ficção, tão semelhantes e tomadas emprestadas da ficção. 
Neste módulo 8, navegaremos pelas entrelinhas de uma das es-
critoras mais solares (e lunares) brasileiras, e apreenderemos em 
suas crônicas muito da origem dos seus textos, poemas, das suas 
peças de teatro, ficções e, inclusive, das próprias crônicas escritas 
semanalmente para o jornal Correio Popular, de Campinas, São 
Paulo, no período de julho de 1992 a julho de 1995. Acompanha-
remos, enfim, a sua crítica genética.

Mas o que é Crítica Genética?
Ainda na apresentação de 132 crônicas, a professora adjunta de 
Literatura Brasileira na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), Ana Chiara, nos esclarece quanto ao material que esta-
mos prestes a iniciar a leitura.

Como o próprio título sugere, trata-se de um livro-reunião, uma 
caderneta de anotações, um caderno de artista. Híbrido, expõe o 
processo de escrita-montagem de Hilda, também leitora de jornais. 
Compõe-se de comentários do cotidiano, extratos de sua ficção que 
ela usa como se fossem testes de validação para ver se o leitor acom-
panha; desafios e provocações ao público, belíssimos poemas que 
fazem contraponto à mixórdia da vida pública (a época de Collor 
e dos anões do Congresso) e, pairando sobre tudo isso, reflexões da 
escritora sobre o ato de escrever, figura constante de toda a sua vida 
literária. Por que escrevo, para quem e como?158

157 DUNCAN, Zélia. “Informe-se!”. In HILST, Hilda. Op. cit., 2018, p. 9.  
158  CHIARA, Ana. Espasmos da língua. In HILST, Hilda. Op. cit., 2018, p. 13.  
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A Crítica Genética nasceu na França, em 1968, com Louis 
Hay e Almuth Grésillon, quando o Centre National de la Re-
cherche Scientifique (CNRS) criou uma equipe multidisciplinar 
para organizar os manuscritos do poeta alemão Heinrich Heine. 
No Brasil, os estudos genéticos foram iniciados em 1985 com o 
I Colóquio de Crítica Textual: o Manuscrito Moderno e as Edi-
ções, na Universidade de São Paulo (USP). O doutor em Letras 
(Língua e Literatura Francesa) e professor titular de Literatura 
Francesa da USP, Philippe Willemart, foi o organizador do Co-
lóquio e vinha investigando há algum tempo os manuscritos de 
Gustave Flaubert.

Tentando resumir ao máximo o que é a Crítica Genética, di-
gamos que você escreva uma crônica hoje. A primeira escrita é 
livre de julgamentos e reflexões. Amanhã ou na próxima semana 
você retorna a essa mesma crônica. Rabisca aqui, retira palavras 
ali, quer seja de maneira manual (papel e caneta/lápis), quer seja 
no computador (salvando várias versões). Daqui a dez anos, uma 
pessoa pesquisa seu processo criativo e investiga todas as fases 
da construção dessa crônica que você intitulou “Exercício”. Cada 
alteração, cada exclusão ou inclusão em “Exercício” será regis-
trada pelo(a) pesquisador(a) e haverá uma tentativa de análise 
baseada em alguma teoria da Crítica Genética, por exemplo, à 
luz dos estudos de Philippe Willemart, ou mesmo da doutora 
em Linguística Aplicada e em Estudos de Línguas pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), onde atualmente 
ministra aulas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
e Semiótica, Cecilia Almeida Salles.    

É sempre interessante lembrar que o histórico desses estudos tem 
essas datas bem delimitadas, se levarmos em conta a natureza 
oficial, no mundo científico, do nome Crítica Genética. Muitos 
outros pensadores, no entanto, fizeram estudos sobre o processo 
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criador a partir de “manuscritos” de artistas. Rudolf Arnheim publi-
cou, em 1962, The Genesis of Painting: Picasso’s Guernica, no qual são 
esmiuçados os esboços de Guernica, para conhecer o nascimento, 
os movimentos e as relações das personagens dessa obra de Picasso. 
Outros, como Ítalo Calvino, também fizeram Crítica Genética sem 
saber. Em seu livro Seis propostas para o próximo milênio, Calvino 
(1990) vê os manuscritos de Leonardo da Vinci abrindo uma fresta 
para o funcionamento de sua imaginação.159

Hilda Hilst também realiza Crítica Genética sem saber. Nas 
132 crônicas que estudamos para o módulo 8, encontramos a au-
tora defendendo a própria criação, considerada por ela incom-
preendida e não reconhecida.

Essa modesta articulista que sou eu escreveu textos e poemas belís-
simos e compreensíveis, e tão poucos leram ou compraram meus li-
vros... Mas agora com essas crônicas... que diferença! Como telefonam 
indignados para o por isso eufórico editor deste caderno, dizendo que 
sou nojenta! Obrigada, leitor; por me fazer sentir mais viva e ainda 
por cima nojenta! Isso é tão mais, tão mais do que nada!160

Além de poemas belíssimos, Hilda nos presenteia com pe-
quenas ficções, nas quais aplica diversas técnicas de escrita, entre 
elas, a incorporação do personagem na própria linguagem.

  – E agora – 
Baixou o doutor Fritz!

159 SALLES, Cecilia Almeida. Crítica genética: fundamentos dos estudos 
genéticos sobre o processo de criação artística. 3ª ed. revista. São Pau-
lo: EDUC, 2008, p. 14, itálicos da edição.  

160 HILST, Hilda. Por que, hein? In Op. cit., 2018, pp. 25-26.  
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Um senhorr insinuarr eu gostarr de ôvos podrres e ttraques de senhorr 
Henrricas oitavas. Non senhorr, non gostar. Mas, crrionça, senhorr 
non dava ttraques? Non tirrava melêcas de narriz? Non? Cuidada 
enton! Porrque aquele outtro que nascerr em “Braunau sobre o Inn”, 
aquele Adolfo, crrionça também, non tirrar melêcas nem dar trraques, 
mas depoz, quando grrande, soía defecarr em cabeças de amantes!161

Hilda aplica em diversas crônicas e em inúmeros poemas a 
ironia desmedida, aquela que investiga (e quebra), da maneira 
mais lúcida (e suportável) possível, a absurda realidade. 

Lobos? São muitos.
Mas tu podes ainda
A palavra na língua
Aquietá-los.
Mortos? O mundo.
Mas podes acordá-lo
Sortilégio de vida
Na palavra escrita.
Lúcidos? São poucos.
Mas se farão milhares
Se à lucidez dos poucos
Te juntares.162

Mescla realidade com ficção-poética, transformando a pró-
pria crônica em um não gênero, um não lugar ou mesmo um 
lugar-nenhum, como vimos no país-anterior de Yves Bonnefoy, 
ou no país-imaginário-utópico-Pasárgada de Manuel Bandeira 
no módulo 2 do nosso curso.

161 HILST, Hilda. Musa Cavendish. In Op. cit., 2018, p. 41.  
162 HILST, Hilda. Poemas aos homens do nosso tempo. In O verme no 

cerne. In Op. cit., 2018, p. 54.  
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Gosto de escrever do avesso das gentes, do avesso das coisas, o que 
ninguém vê, gosto de falar de gente rara, louca naquele sentido da 
ousadia, os loucos de piedade, por exemplo, como essa admirável 
Mara Thereza que foi a semana passada a um circo e encontrou três 
tristes leões magérrimos esqueléticos e um com tanta fome que co-
meu o rabo do outro e aí ela me diz que está procurando alguém 
para ficar com os três leões... [...] Enquanto isso não acontece, vamos 
brincar de “como se”.

Vamos brincar meus amigos
De ver beleza nas coisas.
Beleza no desatino
No teu amor descuidado
Beleza tanta beleza
Na pobreza.163

Incentiva a busca pelo conhecimento, o prazer no aprendi-
zado, não no barulho do mundo de fora, e sim no mundo de 
dentro, essa Casa do Prazer, poço sem-fim, mesmo que tudo já 
tenha sido escrito – mas não com o nosso olhar, a nossa bagagem 
de leitura, de vida, de Hilda Hilst.

Ávidos de ter, homens e mulheres
Caminham pelas ruas. As amigas sonâmbulas
Invadidas de um novo a mais querer
Se debruçam banais, sobre as vitrines curvas
Uma pergunta brusca
Enquanto tu caminhas pelas ruas. Te pergunto:
E a entranha?
De ti mesma, de um poder que te foi dado
Alguma coisa clara se fez? Ou porque tudo se perdeu

163 HILST, Hilda. Minha feliz invenção. In Op. cit., 2018, p. 71, colchetes nossos.  
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É que procuras nas vitrines curvas, tu mesma,
Possuída de sonho, tu mesma infinita, maga,
Tua aventura de ser, tão esquecida?
Por que não tentas esse poço de dentro
O incomensurável, um passeio veemente pela vida?

Teu outro rosto. Único. Primeiro. E encantada
De ter teu rosto verdadeiro, desejarias nada.164

Uma Casa do Sol
Em 1966, Hilda Hilst conclui a construção da sua Casa do Sol, 
num espaço da fazenda da família materna. A casa foi construída 
para ser um espaço de criação, de acolhimento para artistas, tais 
como Bruno Tolentino e Caio Fernando Abreu.

Esta casa é deslumbrante. Aqui já aconteceram muitas coisas. Mas 
aí vai depender de a pessoa acreditar ou não em mim. [...] Eu via 
pessoas que não existiam. Um dia, andando com uma amiga aqui 
na alameda, de repente apareceu um homem entre nós. Muito bo-
nito, devia ter uns 18 anos. Eu quase desmaiei. Tudo isso me asse-
verou que existe, sim, vida depois da morte. Por isso eu queria fazer 
a fundação. Aí viriam para cá escritores interessados nessas coisas, 
fariam estudos, conferências. Eu deixaria esta casa, alguns terrenos 
e tal para sustentar essa fundação.165

Hilda afirma que todo o seu trabalho se reporta ao pai, Apo-
lonio de Almeida Prado Hilst, figura marcante na infância e na 
adolescência, afastado e internado em clínicas psiquiátricas por 

164  HILST, Hilda. “Casa do Prazer”. In Op. cit., 2018, p. 104, itálico da edição.  
165  HILST, Hilda. Da obra e das sombras. In Edição especial – 10 anos dos 

Cadernos de Literatura Brasileira, número 22. Rio de Janeiro: IMS, 
julho de 2007, p. 125, colchetes nossos.  
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causa da esquizofrenia. Quando ele soube da gravidez da mãe 
de Hilda, Bedecilda Vaz Cardoso, pronunciou a palavra que iria 
marcar para sempre a luta por reconhecimento da filha: Azar.

Mas Hilda vai além. Nas quatro paredes (e além) da Casa do 
Sol, ela constrói um trabalho (não gostava de chamar de obra) 
profundo e consistente, e, com isso, supera o não reconhecimen-
to da crítica, dos leitores. Do próprio pai. 

Sobrevivi à morte sucessiva das coisas do teu quarto.
Vi pela primeira vez a inútil simetria dos tapetes e o azul diluído
Azul-branco das paredes. E uma fissura de um verde anoitecido
Na moldura de prata. E nela o meu retrato adolescente e gasto.
E as gavetas fechadas. Dentro delas aquele todo silencioso e raro
Como um barco de asas. Que fome de tocar-te nos papéis antigos!
[...]
Há tanto a te dizer agora! Meus olhos se gastaram
Procurando a palavra nas figuras, nos textos, nas estórias.
Era preciso viajar e levantada em renúncias redescobrir a morte.
[...]
Será preciso esquecer o contorno de umas formas que vi: naves, portais
E o grande crisântemo sobre a faixa restrita do canteiro.
Através do gradil, no terraço do tempo te percebo.
E ainda que as janelas se fechem, meu pai, é certo que amanhece.166

E, assim como Osman Lins, Manuel Bandeira, Ferreira Gullar, 
Graciliano Ramos, Vinicius de Moraes, Jorge Amado, Cora Co-
ralina, o mundo de dentro de Hilda Hilst se derrama no mundo 
de fora da casa-corpo-poesia-prosa que foi causa e consequência 
da vida, e permanecerá mesmo após a morte.

166 HILST, Hilda. Trajetória poética do ser. In “Só para raros”. In Op. cit., 
2018, pp. 120 e 121, colchetes nossos.  



165

É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas,
Voz e vento apenas 
Das coisas do lá fora

E sozinha supor 
Que se estivesses dentro

Essa voz importante e esse vento
Das ramagens de fora

Eu jamais ouviria.167

A minha Casa é guardiã do meu corpo
E protetora de todas as minhas ardências.
E transmuta em palavra
Paixão e veemência

E minha boca se faz fonte de prata
Ainda que eu grite à Casa que só existo
Para sorver a água da tua boca.

A minha Casa, Dionísio, te lamenta
E manda que eu te pergunte assim de frente:
A uma mulher que canta ensolarada
E que é sonora, múltipla argonauta
Por que recusas amor e permanência?168

167 HILST, Hilda. Ode descontínua e remota para flauta e oboé. De Aria-
na para Dionísio. I e II. In Op. cit., 2018, p. 267.  

168 HILST, Hilda. Ode descontínua e remota para flauta e oboé. De Aria-
na para Dionísio. III e IV. In Op. cit., 2018, p. 269.  
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Filmes sobre Hilda Hilst e a Escrita Criativa
• Hilda pede contato (2018): https://www.youtube.com/

watch?v=QTHs1QL-eTs.  
• O universo de Hilda Hilst no filme Unicórnio (2018): https://

www.youtube.com/watch?v=6twpsAiSyz4.    
• Casa do Sol – Ocupação Hilst (2015): https://www.youtube.

com/watch?v=OAPr0I241PA.  

Exercício de desbloqueio 

Escreva uma crônica, um poema, uma ficção ao estilo de Hilda 
Hilst, ou seja, autoanalisando-se, numa espécie de crítica gené-
tica de si, agregando imagens fotográficas ou de vídeo dos mo-
mentos de criação, revisão, ou mesmo leitura e interpretação do 
próprio texto, nos cômodos da sua própria casa.   

https://www.youtube.com/watch?v=QTHs1QL-eTs
https://www.youtube.com/watch?v=QTHs1QL-eTs
https://www.youtube.com/watch?v=6twpsAiSyz4
https://www.youtube.com/watch?v=6twpsAiSyz4
https://www.youtube.com/watch?v=OAPr0I241PA
https://www.youtube.com/watch?v=OAPr0I241PA
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Como 
escrever um idílio

https://www.youtube.com/watch?v=t4pl079t548169

Carlos é um jovem de quinze anos que corre o risco de se perder 
pelas ruas e nas aventuras sexuais da cidade de São Paulo. Mora 
em Higienópolis, bairro nobre, casa luminosa de dois andares. 
Três irmãs mais novas, Maria Luísa, Laurita e Aldinha. O pai, 
Felisberto, e a mãe, Laura – nome da Vila onde habitam –, con-
tratam fräulein Elza, uma governanta alemã que irá iniciar o ra-
pazote nas artes do amor, ou melhor, no verbo intransitivo amar.

Este módulo não será teórico, tão queridíssimas e queridís-
simos escribas. Até porque a convidada especial do mês de se-
tembro de Os mundos de dentro é nada mais nada menos que 
Maria do Carmo Nino, artista plástica, professora por mais de 
vinte anos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), de-
partamentos de Artes, Comunicação e Letras, e que irá nos brin-
dar com a construção do acolhimento que é uma residência de 
artista – um anexo de sua própria casa.

Para a praticidade do olhar, debruçar-nos-emos sobre gran-
des manuais de Escrita Criativa para acompanharmos, com o au-

169    Sampa. In Muito – dentro da estrela azulada. Compositores: Caetano 
Veloso e Gilberto Gil. 1978.

https://www.youtube.com/watch?v=t4pl079t548
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tor do módulo 9, a construção da casa-romance-de-estreia Amar, 
verbo intransitivo: idílio,170 do poeta, romancista, musicólogo, 
historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro Mário Raul de 
Morais Andrade, o Mário dos Andrades171 do nosso curso.

Os manuais
Logo na primeira das Cartas a um jovem escritor, do romancista, 
jornalista, professor peruano Mario Vargas Llosa, encontramos a 
necessidade da arte que o poeta alemão Rainer Maria Rilke nos 
adverte no seu (também) Cartas a um jovem poeta. Ponhamos os 
dois escribas em diálogo:

– Então, caríssimo Rilke, “o escritor sente intimamente que 
escrever é a melhor coisa que jamais aconteceu, e pode acontecer, 
pois escrever significa para ele a melhor maneira possível de vi-
ver, independentemente dos resultados sociais, políticos e finan-
ceiros que possa alcançar com o que escreve”.172

– De acordo, caríssimo Llosa. “Não há senão um caminho. 
Procure entrar em si mesmo. Investigue o motivo que o manda 
escrever; examine se estende suas raízes pelos recantos mais pro-
fundos de sua alma; confesse a si mesmo: morreria, se lhe fosse 
vedado escrever?”173 

Tomemos o autor-casa-idílio escolhido para nos debruçarmos 
sobre o módulo de setembro, mês da primavera no Hemisfério Sul, 
Mário de Andrade. Tomemos Amar, verbo intransitivo: idílio. 

170 ANDRADE, Mário de. Amar, verbo intransitivo: idílio. Estabeleci-
mento do texto: Marlene Gomes Mendes. Rio de Janeiro: Agir, 2008.

171 O outro Andrade é também um outro Carlos: Drummond.
172 VARGAS LLOSA, Mario. Cartas a um jovem escritor: “toda vida merece 

um livro”. Tradução: Regina Lyra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, p. 5.
173 RILKE, Rainer Maria. Cartas a um jovem poeta e A canção de amor e 

de morte do porta-estandarte Cristóvão Rilke. Tradução: Paulo Rónai 
e Cecília Meireles. São Paulo: Globo, 2001, p. 26.



Estudos em escrita criativa170

Mário, em seu romance de estreia, inaugura uma nova lin-
guagem, na pura necessidade de uma forma de expressão mais 
brasileira: tenta cortar o cordão umbilical português.

Postfacio. A língua que usei. Veio escutar melodia nova. Ser melodia 
nova não quer dizer feia. Carece primeiro a gente se acostumar. Pro-
curei me aperfeiçoar ao meu falar e agora que já estou acostumado 
a lê-lo escrito gosto muito e nada me fere o ouvido já esquecido 
da toada lusitana. Não quis criar língua nenhuma. Apenas pretendi 
usar os materiais que a minha terra me dava, minha terra do Amazo-
nas ao Prata. Fugi cuidadosamente de escrever paulista empregando 
termos usados em diferentes regiões do Brasil e modismos de sinta-
xe ou de expressão mais ou menos gerais dentro do país. Certamen-
te que muito errei, porém isso deve ser muito desculpado pra quem 
se mete num novo roteiro adonde ninguém inda nunca passou!174

Mário age em prol de uma expressão artística verdadeira-
mente brasileira. E, no seu processo criativo, forja frases-palavras 
com um novo olhar. Na praticidade do olhar, forja um livro novo. 
Uma personagem nova.

Se este livro conta 51 leitores sucede que neste lugar da leitura já 
existem 51 Elzas. É bem desagradável, mas logo depois da primeira 
cena, cada um tinha a Fräulein dele na imaginação. Contra isso não 
posso nada e teria sido indiscreto se antes de qualquer familiaridade 
com a moça, a minuciasse em todos os seus pormenores físicos, não 
faço isso. Outro mal apareceu: cada um criou Fräulein segundo a 
própria fantasia, e temos atualmente 51 heroínas pra um só idílio.175

174  ANDRADE, Mário de. Op. cit., 2008, p. 151, itálico da edição.  
175  ANDRADE, Mário de. Op. cit., 2008, p. 29.  
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Um dos Andrades do nosso curso, o Mário, realiza, no seu 
romance de estreia, o que o escritor, professor da PUCRS e da 
mais antiga oficina literária em atividade no âmbito acadêmico 
(desde 1985), Luiz Antonio de Assis Brasil, nos ensina ser o mais 
importante em uma boa história: o personagem.

Se você leu um ótimo romance há dez anos, logo recordará, com 
força e vivacidade, do personagem central e do conflito, mas irá 
amaldiçoar a própria memória, pois não consegue se lembrar da 
sequência dos eventos. Deixe a memória em paz e agradeça--lhe, 
porque ela gravou o que de fato interessa.176

Seguindo os conselhos de Assis Brasil, Mário de Andrade vai 
construindo, de maneira consistente, a grande professora nas ar-
tes de amar, tão profundamente, que retém em si o verbo intran-
sitivo: incondicionalmente.

Não é clássico nem perfeito o corpo da minha Fräulein. Pouco maior 
que a média dos corpos de mulher. E cheio nas suas partes. Isso o torna 
pesado e bastante sensual. Longe porém daquele peso divino dos nus 
renascentes italianos ou daquela sensualidade das figuras de Scopas e 
Leucipo. Isso: Rembrandt, quase Cranach. Nenhuma espiritualidade.177

Apesar de haver prometido não tratarmos de teorias no pre-
sente módulo, não posso deixar de comparar o conceito de ho-
mem-do-sonho/homem-da-vida que fraülein Elza traz em si...

176 ASSIS BRASIL, Luiz Antonio de. Escrever ficção: um manual de cria-
ção literária. Colaboração: Luís Roberto Amabile. 1ª ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2019, p. 33.  

177 ANDRADE, Mário de. Op. cit., 2008, p. 30.  
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Aqui Fräulein repara que aos poucos o homem-do-sonho se substituíra 
de novo ao homem-da-vida. É porque este aparece unicamente quando 
trata-se de viver mover agir. O outro é interior, eu já falei. Ora, pois o 
pensamento é interior, nem sequer é volição, que participa já do ato. O 
homem-da-vida age, não pensa. Fräulein está pensando. Nem o homem-
-da-vida, propriamente, lhe disse que ela ensina apenas os primeiros pas-
sos do amor, dá a entender isso apenas, pela maneira com que obstinada e 
mudamente se comporta. Franqueza: o que pratica é isso e apenas isso.178

... com o conceito de super-homem de um outro alemão, o fi-
lósofo e poeta Friedrich Nietzsche, no seu romance de formação 
Assim falava Zaratustra.

Os mais preocupados perguntam hoje: “Como fazer para conservar 
o homem?” Mas Zaratustra pergunta – e é o primeiro e único a fazê-
-lo: – “Como fazer para que o homem seja superado?”
O super-humano é o que trago no coração, é o meu primeiro e úni-
co, e não o homem: não o próximo, não o mais pobre, não o mais 
aflito, não o melhor.
Meus irmãos, o que eu posso amar no homem é ser ele uma transi-
ção e um declínio. E em vós também há muitas coisas que me fazem 
amar e esperar.179

Mas voltemos para os manuais elencados e o grande manual 
da língua nova brasileira180 que é Amar, verbo intransitivo: idí-

178  ANDRADE, Mário de. Op. cit., 2008, p. 39.  
179  NIETZSCHE, Friedrich. Assim falava Zaratustra: um livro para to-

dos e para ninguém. Tradução: Mário Ferreira dos Santos. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2011, p. 324, itálico da edição – (Coleção Vozes de Bolso).  

180  Inclusive no trecho seguinte podemos notar uma das quebras na gra-
mática que Mário de Andrade realiza no romance por inteiro: a ex-
clusão das vírgulas – ele irá também trocar ponto de interrogação por 
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lio. Mário vai construindo seus personagens (que é o que mais 
importa) de maneira consistente, como sugere Assis Brasil. Vai 
forjando seus mundos de dentro, como se fossem independentes, 
como se independessem de um autor.

Um dia, era uma quarta-feira, Fräulein apareceu diante de mim e se con-
tou. O que disse aqui está com poucas vírgulas, vernaculização acomo-
datícia e ortografia. Os personagens, é possível que uma disposição par-
ticular e momentânea do meu espírito tenha aceitado as somas por eles 
apresentadas, essa toda a minha falta. Porém asseguro serem criaturas 
já feitas e que se moveram sem mim. São personagens que escolhem os 
seus autores e não estes que constroem as suas heroínas. Virgulam-nas 
apenas, pra que os homens possam ter delas conhecimento suficiente.181

Eis (com certeza) o de acordo de Mário (de Andrade) com 
(Luiz Antonio de) Assis Brasil. Eis (talvez)182 a influência de (Lui-
gi) Pirandello e Seis personagens à procura de autor.

exclamação e ponto-final. Interessante ler a apresentação desta edição 
de Amar, verbo intransitivo da professora aposentada da Universidade 
Federal Fluminense e pesquisadora de Crítica Textual e Crítica Genéti-
ca, Marlene Gomes Mendes, quando narra a consulta feita por Andra-
de ao seu tio/primo Pio, grande conhecedor da gramática portuguesa.

181  ANDRADE, Mário de. Op. cit., 2008, p. 58.  
182  Os dois livros são praticamente da mesma época, Seis personagens, 

de 1921, e Amar, verbo intransitivo, escrito entre 1923 e 1926. Em 
uma carta a Manuel Bandeira, em novembro de 1923, Mário afirma: 
“Escrevo um romance, Manuel. É Fräulein. Está bastante avançado. 
Todo tempo meu que tenho, dou-o ao novo livro. Estou satisfeito comigo 
mesmo. Assim que terminar, antes da redação definitiva, mandar-to-
-ei para o Imprimatur.” (ANDRADE, Mário de. BANDEIRA, Manuel. 
Correspondência Mário de Andrade & Manuel Bandeira. Organiza-
ção, introdução e notas: Marcos Antonio de Moraes. São Paulo: Edi-
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O pai
Mas se é aí que está todo o mal! Nas palavras! Todos temos dentro 
de nós um mundo de coisas; cada um tem um mundo seu de coisas! 
E como é que podemos nos entender, senhor diretor, se nas palavras 
que eu digo eu ponho o sentido e o valor das coisas como elas são 
dentro de mim; enquanto quem escuta as percebe inevitavelmente 
com o sentido e o valor que elas têm para ele, do mundo como ele 
traz dentro de si?183

Além de repetir o refrão “Ninguém o saberá jamais” diversas 
vezes, Mário (de Andrade) traz ao centro a parte musical que o 
constituiu em um dos maiores pesquisadores da música genuina-
mente brasileira, resgatando o folclore do interior e do nordeste 
do país, e pioneiro no campo da etnomusicologia. Vejamos.

Carlos é (falsamente) flagrado pelo pai em um momento de inti-
midade com fräulein Elza. Felisberto e Laura tentam convencê-lo (o 
pai) e consolá-lo (a mãe) da partida da governanta alemã no dia se-
guinte. O rapazote, desesperado de paixão, tenta falar com a amada.

– Fräulein!
Evidentemente ela não dormia.
– Quem é.
– Abra esta porta!
– Carlos, não posso! Vá dormir!
– Abra esta porta, já disse!
– Mein Gott! seu pai escuta, Carlos. Vá embora!

tora da Universidade de São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros. 
Universidade de São Paulo, 2ª ed, 2001, p. 104, itálico da edição – 
(Coleção Correspondência de Mário de Andrade).

183  PIRANDELLO, Luigi. Seis personagens à procura de autor. Tradução: 
Sérgio Flaksman. 1ª ed. São Paulo: Peixoto Neto, 2004, p. 60 – (Os 
grandes dramaturgos).  
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– Eu arrebento esta porta! Fräulein! abra a porta!
– Meu filho, que é isso! Não faça assim!
– Mamãe me largue! me largue! eu quero abrir esta porta, já disse!
– Mas meu filho tenha paciênc...
– Abra a porta, Fräulein!!
Clave de fá [...]184

Tanto no módulo 2, sobre Manuel Bandeira, quanto no mó-
dulo 3, sobre Ferreira Gullar de Os mundos de dentro, em 2021, e 
também no módulo sobre a Língua Inglesa, em 2020, percebemos 
o tom, o efeito e a intenção de Edgar Allan Poe (em A filosofia da 
composição) permeando os refrões “Ninguém o saberá jamais” e 
“Clave de fá” do romance de estreia de Mário de Andrade. O que 
nos faz lembrar de outro manual de Escrita Criativa, Os segredos 
da ficção, do romancista, jornalista e professor de oficinas literá-
rias (desde 1989), Raimundo Carrero, quando trata, à luz de Poe, 
da importância em se preparar para escrever uma boa história.

No entanto, alguém só pode se sentar para “trabalhar na combina-
ção de acontecimentos” se conhece a sua voz narrativa. Em princí-
pio, falo aos autores iniciantes que nem sequer têm uma voz narrati-
va porque lhes foram negados todos os atributos, desde a infância. É 
preciso procurá-la. Em seguida, considero a necessidade do esboço, 
como exercício, mesmo quando se tem uma história. E o argumento, 
a partir do instante em que a história pede composição.185

Mas tudo começa, irremediavelmente, na leitura dos bons li-
vros, ou, como costumam chamar, dos clássicos, ou, como afirma 
a escritora e professora de literatura e criação literária por mais 

184  ANDRADE, Mário de. Op. cit., 2008, pp. 131-132, sublinhado nosso.  
185  CARRERO, Raimundo. Os segredos da ficção: um guia da arte de es-

crever narrativas. Rio de Janeiro: Agir, 2005, p. 107.  
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de vinte anos em universidades tais como Harvard, Columbia e 
Iowa, EUA, Francine Prose:

Como a maioria dos escritores, talvez todos, aprendi a escrever es-
crevendo e lendo, tomando os livros como exemplo.
Muito antes de a ideia de palestras de escritores passar pela mente 
de alguém, escritores aprendiam pela leitura da obra de seus prede-
cessores. Eles estudavam métrica com Ovídio, construção de trama 
com Homero, comédia com Aristófanes; afiavam seu estilo absor-
vendo as frases claras de Montaigne e Samuel Johnson. E quem teria 
podido pedir melhores professores: generosos, não críticos, abenço-
ados com sabedoria e gênio, tão infinitamente magnânimos como 
só os mortos podem ser?186

Uma residência de artista
Fräulein sacudida pelos soluços nervosos entrou no automóvel. Par-
tiam mesmo. Debruçou-se ainda na portinhola: 
– Meu Carlos...
Nada. Só Tanaka fechando o portão, se rindo. E uma casa fechada, 
toda num amarelo educado, senhorial. VILA LAURA. Quis lutar. 
Tolice sofrer sem causa. Derrubou-se pra trás largada, desinfeliz. 
Souza Costa olhava de soslaio pra ela, sem compreender.187

A rua é a Lopes Chaves, o número, 546, o bairro, Barra Funda, 
na cidade de São Paulo. Neste local, Mário de Andrade habitou 
entre 1921 e 1945, e recebia, às terças-feiras, Tarsila do Amaral, 
Oswald de Andrade, Anita Malfatti e Menotti del Picchia, for-
mando o Grupo dos Cinco (intelectuais que defendiam os ideais 

186  PROSE, Francine. Para ler como um escritor: um guia para quem gos-
ta de livros e para quem quer escrevê-los. Tradução: Maria Luisa X. de 
A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, pp. 14-15.  

187 ANDRADE, Mário de. Op. cit., 2008, pp. 134-135.  



177

da Semana de Arte Moderna de 1922). Atualmente, o imóvel é 
tombado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e é 
chamado de Oficina Cultural Casa Mário de Andrade.

É nas residências de artistas que o nosso curso “Os mundos 
de dentro” se ancora, nesses espaços que acolhem o nosso fazer 
poético, literário, teórico, a nossa escritura, mesmo em tempos 
de pandemia. Especialmente em tempos de pandemia. 

E para falar melhor sobre residências de artistas e o espaço/
tempo de acolhimento, receberemos, com imenso carinho e gra-
tidão, a nossa orientadora de mestrado, professora e artista plás-
tica Maria do Carmo Nino. 

Filmes sobre Mário de Andrade e 
a Escrita Criativa
1) Raro registro de Mário de Andrade em vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=eR5XPpU6U6o. 
2) Mário de Andrade | Canal Curta: 
https://canalcurta.tv.br/filme/?name=mario_de_andrade. 
3) Biografias | Mário de Andrade: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9ysmrBFpIU.   

Exercício de desbloqueio

Assim como na construção de uma residência de artista, esbo-
ce uma ideia de romance ou novela (narrativas mais longas), na 
qual o processo de escritura esteja em evidência, tal como encon-
tramos em Amar, verbo intransitivo: idílio, de Mário de Andrade. 
Você pode utilizar os recursos de fotografias, vídeos, podcasts, 
mas lembrando-se sempre de colocar no centro a palavra escrita, 
razão e consequência do nosso curso Os mundos de dentro. 

https://www.youtube.com/watch?v=eR5XPpU6U6o
https://canalcurta.tv.br/filme/?name=mario_de_andrade
https://www.youtube.com/watch?v=Y9ysmrBFpIU
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ABC Drummond

https://www.youtube.com/watch?v=-xd507b9QYk188

Abril, 2021. Escrevo sobre o autor do módulo 10 seis meses antes 
de as videoaulas irem ao ar nos Estudos em Escrita Criativa On-
-line – Os mundos de dentro. Quase consigo tocar o futuro, ou 
será que é o futuro que quase tomba aos meus pés, como se fosse 
onda de mar na primavera? 

Escrevo imaginando não ter lido ainda o autor do módulo 10, 
como se eu fosse uma criança pequena e estivesse me alfabetizan-
do, aprendendo as primeiras letras do poeta nascido em Itabira 
do Mato Dentro, Minas Gerais, há quase cento e vinte anos (em 
2022), no dia 31 de outubro: Carlos Drummond de Andrade.

E, como se eu fosse criança pequena e estivesse me drum-
mondiano, tomo nas mãos uma coleção, feita para jovens, de crô-
nicas, contos e poemas do poeta do meio do caminho, ele, pedra, 
eu, rio. Bebo As palavras que ninguém diz.189

A seleção da doutora em Teoria Literária e Literatura Compa-
rada pela USP e autora, entre diversos, de Machado de Assis – As 
artimanhas do humano (2006), Luzia de Maria, nos faz navegar 
pelas crônicas do poeta mineiro, como se uma crônica apontasse 

188 E agora, José? In E agora, José? Paulo Diniz. 1972.
189 ANDRADE, Carlos Drummond de. As palavras que ninguém diz. Se-

leção: Luzia de Maria. Rio de Janeiro: Record, 1999 – (Mineiramente 
Drummond; Crônica).

https://www.youtube.com/watch?v=-xd507b9QYk
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para a outra, como se fôssemos crianças pequenas aprendendo a 
ler o mundo.

Olhar atento este, o do cronista. Olhar observador como o de uma 
criança descobrindo o mundo; olhar investigativo como o de um 
cientista que busca conferir suspeitas; olhar privilegiado como o dos 
pintores que trazem luz nos olhos; olhar zeloso como o dos namo-
rados, capaz de aspergir ternura sobre as pequenas fragilidades da 
natureza humana; olhar esperto como o dos jogadores de cartas, que 
colhem num relance detalhes mínimos e fugidios; olhar de mágico, 
capaz de fundir pequenas porções de vida a outro tanto de imagina-
ção, acrescentar o paciente trabalho com as palavras e tirar da man-
ga ou da cartola a história que nos surpreende, a reflexão que nos 
desperta, a evidência que não enxergávamos, a crônica que depois 
de lida permanece em nós, nos acompanha e nos seduz.190

Além do olhar atento do cronista, do olhar de mágico que 
retira da manga a história que nos surpreende e nos acompa-
nha pela vida afora, tanto para o futuro quanto para o passado, 
Drummond nos presenteia, na seleção de crônicas de Luzia de 
Maria, com técnicas refinadíssimas de Escrita Criativa. Leiamos.

Em segundo lugar (ou em primeiro, passando o motivo acima para 
segundo?), porque sentiu que seu amor a Cly, sendo caso típico e 
tradicional de um sentimento que vem desde o começo do mundo 
e que por isso mesmo corre perigo de parecer banal ou ultrapassa-
do, quando não é mesmo negado por indivíduos que se dispõem a 
reformar a estrutura da vida, reduzindo-a a um feixe de obrigações 
e ambições, geradores de conflitos e guerras, em que o dinheiro e o 
poder assumem a liderança do mundo (puxa, mas este período está 

190 MARIA, Luzia de. Da manga ou da cartola a história nos surpreende. 
In ANDRADE, Carlos Drummond de. Op. cit., 1999, p. 14.  



181

mais comprido do que a Belém-Brasília), sentindo isso, Bob achou 
bom preceito opor a tantos sinais de desumanização o seu sinal de 
24 metros quadrados de ternura.191

Notem (no sublinhado) que Drummond retoma o pensamento 
do início do período mais comprido do que a Belém-Brasília, para 
que o(a) leitor(a) não se perca, não perca o fio do novelo de lã que 
é a narrativa-em-elipse-crescente-e-inteligente do autor mineiro. 

Mais adiante, Drummond nos brinda com o que aprendemos tam-
bém no módulo 8 sobre Hilda Hilst dos nossos  Os mundos de dentro: 
a transmutação de características de personagens em linguagem.

I
Conversavam, na longa fila do cinema:
– E o seu caso com a Belmira?
– Encerrado, depois de um incidente onfálico. Observei-lhe que não 
ficava bem ir à praia de tanga, quando ainda emergia daquele pro-
blema de cirsônfalo.
– E ela?
– Não gostou, e rompemos. Nossa ligação teve fim celíaco. 
[...]

II
Recebi esta carta:
“Ignaro cronista, saúdo-o com simpatia. Então, escutou aquela 
conversa na fila do cinema e não entendeu patavina? Tão simples, 
meu caro. Se você tivesse uma tintura rala de latim e grego, em vez 
de passar pelas humanidades como motorista de ônibus pelo sinal 
vermelho, pegaria tudo que os dois médicos (eram médicos, está se 
vendo) falavam sem afetação. Usavam linguagem profissional, en-
tende? E essa linguagem nada tem de hermética. Com o auxílio de 

191 ANDRADE, Carlos Drummond de. Declaração de amor em outdoor. 
In Op. cit., 1999, p. 41, sublinhado nosso.  
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afixos e radicais de origem grega e latina, forma palavras adequadas 
à expressão das diferentes partes do corpo humano e das doenças 
que as visitam. [...]”192

Mas esperem: a crônica acima não se parece com um conto? Não 
se parece com aquelas histórias que esticamos o ouvido para absor-
ver o máximo possível na mesa ao lado do café (nos tempos que ía-
mos aos cafés)? Sim, Drummond quebra os gêneros, e, mais adiante, 
veremos que também quebra os tempos, para nos deixar, não impor-
ta se crônica, conto ou poesia, com essas pequenas porções de vida 
que carregaremos para sempre em nossos corações. Vamos ver?

Em Histórias para o rei,193 encontramos uma confissão ao mes-
mo tempo que uma declaração de amor pelo gênero do conto.

Há muita coisa a emendar em meus contos. Às vezes eles saem total-
mente ao contrário daquilo que pretendiam contar. Costumam até 
ficar melhor, mas nem sempre.
[...]
Só um de meus contos me acompanha por toda parte, ao jeito de gato 
fiel, sem que o faça para pedir alimento. É um continho bobo, anão, 
contente da vida. Vai no meu bolso. Não o leio para ninguém. Seu ca-
lor me agasalha, já não me lembra o que diz, pois nunca o releio, mas 
sei que é raríssimo o texto que seja amigo do autor, e, quanto a este, 
não duvido. Meu melhor amigo é um continho em branco, de enredo 
singelo, passado todo ele na antena esquerda de um gafanhoto.194

192 ANDRADE, Carlos Drummond de. Conversa na fila. In Op. cit., 
1999, pp. 57 e 60, colchetes nossos.  

193 ANDRADE, Carlos Drummond de. Histórias para o rei. Seleção: Lu-
zia de Maria. Rio de Janeiro: Record, 1999 – (Mineiramente Drum-
mond; Contos).

194 ANDRADE, Carlos Drummond de. Estes contos. In Op. cit., 1999, p. 
19, colchetes nossos.  
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Ou mesmo o desafio-exercício (que já realizei um dia) 195 de 
escrever/criar ao menos um conto por dia.

Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar 
histórias, para a qual fui nomeado por decreto do Rei. A nomeação 
colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação, 
e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o 
Rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à 
maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las. Inventavam-se 
a si mesmas.196

Mas A palavra mágica197 de Drummond é mesmo a poesia. 
Nela ele passeia sem medos, vergonhas, pudores, e, apesar de es-
tarmos nos alfabetizando em uma coleção de livros para jovens, 
sentimos a volúpia com que suas palavras envolvem os nossos 
olhos, dedos e nosso coração...

Mas leio, leio. Em filosofias
tropeço e caio, cavalgo de novo
meu verde livro, em cavalarias
me perco, medievo; em contos, poemas
me vejo viver. Como te devoro,
verde pastagem. Ou antes carruagem

195 Em 13, Recife: Raio de Sol, 2019, coleção Cinco Livros, desafiei-me 
a escrever cinquenta contos em um mês (mais de um por dia) em 
homenagem ao meu cinquentenário.  

196 ANDRADE, Carlos Drummond de. Histórias para o rei. In Op. cit., 
1999, p. 50.  

197 ANDRADE, Carlos Drummond de. A palavra mágica. Seleção: Luzia 
de Maria. Rio de Janeiro: Record, 1999 – (Mineiramente Drummond; 
Poesia).
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de fugir de mim e me trazer de volta à casa a qualquer hora num 
fechar
de páginas?198

... trazendo-nos à memória um poema nem tão desconhecido 
assim... 

Amar o perdido
deixa confundido
este coração.

Nada pode o olvido
contra o sem sentido
apelo do Não.

As coisas tangíveis
tornam-se insensíveis
à palma da mão.

Mas as coisas findas,
muito mais que lindas,
essas ficarão.199

... até nos ancorarmos no presente e nos prepararmos para a 
parte teórica do módulo 10 sobre Carlos Drummond de Andra-
de, e o poema que abre este material de apoio, na voz do cantor 
pernambucano Paulo Diniz. 

198 ANDRADE, Carlos Drummond de. Biblioteca verde. In Com volúpia 
voltei a ser menino. In Op. cit., 1999, p. 31.  

199 ANDRADE, Carlos Drummond de. Memória. In Que verdura é 
amor? In Op. cit., 1999, p. 60.
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E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, você?
você que é sem nome,
que zomba dos outros,
você que faz versos,
que ama, protesta,
e agora, José?200

Duração e simultaneidade

– Ó vida futura, nós te criaremos!
(Mundo grande, Carlos Drummond de Andrade)

https://www.youtube.com/watch?v=3XLw8cCSPIo201 

200 ANDRADE, Carlos Drummond de. José. In O tempo é a minha ma-
téria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. In Op. 
cit., 1999, p. 99.  

201 Radioactive. 2019. Reino Unido. 109 min. Direção: Marjane Satrapi. 
Com Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard, Anya Taylor-Joy, 
entre outros. 

https://www.youtube.com/watch?v=3XLw8cCSPIo
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O filme Radioactive me inspirou a fazer a relação entre a obra 
de Carlos Drummond de Andrade e uma teoria. Acompanha-
mos, em Paris, a história de amor e descobertas científicas do 
rádio e da radioatividade de Marie e Pierre Curie, vividos, res-
pectivamente, pelos atores britânicos Rosamund Pike e Sam Ri-
ley. A diretora iraniana e romancista gráfica Marjane Satrapi nos 
apresenta Marie, em 1934, tendo visões do futuro, consequên-
cias de suas descobertas: radioterapia no combate ao câncer em 
1965; explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki 
em 1945; teste nuclear em Nevada (EUA) em 1961; acidente da 
usina nuclear de Chernobyl em 1985. Mas também nos mostra 
cenas do passado: encontros, em 1893, com Pierre Curie (grande 
amor de sua vida), e, em 1927, na Conferência de Solvay (sobre 
física quântica e radioatividade), em Bruxelas, Bélgica, com Al-
bert Einstein.

No prefácio de Sentimento do mundo,202 de Carlos Drum-
mond de Andrade, o romancista, poeta, ensaísta, professor mi-
neiro Silviano Santiago nos apresenta uma ponte entre as des-
cobertas de Marie Curie e Albert Einstein e a poesia do autor do 
módulo 10 do nosso Os mundos de dentro.

Depois de Machado de Assis, Drummond com o seu sentimen-
to do mundo é quem tem uma visão simultânea e responsável dos 
acontecimentos sociopolíticos e econômicos no planeta Terra. Vale 
dizer: sua poesia expressa certa certeza sobre o espaço e a geogra-
fia mundiais, sobre o tempo e a história universais. (Na escrita de 
Machado e Drummond, intelectuais que recusaram os prazeres da 
viagem transcontinental para melhor e mais lucidamente viajarem 

202 ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento do mundo. Prefácio: 
Silviano Santiago. 7ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2005.
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pelo espaço e pelo tempo, a visão de mundo expressa pela dupla 
simultaneidade só pode ser coisa de bruxo da linguagem.)203

Trazemos ao centro do nosso módulo duas fontes que com-
pactuam com a simultaneidade responsável e a teoria da viagem 
pelo espaço e pelo tempo encontradas em Radioactive e, princi-
palmente, na poesia de Drummond.

A primeira fonte é do próprio pai da Teoria da Relatividade, o 
cientista judeu -alemão Albert Einstein.

Caíram relâmpagos em dois pontos distantes A e B da nossa estrada 
de ferro. Afirmo também que os dois raios atingiram os trilhos ao 
mesmo tempo. Se eu lhe perguntar, caro leitor, se esta última afirma-
ção tem sentido, é certo que você responderá com convicção que 
sim. Mas se eu lhe pedir então que me explique mais precisamente 
o que isso quer dizer, você notará depois de pensar um pouco que 
a resposta não é tão fácil como parecia num primeiro momento.204

Einstein vai nos explicar, didaticamente para leigos, a relati-
vidade e a simultaneidade do tempo, que depende do espaço em 
que o(a) observador(a) se encontrar ou, trazendo para o nosso 
curso, em que o(a) leitor(a) estiver.

Tragamos para Drummond. No poema de abertura (e de 
mesmo nome) deste livro inquietante – mais adiante explicarei 
por que –, o autor mineiro apresenta a angústia de todo ser hu-
mano: a de querer ocupar dois lugares ao mesmo tempo.

203 SANTIAGO, Silviano. Prefácio. In ANDRADE, Carlos Drummond 
de. Op. cit., 2005, p. 11.  

204 EINSTEIN, Albert. A teoria da relatividade: sobre a teoria da rela-
tividade especial e geral (para leigos). Tradução: Silvio Levy. Porto 
Alegre, RS: L&PM, 2013, p. 34, itálico da edição.  



Estudos em escrita criativa188

Tenho apenas duas mãos
e o sentimento do mundo,
mas estou cheio de escravos,
minhas lembranças escorrem
e o corpo transige
na confluência do amor.205

Esse sentimento que engloba o mundo inteiro e o faz uno, e 
aproxima os corpos na distância do tempo, da pandemia e do 
espaço: o amor. E é exatamente o amor, a duração pura, que nos 
leva à segunda fonte teórica do nosso módulo: o diplomata e filó-
sofo francês, Prêmio Nobel em Literatura (1927) Henri Bergson, 
no seu Duração e simultaneidade.

Todavia, da simultaneidade de dois fluxos jamais passaríamos para 
a de dois instantes se ficássemos na duração pura, pois toda duração 
é espessa: o tempo real não tem instantes. Mas formamos natural-
mente a ideia de instante e também a de instantes simultâneos desde 
que adquirimos o hábito de converter o tempo em espaço.206

205 ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento do mundo. In Op. 
cit., 2005, p. 17.  

206 BERGSON, Henri. Duração e simultaneidade: a propósito da teoria 
de Einstein. Tradução: Claudia Berliner. Revisão técnica: Bento Prado 
Neto. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 62 – (Tópicos). Tanto Einstein 
quanto Bergson e a Teoria da Relatividade foram investigados no segun-
do capítulo sobre o tempo da minha dissertação de mestrado em Teoria 
de Literatura (UFPE) O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde: um 
romance indicial, agostiniano e prefigural, Novas Edições Acadêmicas/
OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Alemanha, 2016.   
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Drummond viaja no tempo e no espaço e se encontra com 
Bandeira, o autor estudado no módulo 2 do nosso curso, e faz 
uma homenagem no seu aniversário de cinquenta anos.

Por isso sofremos: pela mensagem que nos confias
entre ônibus, abafada pelo pregão dos jornais e mil queixas operárias;
essa insistente mas discreta mensagem
que, aos cinquenta anos, poeta, nos trazes;
e essa fidelidade a ti mesmo com que nos apareces
sem uma queixa, no rosto entretanto experiente,
mão firme estendida para o aperto fraterno

– o poeta acima da guerra e do ódio entre os homens –,
o poeta ainda capaz de amar Esmeralda embora a alma anoiteça,
o poeta melhor que nós todos, o poeta mais forte
– mas haverá lugar para a poesia?207

Primeira viagem no tempo e no espaço. Transportamo-nos 
para 2019, e o poema de 14, outro livro da coleção Cinco Livros, 
em homenagem ao meu aniversário de cinquenta anos e quinze 
de escrita. Como se os poemas/textos que pensamos escrever an-
tes de lermos os dos outros fossem irmãos...

Pediram
Para eu contar
Meu segredo
Mas um segredo
É uma pétala
De flor
Que ao se revelar

207 ANDRADE, Carlos Drummond de. Ode no cinquentenário do poeta 
brasileiro. In Op. cit., 2005, p. 55.  
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Morre
Que ao se contar
Mente

Não sei mais
Mentir de verdade
Com asas de borboleta
Caules de girassol
Então pergunto
Às joaninhas
Que habitam
Cada um de nós
Como se faz
Poesia?208

... até chegarmos à conjunção de tempo e espaço que o amor-
-poema de Drummond me provocou (constato data e local nas 
anotações a lápis no livro Sentimento do mundo) tanto no ano em 
que entrei em contato com a Escrita Criativa pela primeira vez 
em Porto Alegre, na Oficina Literária Luiz Antonio de Assis Bra-
sil, às vésperas de lançar o meu segundo livro As joaninhas não 
mentem (2006), viajar para Paris e estudar na Sorbonne, quanto 
nesses anos (2020, 2021...) da pandemia de Covid-19.

As crianças olhavam para o céu: não era proibido.
A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo.
Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos.
Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas,
esperava cartas que custavam a chegar,

208 As joaninhas não mentem, em 14, Recife: Raio de Sol, 2019, p. 24, 
coleção Cinco Livros.  
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nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim, pela 
manhã!!!
Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!209

Uma casa mineira
Alguns anos vivi em Itabira.
Principalmente nasci em Itabira.
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.
Noventa por cento de ferro nas calçadas.
Oitenta por cento de ferro nas almas.
E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação.210

Situada na Praça do Centenário, 137, Centro, Itabira, a Casa 
Fundação Carlos Drummond de Andrade abrigou o poeta mi-
neiro dos dois aos treze anos e o inspirou pela vida inteira. A ca-
sa-museu realiza um trabalho semelhante à de outro escritor mi-
neiro, que veremos no módulo 11 – o próximo –, João Guimarães 
Rosa. No museu de Rosa, encontramos os minguilins, crianças e 
adolescentes que apreendem trechos da obra roseana e recitam 
aos visitantes. Crianças e adolescentes também são ensinados a 
apreenderem os poemas de Drummond, transformando-se as-
sim em drummonzinhos. 

Podemos saborear os versos do autor do módulo 10 como se 
fossem pão de queijo, queijo de minas, doce de leite cremoso. Po-
demos, sentadas(os) em nossas cadeiras num dia de chuva, sorver 
o espírito mineiro com suas delícias, quer sejam culinárias/físicas 
quer sejam poéticas/intelectuais. Podemos nos preparar para as 
sugestões de filmes, o exercício de desbloqueio e o encontro vir-

209  ANDRADE, Carlos Drummond de. Lembrança do mundo antigo. In 
Op. cit., 2005, p. 71.  

210  ANDRADE, Carlos Drummond de. Confidência do itabirano. In Op. 
cit., 2005, p. 19.  
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tual com a poetisa, artista performática e especialista em Escrita 
Criativa, Bernadete Bruto, que, ao lado de Elba Lins (também 
poetisa e especialista em EC, que nos brindou com sua paixão 
por Vinicius de Moraes no módulo 5), são as maiores apoiado-
ras e incentivadoras deste curso Estudos em Escrita Criativa, que 
está, daqui a pouco, chegando ao seu fim. 

Filmes sobre Carlos Drummond de Andrade e a 
Escrita Criativa
1) Vida e verso de Carlos Drummond de Andrade (2020): 
https://www.youtube.com/watch?v=TgSoN0Y5IUA. 
2) Consideração do poema (2020): 
https://www.youtube.com/watch?v=bUWRv1yu6aM.  
3) O último poema (2015): 
https://www.youtube.com/watch?v=REDL2FsZ9BU. 

Exercício de desbloqueio

Escreva cartas ao poeta de Itabira contando o seu processo de 
criação, os teóricos, ficcionistas e poetas que mais influenciaram 
o seu fazer literário/poético. Escreva em forma de vídeos, foto-
grafias, podcasts, ou mesmo de simples e imprescindíveis papel e 
caneta, tela e teclado, sem esquecer (no caso de vídeos, fotogra-
fias, podcasts) a palavra escrita, estrela central do nosso curso Os 
mundos de dentro. 

https://www.youtube.com/watch?v=TgSoN0Y5IUA
https://www.youtube.com/watch?v=bUWRv1yu6aM
https://www.youtube.com/watch?v=REDL2FsZ9BU
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O Tao da poesia: no 
meio do caminho entre a 
identidade e a alteridade

Bernadete Bruto

Eu e Carlos
De certa forma havia uma relutância minha em relação ao poeta. 
Um homem taciturno fechado ao seu público e encerrado em seu 
apartamento, além de suas escolhas sentimentais que me faziam 
julgar o homem. Em contradição, havia seus poemas que entra-
vam porta adentro no meu coração. De certa forma, acredito 
fosse meu conceito do que seria um poeta, o papel da poesia e a 
própria identificação com Carlos Drummond, que já era famoso 
quando vim ao mundo. Em 1958 ele já estava com 56 anos! Qua-
se mais da metade do que viveu. Uma longa distância temporal 
nos afastando.

A questão de identificação talvez fosse a época de vivência 
que separaria a jovem do homem velho e já famoso poeta que 
apenas via na televisão, ou lia nos jornais e livros. Para a jovem, 
que o conheceu aos dezessete anos, a poesia devia ser feita como 
faziam outros poetas. Eles eram mais acessíveis, conviviam com 
seu público.  Estavam nos teatros, nas ruas, apresentando seus 
trabalhos e desfrutando a vida concomitantemente.  Imaginava 
a vida do poeta como algo bem parecido com o que T.S. Eliot 
(2015, p. 43) aponta no livro O uso da poesia e o uso da crítica, 
sobre o papel do poeta: “Ele naturalmente desejando uma socie-
dade na qual eles pudessem se tornar populares, e na qual o seu 
próprio talento seria usado da melhor maneira possível.”
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 Talvez a concepção dessa verdade nos separasse, ou até mes-
mo o autocentrismo da adolescente cheia de verdades não con-
seguisse enxergar o outro e sua diferença.  Assim, os conceitos 
de identidade e alteridade se contrapunham quando pensava em 
Drummond. Para mim, aquele funcionário público que trabalha-
va para um jornal e escrevia belos poemas não parecia o melhor 
exemplo de poeta naqueles efervescentes anos setenta.

Portanto, reavaliar a influência do poeta por intermédio de 
sua poesia e  de um relato linear poderia apresentar um olhar 
sobre o outro. Como marco, analisarei alguns poemas de Drum-
mond que impactaram minha vida e alguns meus, definidores 
da via poética percorrida. A análise atravessaria o limiar da lite-
ratura e da antropologia. Assim, nesse meio do caminho, talvez 
pudesse encontrar o Tao da poesia. A busca pela verdadeira ex-
pressão poética investigada por uma velha senhora.

Antropologia e Literatura
 Usei o conceito de Palmeira e Carneiro (2013, pp. 7, 8), no ar-
tigo Antropologia e Literatura, para a revista de ciências sociais, 
porque explica muito bem a zona liminar entre a literatura e a 
antropologia, que, em vez de estabelecerem fronteiras limitantes, 
se entrelaçam e se complementam para esta análise:

Por outro lado, lemos obras escritas por literatos, e que trazem te-
mas caros à antropologia (a alteridade; as viagens; o parentesco; o 
casamento. Os conflitos; as formas narrativas orais; as formas de 
classificação; o sentimento de comunidade...) (grifo nosso)

  É nesse sentido que passaremos a observar os conceitos de 
identidade e alteridade que escolhi para a reflexão sobre Drum-
mond e eu.
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Vejamos a visão que Silva e Castelli (2014, p. 3) apresentam 
para identidade e alteridade, no artigo “A alteridade mora no co-
ração da identidade. Por uma ética pedagógica intercultural”:

Para Francesco Remoti, a identidade não é nada mais que um fato 
de decisão. De fato, modelos de identidade são construídos pelo ho-
mem em razão da carência da sua estrutura biológica, uma estrutu-
ra que necessita da cultura e da identidade para superar o próprio 
defeito. Então, o homem se constrói socialmente e através da cria-
ção da própria identidade procura responder aos próprios desejos 
e necessidades, não somente culturais e intelectuais, mas também 
afetivos e emocionais. 

No que diz respeito à alteridade, no mesmo artigo, as autoras, 
amparadas em Lévinas, afirmam:

A centralidade adotada na sua filosofia do tema da alteridade remete 
a uma crítica radical ao pensamento do Ocidente, ou seja, aquela de 
ter privilegiado a figura do “idêntico”. Para Lévinas, a cultura ociden-
tal seria baseada na redução do ser ao conhecer, no qual a realidade 
externa é objetivada e subtraída da sua singularidade ou alteridade: “o 
conhecimento consiste em ver o indivíduo não somente na sua sin-
gularidade, mas na sua generalidade, da qual somente se comunica a 
existência”. Lévinas inverte esta visão, convidando-nos a efetuar um 
percurso inverso; um trajeto de reflexão e reconhecimento de Si, não 
a partir da própria subjetividade, mas passando do Outro ao Eu.  

Conforme observamos, o conceito sobre identidade é limi-
tante para se enxergar o poeta através desse prisma. Joice Pache-
co, em Identidade cultural e alteridade: problematizações necessá-
rias, alerta sobre as questões (2007, pp. 4-5): 
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A identidade cultural do sujeito moderno apresentava-se, nesse 
contexto, estável, localizada, naturalizada. Havia lugares e compor-
tamentos próprios a cada um. O sujeito centrado da modernidade 
vivenciava sua identidade cultural nacional de maneira horizontal, 
compartilhava de uma identidade unificada e comum em torno de 
uma cultura nacional que primava pela homogeneidade, pela igual-
dade e abominava a diferença e os diferentes.

 Por tudo isso, Paulo Roberto Miranda Veras e Raimundo 
Márcio Mota de Castro, no ensaio Alteridade e identidade: uma 
perspectiva em construção (2018, p. 3), consolidam meu entendi-
mento de como apresentar Drummond, além dos meus concei-
tos: “A necessidade de pensar o sujeito contemporâneo a partir 
de sua relação com o outro se torna bastante problemática se não 
inserirmos, nessa reflexão, a questão da alteridade e a necessida-
de imediata da reconstrução de seu significado.”

 Foi essa a forma que encontrei para estabelecer um paralelo 
entre o poeta, a quem me foi confiado apresentar no curso on-li-
ne dos Estudos em Escrita Criativa, os marcos históricos do meu 
desenvolvimento pessoal, entrelaçando história de vida e a poe-
sia de Drummond.  Escolhi uma narrativa que determinasse uma 
maior compreensão do EU e do OUTRO, como aponta Leardini 
Prado (2014, p.2): “Narrativas que possibilitam a ressignificação 
da própria experiência no fazer do cotidiano, nas relações entre o 
eu e o outro, o outro e eu.” Na consciência dos conceitos apresen-
tados traço uma linha do tempo.

No meio do caminho tinha Drummond
Oh, Minas Gerais 
Oh, Minas Gerais 
Quem te conhece não esquece jamais 
Oh, Minas Gerais(canção de Tonico e Tinoco)



197

Muito antes de Carlos, conheci, na infância, Casimiro, Gon-
çalves, Ascenso, Bandeira, através de seus poemas presentes em 
um livro didático que se chamava Nordeste. Deles me recordo 
como os primeiros a me trazerem a poesia. E como meu primeiro 
poema, recordo-me de algo falando de rosas, era uma imitação 
de um poema de uma irmã mais velha, mas que rasguei... O que 
recitei primeiro foi o que toda criança na minha época era ensi-
nada: “Eu sou pequenininha, do tamanho de um botão.”

 Depois, na pré-adolescência, vieram Casimiro, Álvares de 
Azevedo, Raimundo, dois românticos e um parnasiano. Nessa 
fase, decorei meus primeiros poemas com uma prima. Os po-
emas estavam organizados em uma enciclopédia, que, naquele 
tempo, era algo como o google é para nós hoje em dia.  Ainda hoje 
sei de cor os poemas “A Valsa” e “Mal Secreto”.

 Chegando à adolescência, vieram portugueses como Camões 
e José Régio. De outras nacionalidades, os franceses Musset e 
Cécile Périn, o espanhol García Lorca, e até um padre, Antônio 
Tomás, cujo poema era recitado por minha mãe, quase como um 
vaticínio: “as esperanças vão conosco à frente e os desenganos 
vão ficando atrás” Esses foram tempos de colocar meus escritos 
num caderno, o embrião do meu primeiro livro de poemas, que 
se transformaria na coletânea Pura impressão. Também época de 
autocentramento, negação do outro, dos valores e do sofrimento 
natural com a chegada da adolescência, refletida no poema So-
mente Só, escrito aos quinze anos, presente na primeira coletânea 
(2008, p. 15):

Estou cercada de gente
Mas continuo só
Não estou contente
Há algo na garganta
Como um nó
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Veio a solidão
E mesmo com multidão
Estou só!

Acho que Carlos chegou de mãos dadas com Cecilia, ainda 
na adolescência. Mas a primeira vez que o encontrei, recordo 
até hoje o impacto de suas palavras em meu coração.  Foi na 
sala de aula do cursinho, a matéria era literatura. Foi quando 
escutei o poema “Sete faces” e duas estrofes chamaram de pron-
to minha atenção.

A primeira descrevia meu próprio sentimento perante o mundo:

Quando nasci, um anjo torto 
desses que vivem na sombra 
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.
A segunda estrofe mostra um coração de poeta que me encantou 
pela amplitude do sentir:
Mundo mundo vasto mundo, 
se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma solução. 
Mundo mundo vasto mundo, 
mais vasto é meu coração.
  
Durante o ensino médio, aumentou minha produção de po-

emas, como a de escritos do coração nas mensagens afetivas aos 
familiares. Também alargou meu interesse pela leitura de poe-
mas, bem como pelas leituras em prosa. A minha mãe recitava 
pela casa de forma bem especial, improvisando adornos, vesti-
mentas, e com tanta beleza, que acho que daí veio o embrião das 
minhas performances. Naquele tempo, havia muitos poetas na 
mídia, assim como cantores que musicavam poemas, e essas des-
cobertas inundavam meu coração. Talvez alguns prevalecessem 
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na época. Cecilia, que era a voz de mulher apontando para nossa 
fala. Vinicius estava na mídia e tinha todo aquele jeitinho de bo-
êmio que nos encantava. Ele era bem mais vivo, bem mais leve 
que Drummond, o taciturno, encerrado em casa. Eu queria ver 
a rua! Sair do ninho! Por isso não me atraía aquele poeta. Não 
queria ser como o Carlos que Drummond já apontava também 
no poema “Sete faces”:

O homem atrás do bigode 
é sério, simples e forte. 
Quase não conversa. 
Tem poucos, raros amigos 
o homem atrás dos óculos e do bigode

A imaginação povoada por tantos poetas que chegavam por 
todas as mídias e lugares. Vinham para dentro de casa através do 
rádio, da TV, dos LPs e das fitas cassete. Nos teatros, no cinema, 
nos bares. Lembro escutar, encantada, o show sobre a vida de 
Antonio Maria: Brasileiro, Profissão Esperança. Recordo a gran-
de emoção de ir ao Teatro do Parque para ver o poeta Thiago 
de Mello declamar seu “Estatuto do homem”. Foi inesquecível! 
Quanto ao Drummond, gostava de sua poesia, mas olhava-o de 
longe, como quem olha um estrangeiro... Como se ele fosse ape-
nas um poeta para se ler. Aí, chega Chico Buarque e recria “Qua-
drilha”, de Drummond. Instantaneamente, reconheço os amores 
platônicos e desencontrados da minha mocidade, através da can-
ção “A flor da idade”, a essência do poema de Drummond:

João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 
que não amava ninguém. 
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento, 
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Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 
que não tinha entrado na história.

Eram tempos de poemas cantados, recitados, vindos da rua 
para dentro de casa, que aproveitei para decorar. Estava, sem 
saber, me preparando para ser uma poeta performática, que se 
utiliza de poemas, canções e performances. Foi quando Carlos 
Drummond se instalou definitivamente em minha vida, por 
meio do poema “A palavra Minas”, que decorei ao assistir à no-
vela Dona Beija, no comercial do governo de Minas, na abertura 
da novela:

Minas não é palavra montanhosa 
É palavra abissal 
Minas é dentro e fundo 
As montanhas escondem o que é Minas. 
No alto mais celeste, subterrânea, 
é galeria vertical varando o ferro 
para chegar ninguém sabe onde. 
Ninguém sabe Minas. 
A pedra 
o buriti 
a carranca 
o nevoeiro 
o raio 
selam a verdade primeira, 
sepultada em eras geológicas de sonho. 
Só mineiros sabem. 
E não dizem nem a si mesmos o 
irrevelável segredo
chamado Minas.
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  Fui assim consolidando meu gosto por poemas. Comecei 
recolhendo livros em casa, adquirindo e ganhando de presente 
coletâneas. Foi quando comprei uma de Drummond na Livraria 
Livro Sete. Recordo o título: Antologia poética. A capa era azul 
com letras grandes brancas...ou era branca com as letras azuis? O 
tempo passou, a vida se encarregou de levar, por um longo perí-
odo, a poesia para longe da minha vida, pelas obrigações de dona 
de casa e profissional.  Restaram ainda em minhas mãos as cole-
tâneas, que lia de vez em quando e decorava alguns poemas que 
chamassem minha atenção. Não sei onde foi parar aquele livro. 
Bem pode ter ido embora, por engano, na partilha dos livros... 
naquele tempo de mudanças, em outro poema de Drummond, 
musicado por Paulo Diniz, escutado lá no passado, e que come-
çou a fazer tanto sentido. Tempo em que me perguntava sobre 
meu destino e a canção reverberava tão forte em mim, a perfor-
mance de um tempo na poesia de Drummond E agora, José?

Com a chave na mão 
quer abrir a porta, 
não existe porta; 
quer morrer no mar, 
mas o mar secou; 
quer ir para Minas, 
Minas não há mais. 
José, e agora?
Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse 
a valsa vienense, 
se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse... 
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Mas você não morre, 
você é duro, José! 
 
Sozinho no escuro 
qual bicho-do-mato, 
sem teogonia, 
sem parede nua 
para se encostar, 
sem cavalo preto 
que fuja a galope, 
você marcha, José! 
José, para onde?

Como tudo passa, muito tempo depois, pude compreender 
minha dor, na dor alheia se misturando. Também observava a 
nossa unidade espelhada pela natureza, quando escrevi o poema 
Somos flores, constante do livro Querido diário peregrino:

Neste mundo
Somos flores
Delicadas
Grandes 
Pequenas
Coloridas
Diversificadas
Pelos canteiros da vida
Precisamos ser
Cuidadas
Protegidas
Jamais despedaçadas!
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Foi no tempo pedregoso que percebi o quanto foi bom ter poe-
mas para escrever e recitar. Uma verdadeira catarse!  E como Car-
los, também iria ser gauche na vida, saindo de casa para o mundo 
poético. Ainda hoje, quando recordo dessa época difícil, na meia-
-idade, mesmo o tempo passado, somente outro poema de Drum-
mond pode exprimir meu sentimento, No meio do caminho:

No meio do caminho tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
Tinha uma pedra 
No meio do caminho tinha uma pedra
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
Na vida de minhas retinas tão fatigadas 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
Tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
No meio do caminho tinha uma pedra

Como foi bom um tropeção que me fez procurar outras pai-
sagens e voltar para a casa de meus sonhos! O entendimento sur-
giu, depois de uma longa jornada. Foi quando escrevi o poema 
Gaitas no meu caminho, do livro Um coração que canta, escrito 
no final da viagem pelo caminho de Santiago:  

Gaitas galegas
Por todo o caminho
Um som da alma saindo
Pelos pés

Gaitas galegas
No meu caminho
Cantando para mim:
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“É isso que tu és
Não percebes?”

Gaitas alegas
Mostrando-me assim
Apenas simples
Leve
Solta
E alegre!

Hoje, após um longo caminho, após alguns livros publicados, 
após muitas performances realizadas, sinto a alegria de dizer que sou 
um pouco de todos esses poetas que me encantam ainda hoje. Sinto 
que também ocupei meu lugar no mundo. Hoje sou poeta e da casa 
para a rua, da rua para a casa, sou feliz. Meu gosto por estilos de 
poemas foi variando ao longo do tempo. Para cada estágio da vida 
tenho meu poeta preferido.  Cada dia conheço mais poemas e poetas 
e gosto de muitos. Atualmente, tenho uma queda pelos orientais: o 
poema gosto do vinho de Omar Kayam, os devocionais de Kabir, 
Lala, Hazin Inayat, Ibn Arabi e Rumi! O zen de Rikkyu. E tantos 
poemas chegam diariamente de tantos e tantas poetas, de tantos lu-
gares, e também, tão próximos a mim, até mesmo na convivência. 
Noto somente que Drummond permanece ao longo do tempo, como 
se conduzisse o fio de minha vida. Na atualidade, lendo seus versos, 
percebo que ele vem me acompanhando por muito tempo e vem se 
atualizando em mim.  Como agora, quando estou conjugando o ver-
bo amar, noto esse lado zen em Carlos, em seu poema Amar:

Que pode uma criatura senão, 
entre criaturas, amar? 
amar e esquecer, amar e malamar, 
amar, desamar, amar? 
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sempre, e até de olhos vidrados, amar? 
Que pode, pergunto, o ser amoroso, 
sozinho, em rotação universal, 
senão rodar também, e amar? 
amar o que o mar traz à praia, 
o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, 
é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia? (...) (grifo nosso) 

Neste ano, li partes de um diário íntimo de Drummond, pu-
blicado por seu neto, com o nome Carlos Drummond de Andrade, 
Uma forma de saudade, páginas de diário e senti como foi triste 
participar do desaparecimento de cada um de seus familiares e 
amigos. Havia algo naquele registro como se quisesse guardar 
um pouco dos seus... Logo neste ano, em que perdi dois irmãos, 
pude experimentar melhor o sentimento de Carlos, encontrando 
assim sintonia com o homem e aquela experiência, só definida 
em trechos do poema Memória (2017, p.169):

Amar o perdido
Deixa confundido
Esse coração.
(...)
Mas as coisas findas,
Muito mais que lindas,
Essas ficarão.

Neste ano, também, constatei seu lado erótico ao participar 
de um grupo formado por Elba Lins, e achei muita graça no po-
ema Mão visionária, do livro Nova reunião, 23 livros de poesia 
(2009, pp. 196-197), uma mão boba chamada de mosquitinho 
que entrava saia adentro da moça.  Um pouco de mim encontrei 
no erotismo meio moleque de Drummond, e me diverti!
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 Agora, ao comprar uma antologia organizada por ele, Anto-
logia poética Carlos Drummond de Andrade, pela Companhia das 
Letras (2020), penso: que maravilha ter esse livro! Não sei onde 
está aquela antiga... mas sei que essa chega completa. Encontro 
o poema Convívio (2020, p.88) que me ensina algo mais sobre o 
outro dentro de nós:

Cada dia que passa incorporo mais esta verdade, de que eles 
[não vivem senão em nós
E por isso vivem tão pouco; tão intervalado; tão débil.
Fora de nós é que talvez deixaram de viver, para o que se chama
[tempo.

 Deixo a antologia e retomo o primeiro livro que ele publi-
cou: Alguma poesia, para entender o poeta, e percebo que lá já 
está Carlos, inteiro! Comprovo o quanto ainda tem a me ensinar 
também o escritor Carlos Drummond de Andrade. Eu, que ago-
ra vivo mais em casa do que na rua, quero poder ter o mesmo 
discernimento que ele quando escolheu parar o trabalho de co-
lunista do Jornal do Brasil, numa crônica intitulada Ciao, em 29 
de setembro de 1984:

E é por admitir esta noção de velho, consciente e alegremente, que 
ele hoje se despede da crônica, sem se despedir do gosto de manejar 
a palavra escrita, sob outras modalidades, pois escrever é sua doença 
vital, já agora sem periodicidade e com suave preguiça. Ceda espaço 
aos mais novos e vá cultivar o seu jardim, pelo menos imaginário.

Talvez, ao envelhecer, compreenda bem melhor o Carlos que 
sempre foi o poeta Drummond. Acho que a lembrança que le-
varei no coração será sempre a do poema Sete faces, o primeiro 
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que escutei. Porque, para mim, é o que representa a vastidão do 
alcance poético do grande poeta Carlos Drummond de Andrade.

Hoje, aos sessenta e dois anos, distingo melhor Drummond e 
constato o quanto esteve presente em minha vida. Ao olhar para 
trás, para os livros que li, os que publiquei, os poemas que recitei, 
pelo vasto mundo que pude conhecer, pela casa que é um lar, 
pelo outro que me enriquece e me ensina, me aproprio da frase 
deste grande poeta, ao encerrar sua última crônica, que define o 
maior sentimento para quem escreve: Aos leitores, gratidão, essa 
palavra-tudo.

Recife, 23 de outubro de 2020.

Epílogo
Chego aos sessenta e três anos este ano, observando, através do 
relato memorialista, baseando minha análise no limiar entre a 
antropologia e a literatura, trazendo como fio condutor a vivên-
cia poética, posso compreender que completo meu aprendizado, 
concluindo em consonância com a afirmação de Márcia Alexan-
dra Leardine e Guilherme do Val Toledo do Prado (2014, p. 73):

A identidade se constrói e afirma-se com o tempo, com a experi-
ência de vida, com nossas histórias, com nossas memórias e reflete 
nos processos de assimilação e distinção de nosso próprio território 
ou a um grupo particular. Memória, identidade e alteridade estão 
indissoluvelmente ligadas. (grifo nosso)

Dessa forma, pude constatar a influência do poeta em minha 
vida e entender o quão foi importante rever minha trajetória 
através de Drummond e compreender o outro (Carlos) ali na mi-
nha frente. Nesse caminho fronteiriço, reaprender a essência da 
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poesia que venho perseguindo, observando o outro sem a ideias 
pré-concebidas sobre o que seja  um homem, um poeta e o fazer 
poemas, encontrando as respostas dentro e fora de mim.

Por isso, refaço meu conceito sobre o poeta (Drummond) e 
não julgo mais o homem (Carlos). Recebo a sua poesia como 
representações de vida compartilhada. Ao rever minha opinião 
sobre Carlos Drummond, me aproprio de uma frase que ele uti-
lizou para expressar o novo conceito sobre Machado de Assis: “A 
um bruxo com amor: outros leram da vida um capítulo, tu leste 
o livro inteiro.” Assim, também, compreendi a abrangência da 
poesia de Drummond.

Não tive intenção de reforçar minha identidade na retrospec-
tiva poética abordada. Apenas percorri uma linha de tempo de 
minha história com a poesia, entrevendo o outro Carlos Drum-
mond, por meio de alguns de seus poemas, porque entendo 
como verdade o que afirma Jöel Candau, em seu livro Memória e 
identidade (2019, p.31): 

Se admitirmos que os seres humanos não são “indivíduos” atomi-
zados, “criando suas identidades e perseguindo seus objetivos in-
dependentes uns dos outros”, reconhecemos ao mesmo tempo que 
a sociedade existe. É necessário então supor que os sujeitos são ca-
pazes de se comunicar entre eles e acessar, assim, um “compartilha-
mento mínimo do trabalho de produção de significações”.

Ao partir nessa viagem de mim para Carlos pude entender o 
que expressa Roger Bastide, em seu artigo “A propósito da poesia 
como método sociológico” (1977, p.75-82): “A expressão poética 
me parece mais apropriada que qualquer outra para forçar o lei-
tor a viver na experiência comunitária, juntando assimilar à com-
preensão lógica, que alcança a sua inteligência, um sentimento 
direto, uma compreensão mais íntima.” 
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Complementando essa ideia, T.S. Eliot (2015, p. 42), em O uso 
da poesia e o uso da crítica, afirma: “A existência do poema está 
em algum lugar entre o escritor e o leitor.” Foi nesse sentido que 
busquei olhar o outro, naquilo que é tão verdadeiro que toca em 
mim, como certos poemas de Drummond, apesar das distinções 
de gênero, idade, experiência de vida, temporalidade etc. que nos 
afastava. Portanto, a linha de tempo traçada era a busca do outro.

Além do mais, Octavio Paz, em seu livro A busca do presente 
(2017, p. 24), aponta para o papel do poeta perante a humanidade 
quando diz: “Seu testemunho mais que um simples testemunho: 
é uma revelação de uma experiência da qual todos os homens 
participam (...) (grifo nosso).” Foi esse o sentimento que tive ao 
escrever o poema “Miragem da Vida”, que se encontra no livro 
Sessenta e um poema para uma vida (2019, p. 71)

Refletindo o vidro
A paisagem
Um olhar
Sobre o mundo
Tudo tem nexo
Assim somos também
Como num espelho
Puro reflexo

Há algo maior que nos une além de nossa identidade e que 
nos aproxima do outro e da própria natureza. A poesia traz esse 
sentimento abrangente que apresentamos e que é corroborado por 
Edgar Morin em A fonte da poesia (1977, p.71): “O fim da poesia é 
nos colocarmos em estado poético.” Foi este estado que encontrei 
já enraizado no primeiro livro de Drummond no poema Poesia 
(2010, p. 83):
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Gastei uma hora pensando um verso
que a pena não quer escrever.
No entanto ele está cá dentro
inquieto, vivo.
Ele está cá dentro
E não quer sair.
Mas a poesia deste momento
Inunda minha vida inteira. (grifo nosso)

A percepção do vazio presente no poema de Drummond que, 
inclusive, intitula Poesia, Rubem Alves, em Lições de feitiçaria 
(2010, p. 128), também reforça esse entendimento: “A poesia é a 
linguagem daquilo que não pode ser dito.” Um vazio de palavras 
que encontramos no livro CH’I energia vital, de Michael Page 
(1988, p. 61), que conclui: “Portanto, o ‘vazio’ ou o ‘apenas suge-
rido’ é a característica de todas as formas de arte, representando 
a incerteza, a imprecisão e o obscuro futuro que constituem ca-
racterísticas da vida em geral.” 

Da mesma forma, reforça Alan Watts no livro O que é o Tao 
(2009, p. 51), ao dizer que: “(...) a experiência é algo totalmente 
distinto das palavras” e ainda complementa (idem, p. 54): “O Tao é 
a arte de sentir nosso ser em nossa própria natureza.” Por isso, ima-
gino que aprender a viver em conformidade com o curso da natu-
reza, escrevendo poemas que destaquem o essencial da vida, seja o 
caminho que tanto busco e que aqui denomino de Tao da poesia!

O fato é que, ao acompanhar e testemunhar uma vida inteira de 
poesia, fiz a descoberta da comunhão com o outro e com a própria 
existência. Talvez, um dia, possa chegar ao que chamo de Tao da 
poesia. Por hoje, a poeta menor, abarca o sentimento do mundo, 
no fundo do coração, e como rima, através da poesia de Carlos 
Drummond de Andrade, pois mais vasto é aquele coração. ♥

Recife, 3 de agosto de 2021
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Travessia

https://www.youtube.com/watch?v=tBa2Z28oPRU211

Estamos chegando ao fim do nosso curso on-line Estudos em Es-
crita Criativa 2021 – Os mundos de dentro. Tanto chão percor-
remos, em tantas veredas mergulhamos e nos sentimos maiores, 
melhores, quem sabe na escritura, ao menos na leitura de escri-
toras e escritores brasileiros maravilhosos.

E hoje inauguramos o décimo primeiro dos doze módulos do 
curso. Parece que o cantor e compositor mineiro Milton Nascimento 
captou o romance de mais de seiscentas páginas que terminei de reler 
ontem, 22 de maio de 2021, novamente antecipada em seis meses à 
leitura que você, escriba, faz dos meus textos, das minhas videoaulas. 

Parece que Milton Nascimento captou a obra-prima que é 
Grande sertão: veredas,212 de João Guimarães Rosa, e que, ousa-
damente, venho destrinchar as técnicas, facilitar caminhos, per-
correr as veredas estreitas desse grandioso romance que, além 
de representar a inteira vida do autor, resume tudo quanto apre-
endemos nos quase vinte módulos de curso on-line desde 2020.

Mas vejamos por quê.

211 Travessia, em Travessia, 1967, de Milton Nascimento e Fernando 
Brant, com arranjos de Luiz Eça.

212  ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 19ª ed. Prefácio de 
Paulo Rónai. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

https://www.youtube.com/watch?v=tBa2Z28oPRU
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João Guimarães Rosa nasce em 27 de junho de 1908,213 na 
cidade de Cordisburgo, entre Curvelo e Sete Lagoas, nas imedia-
ções da Gruta do Maquiné. Filho de dona Francisca Guimarães 
Rosa (dona Chiquitinha) e Florduardo Pinto Rosa (seu Fulô), 
cresce na venda do pai, anexa à casa onde nasceu (hoje o Museu 
Casa Guimarães Rosa), escutando as estórias dos vaqueiros, ja-
gunços, do sertão, e que irão perdurar pela vida inteira, sendo o 
tema central de sua obra.

Além da facilidade com o aprendizado de inúmeras línguas 
(inicia com o francês, holandês e alemão, aos nove anos), Rosa 
navega por diversos gêneros literários, inclusive a poesia, e rece-
be, em 1936, o primeiro lugar no Concurso Literário da Acade-
mia Brasileira de Letras com o livro de poemas Magma – gênero 
que é também transposto para a obra que escolhemos nos debru-
çar no módulo 11 do nosso curso. 

Conhece diversos escritores de Os mundos de dentro: Carlos 
Drummond de Andrade, que estudou no mesmo Colégio Arnal-
do, em Belo Horizonte; Graciliano Ramos, de quem recebe crí-
ticas ferrenhas pela primeira versão do livro de contos Sagarana 
(Graciliano aprova a versão final); e Ferreira Gullar, que, como 
outros escritores, achava a linguagem de Grande sertão: veredas 
hermética. Foi amigo de Manuel Bandeira e admirado por Clari-
ce Lispector (a Clarice dos Estudos em Escrita Criativa On-line 
2020, no módulo sobre o Brasil).

Mas o que realmente importa para este breve artigo sobre a 
magnífica e monstruosa obra-prima de mais de seiscentas pági-
nas é encontrarmos diversas das técnicas abordadas em nosso 
curso, e ser o livro que Guimarães Rosa construiu a vida in-
teira, quer seja na escuta dos causos na venda de seu Fulô e 

213 Todas as informações biográficas do autor estudado neste módulo fo-
ram retiradas de Veredas de Viator. In Cadernos de Literatura Brasileira 
– João Guimarães Rosa. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2006. 
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nas cartas-entrevistas trocadas pela vida afora com o pai, quer 
seja na transmutação de personalidades reais em personagens 
ficcionais (coronel Hermógenes, de João Pinheiro; coronel Ri-
cardo Gregório, de Curralinho, hoje Corinto; coronel Ornelas, 
de Goiás), quer seja na criação de uma nova língua (lembra-
mos o módulo 9 com Mário de Andrade), muito próxima ao 
inconsciente, convergindo línguas do mundo inteiro em uma 
linguagem que se encontra por trás das palavras, além dos sig-
nificados, e que nos faz sair maiores e melhores depois da nossa 
imersão e profunda leitura. 

Como escrever uma biografia romanceada 
João era fabulista?

fabuloso?
fábula?

Sertão místico disparando
no exílio da linguagem comum?214

Comecemos por entrevistas. Um caderno de anotações, o 
tempo inteiro. Assim é o personagem oculto – rapaz da cidade 
grande, culto – que Guimarães representa e se coloca como inter-
locutor do velho Riobaldo, antigo jagunço, apelidado de Tatarana 
– lagarta-de-fogo – ou Urutu Branco – uma serpente perigosa.

Nas anotações feitas durante a viagem pelo sertão de Minas 
Gerais em maio de 1952, Guimarães colhe material prolixo para 
preencher a sua bíblia ou tentar responder à pergunta principal 
da sua obra – e quem sabe da vida inteira: o Diabo existe?

Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do 
homem – ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto, 

214 ANDRADE, Carlos Drummond de. Um chamado João.” In ROSA, 
João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 11, itálico nosso.  
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por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum! – é o que 
digo. O senhor aprova? Me declare tudo, franco – é a alta mercê que 
me faz: e pedir posso, encarecido. Este caso – por estúrdio que me 
vejam – é de minha certa importância. Tomara não fosse... Mas, não 
diga que o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa dele?! 
Não? Lhe agradeço! Sua alta opinião compõe minha valia.215

 
Na vida real, Rosa estrutura bem o romance (assim como su-

gerem Assis Brasil e Raimundo Carrero no módulo 9) também 
através de entrevistas e pede, inúmeras vezes, que o pai envie de-
talhes sobre o sertão que ele irá revisitar no ano sabático de 1952. 

[...] apesar de estar nesta cidade [Chamonix, Suíça] tão ambicionada 
e disputada, sonho com o dia em que voltarei ao Brasil, daqui a 4 
anos, para então tirar o meu ano de licença-prêmio, e consagrá-lo a 
viajar pelo interior de Minas: descer o rio das Velhas em canoa, ir a 
Paracatu, e outras excursões.216

Guimarães usa o recurso do refrão – vide Edgar Allan Poe, 
em  A filosofia da composição, que estudamos nos módulos 2, 3 e 
9 de Os mundos de dentro – quando repete, ad infinitum, “Viver 
é muito perigoso” e “O diabo na rua, no meio do redemoinho...”.

Vai costurando a construção de um romance caudaloso, cau-
sando-nos a impressão que o faz à medida que vai escrevendo 
por meio do alter ego do rapaz da cidade grande que escuta Rio-
baldo, assim como o fazer-fazendo do nosso Mário de Andrade, 
do módulo 9, no seu Amar, verbo intransitivo: idílio.

215 ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 26.  
216 ROSA, João Guimarães. Op. cit., 2006, p. 26, colchetes com o nome 

da cidade nossos.  
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Estou contando fora, coisas divagadas. No senhor me fio? Até-que, 
até-que. Diga o anjo-da-guarda... Mas, conforme eu vinha: depois 
soube, que mesmo os soldados do Tenente e os cabras do Coronel 
Adalvino remitiram de respeitar o assopro daquele Joé Cazuzo. E 
que esse acabou sendo o homem mais pacificioso do mundo, fabri-
cador de azeite e sacristão, no São Domingos Branco. Tempos!217

Apresenta os personagens, contextualizando-os nos aconteci-
mentos futuros, para que não nos percamos no labirinto da leitura.218  

Banda desta mão, o Alaripe: soubesse o senhor o que é que se preza, 
em rifleio e à faca, um cearense feito esse! Depois mais: o João Nona-
to, o Quipes, o Pacamã-de-Presas. E o Fafafa – este deu lances altos, 
todo lado comigo, no combate velho do Tamanduá-tão: limpamos 
o vento de quem não tinha ordem de respirar, antes esses desrode-
amos... O Fafafa tem uma eguada. Ele cria cavalos bons. Até um 
pouco mais longe, no pé-de-serra, de bando meu foram o Sesfrêdo, 
Jesualdo, o Nelson e João Concliz. O Triol... E não vou valendo?219

Podemos supor que o tema central do romance é o amor im-
possível pelo jagunço Reinaldo/Diadorim. Ou a luta entre o bem e 
o mal, que não precisa necessariamente nenhum dos lados vencer. 
Ou mesmo a reconstrução da memória. Ou então a imensidão que 
o sertão é, sertão que não se categoriza nem para o bem nem para 
o mal, nem para Deus nem para o Diabo, no meio do redemoinho.  

217 ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 37.  
218 É interessante descobrir, na infância, o hábito da leitura em voz alta 

ritmada, batendo nas páginas dos livros com dois pauzinhos, e que 
Rosa levará para a vida adulta nas leituras de trechos de seus livros 
em construção para os amigos.  

219 ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 40.  
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Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente se for-
ma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso...220

[...]
O amor, já de si, é algum arrependimento. Abracei Diadorim, como 

as asas de todos os pássaros. Pelo nome de seu pai, Joca Ramiro, eu ago-
ra matava e morria, se bem.221

[...]
Assim é que digo: eu, que o senhor já viu que tenho retentiva que 

não falta, recordo tudo da minha meninice. Boa, foi. Me lembro dela 
com agrado; mas sem saudade. Porque logo sufusa uma aragem dos aca-
sos. Para trás, não há paz.222

[...]
A gente vive repetido, o repetido, e, escorregável, num mim minuto, 

já está empurrado noutro galho. [...] o real não está na saída nem na 
chegada, ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.223

[...]
O mal ou o bem, estão é em quem faz; não é no efeito que dão.224

O zigue-zague da narrativa do presente para o passado, do 
passado para o futuro, que o velho Riobaldo derrama para o jo-
vem da cidade grande, que também nos representa, nós, amantes 
e desejantes da leitura e da escritura, se parece, e muito, com a 
técnica das associações livres que nos fala o pai da Psicanálise, 
Sigmund Freud.

Estou contando ao senhor, que carece de um explicado. Pensar mal 
é fácil, porque esta vida é embrejada. A gente vive, eu acho, é mesmo 

220  ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 41.  
221  ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 57.  
222  ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 58.  
223  ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 80, colchetes nossos.  
224  ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 113.  
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para se desiludir e desmisturar. A senvergonhice reina, tão leve e 
leve pertencidamente, que por primeiro não se crê no sincero sem 
maldade. Mas ponho minha fiança: homem muito homem que fui, 
e homem por mulheres! – nunca tive inclinação pra os vícios de-
sencontrados. Repilo o que, o sem preceito. Então – o senhor me 
perguntará – o que era aquilo?225

E parece que escutamos as canções-poesias de Vinicius de 
Moraes, lá no módulo 5, ecoando nas cantigas de “se viajar e can-
tar, guerrear e cantar” dos jagunços de Guimarães.

“Olerereêe, baiana...
Eu ia e
não vou mais:
Eu faço que vou lá dentro, oh baiana, 
e volto
do meio
p’ra trás...”226

Guimarães nos confirma a dificuldade da transmutação da 
realidade, quer seja do passado, quer seja do presente, para a 
narrativa ficcional ou não ficcional, como vimos nas crônicas de 
Hilda Hilst no módulo 8 de 2021.

Ah, mas falo falso. O senhor sente? Desmente? Eu desminto. Contar 
é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que se já passaram. Mas 
pela astúcia que têm certas coisas passadas – de fazer balancê, de se 
remexerem dos lugares. O que eu falei foi exato? Foi. Mas teria sido? 

225 ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 162.  
226 ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 193, itálico da edição.  
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Agora, acho que nem não. São tantas horas de pessoas, tantas coisas 
em tantos tempos, tudo miúdo recruzado.227

Rosa nos ensina, com seus zigue-zagues entre o futuro, o pas-
sado e o presente, aquilo que Assis Brasil confirma em suas ofici-
nas literárias em ambiente acadêmico desde 1985: que podemos 
saber, no início da leitura, o fim de um romance, para irmos apre-
endendo como o escritor construiu a sua história e alargarmos a 
nossa escrita.

As nove [léguas]. Com mais dez, até à Lagoa do Amargoso. E sete, 
para chegar numa cachoeira no Gorutuba. E dez, arranchando en-
tre Quem-Quem e Solidão; e muitas idas marchas: sertão sempre. 
Sertão é isto: o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a 
rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera; digo.228

Ou mesmo, apesar do labiríntico romance de Rosa não pos-
suir capítulos, os avisos durante o texto nos lembram daqueles 
seriados mainstream, quando ao final de um episódio antecipa o 
que irá acontecer mais adiante na história, ou faz uma retrospec-
tiva do episódio anterior, assim como o autor do módulo 6, Jorge 
Amado, no seu Gabriela, cravo e canela. 

Mas foi nesse lugar, no tempo dito, que meus destinos foram fecha-
dos. Será que tem um ponto certo, dele a gente não podendo mais 
voltar para trás? Travessia de minha vida. Guararavacã – o senhor 
veja, o senhor escreva. As grandes coisas, antes de acontecerem. 
Agora, o mundo quer ficar sem sertão. Caixeirópolis, ouvi dizer. 

227 ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 200.  
228 ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 302, colchetes nossos.  
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Acho que nem coisas assim não acontecem mais. Se um dia aconte-
cer, o mundo se acaba. O senhor vá escutando.229

O romance como se fosse um grande círculo. Ou melhor, o 
símbolo do infinito ao fim do livro, e os ciclos que se fecham, por 
exemplo, o da noiva de Riobaldo, Otacília.

O que lembro, tenho. Venho vindo, de velhas alegrias. A Fazenda 
Santa Catarina era perto do céu – um céu azul no repintado, com as 
nuvens que não se removem. A gente estava em maio. Quero bem a 
esses maios, o sol bom, o frio de saúde, as flores no campo, os finos 
ventos maiozinho.230

[...]
E que, com nosso cansaço, em seguir, sem eu nem saber, o roteiro 
de Deus nas serras dos Gerais, viemos subindo até chegar de re-
pente na Fazenda Santa Catarina, nos Buritis-Altos, cabeceira de 
vereda. Que’s borboletas! E era em maio, pousamos lá dois dias, 
flôr de tudo, como sutil suave, no conhecimento meu com Otací-
lia. O senhor me ouviu. Em como Otacília e eu ficamos gostando 
um do outro, conversando, combinados no noivável, e na sobre-
manhã eu me despedi, ela com sua cabecinha de gata, alva no topo 
da alpendrada, me dando a luz de seus olhos; e de lá me fui, com 
Diadorim e os outros.231

As repetições em Grande sertão, para não nos perdermos na 
leitura do romance caudaloso (como se fosse o menino Guima-
rães lendo em voz alta com os dois pauzinhos), não vêm apenas 
nos refrões (como vimos com Edgar Allan Poe), ou mesmo nos 

229  ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 305.  
230  ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, pp. 204-205.  
231  ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 323.  
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ciclos que se fecham (como vimos no exemplo acima), mas vêm 
em “acrescentações”, como podemos ver no exemplo abaixo.

Deram um tiro, de rifle, mais longe. O que eu soube. Sempre sei 
quando um tiro é tiro – isto é – quando outros vão ser. Deram mui-
tos tiros. Apertei minha correia na cintura. Apertei minha correia 
na cintura, o seguinte emendando: que nem sei como foi. Antes de 
saber o que foi, me fiz nas minhas armas. O que eu tinha era fome. O 
que eu tinha era fome, e já estava embalado, aprontado.232

E o presente da escrita deste breve artigo, em 24 e 25 de maio 
de 2021, em um café na praça de Casa Forte, Recife – PE, sendo 
adivinhado, contexto (a pandemia de Covid-19 no mundo) e es-
trutura (o calor recifense no café de Casa Forte), pelo segundo 
escritor mineiro do nosso curso.

Fazia fole de calor. Mas, entre as vertentes, no Corguinho rabo se-
relepe que passamos, de beiras de terra preta, só os animais foram 
que beberam a toda sede: que, nós, mesmo da água corrente a gente 
receava. Donde é que decorre a peste? Até o ver o ar. A poeira e 
miséria. Azul desbotado poído, sem os realces. O sol carregando de 
envelhecer antesmente as folhagens – o começo do mês de junho já 
dava parecença de alto fim de agosto.233

  A biografia romanceada de um jagunço que João Guimarães 
Rosa pesquisou exaustivamente a vida inteira, ou colhendo as es-
tórias do pai nas cartas-entrevistas que recebia enquanto viajava 
como diplomata pelo mundo afora, ou experimentando na pele 
(e anotando em suas cadernetas) a vivência no cenário do livro, é 

232 ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 340, sublinhado 
nosso.  

233  ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, pp. 407-408.  
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uma metáfora da elaboração do trauma pela contação da própria 
história, que vimos com Márcio Selligman-Silva no módulo 4 so-
bre Graciliano Ramos.

Tudo isto, para o senhor, meussenhor, não faz razão, nem adianta. 
Mas eu estou repetindo muito miudamente, vivendo o que me fal-
tava. Tão mixas coisas, eu sei. Morreu a lua? Mas eu sou do sentido 
e reperdido. Sou do deslembrado. Como vago vou. E muitos fatos 
miúdos aconteceram.
Conforme foi. Eu conto; o senhor me ponha ponto.234

Mais uma casa mineira
A Casa dos Tucanos aguentava as batalhas, aquela casa tão vasta 

em grande, com dez janelas por banda, e aprofundada até em pedras 
de piçarrão a cava dos alicerces. A Casa acho que falava um falar – 

resposta ao assovioso – a quando um tiro estrala em dois, dois.
[...]

A minha terra era longe dali, no restante do mundo.  
O sertão é sem lugar.235 

O Museu Casa Guimarães Rosa fica na avenida Padre João, 744, 
em Cordisburgo – a cidade do coração –, bem diante de uma es-
tação de trem, como se adivinhando o futuro de Joãozito: viajar 
o mundo inteiro, principalmente a sua Minas Gerais. O Museu 
Casa é constituído pela casa onde Guimarães nasceu e morou 
até os nove anos – com acervo de fotos, coleção com as ilustres 
gravatas-borboleta, aproximadamente setecentos documentos 
textuais, toda a obra literária, originais manuscritos ou datilogra-
fados, matrizes de xilogravuras usadas em livros, espada, bainha 

234 ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, p. 546.  
235  ROSA, João Guimarães. Op. cit., (1956 in) 2001, pp. 369 e 370, itálico 

nosso.  
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e diploma da Academia Brasileira de Letras, máquina de escre-
ver, rascunhos de trabalhos e outros objetos pessoais –, e a venda 
do pai, seu Fulô, em anexo. E, como afirmamos no módulo 10 
sobre Carlos Drummond de Andrade, no Museu Casa podemos 
escutar trechos dos livros de Guimarães na boca dos jovens ado-
lescentes miguilins. 

Em 2009, na companhia de uma amiga da época, percorri o 
Circuito Guimarães Rosa, formado por onze municípios (doze 
se contarmos com Cordisburgo): Araçaí, Buritizeiro, Corinto, 
Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Morro da Garça, Pirapora, Pre-
sidente Juscelino, Pompéu e Ponto Chique – que se localizam na 
confluência de três mesorregiões do estado: norte, central e me-
tropolitana de Belo Horizonte.

É uma experiência indescritível. Ou melhor, as palavras 
de Guimarães impregnadas das e nas cidades em que viveu 
e percorreu na infância e vida adulta provocaram a escrita 
de “Oráculo”, texto apresentado no módulo sobre o Brasil dos 
Estudos em Escrita Criativa 2020.

Na ida a Três Marias, pedi a Adélcio para dirigir. Ele me guiando, ele 
me dizendo o certo e o errado e de tanto ouvir decorei seus passos, 
ensinei seu nome.
A chapada. Os buritis. De um instante ao outro todo o mistério se reve-
lava e o que era depois virou presente. As flores guardei para devolver 
a Laura que me disse antes quem realmente eu era e ainda nem sabia.
Fotos, fotos, fotos. E não dá para captar o meu sentimento de sertão.
– Não vai dar dez minutos e o São Francisco chega.
O mar doce. Pedi em nome do Pai que Ele me batizasse novamente: 
não acredito que tenho as coisas que desejo, mas tenho o meu desejo 
nas coisas. Sorri com o frio da água na nuca, os pés descalços, a calça 
jeans suspendida até os joelhos. De joelhos me refiz e o homem novo 
levantou-se das pedras e sobre as pedras edificou o seu caminho.
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E se Manuelzão não quisesse me receber em Andréquicé? Um novo 
João a ele perguntava, para entre a barba longa suspirar-lhe algum 
segredo? Quicé de André, quiçá de Maria. Quem sabe do João que 
sabia que ele não sabia?236 

 E nos preparando para o encontro virtual do módulo 11, fa-
zemos a mesma pergunta do advogado, mestre em Letras (UFR-
GS), doutor em Escrita Criativa (PUCRS) e escritor gaúcho Gus-
tavo Melo Czekster, no ensaio teórico do seu A nota amarela: 

– Devo ser o/a Autor/a do romance que imaginei?

Ser o Autor de um livro? É executar um salto de fé. Sem a intenção 
de adentrar muito no campo da filosofia, pego emprestada de Sören 
Kierkegaard a noção de “salto de fé” com o intuito de ilustrar essa 
afirmativa: para o filósofo dinamarquês, o homem que se encontra 
no estádio ético da existência pode passar para o estádio religioso 
através de um “salto de fé”, um arremessar em direção ao desconhe-
cido confiando que a salvação estará lhe esperando.237

– Saltemos. 

Filmes sobre João Guimarães Rosa 
e a Escrita Criativa
1) Grande sertão: veredas – Minissérie da Rede Globo (1985): 
https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/minisseries/
grande-sertao-veredas/.

236  TENÓRIO, Patricia Gonçalves. Oráculo. In Diálogos. In 7 por 11. Re-
cife: Raio de Sol, 2019, pp. 263-264.

237  CZEKSTER, Gustavo Melo. A nota amarela: seguida de “Sobre a es-
crita – um ensaio à moda de Montaigne”. Porto Alegre, RS: Zouk, 
2021, p. 133.

https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/minisseries/grande-sertao-veredas/
https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/minisseries/grande-sertao-veredas/
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2) Guimarães Rosa | TV Cultura: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=MUgLZ4euUzI. 
3) Conhecendo museus | Episódio 8 | Museu Casa Guimarães 
Rosa: https://www.youtube.com/watch?v=jxuZ6sioA5k.  

Exercício de desbloqueio 

Dando continuidade ao exercício de desbloqueio do módulo 9 
sobre Mário de Andrade, apresentem, por meio de entrevistas, 
fotografias, vídeos, podcasts, a estrutura de um romance (auto)
biográfico ou (auto)biografia romanceada, seguindo as sugestões 
de João Guimarães Rosa estudadas por nós em Grande sertão: 
veredas no módulo 11 do nosso curso, que se aproxima do fim, 
Os mundos de dentro.

https://www.youtube.com/watch?v=MUgLZ4euUzI
https://www.youtube.com/watch?v=MUgLZ4euUzI
https://www.youtube.com/watch?v=jxuZ6sioA5k
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O escritor como esfinge:
alguns apontamentos sobre 
o método de escrita de João 

Guimarães Rosa 
Gustavo Melo Czekster

Em tempos nos quais basta escrever um ou dois livros de rela-
tivo sucesso para subitamente um autor ou autora ser alçado à 
categoria de “voz da nova geração” e dar longas entrevistas ou 
palestras detalhando o seu modus operandi na hora de construir 
um texto literário, soa quase inverossímil que um dos maiores es-
critores brasileiros tenha deixado pouquíssimos detalhes sobre a 
disciplina ou o método que usava na hora de escrever. O escritor 
mineiro João Guimarães Rosa (1908-1967), autor de oito obras, 
entre as quais se destacam Corpo de baile, Sagarana e aquele que 
é um dos mais importantes livros da literatura brasileira e lusófo-
na, Grande sertão: veredas, era tão discreto sobre o próprio fazer 
literário que deixou raras menções de seu processo criativo ou 
comentários sobre ele. Para vislumbrar o itinerário de criação ro-
seano, é necessário seguir um insatisfatório rastro de migalhas 
espalhadas a esmo por um labirinto que se propõe insondável 
e árido, correndo o risco de essas migalhas chegarem até por-
tas para as quais Guimarães Rosa negou não somente a chave, 
mas até mesmo o conforto esperançoso de uma fechadura. Ainda 
assim, os poucos detalhes deixados nos entremeios das declara-
ções do escritor mineiro, proferidas quase sempre em entrevistas, 
permitem entrever os fundamentos de um processo criativo não 
só disciplinado, mas consistente nos seus propósitos e extrema-
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mente rígido com o texto literário: um processo criativo em que 
a imaginação serve como ponto de partida, mas é pautada e res-
tringida por constantes revisões em busca de palavras que deem 
conta da ideia – ainda que tais palavras não existam e, em alguns 
casos, precisem ser criadas.

Ao contrário da Teoria da Literatura ou da Crítica Literária, a 
Escrita Criativa não analisa nem o texto em termos estruturais, nem 
os componentes valorativos do seu conteúdo ou da sua forma, que 
podem afetar a recepção da obra. Um dos estudos possíveis da nova 
área da Escrita Criativa é a análise do iter creationis de um deter-
minado escritor ou escritora, detendo-se na sua rotina de trabalho, 
na forma com que ele/a observava a sociedade em que vivia antes 
de escrever a sua obra, no diálogo – imaginário ou real – que ele/a 
travava com outras obras e outros autores, nas vicissitudes do ato 
de criar. Não se pretende aqui esgotar tais possibilidades: cada autor 
ou autora possui a sua própria e individual forma de criar. O que se 
objetiva é lançar um outro olhar para a obra literária, vendo-a como 
o resultado de um processo laborioso de lapidação criativa e não 
como uma entidade subitamente surgida diante do autor, amplian-
do assim as suas chaves de leitura e interpretação. Se consideramos 
verdadeiro o dito no passado por George-Louis Leclerc, conde de 
Buffon – e que se tornou um adágio com ares de inevitabilidade –, 
“o estilo é o homem”, presente em todos os manuais de estilística, 
podemos igualmente considerar possível a ideia de que “o processo 
criativo é a obra”, tornando-se parte indissolúvel e inescapável dela.

No caso de Guimarães Rosa, o relativo silêncio que ele impôs 
sobre o próprio processo criativo se justifica por sua personali-
dade refratária à exposição. Quase toda entrevista que o escritor 
concedeu era iniciada com uma peroração dele contra o próprio 
ato de ser entrevistado. Por exemplo, na entrevista concedida a 
Pedro Bloch e publicada na revista Manchete em 1963, ele come-
ça com a seguinte frase: “Olhe, Pedro. Não posso dar entrevista. 
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Não dou. Neguei a meus melhores amigos. Até a José Olympio. 
Se dou a você, me coloco mal diante dele” (Bloch, 1989). Perce-
be-se, assim, que a motivação primária para não dar entrevista 
falando de si mesmo era a possibilidade de “ficar mal” diante de 
outros amigos para quem negara entrevistas anteriormente.

No entanto, em seguida, Guimarães Rosa irá ampliar os moti-
vos para se negar a ser entrevistado:

Você sabe por que não dou entrevista? – diz-me Guimarães Rosa. – 
Não é por vaidade, por nada. No começo, quando eu não era ninguém, 
ninguém queria entrevistar-me. Depois, com o começo de minha 
carreira literária, com Sagarana, começaram a entrevistar-me. As en-
trevistas saíam e eu guardava. Não tenho nada contra quem entrevista. 
Tenho é contra mim. Passado tempo ia ver o que tinha dito e não con-
cordava mais comigo. Não diria mais aquilo, compreende? Não gosto 
do transitório, do provisório. Gosto do eterno. (BLOCH, 1989)

Vale observar que, no curso dessa entrevista, o autor irá ma-
nifestar a sua aversão a ser entrevistado em mais três oportuni-
dades, tornando-se o motivo pelo qual ela será considerada uma 
“não entrevista de Guimarães Rosa”, assim como, graças ao entre-
vistador – com o intuito de romper a resistência de Rosa – apre-
sentar-se como seu amigo, utilizando o recurso de pretextar uma 
conversa inocente, ainda que gravada. 

No entanto, o que chama a atenção nessa postura evasiva é a 
ideia de que as palavras ditas em uma entrevista possuem caráter 
efêmero, ao contrário de outras (e aqui podemos entender como 
aquelas palavras presentes em obras literárias), que seriam eternas. 

Não seria equivocado dizer que o grande dilema criativo de 
Guimarães Rosa era “a palavra correta no lugar correto”. Tal de-
sejo o aproxima de Gustave Flaubert (1821-1880), para quem es-
crever é escolher “le mot juste”, ou seja, “a palavra justa”: “Parasol, 
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em todo caso, não é a palavra certa e tem a pretensão de o ser (...). 
Quando é para ser exato sejamos exatos. A violência da cor so-
mente se obtém pela exatidão da própria cor, comovida pelo nos-
so sentimento subjetivo.” (Flaubert, 2000, p. 211). Não bastava 
somente escrever o texto, mas exauri-lo e levá-lo até a exaustão 
máxima. Flaubert e Guimarães Rosa se aproximam nessa paixão 
desvairada pelas possibilidades contidas em cada palavra dentro 
de um texto, mas diferem em um ponto decisivo: enquanto Flau-
bert permanece restrito ao vocabulário francês, Guimarães Rosa 
percebe a insuficiência dos limites formais da língua brasileira e 
cria novos vocábulos mais focados no ritmo do que propriamen-
te no sentido, ainda que este possa se depreender pelo contexto. 
Dessa forma, as palavras ganham movimento:

Você conhece os meus cadernos, não conhece? Quando eu saio 
montado num cavalo, por minha Minas Gerais, vou tomando nota 
de coisas. O caderno fica impregnado de sangue de boi, suor de ca-
valo, folha machucada. Cada pássaro que voa, cada espécie, tem voo 
diferente. Quero descobrir o que caracteriza o voo de cada pássaro, 
em cada momento. Não há nada igual neste mundo. Não quero pa-
lavra, mas coisa, movimento, voo. (BLOCH, 1989)
 
Talvez uma das tarefas mais difíceis para qualquer escritor é 

criar movimento com as palavras, até porque elas estão estáticas 
dentro do livro, e o movimento é uma ilusão formada pelo ritmo 
da palavra presa na sua forma associada à leitura feita por um 
eventual leitor que lhe proporciona leveza e graça. Essa movi-
mentação invisível das palavras foi abordada por Italo Calvino 
no seu Seis propostas para o próximo milênio (1990), em especial 
nos capítulos “Leveza” e “Rapidez”, e é um dos efeitos mais com-
plexos de se criar em termos de literatura. Na resposta acima, 
podemos perceber que um dos elementos centrais da poética e da 
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construção do texto roseano era a sua observação meticulosa não 
somente das palavras, mas também dos seus sons, seus sentidos 
e, mais especialmente ainda, as suas possibilidades. A afirmação 
“não quero palavra, mas coisa, movimento, voo” destaca o desejo 
de Guimarães Rosa de fazer a palavra transformar-se em pluma e 
às vezes em pedra, para assim proporcionar ao leitor uma ilusão 
de que a história não foi colocada em um anteparo morto, mas 
constitui uma narrativa viva e semovente da qual ele faz parte.

Com o objetivo de chegar até essa palavra exata, Guimarães 
Rosa realiza sucessivas reescrituras, observando não somente o 
significado da palavra em si e como ela se encaixa em relação à 
trama, mas também a sua sonoridade e seu ritmo. Percebe-se, 
assim, uma característica essencial da melhor técnica literária: o 
texto não é algo a ser escrito, mas fundamentalmente uma base 
que deve ser reescrita e modelada à exaustão, até que cada pala-
vra corresponda à intenção original do autor e ao sentido que ela 
ocupa na trama. Stephen Koch afirma:

Dissemos no início que toda escrita vive de uma pulsação alternada 
entre se deixar levar e assumir o controle. Outro termo que desig-
na essa alternância rítmica é a revisão, e, como diz David Remni-
ck, editor de The New Yorker, ‘a revisão é tudo’. Há escritores que 
imaginam que fazer uma única versão é sinal de grande destreza. 
Isso simplesmente não é verdade. Os fatos biográficos são claros: a 
maioria dos escritores, inclusive os melhores e mais competentes, 
produzem muitas versões de suas obras, e fazem isso do início ao 
fim da carreira. Tampouco é verdade que, à medida que se adquire 
mais confiança e destreza, o número de versões diminui. Às vezes, o 
que acontece é o contrário. (Koch, 2008, pp. 207-208)

Seria ingenuidade imaginar que as obras são somente escri-
tas, o ideal seria pensar em todos os livros como reescrituras 



Estudos em escrita criativa234

mais ou menos intensas de uma primeira versão. A maioria dos 
escritores se contenta em reescrever buscando as melhores solu-
ções para cada frase, equacionando o que ela pretende transmitir 
em relação ao seu contexto dentro da trama ou buscando uma 
adequação da voz do narrador ou mesmo das personagens. No 
caso de Guimarães Rosa, contudo, essas reiteradas e quase obses-
sivas revisões e reescrituras são acrescidas de uma busca impla-
cável da sonoridade e até mesmo da ressignificação das palavras, 
transformando-as em um idioma próprio, único. Não se pode 
olvidar ainda outra forma de reescritura e revisão que é o corte 
implacável daquilo que está sobrando na narrativa ou, como o 
próprio Guimarães Rosa afirma sobre Tutaméia: terceiras histó-
rias, “o livro pode valer pelo muito que nele não deveu caber” 
(ROSA, 1967, p. 12). 

Somente esses experimentos mesclando linguagem e sonori-
dade não seriam suficientes para formar o método de escrita de 
João Guimarães Rosa. Por detrás dos dramas humanos expos-
tos nas suas obras, e mesmo por detrás da sonoridade conferida 
às palavras, existe uma forte ênfase empregada à construção das 
personagens, que, de tão vívidas, passam a impressão de serem 
pessoas reais. Boa parte dessa sensação de familiaridade com 
entidades ficcionais advém de uma perfeita individualização de 
cada voz que está nos falando e, como a voz é o elemento pri-
mordial que confere autonomia às personagens (KOCH, 2008, 
pp. 140-142), elas acabam ganhando realce, o que potencializa o 
conflito narrado na trama e faz com que os leitores não somente 
vejam e escutem as personagens, mas também sintam receio pelo 
seu destino.

Para construir as suas personagens – ou, melhor dizendo, as 
vozes delas –, é fato sabido e muito abordado tanto pelo próprio 
Guimarães Rosa quanto pelos teóricos que se debruçaram sobre 
os mecanismos da construção da sua prosa o fato de o escritor 
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viajar pelo sertão, conversar com muitas pessoas da região e ten-
tar registrar aspectos das falas e visões de mundo delas. Isso se 
depreende da entrevista que concedeu ao jornalista e escritor Ar-
naldo Saraiva:

Quando escrevo, não penso na literatura: penso em capturar coisas 
vivas. Foi a necessidade de capturar coisas vivas, junto à minha re-
pulsa física pelo lugar-comum (e o lugar-comum nunca se confun-
de com a simplicidade), que me levou à outra necessidade íntima 
de enriquecer e embelezar a língua, tornando-a mais plástica, mais 
flexível, mais viva. Daí que eu não tenha nenhum processo em rela-
ção à criação linguística: eu quero aproveitar tudo o que há de bom 
na língua portuguesa, seja do Brasil, seja de Portugal, de Angola ou 
Moçambique, e até de outras línguas: pela mesma razão, recorro 
tanto às esferas populares como às eruditas, tanto à cidade como 
ao campo. Se certas palavras belíssimas como ‘gramado’, ‘aloprar’ 
pertencem à gíria brasileira, ou como ‘malga’, ‘azinhaga’, ‘azenha’ só 
correm em Portugal – será essa razão suficiente para que eu não as 
empregue no devido contexto? Por que eu nunca substituo as pala-
vras a esmo. Há muitas palavras que rejeito por inexpressivas, e isso 
é o que me leva a buscar ou a criar outras. E faço-o sempre com o 
maior respeito, e com alma. Respeito muito a língua. Escrever, para 
mim, é como um ato religioso. Tenho montes de cadernos com re-
lações de palavras, de expressões. Acompanhei muitas boiadas, a 
cavalo, e levei sempre um caderninho e um lápis preso ao bolso da 
camisa, para anotar tudo o que de bom fosse ouvido – até o cantar 
de pássaros. Talvez o meu trabalho seja um pouco arbitrário, mas se 
pegar, pegou. A verdade é que a tarefa que me impus não pode ser 
só realizada por mim. (LEITE, 2015)

A vontade de Guimarães Rosa de “capturar coisas vivas” fez 
com que ele se tornasse um exímio observador das pessoas com 
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quem interagia quando estava viajando pelo sertão. Em A prepa-
ração do escritor, Raimundo Carrero considera que a escritura de 
qualquer obra literária se caracteriza por duas etapas distintas: o 
momento material, quando o escritor acumula material de ob-
servação, anotações, itens de pesquisa e leituras, e o momento li-
terário, quando o autor pega esse material e lhe concede o forma-
to da primeira versão de uma narrativa (Carrero, 2011, p. 35-40). 
Percebe-se que Guimarães Rosa utilizava a observação pessoal 
dos indivíduos e cenários próprios do sertão como fonte material 
primária, melhor do que ler outros livros a respeito do assunto 
ou ouvir depoimentos. A observação empírica também pode ser 
considerada como uma ferramenta de construção literária, pois 
o escritor acaba encontrando detalhes que seriam imperceptí-
veis se fossem usadas somente a memória e a imaginação (Koch, 
2008, pp. 49-52). Com o intuito de transmitir o máximo de força 
para a sua obra, o autor mineiro considerava essencial mergu-
lhar na alma da narrativa, saindo do conforto pessoal para “ver o 
mundo” de forma empírica e, depois, ser capaz de transcrevê-lo.

É possível ver mais detalhes do método de escrita de Guimarães 
Rosa por meio de uma verdadeira colcha de retalhos formada por 
frases enviesadas, comentários quase despretensiosos e respostas 
que possuem a ambiguidade característica de uma sibila, mas não 
será possível se deter em tais elementos, o que demandaria um 
estudo mais avantajado e de fôlego proporcional à sua ambição, 
que é criar um tratado sobre o método de criação literária de um 
escritor que não se dedicou especificamente a formulá-lo. Opor-
tuno lembrar que Henry James considera que existem dois tipos 
de reflexão sobre o fazer literário, um deles prévio à obra, quando 
o escritor pensa de forma genérica a respeito de como engendra 
um texto, e o segundo, posterior ao texto, quando ele esmiúça os 
mecanismos de construção literária que levaram à existência de 
dita obra (James, 1995). Em relação a Guimarães Rosa, ele deixou 
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rastros e elementos de ambos os tipos de reflexões sobre o fazer 
literário, sendo questão de saber juntar as peças do quebra-cabe-
ça – as quais nunca chegarão a uma imagem completa, somente 
a fragmentos.

Mesmo diante de tamanha incompletude que nos enche de 
insatisfação, nenhuma análise do método de construção literá-
ria de Guimarães Rosa poderá deixar de levar em consideração 
a carta que ele escreveu para seu amigo, João Condé, a pedido 
deste (“exigiu você que eu escrevesse, manu propria, nos espaços 
brancos deste seu exemplar de Sagarana, uma explicação, uma 
confissão, uma conversa, a mais extensa, possível — o imposto 
João Condé para escritores, enfim”), e que, pela sua importância 
por lançar luzes sobre o processo criativo do escritor, acabou se 
tornando prefácio – ou uma espécie de apresentação – ao livro 
Sagarana e à própria visão de mundo roseana. (FENSKE, 2016)

Depois de descrever o momento em que teve a ideia de es-
crever um livro e manifestar o desejo de expor nele a sua visão 
de mundo (“principalmente, nele poderia embarcar, inteira, no 
momento, a minha concepção-do-mundo”), o que deveria ser o 
objeto maior da própria literatura, o escritor mineiro afirma qual 
seria o seu ideal de arte a buscar por meio da literatura: “Tinha 
de pensar, igualmente, na palavra ‘arte’, em tudo o que ela para 
mim representava, como corpo e como alma; como um daqueles 
variados caminhos que levam do temporal ao eterno, principal-
mente” (FENSKE, 2016).

Chama atenção que, antes mesmo de escrever os contos que 
formariam Sagarana, Guimarães Rosa reflete sobre a visão esté-
tica que deseja passar com a sua literatura, mostrando a força do 
ideal de arte que perseguia. A visão de arte é igualmente indivi-
dual para cada artista, mas não deixa de ser revelador que Gui-
marães Rosa tenha se voltado para si mesmo e se indagado sobre 
qual seria a arte que desejava expor por meio da literatura, o que 
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demonstra – talvez – a predominância de um projeto estético em 
relação a uma visão literária. Também não se pode deixar de des-
tacar o uso da palavra “alma” – em outra entrevista; o escritor 
mineiro fala que é uma das suas palavras favoritas em virtude 
da sonoridade e força (Bloch, 1989) – e do seu desejo de buscar 
o “eterno”, ideia fixa que surge também em outras entrevistas de 
Guimarães Rosa (Bloch 1989; Fenske, 2014), o que é consistente 
com uma criação literária que visa a ultrapassar os seus limites 
temporais e tornar-se eterna.

No decorrer da entrevista, Guimarães Rosa revela uma série 
de indícios sobre o seu fazer literário, como a necessidade de 
abandono de escolas literárias e preconceitos antes de escrever 
(senão seria impossível ser criativo com o peso da tradição e da 
crítica a assombrarem seus passos), o estilo que iria adotar, o ce-
nário a ser escolhido e aspectos de construção de personagens 
(Fenske, 2016). É possível ver os rudimentos de uma descrição 
do método de criação literário roseano, mas seria necessária uma 
pesquisa bem mais profunda e detalhada para construir o mosai-
co de um escritor cuja complexidade aparente na linguagem es-
conde de forma muito hábil uma técnica de elaboração narrativa 
extremamente precisa e muito bem arquitetada.
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Vou para Porto Alegre

https://www.youtube.com/watch?v=VX60ai0h5II238

Chegamos ao fim do nosso curso Os mundos de dentro. Chega-
mos na Porto Alegre em que conheci a Escrita Criativa em 2006.

Não apenas concluímos os doze módulos do curso on-line de 
2021. Além dos oito módulos de 2020, finalizamos o curso Estu-
dos em Escrita Criativa que existe desde 2016, iniciado com (e 
incentivado pelas) nossas Bernadete Bruto e Elba Lins, depois de 
uma dança circular no parque da Jaqueira, Recife, Pernambuco.

Tudo na vida faz parte de um ciclo. Hoje, 6 de junho de 2021, 
há quase cinco anos daquele passeio ao parque da Jaqueira, escre-
vo, em um único dia, as aulas do último módulo do curso, sobre 
o escritor, poeta, jornalista, tradutor, nascido em Alegrete, Rio 
Grande do Sul, Mario Quintana.

E escrevo com um sonho. Diante da pandemia de Covid-19, 
que consumiu tantas vidas, dizimou inúmeros artistas (corpos, 
almas e mercado de trabalho), sonho realizar, em 15 de dezem-
bro de 2021, a live referente ao módulo 12, na residência em Por-
to Alegre da poetisa, escritora, atriz, diretora de teatro, mestre e 
doutoranda pela PUCRS Gisela Rodriguez. 

238  Deu pra ti, em Kleiton & Kledir, 1981, de Kleiton Alves Ramil e Kledir 
Alves Ramil.

https://www.youtube.com/watch?v=VX60ai0h5II
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Como “um sonho é o único direito que não se pode proibir” 
(Glauber Rocha), inicio a escrita do último módulo do curso que 
investigou os mundos de dentro de escritoras e escritores bra-
sileiros, que tanto nos ensinaram, para termos condições – se a 
pandemia permitir – de sair para os mundos de fora.

E ninguém melhor do que Mario Quintana para nos ajudar 
nessa viagem.   

 
Da tranquilidade da alma
Descobri Mario Quintana na primeira vez que fui a Porto Alegre, 
na primeira viagem que fiz em busca da Escrita Criativa e de suas 
fontes no país. Na primeira vez que me encontrei com Luiz An-
tonio de Assis Brasil.

Eu cursara durante dois anos a oficina de Raimundo Carre-
ro, pousava em Porto Alegre por um mês para assistir como ou-
vinte à oficina de Assis Brasil, e me preparava para ir à França, 
me submeter a uma oficina na Sorbonne, na Université de Paris 
IV. Iniciava meu percurso literário e havia publicado um livro 
e meio – As joaninhas não mentem, em 2006, e a tentativa de 
lançamento (que foi proibido) de O major – eterno é o espírito, 
em 2005.

Existe um verso de Mario Quintana que explicita muito bem a pro-
ximidade de pensamento, vida e poesia que sinto pelo escritor gaúcho.

– Eles passarão, eu passarinho.239  

É essa tranquilidade da alma que Mario nos transmite, quer 
seja nos versos, quer seja na própria vida, e que nos ajuda (e aju-
dará) a encerrarmos o ciclo deste curso, deste livro que lançamos 
na última live do ano.240

239 QUINTANA, Mario. Poeminho do Contra. In Caderno H. In Mario 
Quintana: poesia completa. São Paulo, SP: Editora Nova Aguilar, p. 257.

240  Se a pandemia permitir, estaremos, em 15 de dezembro de 2021, lan-
çando Estudos em Escrita Criativa, organização Patricia Gonçalves 
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Escrevo diante da janela aberta.
Minha caneta é cor das venezianas:
Verde!... E que leves, lindas filigranas
Desenha o sol na página deserta!

Não sei que paisagista doidivanas
Mistura os tons... acerta... desacerta...
Sempre em busca de nova descoberta,
Vai colorindo as horas cotidianas...241

A organizadora do livro que li em 2006, e que releio quinze 
anos depois, a ex-professora titular de Teoria Literária da UFR-
GS, mestre em Literaturas de Língua Portuguesa pela UFRGS, 
doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP e 
com pós-doutorado na Université de Paris IV (sim, a mesma Sor-
bonne que, ousadamente, frequentei em 2006), Tania Carvalhal, 
nos aponta para a temática do livro que temos em nossas mãos, 
e que é a mesma temática do nosso curso: a rua/casa do poeta.

Vê-se de pronto que o seu título remete aos poemas que tratam da 
sua rua, aquela que ele espreita da janela aberta, a ruazinha, que o 
poeta acalanta e descreve de dia e de noite, lugar onde se desenrola a 
vida, tal como se lê nos primeiros sonetos. É a rua dos pregões, dos 

Tenório, com Adriano Portela, Altair Martins, Bernadete Bruto, Elba 
Lins, Gisela Rodriguez et al., Recife: Raio de Sol, 2021, com textos dos 
escritores convidados e o material de apoio do curso Os mundos de 
dentro, na residência de Gisela Rodriguez, em Porto Alegre.

241 QUINTANA, Mario. Escrevo diante da janela aberta. In A rua dos 
cataventos. Organização, plano de edição, fixação de texto, cronologia 
e bibliografia: Tania Franco Carvalhal, 2ª ed. São Paulo, SP: Globo, 
2005, p. 19 – (Coleção Mario Quintana).  
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ruídos, da multidão e também do sossego, dos telhados altos onde 
giram cataventos, dos bondes e dos lampiões.242

Veremos mais adiante, em depoimento a Edla van Stein, o quanto 
Quintana valorizava a obra acima da própria vida, o interior acima 
do exterior, o quanto o isolamento do poeta nas quatro paredes da 
casa-hotel-rua remete ao mergulho para dentro de si tão necessário 
a todo ser que busca na leitura e na escrita uma forma de salvação. 

Eu nada entendo da questão social.
Eu faço parte dela, simplesmente...
E sei apenas do meu próprio mal,
Que não é bem o mal de toda a gente,

Nem é deste Planeta... Por sinal
Que o mundo se lhe mostra indiferente!
E o meu Anjo da Guarda, ele somente,
É quem lê os meus versos afinal...243

O fato de Quintana ter sido um menino doente, o isolamento 
obrigatório por causa da saúde o fez aproveitar cada mínimo instante 
do convívio social, do mundo exterior, sorvendo da vida cada míni-
mo, despercebido detalhe – assim como nós faremos, ao sairmos para 
o mundo, ainda com as devidas precauções, ao sermos vacinados.

Na minha rua há um menininho doente.
Enquanto os outros partem para a escola,
Junto à janela, sonhadoramente,
Ele ouve o sapateiro bater sola.

242 CARVALHAL, Tania Franco. Leitura dos sonetos inaugurais. In 
QUINTANA, Mario. Op. cit., 2005, p. 8, itálico da edição.  

243 QUINTANA, Mario. Eu nada entendo... In Op. cit., 2005, p. 23.  
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[...]
Mas nesta rua há um operário triste:
[...]
Ele trabalha silenciosamente...
E está compondo este soneto agora,
Pra alminha boa do menino doente...244

Além de Quintana se autorrepresentar em seus versos (ele só 
sabe do próprio mal, que não é bem o mal de toda a gente), além 
de nos causar a impressão da escrita no mesmo instante em que 
lemos as palavras impressas no livro organizado para o centená-
rio de nascimento do poeta pela professora Tania Carvalhal, o 
eterno menino de Alegrete dialoga com outros poetas/escritores 
do mundo inteiro, e que também são nossos/meus.

Vejamos apenas três:

Mario Quintana & Alberto Caeiro:
O Menino dormira... Mas o canto
Natural como as águas prosseguiu...
E ia purificando como um rio
Meu coração que enegrecera tanto...

E era a voz que eu ouvi em pequenino...
E era Maria, junto à correnteza,
Lavando as roupas de Jesus Menino...245

Um dia que Deus estava a dormir
E o Espírito Santo andava a voar,
Ele foi à caixa dos milagres e roubou três.
Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido.

244 QUINTANA, Mario. Na minha rua... In Op. cit., 2005, p. 24, colchetes 
nossos.  

245 QUINTANA, Mario. Tudo tão vago... In Op. cit., 2005, p. 30.  
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Com o segundo criou-se eternamente humano e menino.
Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz
E deixou-o pregado na cruz que há no céu
E serve de modelo às outras.
Depois fugiu para o sol
E desceu pelo primeiro raio que apanhou.246

Mario Quintana & Carlos Pena Filho:
Pus meus sapatos na janela alta,
Sobre o rebordo... Céu é que lhes falta
Pra suportarem a existência rude!

E eles sonham, imóveis, deslumbrados,
Que são dois velhos barcos, encalhados
Sobre a margem tranquila de um açude...247

Então, pintei de azul os meus sapatos
por não poder de azul pintar as ruas,
depois, vesti meus gestos insensatos
e colori as minhas mãos e as tuas.
[...]
E perdidos de azul nos contemplamos
e vimos que entre nós nascia um sul
vertiginosamente azul. Azul.248

246 PESSOA, Fernando. O guardador de rebanhos. In Poesia completa de 
Alberto Caeiro. Edição: Fernando Cabral Martins, Richard Zenith. 
São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2005, p. 29.  

247 QUINTANA, Mario. O dia abriu seu para-sol bordado. In Op. cit., 
2005, p. 33.  

248  FILHO, Carlos Pena. Soneto do desmantelo azul. In Livro geral. Or-
ganização e seleção de textos: Tania Carneiro Leão. Recife, PE: Atma 
Comunicações, 2010, p. 79.  



Estudos em escrita criativa248

Mario Quintana & Hermann Hesse:
Quando eu morrer e no frescor de lua
Da casa nova me quedar a sós,
Deixai-me em paz na minha quieta rua...
Nada mais quero com nenhum de vós!

Quero é ficar com alguns poemas tortos
Que andei tentando endireitar em vão...
Que lindo a Eternidade, amigos mortos,
Para as torturas lentas da Expressão!...249

– É para mim uma alegria, meu caro Harry, poder tê-lo um instan-
te como hóspede. Você tem andado frequentemente desgostoso da 
vida e com ânsias de deixá-la, não é verdade? Tem ansiado aban-
donar este tempo, este mundo, esta realidade, e entrar numa outra 
realidade que lhe seja mais adequada, num mundo intemporal. Pois 
faça-o, meu amigo, eu o convido a isso. Você já sabe onde se oculta 
esse outro mundo, já sabe que esse outro mundo que busca é a sua 
própria alma. Só em seu próprio interior vive aquela outra realidade 
por que anseia. Nada lhe posso dar, que já não exista em você mes-
mo, não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que 
há em sua própria alma. Nada lhe posso dar, a não ser a oportuni-
dade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível seu próprio 
mundo, e isso é tudo.250

Casa-Hotel-Museu Majestic
... mas eu queria ter nascido numa dessas casas de meia-água

com o telhado descendo logo após as fachadas
só de porta e janela

249  QUINTANA, Mario. Quando eu morrer... In Op. cit., 2005, p. 53.  
250  HESSE, Hermann. O lobo da estepe. Tradução e prefácio: Ivo Barroso. 

29ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Record, 2005, p. 189.  
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e que tinham, no século, o carinhoso apelido
de cachorros sentados.

Porém nasci em um solar de leões.
(... escadarias, corredores, sótãos, porões, tudo isso...)

Não pude ser um menino da rua...
Aliás, a casa me assustava mais do que o mundo, lá fora.

A casa era maior do que o mundo! 251

A Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736 – 
Centro Histórico), originalmente Hotel Majestic, é um prédio 
histórico brasileiro e um centro cultural da cidade de Porto Ale-
gre. Apesar de haver nascido em Alegrete, Mario adotou a capital 
gaúcha como cidade do coração. O poeta do módulo 12 do nosso 
curso viveu no hotel entre 1968 e 1980, no apartamento 217.

Em depoimento à escritora de contos, romances, peças de te-
atro, livros de arte Edla van Steen, Mario Quintana narra a difi-
culdade de ir para o mundo depois de tanto tempo encarcerado 
na infância por causa de questões de saúde.

EDLA: Conte um pouco de sua infância ou adolescência.
MARIO: Não sei se tive infância. Fui um menino doente, por trás de 
uma janela. Creio que foi a ele que eu dediquei depois um soneto de 
A rua dos cataventos. O meu “elemento” era a poesia. Comecei a ser 
poeta como um cachorro que cai n’água e não sabia que sabia nadar. 
(Sabia.) E o meio familiar ajudou. Tanto meu pai e minha mãe, como 
meus irmãos Milton e Marieta, a quem dediquei meu primeiro livro, 
gostavam de poesia. Nunca tive a clássica incompreensão da família, 
de que tanto se vangloriam alguns poetas. Aliás, foi meu próprio ir-
mão Milton, quinze anos mais velho do que eu, quem me ensinou a 
metrificar. Como tive a infância muito presa, devido à precariedade 

251  QUINTANA, Mario. A casa grande. In Quintana de bolso. Porto Ale-
gre, RS: L&PM, 2010, p. 109.  
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da saúde, quando pude soltei-me no mundo. Um choque. Fui criado 
num aviário e solto num potreiro. Daí talvez a explicação da minha 
posterior e prolongada boemia.252

Como havia prometido no início deste breve artigo que finaliza 
o curso Estudos em Escrita Criativa, Mario Quintana nos ajuda a 
sair para o mundo, a sair do túmulo-casa da pós-escrita (como dizia 
Clarice Lispector depois da publicação de A hora da estrela), a supe-
rar o pânico pós-pandemia (ou o que dela restar por muitos anos). 

Porque é preciso permanecer em movimento, estar sempre a ca-
minho, mudança contínua do ser interior, em busca de uma melhor 
escrita, uma leitura mais abrangente, navegando pela Literatura, pela 
Poesia e por outras artes, e também por outras áreas do conhecimen-
to, recomeçando a cada nascer do sol, como se fosse um mundo novo. 
E a palavra, a palavra pura, vinda de nossas entranhas, nos libertará.

A louca agitação das vésperas de partida!
Com a algazarra das crianças atrapalhando tudo
E a gente esquecendo o que devia trazer,
Trazendo coisas que deviam ficar...
Mas é que as coisas também querem partir,
As coisas também querem chegar
A qualquer parte! – desde que não seja
Este eterno mesmo lugar...
E em vão o Pai procura assumir o comando:
Mas acabou-se a autoridade...
Só existe no mundo esta grande novidade:
VIAJAR!253

252  QUINTANA, Mario. In STEEN, Edla van. Viver & escrever: volume 
1. 2ª ed. Porto Alegre, RS: L&PM, 2008, p. 12.  

253  QUINTANA, Mario. [A louca agitação das vésperas de partida]. In 
Op. cit., 2010, p. 120.  
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E Gisela Rodriguez, como um sonho, Breve como tudo, aguar-
dando-me na porta da casa em Porto Alegre, para celebrarmos o 
fim de um ciclo, início de outro, início de uma nova escrita nos 
mundos de dentro de cada um/cada uma de vocês.

Daí, lembrei da máquina de escrever de papai, que estava sob meu 
domínio, desde os meus quatorze anos. Levantei outra vez, dizendo 
para mim mesma que eu estava viva. Puxei-a da parte superior do 
armário de roupas, e eu estava tão fraca que ela quase caiu por cima 
de mim. Me recompus depois de ter evitado espatifar a máquina ou 
a minha cabeça. Coloquei uma folha. Suspirei fundo e senti meu 
peito doído do choro contínuo e escondido dos últimos dias e das 
últimas noites. Estiquei os dedos e quase pude começar. Mas nada 
me impulsionava a trazer as palavras para fora. Levantei e abri a 
cortina. Era um dia ensolarado e ventoso. O vento mexia com as 
copas das árvores que se abriam, por cima do telhado do vizinho, a 
árvore de tangerina inclinava-se levemente e suas folhas tremiam. 
Os frutos balançavam e quase caíam, mas permaneciam nos galhos. 
O mundo continuava do mesmo jeito. Calcei as botas e fui para a 
garagem, de pijama. Precisava me distrair. O tempo curaria tudo.254

Filmes sobre Mario Quintana  
e a Escrita Criativa
1) Mario Quintana | Encontro Marcado (anos 1990): https://
www.youtube.com/watch?v=ujJHrfxuwyc. 
2) Ciências e letras | Mario Quintana (2015): https://www.youtu-
be.com/watch?v=-eyM7jazHJc. 
3) Casa de Cultura Mario Quintana | 30 anos de história (2020): 
https://www.youtube.com/watch?v=7WFbr1q2BaM. 

254  RODRIGUEZ, Gisela. Breve como tudo. Porto Alegre, RS: Class/Bes-
tiário, 2021, pp. 109-110, itálico da edição.  

https://www.youtube.com/watch?v=ujJHrfxuwyc
https://www.youtube.com/watch?v=ujJHrfxuwyc
https://www.youtube.com/watch?v=-eyM7jazHJc
https://www.youtube.com/watch?v=-eyM7jazHJc
https://www.youtube.com/watch?v=7WFbr1q2BaM
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Exercício de desbloqueio 

Imagine uma viagem pós-pandemia, ou mesmo ainda em pan-
demia, mas vacinado/a e com as devidas precauções. Construa 
então poemas, contos ou mesmo diários descrevendo o que vê, 
sente, percebe com todos os sentidos, podendo utilizar fotogra-
fias, vídeos, podcasts, mas lembrando sempre que a palavra escri-
ta é a estrela principal.
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Artigos diversos
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Desmanchar 
coágulos criativos

Andrezza Postay

1. “Assuma o comando da sua vida!”, diz a mensagem que acabei 
de receber de uma colega psicóloga, também especializada em 
coaching. “Foco!”, diz Daniel Goleman, a lombada do seu livro 
me observa de seu lugar na prateleira, um presente da minha mãe 
alguns anos atrás. Até comecei a ler, quando ganhei, mas me fal-
tou justamente o que o título vende: foco. Quando pego o celular 
para procrastinar um pouco em redes sociais, propagandas do 
Instagram anunciam uma espécie de curso para melhorar o de-
sempenho e garantir resultados. Sim, tudo isso chama atenção, 
pois existe importância no foco, no controle e nos resultados, 
mas também percebo que estudar escrita criativa vai contra to-
dos esses preceitos hipervalorizados hoje. 

O ensaio que apresento agora acompanha um processo e con-
sidera seu resultado como gesto inacabado (Salles, 2013). O que 
dá fôlego ao meu movimento criativo é o oposto do foco, grande 
parte dos meus insights surgem quando estou mais distraída. Os 
fragmentos a seguir se apresentam na ordem dos eventos entre 
2017 e 2019, quando cursava o mestrado em Escrita Criativa na 
PUCRS. Não existe um aprofundamento teórico exaustivo dentro 
de limites definidos, mas, sim, observações subjetivas e comen-
tários sobre algumas das leituras e certos eventos que tiveram 
sentido para mim durante o processo de criação de uma novela. 

2. Se você procurar a palavra coágulo na internet, vai encon-
trar muito material sobre acidente vascular cerebral (AVC). Se 
seguir passando pelas páginas do mecanismo de buscas, even-
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tualmente vai encontrar artigos sobre queijos e coalhadas. Isso 
porque um coágulo é, segundo o Dicionário Aulete (2011), “uma 
massa sólida ou semissólida resultante do processo de coagula-
ção”. Abaixo do verbete “coágulo”, encontra-se o “coágulo san-
guíneo”, que refere a um terceiro verbete: “trombo”. Saindo do 
dicionário e entrando em um livro de hematologia (Rapaport, 
1990), vemos que a coagulação do sangue é importante; se o san-
gue não coagulasse, não haveria cicatrização, e “corte de papel” 
seria uma causa de morte recorrente. Existe, porém, uma con-
dição chamada trombofilia, quando alguém começa a produzir 
coágulos excessivos que obstruem vasos importantes, podendo 
levar à morte, perda de membros ou necrose de partes vitais do 
corpo, como intestinos, pulmões e cérebro. 

Em 12 de junho de 2017, uma tontura atípica me levou ao 
pronto atendimento do Hospital São Lucas. O plantonista que 
me atendeu pareceu tranquilo, disse que provavelmente estava 
relacionado à oscilação de pressão, mas, por descargo de consci-
ência, pediu uma tomografia. Cinco horas depois, na reconsul-
ta, o mesmo médico não estava mais tranquilo, nem sozinho na 
sala, uma residente da neurologia também estava presente. Foi 
quando tive a notícia de que sairia do plantão para a unidade de 
tratamento intensivo, pois haviam identificado uma formação de 
trombos no meu cérebro.

Passei muito tempo em hospitais antes disso, acompanhan-
te oficial das minhas avós, mas aquela foi minha estreia como 
paciente, e entra na lista dos piores dias da minha vida. A hos-
pitalização não poderia ter acontecido em pior momento, tinha 
uma novela para escrever, páginas e páginas para ler, artigos para 
entregar. A vida parou por quase dois meses, até o início do se-
gundo semestre. O neurologista afirmou que o coágulo foi de-
tectado a tempo de reverter aquela situação e que eu não deveria 
ter sequelas, mas precisaria tomar anticoagulantes por tempo 
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indeterminado. Aí teve início outro capítulo da minha vida, que 
se estende até 2021: estabilizar o quadro com um medicamento 
instável que precisa ser controlado com exames semanais. Se o 
fator de coagulação sobe muito, corro o risco de formar novos 
coágulos; se ele baixa muito, existe a chance de ocorrer hemorra-
gia interna. Toda batida, tropeção, queda de escada se converte 
em hematomas gigantescos, que parecem bolhas de sangue na 
minha pele. “O equilíbrio é difícil de encontrar”, disse meu he-
matologista, “mas seguimos tentando”.

3.Tornei-me mais consciente do meu próprio cérebro, pas-
sei a considerá-lo minha ferramenta de trabalho. Saí do hospi-
tal para a casa dos meus pais com a expectativa de normalidade, 
que não veio. Imaginava que chegaria em casa e conseguiria dar 
conta de todas as pendências que deixei antes de ficar doente, 
mas logo vi que algo não estava funcionando. Minha visão estava 
atrapalhada e até hoje tem momentos em que ela fica estranha, 
como quando se está viajando em um dia muito quente e pode-se 
ver as ondas de calor subindo do asfalto, embalando o cenário 
com curvas fantasmáticas. Essa sensação se tornou recorrente e 
atrapalha na hora de escrever e ler, essas ondinhas de calor no as-
falto (não sei explicar de outra forma) me deixam enjoada se foco 
em um ponto por muito tempo. Passei a associar as tentativas de 
trabalho à sensação, e me sentia mal todas as vezes que sentava e 
abria as primeiras versões da novela com o roteiro dos capítulos. 
Resultado: não rendia. Durante a noite tinha várias ideias ale-
atórias que enviava para mim mesma no formato de áudios de 
WhatsApp. O problema não era a falta de ideias. Assim como um 
coágulo é uma maçaroca de sangue, meu poder de ação sobre o 
criar estava coagulado em uma maçaroca de ideias. Então, o pro-
blema: como se desmancha um coágulo criativo? 
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4. Era um estado de desorganização mental; minha produ-
ção não acompanhava o ritmo do pensamento, que se acumulava 
nesse coágulo que crescia, e eu tinha consciência que se encaixa-
va no conceito de bloqueio criativo, definido por Moore (2017) 
como uma barreira indefinida entre a criatividade inata do autor 
e sua capacidade de produzir algo que lhe satisfaça. Passei por 
outros momentos de bloqueio durante o período de criação da 
novela, mas nenhum como aquele, logo no começo. O que fiz (de 
maneira inconsciente) foi “aceitar a intervenção do imprevisto”, 
como Salles (2013) sugere: deve haver uma tendência norteadora 
do processo criativo, mas é importante permitir que a intuição e 
o acaso interfiram no trabalho. 

Tinha consciência do meu mal-estar físico e psicológico tam-
bém, advindo do medo de morrer, que era irmão siamês do medo 
de não conseguir escrever. Esses medos gêmeos causavam uma 
ansiedade que levava a um bloqueio, que causava mais ansiedade, 
que por sua vez bloqueava minha escrita. Considero esse ciclo 
sem fim mais um coágulo dentro do processo de produção da 
novela. Essa consciência, em parte nociva, de meu próprio des-
conforto atrapalhou até o momento em que, ao fim do primeiro 
ano, consegui relacioná-la à experiência de dissociação pela qual 
minha personagem central deveria passar. Essa pequena associa-
ção entre meus sentimentos de medo e ansiedade e as angústias 
da personagem foi, em parte, o remédio necessário para desman-
char a maçaroca de ideias e voltar a escrever, no começo de 2018. 
Mas, acima de tudo, foi fundamental aceitar a angústia e permitir 
que ela fizesse parte do próprio processo. O medo deixou de ser 
uma barreira e se tornou combustível, não digo apenas escrever 
independente do medo, mas escrever o medo em si atrelado à 
narrativa: me apropriei do medo.  
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5. Depois de escrever os primeiros capítulos da novela, passei 
a me preocupar com a parte teórica, uma vez que a qualifica-
ção se aproximava. Antes do mestrado, nunca tinha escrito um 
ensaio, nem pensado muito sobre como um ensaio deveria ser 
em estrutura. Quando apresentaram a proposta de trabalho final 
para o curso,  lembro que haveria uma parte prática na forma de 
romance, novela, roteiro, conto, poesia – poderia ser qualquer 
coisa, desde que literatura – e uma parte teórica. A parte teórica 
poderia ser um diário de criação, um ensaio teórico sobre alguma 
coisa relacionada ao trabalho prático, ou uma mistura dos dois. 

Lendo Adorno (2003), entendi o ensaio como algo que não 
busca apresentar respostas fechadas, mas, sim, que acompanha 
o movimento do pensar, indo contra a rigidez científica e aca-
dêmica com a qual estava acostumada. O ensaio, nesse caso, 
parte da minha experiência individual de produzir uma novela. 
O mestrado em Escrita Criativa flexibiliza barreiras entre arte e 
ciência, de modo que minha novela passa a caber dentro do en-
saio sobre sua criação, acompanhada de apontamentos teóricos 
e não teóricos que se relacionam com o gesto criativo à medida  
que ele se desenrola.

6. Henry James (2015) escreveu que the house of fiction has 
in short not one, window, but a million. A frase sugere todas as 
possibilidades criativas contidas em um indivíduo, no caso, um 
ficcionista. Pensando desse modo, cada escritor possui sua pró-
pria house of fiction, o que se vê pelas janelas é limitado pelos 
contextos e pelas experiências do autor, que servem como locus 
para essa casa. Essa metáfora serviu para que eu compreendesse 
melhor o conceito de poética como conjunto de elementos neces-
sários ao artista para que seja possível criar. 

Lasky (2012) fala sobre produções teóricas dentro de cursos 
de escrita criativa como algo que ainda não tem forma definida 
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e consolidada, porém, em geral, causa grande ansiedade nos alu-
nos, por vezes atrapalhando o desenvolvimento das produções 
ficcionais. Ela sugere, em seu artigo, que, para que seja possível 
desenvolver um bom trabalho tanto teórico quanto prático, é 
importante que o escritor em formação esteja familiarizado com 
seus modos, caminhos, processos, suas referências, ou seja, é pre-
ciso conhecer o local onde se encontra sua house of fiction para 
então poder abrir as janelas e explorar. Isso inclui tanto o que 
impulsiona o movimento da escrita, quanto o que o bloqueia. 

7. Sob reflexão, são vários os fatores contextuais que servem 
de locus para a minha house of fiction. Partindo do óbvio: minhas 
referências literárias iniciais são Agatha Christie, Meg Cabot, J. 
K. Rowling, Stephen King, os primeiros “livros grandes” pelos 
quais me interessei, e todos têm em comum uma prosa fácil e 
leve. Com o tempo, meu gosto foi se tornando mais refinado, e 
relendo alguns dos livros de Meg Cabot depois de adulta, por 
exemplo, sinto um grande desconforto pela previsibilidade da 
trama, porém, ainda hoje, quando penso em tirar férias e ter um 
tempo para ler por lazer, procuro leveza narrativa, prefiro o texto 
coloquial a prosas densas. Essa afinidade com o estilo de literatu-
ra talvez mais comercial tem relação direta com a minha escrita, 
que também é coloquial e de linguagem simples. Escrevo sem a 
pretensão de atingir o que alguns consideram alta literatura, mas 
querendo contar uma boa história. Toda bagagem teórica que 
vem com as formações dentro da área da escrita serve de amparo 
para deixar o texto limpo, fluido e convidativo ao leitor.

Minha graduação e experiência como psicóloga afeta o dire-
cionamento que eu dou ao que escrevo, tendendo a trabalhar a 
superfície para revelar o mundo interno das personagens. A per-
sonagem central da novela foi desenvolvida a partir do meu co-
nhecimento prévio sobre transtorno de ansiedade e suas relações 
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em comorbidade com pânico e episódios dissociativos como me-
canismo de defesa (Clark; Beck, 2011). Acabei me conectando 
profundamente com os sentimentos da personagem em função 
dos sintomas de ansiedade que experienciei depois do coágulo 
(de sangue), logo, meus coágulos fazem parte da minha poética. 

 Também a psicologia contribui para o desenvolvimento das 
personagens, pensando na relação indissociável entre memória e 
identidade (Candau, 2011), o que me leva a valorizar a história 
pregressa, mesmo quando ela não está evidente na fatia de vida 
que quero narrar. Não existe futuro que anule o passado e nosso 
repertório comportamental é aprendido durante a infância e a 
adolescência (Beck; Beck, 2013). 

O tempo curto para desenvolver uma narrativa longa tam-
bém está dentro do meu contexto. Dois anos para escrever uma 
novela, para mim, é pouco tempo. Em decorrência disso, optei 
por cortar um personagem que não consegui desenvolver na ve-
locidade necessária.

A lista de elementos que compõe minha house of ficction é 
extensa, poderia seguir por várias páginas. O objetivo de trazer 
alguns exemplos é pontuar a importância de olhar para o próprio 
processo. Ter consciência de minha própria poética faz de mim 
melhor escritora e professora de escrita criativa. 

 
8. Para além do meu contexto como autora, a produção da 

novela dentro do mestrado em escrita criativa acabou se revelan-
do uma sequência de tentativas e erros e então novas tentativas 
e mais erros. Fugir dos coágulos – e aqui me refiro a coágulos de 
todos os gêneros – só os torna mais graves. Identificar os coágu-
los criativos e desmanchá-los, com cuidado e carinho, sem des-
viar o olhar, é o que me permite continuar escrevendo todos os 
dias. O equilíbrio é difícil de encontrar, mas seguimos tentando. 
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O processo de criação 
poética: um sistema

Camilo Mattar Raabe

Observo que há uma carência de estudos sobre o processo de 
criação poética no campo da escrita criativa, sobretudo em lín-
gua portuguesa. Por meio deste ensaio deixo minha contribui-
ção: mais do que um testemunho pessoal, intento analisar tec-
nicamente o processo criativo em poesia de modo a sistematizar 
uma cadeia que contemple a formação do sujeito, o sentido, os 
movimentos de escritura e a recepção por parte do leitor. Para 
dar conta desse complexo em poucas páginas, naturalmente os 
tópicos serão abordados de maneira sintética e com uma liber-
dade que desde já agradeço à colega e amiga Patricia Tenório, a 
quem devo pelo estímulo, pelo apoio e pela aprendizagem ao lon-
go dos últimos anos. Se no ensaio anterior, presente no segundo 
volume desta coleção, tratei de algumas reflexões sobre a criação 
poética, agora tento sistematizá-las; eis meu objetivo ao traçar 
estas linhas, a começar pelo esquema a seguir, o qual explicarei 
nos próximos parágrafos.

O primeiro tópico a ser abordado ao pensar o processo de 
criação literária é o ser que escreve inserido num espaço e num 
tempo. O sujeito biológico, desde sua concepção, se relaciona 
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com o ambiente em que vive, e nessa interação ele é formado, 
ensinado a ver o mundo por meio de uma linguagem específica, a 
reproduzir certos padrões e a se adaptar. E da inevitável e dialéti-
ca relação entre o ser e a realidade circundante surgirá o material 
básico do trabalho e os estímulos que despertarão a vontade de 
escrever e conduzirão ou não à escritura. Mesmo em casos em 
que o ambiente externo for pouco influente no momento da es-
critura, é por meio dessa relação que o imaginário do escritor é 
formado, seu modo de ver o mundo, a linguagem; até mesmo as 
projeções mais fantásticas da imaginação só poderão ser acessa-
das e trabalhadas pelo repertório empírico do sujeito. Buscando 
maior precisão em termos de conceito, proponho classificar esse 
binômio de eu e outro, sendo o eu o ser observante, uma exis-
tência abstrata, e o outro o seu desdobramento, sua identidade, 
o pensamento, a linguagem, o conhecimento, o ambiente como 
apreendido pelos cinco sentidos, a memória do sujeito.

Da relação entre o eu e o outro surge a poesia: ela é a integra-
ção, a fusão; é um estado, uma frequência ressonante entre os 
dois polos, uma qualidade de identificação silenciosa, sem o des-
dobramento do pensamento. O sentir, o existir, a integração do 
eu e do outro está numa frequência mais elevada de sentido, em 
que não há significante, apenas significado; quando pensamos 
racionalmente, distorcemos a realidade, a julgamos a partir do 
conhecimento e da memória, e dela nos distanciamos. A poesia 
coloca o eu numa posição de estranhamento com o outro, rompe 
com o automatismo próprio do fluxo do pensamento e do uso or-
dinário da linguagem, que são meios de conhecimento do mun-
do. Aprecio o termo “espanto” a que Ferreira Gullar se refere, e 
que não deixo de associar à conhecida colocação de Pablo Picas-
so quando afirma que toda criança é artista, ou que ele precisou 
de uma vida inteira para aprender a desenhar como uma. Afinal, 
não são as crianças os seres que mais se espantam com a existên-



265

cia? Elas repetem uma mesma brincadeira inúmeras vezes, e não 
deixam de se divertir como se fosse sempre a primeira vez. Não 
deve ser essa a predisposição do próprio poeta e de todo artista?  

Ao pensar a poesia como um estado, uma frequência ante-
rior à própria linguagem, não se nega que a poesia tenha sentido. 
Em última instância, qualquer tipo de atividade cerebral é uma 
frequência, a figuração dos pensamentos, a linguagem e o senti-
do são frutos de impulsos elétricos conhecidos como sinapses. 
A poesia, quando o eu e o outro se fundem, neutraliza tanto um 
como outro, um estado alterado de consciência numa identifi-
cação e con-fusão de ambos. Se a natureza da poesia é a própria 
desconstrução, sendo a linguagem e o fluxo do pensamento atri-
butos contrários a ela, como pode servir-se deles para materiali-
zar-se em poema? A poesia antecede o poema; mas somos seres 
sociais, precisamos nos expressar – o que caracteriza o poeta não 
é a poesia, mas a capacidade de, a partir da experiência poética, 
usar a linguagem de modo a tentar definir e reproduzir, suscitar 
no leitor uma experiência de impacto análogo. Mas se a poesia 
é a fusão do eu e do outro, quem escreve? A tarefa literalmente 
impossível é responsabilidade do eu lírico, que só vive enquanto 
interação da poesia com a linguagem poética – a precipitação da 
poesia enquanto sua própria negação. Gosto da metáfora da po-
esia como os olhos das estátuas gregas, especialmente as que os 
apresentam de maneira opaca: tudo o que sabemos desses olhos 
é a partir do que eles não são. O gênero poético está nesse não 
dizer, no que fica em aberto, no que desacomoda e rompe o limite 
da linguagem como uma ilusória representação de mundo e da 
linguagem enquanto vivida e sentida pelo leitor, fora dos auto-
matismos a que somos condicionados.

O eu lírico vive enquanto escritura do poema, em movimen-
tos de afirmação e de negação, o eros e o tânatos dos gregos. A 
arte tem como alicerce o inefável, é o efeito e a própria negação 
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da possibilidade de representação; é a experimentação que só 
existe enquanto movimento, uma experiência que tem em sua 
natureza a ruptura. Penso que é sensato associar a poesia à mú-
sica, por entender o sentido como uma frequência – e se pensar 
os simbolistas e suas experiências sinestésicas, ela pode também 
ter cheiro, textura e cor. E talvez pela dificuldade de expressar-se 
em palavras, com suas dimensões arbitrárias de signo associa-
das às dimensões simbólica, visual e sonora, é que o sentido não 
se reduz como, grosso modo, acontece em textos não artísticos: 
ele permanece num jogo altamente tensionado por suas relações 
sintagmáticas e paradigmáticas. Pensando em linguagem musi-
cal, acredito que o poema é uma espécie de acorde, um conjunto 
de notas que se combinam, mesmo que com certa dissonância: 
elas podem ser tocadas uma após a outra, como a leitura, que 
transcorre num espaço-tempo, mas que têm um sentido como 
um todo, quando tocadas no mesmo instante. Mario Quintana 
comentou que todo poema seu poderia ser reduzido a uma ima-
gem, bem como acreditava que havia um verso ou uma imagem 
primordial que norteava a escrita do poema; de certo modo po-
demos associar sua concepção à ideia do acorde.   

Nesse sentido, quando o sujeito termina um movimento de 
escrita e toma fôlego para analisar o que escreveu, ponderar o 
que virá a seguir, ou até mesmo quando realiza uma revisão mais 
distante da escrita, pode haver uma ruptura entre a poesia e o eu 
lírico, e ele volta a ser uma espécie de leitor crítico ou censor da 
própria escrita. O fato é que, já sabendo o caminho, pode mo-
tivar-se para acessar a frequência poética própria do objeto em 
questão, às vezes bastante insistente em seu íntimo; ou mesmo, 
ao ler alguns versos, entrar em frequência com a poesia, a partir 
do outro que era o próprio poema. Sobre esse tópico já tive algu-
mas experiências interessantes: em mais de uma ocasião escrevi 
versos ao longo de uma investida e guardei a produção, com um 
sentimento de satisfação por achar o poema um grande insight, 
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um verdadeiro feito; no dia seguinte, sem me lembrar bem do 
que escrevera, retomei os versos e, logo na primeira leitura, não 
acreditei que o que me havia impactado tão fortemente no dia 
anterior não me dizia nada no dia seguinte. Em uma linguagem 
psicanalítica, pode-se mencionar os mecanismos do recalque, 
que seriam desviados por meio da sublimação do impulso em 
outro objeto, a linguagem artística, o que no momento da es-
critura promoveu um prazer, mas que podem, quando o sujeito 
se torna leitor do seu poema, incomodar pela própria identifi-
cação com o objeto que inicialmente estava se desviando. Mas 
o contrário também já me ocorreu, poemas que julguei fracos 
quando escrevi, ao lê-los no dia seguinte me surpreenderam por 
sua qualidade. Nestes casos, entendo que minha relação com o 
próprio objeto da escrita era tão conflituosa que me causou uma 
impressão negativa, mas que depois assumiu para mim mesmo, 
como leitor, outros significados, entrei em outro estado de poesia 
diferente do que acessei enquanto eu lírico, talvez o mesmo tipo 
de deslocamento que ocorreu no exemplo anterior.

Meu livro de poemas Ensaios de transcendência (2020) foi di-
versas vezes lido e revisado ao longo de quase dez anos, e a partir 
dessa experiência tive vivências ambíguas também: lembro-me 
de casos em que os versos foram amplamente revisados, por ve-
zes sofrendo diversas mudanças, mas que ficaram muito mais de 
acordo com a poesia que eles me tocavam, como se o poema fos-
se lentamente assentando os detalhes de sua forma, enquanto a 
poesia, o som e seu poder imagético continuassem os mesmos. 
Em outras ocasiões realizei modificações com um ar bem técni-
co, buscando explorar os recursos do verso, porém os poemas 
perderam o impacto que tinham, de modo que, posteriormente, 
voltei ao texto original, em alguns casos sem nem lembrar cons-
cientemente como eram a princípio.

Dessa abertura semântica própria do poema, impregnado do 
inconsciente do próprio escritor, a autonomia da obra se realiza 
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quando encontra um leitor que com sua individualidade entra 
em contato com o objeto artístico e, ao ler, pode ocorrer a fusão 
entre o eu e o outro, nesse caso o próprio poema. Nesse momento 
ele pode ser considerado um leitor lírico, o que é o próprio efeito 
da poesia: num envolvimento concentrado de fusão com a lin-
guagem numa frequência poética, ela serve como instrumento 
para vivenciar dimensões de sentido transcendentais, “a lingua-
gem das flores e das coisas sem voz” a que Baudelaire fez referên-
cia em seu poema “Correspondências”. Tanto o eu lírico como o 
leitor lírico estão diretamente atrelados à linguagem, ao poema; a 
diferença central é que, no primeiro caso, a poesia o antecede e o 
imanta quando em contato com a linguagem, e no segundo, num 
momento de cocriação, parece que a integração do eu do leitor 
com o poema transcende sua identidade inicial e, enquanto leitor 
lírico, consuma-se a própria poesia.

A relação do ser com a linguagem é um processo de cisão e de 
incapacidade de plenitude. O ser, em silêncio, está consigo mes-
mo; quando pensa, desdobra-se em outro. Nesse jogo insere-se o 
poeta: ele sente em silêncio, com os cinco sentidos, mas pensa em 
linguagem. Apesar do sentido em si não precisar ser submetido a 
um signo linguístico, é por meio dele que o apreendemos racio-
nalmente. O signo é eminentemente racional e social, nenhum 
discurso está isento de ideologia, a linguagem é um constructo 
social, coletivo, de modo que o discurso individual é a represen-
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tação sui generis do discurso dos outros. Não é possível relacio-
nar-se somente com o poema, mas apenas de modo integral com 
o mundo. E nesse sentido, pensando na arte e no processo de 
criação poética, julgo pertinente pensar a linguagem e suas fun-
ções, pois é a partir dela que a literatura trabalha. O modelo que 
proponho é simples, independentemente do proposto por Jakob-
son, mas que contribui para a minha sistematização do processo 
de criação poética.

A função primeira da linguagem é conhecer e denominar o 
mundo, ajudando a estruturá-lo. O léxico registrado integra a 
memória, que constantemente se relaciona e determina a reali-
dade subjetiva; ela funciona como um amortecedor do impacto 
da realidade, evitando sempre a surpresa e o espanto, qualidades 
da arte. Ao vermos uma cadeira, por exemplo, automaticamente 
acionamos nosso repertório e de certo modo reduzimos a cadei-
ra à nossa referência previamente estabelecida; o que acontece 
em detrimento do gozo estético que a constituição da cadeira, 
sua composição, pode estimular. De qualquer modo, a lingua-
gem como conhecimento de mundo, a tendência de sistematizar 
e identificar o mundo em signos linguísticos é importante tam-
bém para a saúde mental e a sobrevivência, para reconhecer e sa-
ber lidar com a realidade sem o impacto emocional da surpresa. 
Assim como atenua nosso medo e nossa insegurança diante do 
desconhecido: um sentimento, por exemplo, quando identificado 
e nomeado, já tem atenuado muito de seu potencial negativo.   

Como segunda função da linguagem penso na comunicação 
e interação social, quando as situações comunicativas estimulam 
certa particularidade que caracteriza tal função.  E esta engloba 
o uso da língua de um modo geral, com uma tendência ao polo 
objetivo, o que possibilita o diálogo e a interação social. Natural-
mente, esta função usa da primeira como um instrumental para 
estabelecer tal objetividade própria do caráter comunicativo.
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A terceira e última função que proponho é onde se encon-
tra a linguagem poética, é a linguagem como uma experiência 
epifânica, a que leva ao silêncio do sentir, à polissemia do vazio, 
tão almejado pelos simbolistas na vanguarda das artes modernas. 
Entendo que todo o arranjo do poema tem como objetivo final 
a poesia, a experiência de fundir o eu e o outro. Essa qualidade 
tem como objetivo a negação da própria linguagem, que por sua 
natureza é falsa, representa vagamente a realidade que não é; bus-
ca suprimir e restaurar a ruptura do indivíduo ocasionada pela 
mediação que o distancia do mundo. Ela pode se manifestar de 
duas maneiras: por sua radicalização extrema, tendendo ao polo 
subjetivo, obra dos surrealistas e dos que buscam uma linguagem 
simbólica desconstrutiva, fragmentada e onírica; e há uma mo-
dalidade que mantém mais presente o polo objetivo como estra-
tégia discursiva para envolver o leitor, mas que ao mesmo tempo 
consegue sutilmente provocar um choque que rompa o espaço 
entre a representação e a experiência com a linguagem.

Na linha de pensamento em pauta, o ser tem sua formação a 
partir da interação com o mundo, o próprio pensamento é a ob-
jetivação de um outro além do eu. E, dialeticamente, o ambien-
te e os estímulos externos são apreendidos e representados por 
meio de uma subjetividade, a qual só existe enquanto identidade 
pessoal nessa relação eu e outro. Nesse sentido, pensar o conceito 
de mimeses na criação poética faz tanto sentido quanto não faz, 
e pelo próprio paradoxo se torna interessante. Observamos que 
a verossimilhança não é um atributo necessário à arte poética, 
mas inegavelmente compartilhamos de uma linguagem que é 
produção social e representação de mundo. Mas se pensarmos 
na natureza, quantas vezes não nos relacionamos com ela como 
com uma obra de arte? Mas o que seria então a natureza? Uma 
mesma paisagem não vai significar a mesma coisa para cada pes-
soa que a contemple num suposto estado de fusão silenciosa com 
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o ambiente, a cada uma o estímulo do ambiente vai promover 
uma experiência distinta. Além do recorte subjetivo de cada um 
a partir dos sentidos, penso que a lógica da linguagem artística se 
transfere à própria natureza se pensarmos nela como um proces-
so de construção e desconstrução constante.

Trago à tona o conceito de mimeses para pensar a relação do 
eu com o mundo, inerente ao processo de criação. O eu lírico vi-
bra a poesia enquanto extática e estática, porém só existe enquan-
to movimento em linguagem, o processo de escrita do poema; a 
morte do eu lírico é o próprio poema. A partir da materialidade 
de uma ideia formalizada, de um verso inicial, de uma sonori-
dade ou mesmo de uma imagem surgem os primeiros traços do 
eu lírico, que é a ressonância entre a vibração da poesia e seu 
desdobramento no árduo ofício técnico, a qual nunca será per-
feita, seguirá em rotação. O poema deve ter uma unidade, porém 
é numa linearidade espaçotemporal que nosso olho ou a escuta 
percebe e articula paulatinamente, num processo de sobreposi-
ção de camadas, o sentido do texto. São múltiplos os movimentos 
na tentativa de adequar no jogo da linguagem a poesia, o proces-
so de introversão e extroversão, no sentido de voltar-se para den-
tro e voltar-se para fora – lembrando que o fora é uma projeção 
de dentro e o dentro é uma construção a partir do que está fora. 
Somos seres duais, dificilmente escapamos das polarizações, e é a 
partir desses movimentos que o ser se relaciona com o processo 
de criação poética.

É uma tônica em depoimentos dos poetas e em textos me-
tapoéticos a imperativa necessidade de escrever, como se para 
afirmar a própria existência em meio ao rompimento das fron-
teiras que nos distanciam do diluir-se no mundo e em si. Essa 
ânsia conduz aos movimentos de escritura, que se polarizam 
entre introversão e extroversão, mas com peculiaridades que se 
imprimem na própria textualidade do poema. São as tipologias 
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poéticas que comentei no ensaio meu que participa do segundo 
volume da coleção que o leitor tem em mãos, que faço questão de 
sistematizar numa perspectiva sintética e revisada.

Quando tratamos de poesia lírica, estamos diretamente as-
sociados a uma tipologia textual descritiva. Ela pode voltar-se a 
paisagens exteriores ou interiores, projeções da imaginação ou 
o arquivo da memória, atenta a diferentes maneiras de abordar 
a dimensão sensual. A tipologia narrativa tem como base os 
elementos da narrativa, a qual pode derivar de um processo de 
observação exterior ou de projeção da imaginação, bem como 
ao narrar guardados da memória pessoal. A reflexiva consiste 
no próprio processo de pensar, refletir, dissertar sobre os mais 
variados tópicos, é uma poesia filosófica. A tipologia dirigida é 
quando se tem o receptor da mensagem em evidência, ele orienta 
as escolhas, o objetivo é a injunção, o apelo ou o envolvimento 
com ele. A dramatúrgica, em que o objetivo é a representação 
nos moldes de um texto para o teatro, buscando atenuar a pre-
sença do narrador. Por fim há a tipologia gráfica, que tem duas 
direções, explora o espaço gráfico e rompe a linearidade do verso, 
ou trata-se do movimento de voltar-se para a própria linguagem 
ou para o poema que está em vias de composição; em ambos os 
casos, é a materialidade gráfica que orienta a escrita e os recursos 
de linguagem explorados.

As tipologias poéticas e os movimentos de escritura caracteri-
zam não os poemas como um todo, salvo exceções. Eles represen-
tam o fluxo e a hesitação, a demanda de novos referenciais ou a ar-
ticulação dos mesmos; normalmente são variados os movimentos 
de escritura ao longo de um poema, como se passo a passo consti-
tuísse a unidade e o efeito do texto, e por vezes se confundem, dei-
xando aparente a união de múltiplos movimentos arraigados no 
processo de criação e cristalizados no poema. A poesia enquanto 
silêncio impulsiona o escritor para a linguagem e força os meios 
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de sua manifestação. Sendo o sentido uma frequência, o impulso 
pode se objetivar por meio de diversos elementos do mundo, 
possibilitando uma mobilidade e um arranjo dos elementos para 
sua melhor exposição, havendo, pois, múltiplas possibilidades de 
poemas para uma mesma poesia, ao menos da parte do poeta 
em sua relação com a criação. As tipologias poéticas têm sua 
importância para entender e contribuir com a escrita criativa, 
sendo uma alternativa aos processos de escritura e uma maneira 
de avaliar no poema traços dos movimentos de sua elaboração. 
Fica aqui registrada a minha curiosidade e a minha intenção de 
um dia estudar esses movimentos poéticos em uma pesquisa com 
o instrumental da neurociência, que ainda está muito aquém de 
solucionar o mistério da constituição humana, mas que já pode 
muito contribuir com o tema.  

Com as tipologias poéticas, centradas no cerne do processo 
de criação que é o eu lírico, dou como encerrada a sistematização 
que intentei ao longo das últimas páginas. Se no ensaio anterior 
me propus a traçar reflexões sobre o processo de criação poético, 
agora organizei as ideias que vêm me acompanhando há quase 
duas décadas. Talvez mais interessante do que a própria criação 
poética por parte do escritor seja pensar o processo de criação, de 
algum modo já distante do campo de batalha que é a arte poética 
e a frutífera tentativa vã de falar sobre o inefável, o impossível. 
Mas com a consciência da importância desses tópicos, deixo mi-
nha preliminar contribuição para a escrita criativa voltada à poe-
sia, que muito tem a humanizar uma humanidade cada vez mais 
carente da palavra que a define.
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Caderno do fim do mundo:
o diário como disparador 
da formação do escritor

Cleyton Cabral

Segunda-feira, 20 de julho de 2020
Diário de Infância

Querido Diário. Ops. Querido leitor, querida leitora, começo este 
ensaio tentando puxar pela memória a imagem do meu primei-
ro diário. Ele era pequeno, de capa dura, com chaves. Não me 
recordo os motivos da capa, mas o branco predominava. Fechei 
os olhos: Hello Kitty? Não. Mas era “de menina”. Meus irmãos 
devem ter comentado isso à época. 

Coloquei no Google “diário infantil branco com chaves” para 
ver se encontrava um igual ao que tive. Foi minha mãe quem me 
deu de presente. Eu devo ter visto em alguma lojinha do bairro 
ou numa das nossas idas ao centro do Recife. Ou juntei algum 
dinheiro e comprei sem ninguém saber, não tenho certeza. Eu 
tinha uns 7, 8, 9 anos, não consigo precisar. A memória me es-
capa. Poxa, bem que eu poderia ter escondido o diário na parte 
superior do guarda-roupa, debaixo de colchas e lençóis. 

Temia que lessem minhas anotações secretas. Tinha, por 
exemplo, a lista de nomes das meninas e dos meninos mais bo-
nitos da minha rua e da escola, aqueles que faziam meu coração 
bater mais forte, poeminhas para eles, coração com flecha e nos-
sos nomes juntos, declarações, ensaios de cartas. 
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Por falar em cartas, eu colecionava papéis de cartas, sim, 
aqueles “de menina”, com motivos de cachorrinhos, gatinhos, ur-
sinhos etc. Coloridos, com e sem pauta, perfumados. Guardados 
em pastas, serviam para trocar com outras pessoas, enviar (os pa-
péis eram de cartas, mas só os enviava se tivesse algum repetido 
ou que não fosse raro) e, também, escrever pequenas histórias.  

Nesse tempo, eu já gostava de inventar mundos, recortava imagens 
de gibis (Maurício de Souza, obrigado!) e revistas (minha mãe era re-
vendedora Hermes), colava num calhamaço de papéis sulfite dobrados 
e criava minhas próprias histórias. Ali, tudo era permitido: reis comi-
lões, princesas com poderes de aliviar cheiro de pum, trovões roucos, 
lagartixas que balançavam a cabeça sempre dizendo “não”.

Eu confabulava atrás da cortina da sala: um dia ouvi alguém 
dizendo para minha mãe que havia tomado um chá de cadeira. 
Fiquei horrorizado tentando imaginar como uma cadeira cabia 
dentro de uma xícara. Outro dia, quando fui almoçar fora com 
a família e li na etiqueta do self-service “filé ao molho madeira”, 
pensei que era uma carne feita com uma porta ou com pedaços 
de guarda-roupa. Uma citação de Roland Barthes em O prazer do 
texto dá conta desta mente fervilhante:

O brio do texto (sem o qual, em suma, não há texto) seria a sua 
vontade de fruição: lá onde precisamente ele excede a procura, ul-
trapassa a tagarelice e através do qual tenta transbordar, forçar o em-
bargo dos adjetivos — que são essas portas da linguagem por onde o 
ideológico e o imaginário penetram em grandes ondas (2015, p. 20).

Você já deve ter percebido que estou escrevendo este ensaio 
ao estilo de um diário, a começar pela utilização da data: “Se-
gunda-feira, 20 de julho de 2020”. A datação é uma característica 
essencial do diário. Chamamos “entrada” ou “registro” o que está 
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escrito logo abaixo da data. Neste ensaio, você encontrará entra-
das escritas no presente buscando memórias do passado.

Terça-feira, 21 de julho de 2020
Diário de um Adolescente

Fui raptado pelas histórias desde muito cedo. Devorava os volu-
mes da série Vaga-Lume: O escaravelho do diabo, A turma da rua 
quinze, A ilha perdida, O caso da borboleta Atíria, O mistério do 
cinco estrelas e tantos outros. 

Uma prima promovia um concurso de redação, com prêmio 
em dinheiro: primeiro, segundo e terceiro lugar. O tema era “mi-
nhas férias”. Sempre participava competindo com meus primos. 
Lembro que minhas férias não tinham nada de especial, passava 
dias na casa da minha madrinha, no Recife, ou na casa de uma 
tia, em Vicência, cidade dos meus pais, na Zona da Mata de Per-
nambuco. A imaginação corria solta na descrição das minhas pe-
ripécias: as brigas entre primos, os passeios, a ida ao circo ou ao 
shopping. O humor era algo que já se destacava nos textos.

Comecei no teatro aos 12 anos, na escola. O professor esti-
mulava a escrita, passando temas de redação, por exemplo. Nos 
saraus da escola também líamos poemas feitos por nós. Fiz vários 
poemas que, depois de um tempo, joguei fora. Considerava-os 
ridículos.  Aos 14 anos, escrevi um romance, manuscrito, em 
um conjunto de papel sulfite, com uma capa feita no Clip Art. 
O título: Atrás de quem anda… (veja que título ridículo, ainda 
seguido de reticências). Aquele misto de vergonha e orgulho. 
Kkkkkkkkkk. Cada k é uma lágrima. Mas, esse, guardei. Tirei 
nota dez nesse trabalho. Do grupo de quase sessenta pessoas, fui 
o único que seguiu a carreira de ator. Eu me profissionalizei.  
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Quarta-feira, 22 de julho de 2020
Diário de um Adulto (quase um curriculum vitae)

Fevereiro de 2007. Na metade da graduação em Comunicação 
Social/Publicidade e Propaganda, criei o blog “Cleytudo” (cleytu-
do.blogspost.com). Eu tinha 22 anos. Postava narrativas híbridas   
̶  mistos de conto, poema, teatro, slogan publicitário, crônica. Os 
comentários dos leitores em cada postagem funcionavam como 
balizadores, num tempo em que eu buscava desenvolver meu es-
tilo. Mantive o blog por nove anos, totalizando 504 posts. Hoje, o 
contador de visitas exibe 60.992 acessos.

Junho de 2009. Fui convidado para participar do “Blog das 
30 pessoas” (blogdas30pessoas.blogspost.com), projeto idealiza-
do por um jornalista paulista que juntou 29 amigos para blogar. 
Trinta dias, com trinta posts de trinta pessoas, uma por dia. Esco-
lhi o dia 5. Um espaço colaborativo e coletivo em que podíamos 
escrever o que quiséssemos. Liberdade total. O blog está ativo 
até hoje. Por um tempo cedi meu espaço, mas voltei em julho de 
2020 para o meu dia cativo. 

Julho de 2009. Eu me formei em Publicidade. Mas desde 2006 
venho trabalhando como redator publicitário em agências. Ga-
nhei alguns prêmios com minhas ideias, como num anúncio em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher para uma marca de 
café, uma ação para um sex shop e uma ideia para uma institui-
ção de cegos.

2011. Participei de uma oficina literária com um jornalista e 
poeta cearense radicado no Recife. Alguns escritores, que tam-
bém faziam essa oficina, participavam de um grupo de estudos 
literários chamado  ̶   ironicamente   ̶   “Autoajuda Literária”. 

Começo de 2012. O pessoal do “Autoajuda Literária” me con-
vidou para integrar o grupo. Sou o mais jovem dos cinco. En-
contros lítero-gastronômicos, semanais, na casa de uma das inte-
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grantes. Bons vinhos, cardápios variados, discussão sobre nossas 
produções e, também, sobre outros escritores. 

2013. Um dia  ̶  ou melhor, uma noite  ̶   surgiu a ideia de um 
livro com textos produzidos pelo “Autoajuda Literária” e discuti-
dos nos encontros. Nasceu o Mosaico, coletânea com cinco textos 
de cada. Saiu pela Edição Interpoética. Nesse mesmo ano, eu ti-
nha uma coluna no portal Interpoética, em que postava contos e 
crônicas. Ganhei Menção Honrosa no I Prêmio Pernambuco de 
Literatura, categoria Contos, com o livro Planta baixa.  

2014. Publiquei meu primeiro livro, Tempo nublado no céu da 
boca. Trinta e nove narrativas breves, muitas delas direto do meu 
blog pessoal. No dia do lançamento, o Jornal do Commercio deu 
página inteira. Trecho do jornalista que me entrevistou:

A brevidade é a característica mais marcante do livro Tem-
po nublado no céu da boca, que o escritor Cleyton Cabral lança 
hoje à noite, no Gabinete Português de Leitura. A obra, repleta 
de textos curtos, microcontos  ̶   um deles tem só 25 caracteres  ̶ , 
é pautada por sarcasmo e ironia cotidiana. Cleyton é filho de um 
“caso” da internet e do teatro, e talvez isso explique a oralidade 
e a prosa sintética espalhada pelas 60 páginas de seu primeiro 
trabalho impresso [...]. (NASCIMENTO, 2014, p. 6).

2016. O “Autoajuda Literária”, grupo do qual faço parte, lan-
çou mais uma publicação, Escrever ficção não é bicho-papão. É 
uma coletânea com dicas para quem quer começar a escrever. 
Nesse mesmo ano, fui vencedor do I Prêmio Ariano Suassuna 
de Dramaturgia, categoria Teatro Adulto, com a obra Talvez sim, 
talvez não.

2017. Lancei em livro minha peça de teatro O menino da gaio-
la. É uma dramaturgia para a infância e a juventude. Sua primeira 
montagem estreou no Recife, em 2013. Ganhei Menção Honrosa 
no Prêmio Elita Ferreira/Academia Pernambucana de Letras, ca-
tegoria Infantojuvenil, com a obra Osvaldo não sai do lugar.
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2018. Fui segundo lugar no III Prêmio Ariano Suassuna de 
Dramaturgia, categoria Teatro Adulto, com a obra Desculpe o 
atraso, eu não queria vir.

2019. Lancei meu segundo livro, Planta baixa, pela Editora 
Patuá. Sessenta e sete contos. Fui vencedor no IV Prêmio Ariano 
Suassuna de Dramaturgia, categoria Teatro de Animação, com a 
obra Hélio, o balão que não consegue voar.

Tenho uma relação com as palavras desde criança, embora te-
nha crescido em um ambiente em que não via meus pais e meus 
irmãos lendo. Nem era estimulado para tal. Foi uma busca in-
dividual. Gostava de me demorar na biblioteca da escola, pegar 
livros emprestados. Os textos nasciam naturalmente. Textos ge-
rando textos. Do diário para o caderno, do caderno para o com-
putador, do computador para a publicação em livro. Minha vida 
é uma grande colcha de retalhos. Finalizo esta entrada com uma 
dobradinha de citações de Barthes em seu O prazer do texto:

Texto quer dizer Tecido: mas, enquanto até aqui esse tecido 
foi sempre tomado por um produto, por um véu todo acabado, 
por trás do qual se mantém, mais ou menos oculto, o sentido (a 
verdade), nós acentuamos agora, no tecido, a ideia gerativa que 
o texto se faz, se trabalha através de um entrelaçamento perpé-
tuo; perdido neste tecido — nessa textura — o sujeito se desfaz 
nele, qual uma aranha que se dissolvesse ela mesma nas secreções 
construtivas de sua teia. Se gostássemos dos neologismos, pode-
ríamos definir a teoria do texto como uma hifologia (hyphos é o 
tecido da teia de aranha) (2015, pp. 74 e 75).

[...] Para o texto, a única coisa gratuita seria sua própria des-
truição: não escrever, não mais escrever, salvo do risco de ser 
sempre recuperado. Estar com quem se ama e pensar em outra 
coisa: é assim que tenho os meus melhores pensamentos, que 
invento melhor o que é necessário ao meu trabalho. O mesmo 
sucede com o texto: ele produz em mim o melhor prazer se con-
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segue fazer-se ouvir indiretamente; se, lendo-o, sou arrastado a 
levantar muitas vezes a cabeça, a ouvir outra coisa (2015, p. 32).

Quinta-feira, 23 de julho de 2020
Diário do Isolamento

Comecei o diário do isolamento no dia 14 de março de 2020. A 
intenção: tomar nota de minhas impressões sobre a situação de 
confinamento por causa do coronavírus. Ao longo desses últimos 
cinco meses, faço um inventário de meus dias no notebook, em 
um arquivo de word intitulado Caderno do fim do mundo. 

O diário pertence ao gênero confessional, autobiográfico. 
Para Philippe Lejeune, pesquisador incansável das “escritas de si”, 
a definição de autobiografia em seu O pacto autobiográfico - de 
Rousseau à internet seria: “narrativa retrospectiva em prosa que 
uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza 
sua história individual, em particular a história de sua persona-
lidade.” (2008, p. 16) 

Assim como o diário, as memórias, a biografia, o romance 
pessoal, o poema autobiográfico, o autorretrato e o ensaio são 
gêneros vizinhos da literatura íntima. Mas, afinal, para que serve 
um diário? Um diário pode servir a muitos propósitos: se expres-
sar, refletir, congelar a memória dos momentos vividos e dar va-
zão ao prazer de escrever. Para Lejeune: 

O diário é uma série de vestígios: Ele [o diário] pressupõe a 
intenção de balizar o tempo através de uma sequência de referên-
cias. O vestígio único terá uma função diferente: não a de acom-
panhar o fluxo do tempo, mas a de fixá-lo em um momento-ori-
gem (2008, p. 301).

Talvez o diário mais famoso seja o de Anne Frank, conhecido 
por narrar um momento histórico da Segunda Guerra Mundial, 
seus dias confinados em um esconderijo durante a ocupação na-
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zista dos Países Baixos. Assim, Lejeune destaca que em momen-
tos terríveis como esse, “o diário pode trazer coragem e apoio” 
(2018, p. 305), é uma forma de resistência. Por isso, nesta pande-
mia, resolvi começar um. Concordo também com Lejeune quan-
do ele diz que “as pessoas escrevem porque as coisas vão mal, mas 
também porque gostam de escrever”. (2018, p. 394)

No Caderno do fim do mundo, faço uma combinação de di-
ário e construção literária. Não só transformo minha vida em 
narrativa  ̶  registrando minhas memórias deste momento –, mas, 
depositando entre uma entrada e outra dramaturgias minima-
listas, fragmentos de contos, poemas, crônicas. Isso corrobora a 
afirmação de Lejeune em seu O pacto autobiográfico – de Rou-
sseau à internet, no capítulo “O pacto autobiográfico, 25 anos 
depois”: “[...] transformar sua vida em narrativa é simplesmente 
viver. Somos homens-narrativas. A ficção significa inventar algo 
diferente dessa vida.” (2018, p. 86)

Sigo vivendo e escrevendo. Não consigo viver sem a literatu-
ra. Para mim, escrever é uma necessidade. Básica, como matar a 
sede. Escrevo para começar um diálogo com o mundo. Escrevo 
para ser lido. Para ser sentido. Para você se sentir incomodado, 
para você sorrir, para você encher os olhos de lágrimas, para você 
ficar sem palavras, para você me amar para sempre. Talvez me 
odiar. Escrevo para você. Aí vem Lejeune novamente em seu “O 
pacto autobiográfico, 25 anos depois”: 

[...] alguém pede para ser amado, para ser julgado, e é você 
[leitor] quem deverá fazê-lo. De outro lado, ao se comprometer a 
dizer a verdade sobre si mesmo, o autor o obriga a pensar na hi-
pótese de uma reciprocidade: você estaria pronto a fazer a mesma 
coisa? E essa simples ideia incomoda. À diferença de outros con-
tratos de leitura, o pacto autobiográfico é contagioso. Ele sempre 
comporta um fantasma de reciprocidade, vírus que vai pôr em 
estado de alerta todas as defesas do leitor (2018, p. 85).
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O Caderno do fim do mundo é narrado na primeira pessoa 
em ordem cronológica. Sou ao mesmo tempo autor, narrador 
e personagem. Tenho o compromisso de ser franco com você, 
querido leitor, querida leitora. Me desnudo enquanto faço uma 
lista de meus dias neste período pandêmico. Para não expor as 
pessoas, decidi não colocar seus nomes. Elas aparecem assim: 
meu namorado, a vizinha do 604, o amigo do teatro, a amiga da 
literatura etc.

Assim como Lejeune, estou “escrevendo um diário como se 
fosse um livro. Um diário para um leitor.” (2018, p. 332). Eu pos-
so até morrer, mas meu diário, não.  

Os principais temas das entradas são: a pandemia de Co-
vid-19, a arte, a literatura, a morte e a situação política do país. 
As vantagens de escrever direto no notebook e não no caderno, 
para mim, são muitas: a possibilidade de retrabalhar as frases, 
cortar palavras, montar os parágrafos, eliminar repetições, fazer 
pesquisas rápidas na internet, consultar sinônimos. Também dá 
para se levar em conta o espaço indefinido de um arquivo eletrô-
nico. Diferentemente de um caderno, que tem prazo para acabar. 
E um arquivo de word ocupa bem menos espaço, não é? 

Não sei quando irei parar de escrever o diário do isolamento. 
Talvez até quando tudo “voltar ao normal”. Na entrada do dia 
11 de julho de 2020, escrevi: “Não escreva ‘novo normal’.” Meu 
namorado perguntou até quando vou escrever este diário. Até 
termos a vacina contra a Covid-19, até quando tudo voltar ao 
“normal”. Voltará?

Esse diário se confunde com minha vida e meu processo de 
criação como autor. Quero retornar aos fragmentos de textos, 
contos e poemas contidos nele. Quem sabe, talvez, publicá-lo. 
Em O fogo e o relato, Giorgio Agamben afirma:

[...] a retratação pressupõe que o autor pode continuar escre-
vendo os livros já escritos, como se até o fim estes permaneces-
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sem como fragmentos de uma obra em andamento que, por isso, 
tende a confundir-se com a vida (2018, p. 119).

Independentemente do rumo que o Caderno do fim do mun-
do tomar, de uma coisa eu tenho certeza: sairei transformado 
dessa experiência. Além de fixar a memória deste período de iso-
lamento, aliviando as tensões dos dias, pude fazer um laboratório 
intenso de escrita. Agamben diz: 

[...] É preciso, portanto, que, através do trabalho sobre si, a 
prática criativa também passe por uma transformação. A rela-
ção com uma prática externa (a obra) torna possível o trabalho 
sobre si só na medida em que se constitui como relação com 
uma potência. Um sujeito que procurasse definir-se e dar-se 
forma só por meio de sua obra se condenaria a trocar incessan-
temente sua vida e sua realidade com sua obra. Já o verdadeiro 
alquimista é quem — na obra e por meio da obra — contempla 
somente a potência que a produziu. Por isso Rimbaud chamou 
de “visão” a transformação do sujeito poético que ele procurara 
alcançar por todos os meios. O que o poeta, transformado em 
“vidente”, contempla é a língua — isto é, não a obra escrita, mas 
sim a potência da escritura. E, dado que, como diz Espinoza, a 
potência nada mais é que a essência ou a natureza de cada ser, 
na medida em que tem a capacidade de fazer algo, contemplar 
essa potência também é o único acesso possível ao ethos, à “sei-
dade” (2018, p. 165).

Segunda-feira, 26 de julho de 2021
Diário do Isolamento — Ano II

Tomei a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na última 
quarta-feira, 21 de julho, mesmo dia em que o amigo da lite-
ratura foi internado com complicações pulmonares pelo vírus. 
Perdi meu amigo hoje. Um dos meus melhores amigos e o mais 
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presente na minha vida nestes tempos pandêmicos. Nós nos 
apoiamos um no outro em meio às crises, fizemos vários pro-
jetos juntos. Inclusive este sobre literatura e pandemia: http://
bit.ly/para1amor. Em março deste ano, mês do meu aniversário, 
perdi uma grande amiga da literatura para a Covid-19. Ela tinha 
73 anos e seu momento para tomar a vacina estava bem próxi-
mo. Não deu tempo. Perder um amigo é como ter a figurinha 
rara do álbum roubada.  

Manchete no portal da CNN Brasil hoje: “Brasil chega a 550 
mil mortes causadas pela Covid-19; 578 foram nas últimas 24h.”

Continuo escrevendo no Caderno do fim do mundo e não sei 
quando colocarei um ponto-final. Desde março de 2020 estou 
registrando a passagem do tempo nos pequenos eventos do co-
tidiano. Já são mais de 160 páginas. Quem sabe, um dia, essas 
minhas narrativas de confinamento cheguem às mãos, aos olhos 
e corações dos leitores? Restará vida para escrever?

Trechos do Caderno do fim do mundo: https://revistaconti-
nente.com.br/secoes/depoimento/a-faca-o-queijo-e-a-pande-
mia-r-diario-do-isolamento
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O imaginário e memória na 
construção das identidades

Fernando de Albuquerque

Apresentação
O lugar-comum dos que indicam o pluralismo como a marca 
maior da poesia contemporânea brasileira parece, sim, ser o lu-
gar ideal para demarcá-la. O termo, contudo, não pode ser uma 
fronteira de expiação e um limite interpretativo. A chaga que de-
marca a máxima da diversidade não pode gerar a indiferença da 
compreensão. Quem chama atenção para isso é Marcos Siscar em 
seu Poesia e crise (2010) quando fala da necessidade de compre-
ender a produção poética de hoje para além de um saco de gatos 
onde tudo pode e tudo se abocanha.

O que Siscar chama de “ausência de linhas de força mestras” 
(2010, p. 149) é o advento da formação de um ramo da literatura 
plenamente comprometido com a liberdade, a experimentação 
e o individualismo como a mola mestra dos projetos de hoje. 
Assim, um conjunto de estéticas pessoais estão atrelados à não 
“regulagem” no processo de criação literária da poesia. O poeta 
de hoje e do hoje não precisa, necessariamente, estar filiado a um 
conjunto estrito de pensamento, nem mesmo a um tipo demar-
cado de escrita.

Nesse contexto, até o retorno aos tradicionalismos tem sido 
frequentes na produção. Podemos citar os nomes de Francis-
co Alvim, Eucanaã Ferraz e Paulo Henriques Britto  como os 
principais exemplos desse back to the basics. Essa filiação aos 
estratagemas pré-fixados, contudo, está longe do pitoresco e 
nem sequer está ligado ao sentimento de nostalgia. Pelo contrá-
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rio. Estão impregnados pela revisita. Recheados da força do pre-
sente e de novas experimentações. Sem esquecer as referências.

Dessa forma, os temas sobre os quais se debruça a poesia do 
hoje têm se tornado cada vez mais diversificados. Deslocando o 
fazer poético do panteão que perpassa temas considerados no-
bres, recaindo sobre a não menos importante relação com os 
bens materiais, a força de trabalho e a lógica de consumo. Apon-
tando o que Jean Baudrillard em  A sociedade de consumo  desig-
na como “o fim da cortesia e da etiqueta, incompatíveis com a 
relação funcional generalizada”. (2008, p.232).

Essas incursões de significação e de inteligência das coisas, 
estão intimamente interligadas à arqueologia de sensações e re-
lações que são traçadas do homem, no caso, o poeta, com aquilo 
que é objeto da sua escrita. Dessa forma, o imanente e o devir 
contidos na poesia contemporânea permanecem contíguos à 
origem e à história, na tensão semântica e comunicativa entre 
o fazer da poesia, suas origens e as relações estabelecidas pelo 
homem diante do seu fazer cotidiano.

A origem [Urspung] insere-se no fluxo do devir como um vórtice 
que arrasta o seu ritmo ao material de proveniência [Entstechung] 
[...]. Por um lado, o originário quer ser conhecido como restauração 
e reconstituição e, por outro, exatamente por isso, como algo incom-
pleto e inacabado. Em todo o fenômeno de origem determina-se 
a figura através da qual uma ideia se confronta permanentemente 
com o mundo histórico. Pois a origem não emerge da esfera dos 
fatos, mas refere-se à sua pré- e pós-história. [...] A categoria da ori-
gem não é, portanto, como quer Cohen, uma categoria puramente 
lógica, mas histórica. (BENJAMIN, 2011, p. 34)

Podemos, então, a partir do “demônio da analogia” (Mallar-
mé), interpretar a reflexão de Benjamin (2011), na qual o sujeito 
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é o resultado do fluxo do ser e suas relações com a origem e os 
seus objetos, compreende que a poesia, também, pode ser o re-
sultado dessa relação. Aprofundando a questão da subjetividade, 
relacionando-a ao tempo presente, a partir de indícios históricos. 
Apontando, então, para o processo de fragmentação da vida, o des-
moronamento dos paradigmas e a desagregação das narrativas por 
meio de uma poesia atrelada à ordinariedade e a objetividade.

Este artigo está circunscrito a esse campo de construção e de 
compreensão da poesia contemporânea. Elaboramos, investi-
gando as relações cotidianas, travadas entre o homem e o que o 
circunda, textos poéticos cujo objetivo central é responder a se-
guinte questão: qual a percepção das relações humanas travadas 
com os objetos cotidianos, aqui entendidos como os artefatos, os 
bichos, a natureza, as sensações e as crenças?

A resposta a esse questionamento central está representada 
em 33 textos poéticos que traçam a cartografia da intimidade so-
bre a relação do homem com seus objetos. Esse conjunto textual 
está totalmente compilado e encontra-se em fase de publicação 
pela Editora Castanha Mecânica, com previsão de chegar às ven-
das on-line em meados de novembro. 

Reflexão de si e o imaginário do outro
[...] É preciso, portanto, que, através do trabalho sobre si, a práti-
ca criativa também passe por uma transformação. A relação com 
uma prática externa (a obra) torna possível o trabalho sobre si só na 
medida em que se constitui como relação com uma potência. Um 
sujeito que procurasse definir-se e dar-se forma só por meio de sua 
obra se condenaria a trocar incessantemente sua vida e sua realidade 
com sua obra. Já o verdadeiro alquimista é quem — na obra e por 
meio da obra — contempla somente a potência que a produziu. Por 
isso Rimbaud chamou de “visão” a transformação do sujeito poético 
que ele procura alcançar por todos os meios. O que o poeta, trans-
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formado em sim a potência da escritura. E, dado que, como diz Es-
pinoza, a potência nada mais é que a essência ou a natureza de cada 
ser, na medida em que tem a capacidade de fazer algo, contemplar 
essa potência também é o único acesso possível ao ethos, à “seidade”. 
(AGAMBEN, 2018, p. 165)

Conforme a assertiva de Agamben, toda escrita sobre o outro 
é, antes de mais nada, uma escrita de si, dessa forma na elabora-
ção dos 44 poemas que compõem o livro Vasos circunflexos (títu-
lo provisório), foi possível compreender a formação do homem 
contemporâneo, a sua relação com seu tempo histórico, a sua re-
lação com os demais pares e sua relação com os artefatos do seu 
tempo. Esses são quatro pilares essenciais na formação do sujeito 
histórico, principalmente aquele que está interessado na forma-
ção em Escrita Criativa. Essa formação passa, em uníssono, pelo 
reconhecimento de sua presença na história e na própria fonte de 
saber extraída a partir da troca com outros profissionais inscritos 
no mesmo signo.

Antes de mais nada, a origem deixa de ser algo que precede 
o devir e permanece separado dele na cronologia. Assim como o 
redemoinho no curso do rio. A origem é contemporânea ao devir 
dos fenômenos, dos quais extrai sua matéria e nos quais, todavia, 
permanece, de algum modo, autônoma e parada. E  este último, 
significará não conduzi-lo à uma origem separada no tempo, mas 
confrontá-lo e mantê-lo como algo que, tal como um vórtice, 
ainda está presente nele. (AGAMBEN, 2018 p.85)

A discussão do sujeito e a sua respectiva formação profissio-
nal só podem ocorrer se estiverem atreladas ao reconhecimento 
do seu lugar no tempo histórico.  Vasos circunflexos  contempla 
essa premissa, uma vez que traz em seu bojo a necessidade de 
primeiro compreender o fazer da poesia contemporânea, para 
sob este espectro (estrito), conduzir a produção poética. Essa vi-
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sita à categoria da poesia contemporânea, contudo, não se pro-
põe extensa a ponto de resultar na interdição do trabalho devido 
ao exagero da coleta de informações e formatos, pelo contrário, 
ela está inscrita na necessidade de captar um savoir-faire, mas 
que não resulte na perda de originalidade.

Compreendida a necessidade de discussão sobre o fazer da es-
crita criativa como uma condição sine qua non para a formação, o 
livro, então, se apresenta como um exercício de compreensão da 
realidade do entorno, tida, ainda, como possibilidade de emanci-
pação. Gilbert Simondon (2007), em  Do modo de existência dos ob-
jetos técnicos255  , prega que a liberdade dos sujeitos está fortemente 
atrelada ao papel que deve ser cumprido pela cultura na incorpo-
ração de todos os seres técnicos como forma de conhecimento, de 
sentido e também de valores do homem contemporâneo.

Simondon (2007), defende que  a tomada de ação emanci-
patória deve estar atrelada à reflexão sobre os objetos técnicos, 
sendo esta tomada de conhecimento como uma ação análoga à 
liberdade da escravidão. Assim, a falta de conhecimento da má-
quina e dos objetos cotidianos, faz do homem um refém. Ele não 
fala de uma idolatria à máquina e aos objetos corriqueiros, mas 
a necessária premissa de sua compreensão para resultar em uma 
busca da liberdade, uma vez que “(...) o homem que deseja do-
minar a seus semelhantes suscita a máquina androide, abdica-se 
então diante dela e delega a sua humanidade (...)” (SIMONDON, 
2007, p.32).

Assim, buscar imagens poéticas que transmitam a percepção 
das relações com os objetos procura elencar esse caminho emanci-
patório. Refletir acerca dos objetos cotidianos dentro de um campo 
tão humano quanto a poesia, busca fornecer ao leitor o conheci-

255 Tradução livre de El Modo de Existencia de los Objectos Tec-
nicos, em espanhol.
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mento necessário para sua compreensão, percepção e seu envolvi-
mento. Entender a realidade, para além da aura que está disposta 
nela, é, para Simondon, a pedra de toque da nova liberdade. 

Poemas em perspectiva
A proposta de pensar sobre o processo de significação das coisas 
levou à divisão do trabalho criativo em cinco sessões: os artefa-
tos, os bichos, a natureza, as sensações e as crenças. O primeiro 
é composto por nove poemas que vagam por questões históricas 
e premissas necessárias sobre a existência. Em “Ziploc”, o sujeito 
poético inanimado entende o interior de uma geladeira como um 
improvável mundo a ser explorado. Ao longo das estrofes, esse su-
jeito revisita a história sedimentada por meio de pílulas e inflexões.

sobre a ética a estética
adorno gritando com horkheimer
uma batalha de vácuo e hermetismo
na gélida vitrine dos alimentos em contenção

marechal general muitos soldados
capitão pimentão fajuto weimar no degelo

na esquina das prateleiras 
ele grita que as madeixas do meu cheiro
verde estão sob o declínio do império otomano

O fundamental do que é estabelecido no poema é a busca das 
interligações que vinculam este ou aquele espaço à própria con-
dição de mundo explorável, sem abgnegar a premissa de Aldous 
Leonard Huxley sobre a existência de tantos mundos dentro do 
mundo como o conhecemos. Esses locais de projeção do concei-
to, acumulam as tensões históricas capazes de delinear o sujeito 
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histórico em perspectiva. Em “Ponto final” são realizados pensa-
mentos sobre a natureza do fazer científico e suas interligações 
com a aprovação de uma dita comunidade para chegar ao alcance 
de metas e objetivos pessoais; em “Jogo de placas”, o eu poético 
costura nomes de placas de trânsito em uma improvável viagem 
pelos seus pensamentos e suas escolhas políticas; em わ が 愛 わ 
が 革命 256 faço uso do título do livro da guerrilheira japonesa 
Fusako Shigenobu para traçar ideias sobre o papel dos algoritmos 
em nossa vida; em “Um poema sob os refletores” há uma busca 
sobre estabelecer um conceito ideal de poesia contemporânea; 
em “O triunvirato”, os sinais gráficos universais de pontuação (a 
saber: o ponto, a vírgula e o ponto e vírgula) são usados para teo-
rizar sobre a essencialidade da juventude e das relações de amiza-
de; em “Um amor entre parêntesis”, o sinal gráfico de parêntesis 
é a comparação contígua para falar sobre a banalidade do amor 
e dos encontros. A sessão encerra com “Anotações avulsas sobre 
um dito conceito de arte” em que, na metáfora da casa, o texto 
poético constrói a ideia do que é a arte contemporânea.

Na sessão “Os bichos”, procuro traçar as ideias de significado 
e entendimento do homem sobre os animais que dominam o co-
tidiano. Em “Zanzibar e o meu próprio clube de dúvidas” o po-
ema viaja para dentro do livro  Clube dos jardineiros de fumaça, 
da escritora Carol Bensimon, procurando estabelecer uma ponte 
entre os personagens do romance que foi vencedor do Prêmio 
Jabuti 2019. As dúvidas, o trauma da perda do outro e dos bichos 
domésticos; em “Canis lupus familiaris”, o eu lírico passeia sobre 
as condições da memória e da sua relação com os cães; em “A 
falange distal”, uma das falanges dos dedos de um não dito per-
sonagem são o condão de construção da pessoalidade do homem 
e suas relações com o meio. No poema, um pedaço do corpo é 

256  Em tradução livre: “Meu amor e a minha revolução”.
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a única ligação restante do homem à sua condição de animal; a 
sessão encerra com “Gato preto na esquina”, fazendo uma ponte 
entre o preconceito de cor, o preconceito de gênero e de opção 
sexual, quando um “gato preto” lambe outro gato e diz estar ali, 
ainda na condição de serviçal, a elidir a identidade de pessoas 
socialmente “mais aceitas”.

A sessão que trata da natureza e das convenções humanas tem 
como principal esteio a ironia. Em “O pássaro Sankofa”, em que 
o próprio imaginário em torno desse ideograma procura aler-
tar o homem branco sobre o sequestro do povo preto realizados 
por séculos com a justificativa de existência de uma raça inferior; 
“Mario Bellatin”, é uma homenagem ao escritor homônimo. Ao 
longo do poema um eu lírico do autor peruano vai traçando os 
caminhos de inteligibilidade da presença do europeu na América 
Latina, reforçando a ideia de que as várias ditaduras latino-ame-
ricanas são fruto dileto do processo civilizatório europeu e da 
ideia de que há uma outra “raça humana” inferior; em “A passa-
gem da banda”, uma planta narra seu infortúnio no encontro de 
um homem, um ser de outra raça e que está prestes a lhe tirar a 
vida; o mesmo receituário aparece em “Receita”, quando há um 
notório ensaio sobre o suicídio e suas razões impostas pela natu-
reza humana.

A penúltima sessão diz respeito ao repertório de sensações 
que são colecionáveis e selecionáveis somente pelo processo de 
fetichização do outro e do “eu” que é proporcionado pelo modo 
de produção capitalista. Ela começa com o poema intitulado “She 
looks like the day” – que leva o título de uma estrofe da música 
“Like the moon”, da banda “Future islands” –, aqui, diferente-
mente do que é preconizado pela banda, temos um ensaio so-
bre a falência do corpo em idade avançada; em “Where have they 
been?”, a epígrafe e fala sobre o assassinato do menino Miguel, 
no Recife. Por meio da ironia, o poema traça uma ponte entre 
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a morte involuntária e gratuita do vocalista do Joy Division, um 
homem branco abastado e a de uma criança negra com futuro 
incerto e impreciso por ser considerada, no Brasil, cidadã de se-
gunda classe. As sensações são nosso abismo; “Coração de negro” 
parece ter a mesma inflexão. Como não comparar uma árvore, 
cujo fruto é “considerado” inútil, com a correspondência não uti-
litária do nome que dá “corpo” ao fruto. O coração de negro é 
banal, está jogado pelas esquinas da memória e nos retraços dos 
becos dos outros. O coração de negro (planta) tem uma função 
utilitária, sendo muito usado pelos paisagistas para adornar be-
las praças; ele é sequenciado por “As vestes de sábado”, quando 
um eu lírico decide tergiversar sobre as compras na América, 
traçando um conceito separatista da colonização anglo-saxã e 
a ibérica, dispondo, ao final, que ambas foram prejudiciais aos 
povos daquele tempo e aos povos vindouros; em “Grand Prix”, 
diante da banalidade de um percurso de Fórmula 1, o texto traça 
o percurso da essencialidade da arte, que, diante da desinforma-
ção é supérflua e, diante do conhecimento sobre si, é essencial; 
em “Camisa branca rebatida no sol”, encontramos uma tese sobre 
o que não é colono. Ele jamais seria cordato com os colonizados 
e jamais seria altaneiro com a possibilidade de construção de um 
futuro coletivista; já em “Minha sílaba”, que encerra a sessão, o 
poeta fala do infortúnio das sensações, quando já não há nada 
que se fazer, apenas esperar o inevitável.

A última sessão do livro é intitulada “As crenças” e nos brinda 
de forma breve com sete poemas. O primeiro deles é “fé”, uma vez 
que não existe palavra mais controversa para falar sobre o que 
ela própria diz. Um dígrafo resume todo um complexo de sensa-
ções. E não existe poema mais controverso nesse conjunto de tex-
tos. Encontramos nele uma tese sobre qual é o sentimento mais 
notório do mundo, seu percurso e seu fim. Este é um completo 
desatino; ele é sequenciado por “Navio tumbeiro”, que difere de 
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tudo que foi construído anteriormente. Primeiro pelo ritmo, em 
segundo pela tentativa de se organizar um texto poético próximo 
ao cânone estabelecido. O poema nos fala da condição inóspita e 
inoperante de ser negro em uma sociedade que se diz libertária. 
Papo-furado de burguês. A regra sempre será a de segregação, 
de inoperância de políticas públicas, pois, assim, foi construído 
todo o ideário ocidental. Em “1 Coríntios 13:11”, um eu poético 
relembra os versículos bíblicos, adaptando o seu exercício de fé 
àquilo que elide o caráter existencial do exercício das crenças. A 
mesma fórmula se repete nos poemas “Salmo 150” e também em 
“Jonas 1:17”. A seção conta, ainda, com dois poemas que versam 
sobre o caráter das coisas e o caráter da gente, são eles: “A pedra 
que canta” e “Soluço”. No primeiro as cartas de Rosa de Luxem-
burgo na prisão funcionam como epíteto para um diálogo sobre 
a formação do ser e a natureza.

Conclusão
A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de exceção” em 
que vivemos é na verdade a regra geral. Precisamos construir um 
conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse momen-
to, perceberemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado 
de exceção; com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o 
fascismo. Este se beneficia da circunstância de que seus adversários 
o enfrentam em nome do progresso, considerado como uma norma 
histórica. O assombro com o fato de que os episódios que vivemos 
no século XX “ainda” sejam possíveis, não é um assombro filosófico. 
Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de 
que a concepção de história da qual emana semelhante assombro é 
insustentável. (BENJAMIN, 2009, p. 141)

Walter Benjamin nos traz uma verdade levada a ferro e fogo por 
este que vos escreve, é a perfeita verdade de um mundo que foi 
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construído sobre falácias. Nunca foi dos gregos a autoria da ma-
temática, mas sim dos egípcios, homens africanos. Todo o Egito 
foi esbranquiçado pela Grécia com seu mister de aceitação. A 
mentira é o pilar da construção do Ocidente. É a base que calça 
a existência cristã, desvelada quando o Reino Unido se revolta 
por escravagistas serem depostos de suas estátuas. Desacreditada 
quando uma “família real europeia” se nega a reconhecer o maior 
genocida da história: o “Rei” Leopoldo; que se descortina quando 
a Alemanha se “sentiu ultrajada” por ter de devolver aos africa-
nos os restos mortais de Saartjie, uma mulher que foi enganada, 
estuprada repetidas vezes e obrigada a fazer coisas “discutíveis” 
para sobreviver, só por não ser europeia.

A verdade do homem ocidental  é uma verdade de plena vio-
lência, de segregação, de ausência de integração, de mero charco. 
Isso foi se descortinando ao longo dos textos, ao longo das in-
vestigações... muito causada pelo autor ser negro e ir reconhe-
cendo nas falas, no piscar de olhos e nas deixas, um preconceito 
interdito. Por isso um debate de uma dita raça “negra” na história 
ocidental. Ledo engano. Raça só há a humana; a raça dos gafa-
nhotos; a dos cães; a dos macacos; a das baleias; a dos peixes; e 
assim por diante. O resto? É mera distinção (Bourdieu).

A história ocidental é uma história de atribuição ao outro do 
infortúnio, de atribuição ao outro do benemérito e da ausência. 
O mal não está na Igreja Católica se ver na obrigação de fazer as 
cruzadas para levar o nome do filho de Deus, que foi esbranqui-
çado para ser melhor revelado. O mal está num homem que re-
conheceu a todos como seus filhos e, como todos, predestinados 
ao seu próprio destino, como os filhos de Oxóssi. É sobre esse 
fascismo diário que está no “bom dia” de um padre qualquer, que 
está no “Olá” do europeu banal que versa esse livro. Precisamos 
refundar um conceito de história. Um conceito que seja igual ou 
pior que o conceito de história criado.
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A queda por vir:
relato poético de um 

isolamento criativo 257

Fernando de Mendonça

2021, 2 de janeiro, Recife
O avião pousa. Em meu peito, o misto de saudades desafia a von-
tade de chegar e de partir, de lembrar que minha última entrada 
em terras pernambucanas foi por via terrestre, no mesmo veículo 
em que transportava o finado corpo de minha avó, em 2019. Ain-
da é difícil entrar num calendário258 em que não posso mais lem-

257 Texto finalizado no dia 2 de setembro de 2021, oito meses após a ‘hos-
pedagem criativa’ nele descrita, como resposta em forma de confissão 
poética ao generoso gesto de quem me acolheu, oferecendo tempo e 
espaço (as moedas mais valiosas deste universo) para a escrita de meu 
novo livro: A queda de José Luz. Com esta reflexão, também exercito a 
proposta colocada pela amiga Patricia Tenório, nas aulas do curso de 
Escrita Criativa sobre Os mundos de dentro, no qual tive a oportuni-
dade de colaborar em um debate sobre Hilda Hilst, escritora de refe-
rência para a prática do ”isolamento criativo”, no mês de agosto deste 
mesmo ano. Um vídeo com a performance oralizada das palavras que 
aqui se apresentam, com o apoio de imagens captadas durante a hos-
pedagem, encontra-se registrado no canal do curso: https://youtu.be/
rK3NOMk7Bdg.

258 “O calendário é seu demônio, o inspirador, o compositor, o provo-
cador, o vigilante. Escrever um diário íntimo é colocar-se momenta-
neamente sob a proteção dos dias comuns, colocar a escrita sob essa 
proteção, e é também proteger-se da escrita, submetendo-a à regula-
ridade feliz que nos comprometemos a não ameaçar.” BLANCHOT, 

https://youtu.be/rK3NOMk7Bdg
https://youtu.be/rK3NOMk7Bdg
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brá-la e dizer que ela estava comigo no ano passado. O segundo 
réveillon dói mais fundo que o primeiro. A aderência do tempo 
circunscreve as memórias,259 tornando-as emoções difusas, bor-
radas. Não me apego ao comum imaginário de não esquecer uma 
primeira vez, confirmando que é a segunda vez o mais impor-
tante e definitivo ponto de uma experiência vivida. Toda morte 
é uma segunda vez. O que me aliança na intenção de aqui voltar, 
agora por via celeste, para confrontar o luto que meu segundo 
livro também me causa.260

Sete anos me separam do lançamento de 23 de novembro.261 
Quatorze anos me separam do momento em que me brotou a 
imagem criante262 do que será o meu terceiro livro de ficção. Nes-

Maurice. O livro por vir. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2005. p. 270.

259 “O momento da morte representa também a morte do tempo indivi-
dual (...) O tempo é um estado: a chama em que vive a salamandra da 
alma humana. O tempo e a memória incorporam-se numa só entida-
de; são como os dois lados de uma medalha.” TARKOVSKI, Andrei. 
Esculpir o tempo. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2002. p. 64.

260 Luto acentuado pela constatação de que ultrapassar um segundo livro 
pode ser o grande desafio de um romancista: “Escrever um ou dois 
romances não é muito difícil, mas continuar escrevendo por muito 
tempo e viver disso é uma tarefa árdua. Talvez seja impossível para 
pessoas normais. Pois, digamos assim, é necessário algo especial.” 
MURAKAMI, Haruki. Romancista como vocação. Trad. Eunice Sue-
naga. São Paulo: Alfaguara, 2017. p. 10.

261  Romance publicado pela Ed. Grupo Paés, Recife, 2014.
262   “A imagem poética nova – uma simples imagem! – torna-se assim, 

simplesmente, uma origem absoluta, uma origem de consciência. Nas 
horas de grandes achados, uma imagem poética pode ser o germe de 
um mundo, o germe de um universo imaginado diante do devaneio 
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se intervalo, o assumir do medo, a crise do branco, 263 o enfrentar 
de mim mesmo sob a consciência de já não poder me esconder 
em um rótulo de “iniciante” foram algumas das muitas causas 
que me levaram à pausa,264 à obrigação do silêncio.265 Que eu 

de um poeta.” BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. Trad. 
Antonio de Pádua Danesi. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 1.

263 “Pela sua escritura, o escritor está colocado numa contradição sem 
saída: (...) diante da página branca, no momento de escolher as pala-
vras que devem assinalar francamente seu lugar na História e provar 
que ele lhes assume os dados, observa uma disparidade trágica en-
tre o que faz e o que vê (...) Assim nasce um trágico da escritura, de 
vez que o escritor consciente deve, daí por diante, debater-se contra 
os signos ancestrais e todo-poderosos que, do fundo de um passado 
estranho, lhe impõem a Literatura como um ritual, não como uma 
reconciliação.” BARTHES, Roland. Novos ensaios críticos seguidos ‒ o 
grau zero da escritura. Trad. Anne Arnichand & Álvaro Lorencini. 
São Paulo: Cultrix, 1974. p. 166.

264 “O próprio artista vê suas esperanças frustradas por essas pausas que 
não pode prever e que o lançam, inesperadamente, em aflições e so-
frimentos, até que consiga compreender que deve obedecer às leis 
inatas que o animam, e que seu insucesso decorre, com a mesma pro-
babilidade, de um excessivo impulso criador ou do esgotamento por 
excesso de trabalho. Uma força está ativa em sua alma, força que pela 
sua vontade se manifestaria logo na criação de uma bela obra. Mas 
esse poder, sentindo-se imaturo, ainda não quer plasmar-se, cuida de 
guardar o segredo de sua única possível e mais bela criação. Resta, as-
sim, esperar.” HESSE, Hermann. A Arte dos ociosos. Trad. Paul Sche-
netzer & Mathilde Latja. Rio de Janeiro: Record, 1978. p. 8.

265 “O silêncio de que falamos aqui não é a ausência de sons ou de pa-
lavras. Trata-se do silêncio fundador, ou fundante, princípio de toda 
significação. A hipótese de que partimos é que o silêncio é a própria 
condição da produção de sentido. Assim, ele aparece como o espaço 
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só poderia quebrar aqui, pernambucanamente, neste pedaço de 
mundo que hoje me abraça e diz: a vida prossegue, a escrita urge; 
uma, sem a outra, não se completa. 

Maria do Carmo de Siqueira Nino, amiga, artista, orientado-
ra, é quem me canaliza as pazes com este horizonte. A hospeda-
gem prevista no anexo que construiu em seu terreno, exatamente 
para receber mentes e impulsos criantes, e que venho honrosa-
mente inaugurar, promete-me um tempo de reencontro, acima 
de tudo, com o próprio tempo. É assim que nos cinquenta metros 
quadrados deste loft, a uma distância necessária da urbanização 
que também um dia me afastou daqui, sou provocado a atraves-
sar o meu tempo de Duíno,266 a minha estadia particular em uma 
Casa do Sol.267 

‘diferencial’ da significação: ‘lugar’ que permite à linguagem signifi-
car. O silêncio não é o vazio, ou o sem-sentido; ao contrário, ele é o 
indício de uma instância significativa. Isso nos leva à compreensão do 
‘vazio’ da linguagem como um horizonte e não como falta.” ORLAN-
DI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 
6. ed. Campinas: Ed. UNICAMP, 2018. p. 68.

266 “Rilke estava no castelo de Duíno, e um dia sentou-se encostado a 
uma árvore, e, de repente, sentiu-se num devaneio, ausentou-se de 
si, e começou a sentir uma circulação entre ele e a árvore, isto é, uma 
participação mística. A vida e a morte, para ele, estão numa eter-
na circulação, e ele, talvez por um problema um pouco mórbido, é 
atraído demasiadamente para a morte.” Comentário da tradutora de 
RILKE, Rainer Maria. Elegias de Duíno. Trad. Dora Ferreira da Silva. 
6. ed. São Paulo: Biblioteca Azul, 2013.

267 Segundo os Cadernos de Literatura Brasileira (nº 8, 1999): “A Casa do 
Sol, onde Hilda Hilst vive desde 1966, é cercada de sombras.” (p. 25) 
É nela que a escritora “abdica da vida de intenso convívio social para 
se dedicar integralmente à literatura. A mudança radical foi inspirada 
pela leitura de Carta a El Greco, do escritor grego Nikos Kazantzakis. 
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Nessa quinzena, tenho por companhia predominante o verde, 
em irresolutas e incalculáveis formas, ajudando-me a restaurar 
uma dinâmica interior que se encontrava em desgaste, mas longe 
de secar. Reconectar meu espírito a essa geografia, torna-se logo 
o primeiro passo para a redescoberta da palavra. Em todo esse 
tempo de espera, por quatorze anos, jamais deixei de me afirmar 
como alguém que escrevia este livro por vir, ainda que nenhuma 
palavra dele chegasse ao papel. Verbo é ente que se concretiza em 
materialidades diversas. O tempo da escrita não é o que se investe 
apenas com a caneta ou as teclas na mão, mas todo aquele que 
margeia uma existência que se sabe criadora.268 Foi justamente 
por nutrir uma narrativa em tão longo tempo que agora consi-
go, quase convulsivamente, agarrar as palavras de que precisava, 
escrevendo de manhã, escrevendo de tarde e escrevendo de noi-
te, rascunhando e apagando, digitando e deletando, respirando e 
vivendo. Os anos de pausa, ternamente emoldurados por dias de 
um retumbante ruído de alma.

Entre outras ideias, a obra defende a tese de que é necessário isolar-se 
do mundo para tornar possível o conhecimento do ser humano.” (p. 10)

268 “Tudo isso permite afirmar que o material interno, segunda fonte na 
qual, num movimento entretanto simultâneo, vai beber o escritor, 
também é composto dessas coisas vistas e ouvidas, e em grande nú-
mero lidas, que nele deixam uma marca, muitas vezes sem que ele sai-
ba, marca com frequência bastante antiga, e que, de toda forma, nele 
se acumulam ao longo dos anos (...) como se, na verdade, o espírito 
sovasse os materiais originalmente heteróclitos, rejeitando os dejetos, 
produzindo matéria nova (...) ou seja, o escritor vem essencialmente, 
enfim, alimentar sua obra, exigente e voraz, com aquilo que ele pró-
prio é.” LÉPRONT, Catherine. Entre o silêncio e a obra: uma reflexão 
sobre o fazer artístico. Trad. Caio Meira. Rio de Janeiro: DIFEL, 2014. 
pp. 31-32.
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Para além do verde, refugio-me nos rubros pontos distribu-
ídos do espaço ao redor. O carro que aqui me traz, o tapete e 
demais detalhes sanitários, os enigmáticos mobiliários, os traves-
seiros, a poltrona que me acolhe como ninho, um banco que me 
remonta a Gaudí, equilibrando arquitetonicamente e de maneira 
quase minimalista todo um terreno que se oferta como obra de 
arte, pensada, intencionada. E a escada. Elemento de travessia 
que me atualiza do alto e do baixo, do dentro e do fora, diaria-
mente subindo, noturnamente descendo, vermelha, para enfati-
zar o sabor de ascese e de queda que o livro por vir me pede. 
Escrever é um ato vertical. Exige-se tudo, atrita a gravidade.

Faço um destaque às janelas. Grandes vãos de passagem des-
cortinados me despertando a cada manhã com uma visita solar 
que parece ser sempre a primeira da vida. Orifícios trazendo os 
dias e as noites, por onde vejo os ventos e as folhas, encarnações 
do ontem, do hoje e do amanhã. Em seus vidros, a convicção la-
tente de que um período de escrita reabre veredas ainda não tri-
lhadas, refletindo uma transparência que emana, antes de tudo, o 
meu próprio espírito. Por sinal, é o reflexo dele que encaro a cada 
dia, mesmo vestido de uma carnalidade temporária que agora se 
duplica não apenas na generosidade do espelho, mas na singula-
ridade da letra.269 A cada frase, a cada parágrafo, a cada alfabética 
forma que se afigura no avolumar de páginas para findar a ges-

269  “A relação entre o homem e a poesia é tão antiga como nossa história: 
começou quando o homem começou a ser homem. Os primeiros caça-
dores e colhedores de frutas um dia se olharam, atônitos, durante um 
instante interminável, na água estagnada de um poema. Desde então, 
os homens não deixaram de se olhar nesse espelho de imagens. E têm 
se olhado, simultaneamente, como criadores de imagens e como ima-
gens de suas criações. Por isso, posso dizer com um pouco de segurança 
que, enquanto haja homens, haverá poesia.” PAZ, Octavio. A  outra voz. 
Trad. Wladir Dupont. São Paulo: Siciliano, 1993. p. 148.
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tação de ideias, atesto que toda palavra é um espelho.270 De mim, 
do que eu fui, mas principalmente do que eu serei. Escapo do 
inferno por voltar a ter onde me olhar,271 por avançar no esculpir 
de mundos que desconhecem o fim, justamente por lidarem com 
a finitude em cada vírgula, em cada pontuação. 

Resisto à tentação de perder-me em leituras. Nesse deserto, 
a grande prova é resistir à média de três toneladas de títulos que 
Maria acumulou durante a vida, atualmente empilhadas por con-
ta de uma pintura recente nas paredes, e que provavelmente ela 
precisará de todo o ano para reorganizar. A dificuldade no aces-
so às obras me beneficia. Gosto de simplesmente olhá-las, assim 
como estão, paraíso particular272 de lombadas ocultas, de capas 
invisíveis, em um babélico monumento do qual não extraio ne-

270  “Se se comparassem as imagens do espelho às palavras, elas seriam 
semelhantes aos pronomes pessoais: como o pronome eu que se for 
eu a pronunciá-lo quer dizer ‘eu’ e se for outro a pronunciá-lo quer 
dizer esse outro. (...) a imagem especular é nome próprio absoluto tal 
como é ícone absoluto. Noutros termos, o sonho semiótico de nomes 
próprios que se liguem de imediato ao seu referente (tal como o so-
nho semiótico de uma imagem que tenha todas as propriedades do 
objeto a que se refere) nasce precisamente de uma espécie de nostalgia 
catóptrica.” ECO, Umberto. Sobre os espelhos e outros ensaios. Trad. 
Helena Domingos. Lisboa: DIFEL, 1989. pp. 24-25.

271  Na peça Entre quatro paredes (1944), Jean-Paul Sartre nos oferta uma 
composição particular de inferno como um lugar onde não existem 
espelhos, janelas e demais superfícies frágeis que sejam capazes de 
retornar o reflexo de seus personagens, que não mais poderão se ver 
por toda a eternidade.

272  “Em minha sombra, o oco breu com desvelo / investigo, o báculo 
indeciso, / eu, que me figurava o paraíso / tendo uma biblioteca por 
modelo.” BORGES, Jorge Luis. Poesia. Trad. Josely Vianna Baptista. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
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nhum exemplar. A única leitura a qual me permito agora de seu 
acervo vem do material extra que acompanha um DVD de Pedro 
Costa, em que o cineasta muito bem diz: “Podemos fazer um épi-
co com um candeeiro, um sofá e um ramo de flores.”273 Este é o 
épico que hoje me cabe. Nele, sou herói. Sou o primeiro leitor de 
mim mesmo.274

O primeiro encarar da morte que aqui me trouxe, dias atrás, 
atinge o seu ponto culminante, enquanto seguro em minhas 
mãos, no meio de uma noite, o corpo sem vida de uma pequena 
ave que não conseguiu direcionar o voo e contornar a estrutura 
física da casa que nos abriga. Acaricio-a como se a expectativa 
de um novo fôlego pudesse se manifestar de acordo com minha 
vontade. Mas não desejo ressurreições. Continuo o aprendizado 
pela necessidade do fim. E assim avanço em busca de um ponto 
que encerre algum material para levar desta viagem como esbo-
ço previamente finalizado do livro por vir. Duelo com minhas 
obsessões275 para enfim dizer que tenho, agora sim e de fato, um 

273  “Um melro dourado, um ramo de flores, uma colher de prata” – con-
versa com Pedro Costa. Midas Filmes / Orfeu Negro, 2012. p. 15.

274  “A leitura, de fato, parece ser a síntese da percepção e da criação; ela 
coloca ao mesmo tempo a essencialidade do sujeito e a do objeto. 
O objeto é essencial porque é rigorosamente transcendente, porque 
impõe suas estruturas próprias e porque se deve esperá-lo e obser-
vá-lo; mas o sujeito também é essencial porque é necessário, não só 
para desvendar o objeto (isto é, para fazer com que haja um objeto), 
mas também para que esse objeto seja em termos absolutos (isto é, 
para produzi-lo). Em suma, o leitor tem consciência de desvendar e 
ao mesmo tempo de criar; de desvendar criando, de criar pelo des-
vendamento.” SARTRE, Jean-Paul. Que é a literatura? Trad. Carlos 
Felipe Moisés. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 42.

275  “Esta consciência (do autor) não tem muito a ver com uma biografia 
nem com uma intenção reflexiva ou premeditada, mas corresponde 
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livro em andamento que me expurga o cheiro de morte impreg-
nado pela publicação anterior. Nestas palavras, habito.

Em minha despedida a esta hospedagem, aceno às boas ami-
zades que fiz nas árvores circundantes. Quase nenhuma pude 
tocar com as mãos. Mas todas elas eu abracei com um olhar que 
para sempre as guardará, lembrando que cada detalhe deste lu-
gar, neste tempo, habitará as páginas que em breve espero perpe-
tuar. Não sem um efeito surpresa, percebo a natureza sorrindo 
para mim, quando, diante do esforço nos enquadramentos de tais 
memórias, deparo-me com um incontestável coração, impavida-
mente erguido, mas inclinado para me abraçar, pernambucana-
mente, sabedor de que voltarei mais vezes, pois daqui eu parto 
apenas pelo prazer de sempre poder voltar, o lugar onde eu me 
reconcilio com o branco. 

às estruturas profundas de uma visão de mundo, a uma consciência 
de si e a uma consciência do mundo através dessa consciência de si, 
ou ainda a uma intenção em ato. (...) Em Sobre Racine, como no seu 
Michelet (Barthes), procurava ‘devolver a esse homem sua coerência’, 
descrever uma unidade, ‘encontrar a estrutura de uma existência’, isto 
é, ‘uma rede organizada de obsessões’.” COMPAGNON, Antoine. O 
demônio da teoria: literatura e senso comum. Trad. Cleonice Paes 
Barreto Mourão & Consuelo Fortes Santiago. 2. ed. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 2010. p. 65.
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Escrita criativa: uma 
recapitulação pessoal

Luís Roberto Amabile

¿Qué historia? Pues la mía: no tengo ninguna otra historia que 
contar. Solo puedo contar mi historia porque es todo lo que tengo 
a estas alturas de mi vida y porque solo yo puedo contarla. Una 
historia bastante larga y llena de sangre circulando que termi-
na conmigo aquí, esta mañana, escribiendo que voy a escribirla, 
y que empieza cuando por primera vez empecé a unir palabras 
como ahora, ante una máquina [...] Fue entonces que todo lo que 
era hasta allí [...] cobraron un nuevo sentido y se modificaron 
para siempre. Y me modificaron también a mí. Me lanzaron sin 
que lo supiera a estar aquí casi diez años después, sentado esta 
mañana frente a mi máquina [...]

Jeremías Gamboa, Contarlo todo.

1. Explicação necessária
Embora no Brasil, como eixo de pesquisa, a Escrita Criativa seja 
relativamente nova, sua história no meio universitário em outros 
países é antiga e de sucesso. Primeiro, nos Estados Unidos, nos anos 
1930, depois, a partir dos anos 1970, no restante do mundo; antes 
em outros países anglófonos e depois para outras muitas línguas.

As universidades brasileiras têm aberto crescente espaço para 
a Escrita Criativa em seus currículos, tanto no plano da gradu-
ação quanto da pós-graduação. A PUCRS é o centro irradiador 
desse movimento. Começou com o advento da Oficina de Cria-
ção Literária em nível de extensão, ministrada desde 1985 por 
Luiz Antonio de Assis Brasil. A oficina rendeu frutos: em 2006, 
um mestrado em Escrita Criativa, com três vagas na Área de 
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Concentração em Teoria da Literatura; em 2012, a PUCRS tor-
nou-se a primeira universidade brasileira a instaurar a Escrita 
Criativa como uma Área de Concentração dentro do Programa 
de Pós-Graduação em Letras, com opções de mestrado e douto-
rado, no mesmo patamar da Linguística e da Teoria da Litera-
tura. Em 2016, a Escrita Criativa tornou-se também um curso 
superior de tecnologia, em nível de graduação, além de oferecer 
extensão à distância, oficina literária e disciplinas eletivas.

No encalço da PUCRS, outras universidades, públicas e pri-
vadas, abriram-se para a Escrita Criativa em várias regiões brasi-
leiras.276 É necessário historicizar tal crescimento, documentá-lo, 
recapitulá-lo. Uma tarefa que cabe a nós que estamos participando 
do processo.

Levando em conta que a expansão da Escrita Criativa no 
meio universitário aconteceu na última década e tive a sorte de 
participar dela como aluno, participante de grupos de pesquisa, 
produtor de artigos de viés teórico-reflexivo e, também, de obras 
literárias, organizador de eventos, ministrante de oficinas e, por 
fim, atuando como docente na PUCRS, proponho-me neste texto 
a fazer uma recapitulação de meu envolvimento com o tema e a 
atuação na área.

2. Justificativa desnecessária
Na espuma dos dias, o que  deveria ser dois meses, estendeu-se 
por dois anos, na labuta diária de pesquisar, traduzir, escrever e 
reescrever, naquele período de formidáveis trocas com Luiz An-
tonio de Assis Brasil, que caracterizou minha colaboração no Es-

276 Um histórico da trajetória da Escrita Criativa no meio universitário 
ao redor do mundo e no Brasil pode ser encontrado no meu artigo “O 
fantasma, o elefante e o sótão: apontamentos sobre a escrita criativa 
na academia”, na revista Cenários, v. 1, n. 9 (2014).
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crever ficção (2019) – certa vez cheguei cheio de ideias depois de 
leituras de obras e pesquisas em sites de universidades estrangei-
ras e comentei como, no exterior, havia tanta coisa sobre Escrita 
Criativa, mas no Brasil, apesar do crescimento, a área ainda en-
gatinhava. “Buenas”, respondeu-me, “pode-se enxergar por essa 
ótica, mas atenção: estamos todos desbravando a área e isso lá 
também tem o seu atrativo”. 

Agora, anos depois, quando Patricia Tenório me pede uma 
colaboração para o livro inspirado por seus Grupos de Estudos, 
penso nas palavras de Assis Brasil. Penso que Patricia, assim 
como todos os autores dos textos ou depoimentos contidos nes-
te livro, estamos desbravando a área da Escrita Criativa. E pen-
so em Contarlo todo, o imperdível romance de Jeremías Gam-
boa cujo trechos das primeiras páginas servem de epígrafe para 
este texto. Por quê?

Porque me dou conta de que tenho uma história longa e cheia 
de sangue circulando. Uma história que me modificou. Uma his-
tória que me lança mais de uma década atrás, 2009, quando, es-
perando para ser atendido no dentista, abri a amassada edição de 
outubro de 2008 da revista Bravo! e encontrei a reportagem inti-
tulada “O forjador de escritores”. Falava de Luiz Antonio de Assis 
Brasil e da Oficina de Criação Literária da PUCRS. Tomei conhe-
cimento da mais importante oficina do país, que revelou tantos 
escritores reconhecidos e que completaria 25 anos em 2010. Eu 
precisava cursá-la – soube naquele dia, além de que precisaria 
fazer um canal no dente.

Nasci no interior de São Paulo, fui para a capital estudar, e 
em 2009 estava cansado da vida paulistana, da vida de jornalista, 
e, uma vez aceito na oficina, decidi me mudar para o Sul. Pedi 
demissão do Estadão no segundo semestre daquele ano porque 
queria me dedicar a escrever ficção e precisava de tempo para 
isso. Cursei a oficina em 2010. Foi uma decisão radical; eu estava 
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pronto para dar entrada num apartamento em São Paulo e usei 
o dinheiro para começar uma nova vida em Porto Alegre.  Eu 
estava infeliz em São Paulo, mas não teria vindo para solo gaúcho 
se não fosse pela oficina. Uma vez em “Portinho Alegre, a capital 
do mundo”, como um piloto da TAM chamou-a certa vez ao ater-
rissarmos no aeroporto Salgado Filho, encontrei-me na PUCRS. 
Realizei alguns sonhos. No fim da oficina eu tinha uma série de 
contos que foram retrabalhados e enviados para a Primeira Tem-
porada de Originais da Grua Livros, uma editora emergente de 
São Paulo. Os contos se transformaram em O amor é um lugar 
estranho (2012), meu livro de estreia. Também ganhei bolsa para 
o mestrado em Escrita Criativa na PUCRS; posteriormente, para 
o doutorado em Teoria da Literatura, que me permitiu fazer o 
estágio doutoral em Paris. Ainda cursei, depois, mais um douto-
rado em Escrita Criativa. 

Tudo isso levou cerca de uma década e coincidiu com a ex-
pansão no Brasil da Escrita Criativa. Penso no termo de acordo 
com o sentido usado por Paul Dawson (2005, pp. 21-22), isto é, 
como “uma disciplina, ou seja, um corpo de conhecimento e um 
conjunto de práticas pedagógicas (destaque meu) que operam por 
meio da oficina literária e estão inseridas no espaço institucional 
de uma universidade”.277 Percebo então que, por uma absoluta 
questão de sorte, estive no lugar certo na hora certa, e participei 
de vários momentos dessa expansão. Estamos todos desbravando 
a área, e dentro dessa concepção, preciso contar minha história 
com a Escrita Criativa, porque é tudo que tenho nesta altura da 
vida e porque só eu posso contá-la. 

277 … a discipline, that is, as a body of knowledge and a set of pedagogical 
practices which operate through the writing workshop and are inscribed 
within the institutional site of a university.
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3. Uma festa para a Escrita Criativa
O meu mestrado foi na linha de pesquisa em Escrita Criativa. Fiz 
a Oficina em 2010, o mestrado em 2011 e 2012. Quando pres-
tei o doutorado me vi diante de um dilema. A Escrita Criativa 
estava virando área de concentração, com opção de doutorado. 
Porém, por ser uma nova área, não havia bolsas integrais. E eu 
precisava de uma bolsa integral. Então prestei o doutorado em 
Teoria da Literatura. Ainda assim queria me manter próximo à 
Escrita Criativa. Continuei frequentando o Grupo de Pesquisa 
Cartografias Narrativas em Língua Portuguesa: redes e enredos 
de subjetividade, coordenado por Paulo Ricardo Kralik Angelini.

Pensando nisso, no começo de julho de 2013, antes da reu-
nião do grupo, eu, doutorando em Teoria da Literatura, contei 
uma ideia ao professor Paulo Kralik: “Por que não fazemos um 
Festa Escrita Criativa?”

Ele gostou, pediu um projeto, que elaborei e foi aprovado.278A 
Festiva se originou da percepção de que o advento da Escrita Cria-
tiva configurou, dentro da universidade, o famoso tripé de Anto-
nio Candido (2006): escritor-obra-leitor. Na visão de Candido, o 
tripé, ou seja, o sistema literário, é o que caracteriza a existência 
de literatura. Nesse sentido, a Escrita Criativa se mostra um sis-

278 No artigo “Sobre literatura e outras cartografias: dez anos de um grupo 
de estudos em Escrita Criativa na PUCRS”, Paulo Kralik tece a mes-
ma história (ANGELINI/ CASTRO, 2020, p. 110): “Do grupo também 
nasceu um dos mais bacanas eventos da PUCRS, um dos primeiros do 
Brasil na área da Escrita Criativa. Luís Roberto Amabile, numa reunião 
do Grupo, disse que estava mais do que na hora de a PUCRS, por toda 
a sua expertise em Escrita Criativa, ter seu evento específico nesta área 
[...]” (ANGELINI/CASTRO, 2020, p. 110). O artigo também cita o de-
poimento de Moema Vilela: “Luís escreveu o projeto que deu o pontapé 
inicial, com a aprovação da Faculdade de Letras. Eu, Luís Amabile e 
Rodrigo Rosp fomos a primeira comissão organizadora.”
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tema de intercâmbio literário movido pela motivadora sensação 
de pertencimento. Uma atmosfera que estimula a imaginação e 
o amadurecimento do escritor. Uma ambientação excepcional, 
“uma reunião original, vivendo louca, caprichosa e interessante” 
(Candido, 2006, p. 159). A Festiva foi concebida nesse contexto. 
Inspirada em outras festas literárias, promove debates, leituras e 
oficinas com escritores que estudam ou já estudaram na PUCRS.

Depois que o projeto foi aprovado, trabalhamos para fazer o 
evento acontecer. A I Festiva – Festa da Escrita Criativa ocorreu 
de 2 a 6 de setembro de 2013. O evento entrou para o calendário 
oficial da Escola de Humanidade da PUCRS. Minha impressão, 
porém, é que nunca foi como na primeira vez. Talvez por ter ha-
vido mais público e repercussão naquele momento – foram cinco 
dias de auditórios lotados – ou porque depois se perde aquele 
gosto de descoberta ou quem sabe porque falta a satisfação espe-
cial em ver uma ideia ser concretizada. 

4. A potência da escrita
No mesmo ano de 2013, Assis Brasil fez uma proposta para mim 
e para uma colega: será que não queríamos ministrar uma oficina 
para participantes de grupos terapêuticos em saúde mental do 
Hospital Conceição? 

Eu aceitei. A oficina, idealizada pelo psiquiatra Luiz Ziegel-
mann, ocorreu em 2013 e foi uma das primeiras que ministrei – a 
primeira de longa duração.  Foram oito meses, com encontros 
semanais, aos quais eu comparecia num misto de empolgação 
e pânico, é preciso confessar. Toda sexta-feira, eu atravessava o 
corredor lotado do ambulatório do hospital, entrava na sala 1032 
e me sentava ao lado de Ziegelmann. Então falávamos todos – o 
psiquiatra, o escritor e os pacientes – das circunstâncias diversas 
que podem nos fazer perder a esperança no desgastante cotidia-
no, em que, às vezes, parece que sobreviver se torna condição 
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contrária a de ser feliz. Sobretudo, porém, tentávamos falar de 
como lutar contra essas circunstâncias. De como pescar motivos 
para possíveis momentos de felicidade. E de como usar tudo isso 
para produzir literatura.

O resultado foi mais que positivo. De acordo com Luiz Zie-
gelmann, os encontros geraram potência clínica, e, por intermé-
dio da escrita, conseguimos viabilizar modos de existência mais 
leves, livres e com alguma alegria. No aspecto literário a experi-
ência resultou no livro Contos sem tarja preta (2014), com textos 
dos participantes.

5. Magia e técnica
Faço um salto temporal para 2016. Estava terminando o dou-
torado em Teoria. A tese, intitulada “A revolução francesa de 
Ernest Hemingway”, abordou, a partir de novas perspectivas, o 
período inicial em que Hemingway, então um jovem e desconhe-
cido estadunidense, viveu em Paris na década de 1920, e como 
ele amoldou sua formação, transformando-se, em cinco anos 
(1922-1926), no autor de uma prosa considerada revolucionária. 
Em outras palavras, minha tese em Teoria da Literatura tratou 
de um assunto caro à Escrita Criativa, a formação de escritores, 
focando no caso de Hemingway.  Foi escrita com rigor acadêmi-
co, mas também com linguagem trabalhada para seduzir o leitor. 
Na banca, o professor da UFRGS Antonio Sanseverino afirmou, 
inclusive, que para ele se tratava de uma tese tanto em Teoria da 
Literatura quanto em Escrita Criativa. Fiquei feliz, mas no di-
ploma estaria escrito que eu era doutor em Teoria apenas, o que 
me incomodava. Eu queria trabalhar com Escrita Criativa! En-
tão, como sempre, fui me aconselhar com o Mestre Yoda da área, 
também conhecido como o Mestre dos Magos Luiz, Antonio de 
Assis Brasil – uma vez que a Escrita Criativa alia, para usar um 
vocabulário teórico benjaminiano, magia e técnica. 
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Lembro que percorri o corredor do quarto andar, do prédio 
8, o prédio que era exclusivo da Faculdade de Letras, hoje um 
dos edifícios da Escola de Humanidades. No fundo do corredor, 
ao lado das salas de computadores dos alunos, ficava o escritó-
rio de Assis Brasil. Estava sempre com iluminação controlada, 
persianas fechadas ou com pequenas frestas, luzes muitas vezes 
apagadas durante o dia. Costumava ter música de concerto ou 
até ópera tocando de fundo. E o Assis Brasil de terno sóbrio, sem 
gravata, lenço e meias coloridas. Eu lhe disse que estava pensan-
do em cursar um novo doutorado na PUCRS. O que, na prática, 
me impediria de ter bolsa da Capes ou do CNPQ, já que tivera 
bolsa de doutorado para Teoria. Eu provavelmente ia me endi-
vidar, mas era algo que precisava fazer. Afinal, eu viera de São 
Paulo para Porto Alegre por causa da Escrita Criativa, e queria 
atuar na área.

Assis Brasil respondeu com uma história.  Queria mesmo fa-
lar comigo. Tinha ido a São Paulo. A convite da Companhia das 
Letras. Uma reunião em que o próprio Luiz Schwarcz lhe dissera 
que precisavam de um livro brasileiro sobre a arte da escrita e 
quem tinha de escrevê-lo era Assis Brasil.  

Contou-me então que só poderia aceitar se tivesse um cola-
borador. Será que eu estaria...

“Estou dentro”, eu disse antes que Assis terminasse a frase. 
Não queria saber de nada. De quanto seria o pagamento, do que 
teria de fazer. Não queria saber de nada. Se ele de fato quisesse, 
eu estava dentro. 

Quanto ao doutorado, ele me disse, “tens todo o meu apoio”.
A história da produção do Escrever ficção ainda está para ser 

contada. Vale um texto só para ela. De minha parte, digo que 
entrei como ajudante de pesquisa, era para ter ficado dois meses, 
acabei ficando todo o período. Foram dois anos em que pesquisei 
textos exemplares e escrevi explicações sobre eles, traduzi ma-
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terial, escrevi análises de romances para simbolizar ideias dis-
cutidas com Assis Brasil, reescrevi outros trechos e tive trechos 
reescritos. O maior desafio foi, para mim, estar à altura, claro, 
mas tal afirmação é genérica, abstrata. Sendo mais específico, “es-
tar à altura” significava, em última instância, produzir textos que 
pudessem ser incorporados ao todo sem que ninguém notasse as 
diferenças de linguagem e de saber entre mim e o mestre.

Duas coisas que preciso acrescentar: 1) desde sempre tive a 
certeza de que seria um raro caso de obra que já nasce clássica, o 
que se confirmou, basta ver a repercussão; 2) O livro é de Assis 
Brasil, pleonasmo dizê-lo, mas não faz mal ressaltar. É resultado 
de sua trajetória, de suas percepções acumuladas no magistério 
da Escrita Criativa por, à época, mais de trinta anos. Isto é, o livro 
não é meu. Mas eu colaborei, e, se fosse outro (a) colaborador (a), 
seria outro livro, por certo parecido, mas também diferente.  

E o doutorado?
Cursei, e o dinheiro ganho pela colaboração no livro ajudou 

a pagar as mensalidades. Ajudou também o fato de que no fim 
do primeiro do ano do doutorado em Escrita Criativa, isto é, em 
2017, participei do processo de seleção para professores do curso 
de graduação em Escrita Criativa da PUCRS. A graduação, a pri-
meira do tipo, alcançou sucesso e consolidou ainda mais a uni-
versidade como principal polo de Escrita Criativa em ambiente 
acadêmico no Brasil. E, para minha imensa felicidade e alívio, fui 
contratado como professor, participando assim de mais esse pas-
so importante na expansão da Escrita Criativa no país. Quatro 
anos depois, após as habituais frustrações e retomadas da prática 
docente, acumulei experiência e tenho alguma confiança de que 
estou cumprindo meu papel. 

 A tese de doutorado em Escrita Criativa, intitulada “O autor 
que não era visível para quem estava na estrada”, foi defendida em 
março de 2020, 12 meses antes do prazo padrão de quatro anos. 
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Parte de seu conteúdo transformou-se no volume de contos que 
a editora Zouk se interessou em publicar no fim do mesmo ano: 
O lado que não era visível para quem estava na estrada (2020).

6. A arte do encontro
O doutorado em Escrita Criativa também me proporcionou co-
nhecer Patricia Gonçalves Tenório, pois fomos colegas no curso 
– e, acrescento, defendeu sua elogiada tese em prazo ainda mais 
curto do que defendi a minha. O primeiro encontro, acredito, 
aconteceu ainda no dia da entrevista de seleção para o doutora-
do. Patricia estava conversando com outros colegas, sentados to-
dos num sofá preto que fica do lado de fora do pequeno pavilhão 
que agrupa as salas dos professores, no quarto andar do prédio 
8. Cumprimentei os colegas que conhecia e ela me perguntou se 
eu era o Amabile.  Confirmei, e ela me disse que havia lido uma 
entrevista que concedi ao escritor Davi Boaventura à época da 
Festiva. Davi, que se mudou de Salvador para Porto Alegre para 
cursar o mestrado e depois o doutorado, mantinha um blog sobre 
literatura no portal Ibahia. A Escrita Criativa tem esse poder de 
reunir pessoas do Brasil inteiro e até do exterior num mesmo 
ambiente de cocriação em que todos se influenciam, proporcio-
nando encontros disruptivos e estimulantes. Como já escrevi 
num artigo, Helen Benedict, hoje professora na Universidade de 
Columbia, escreveu sobre o fenômeno da Escrita Criativa para a 
edição de 23/05/1982 do The New York Times. O texto se chama 
“The Famous Writing Schools” e aborda a razão da Escrita Cria-
tiva ser um curso tão procurado. A resposta: “Primeiramente, ao 
que parece, por causa do contato humano.”279 A Escrita Criativa, 
afirma Benedict, proporciona aos aspirantes a escritor um sen-
so de comunidade, uma comunidade de leitores e companheiros 
de luta com as palavras. Trocando em miúdos, acrescento eu, a 

279 No original: Primarily, it seems, for human contact (Tradução minha).
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Escrita Criativa, em sua melhor versão, proporciona um ambien-
te estimulante. E esse ambiente, no fim das contas, mostra – faz 
com que se acredite – que “o desejo de produzir literatura não é 
uma ilusão, mas sim uma vocação respeitável”.280

Necessário pontuar também, como John Gardner o faz em 
On Becoming a Novelist, que, às vezes, como em qualquer am-
biente de convivência humana, ocorrem desencontros e surgem 
torpes rivalidades. Felizmente, eu e Patricia Gonçalves Tenório 
nos entrosamos de início e guardo com carinho os bolos de rolo 
da mais recifense impossível Casa dos Frios, que ela nos trazia 
em suas pontes aéreas Porto Alegre-Recife. Naquele ano de 2017 
Patricia realizou uma de suas várias iniciativas. Lembro-me de 
um almoço na PUCRS, no restaurante que funcionava no pré-
dio em que hoje é o inovador Living 360°. Patrícia me convidou 
para participar do Seminário Nacional de Escrita Criativa, que 
ela estava organizando durante a XI Bienal Internacional do Li-
vro de Pernambuco. O seminário foi uma parceria entre a or-
ganização do tradicional evento literário e a PUCRS. Ministrei 
a palestra “Será Porto Alegre uma festa?”, falando justamente 
sobre o conceito de ambiente estimulante para a criatividade e a 
oficina/workshop: Oficina de Escrita Criativa – Prosa – Contos 
e Roteiros, este ao lado de Guilherme Azambuja Castro e María 
Elena Morán. Não esquecerei o jantar de abertura no aparta-
mento de Patricia e os bons momentos vividos com Alexandra 
Lopes da Cunha, Daniel Gruber e Gustavo Melo Czekster, além 
da oportunidade de travar conhecimento e conversas com pes-
soas como Lourival Holanda e Maria do Carmo Nino. Por fim, 
ocorreu ainda o lançamento da coletânea de artigos dos parti-
cipantes, Sobre a Escrita Criativa, para a qual contribuí, assim 
como contribuiria com Sobre a Escrita Criativa II, lançado no 

280  No original: the feeling that their desire to write is not a delusion but a 
respectable vocation (Tradução minha).
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ano seguinte, 2018, ano em que também participei dos Estudos 
em Escrita Criativa.

Os encontros de Estudos em Escrita Criativa também foram 
organizados por Patricia e também contaram naquele ano com o 
apoio da PUCRS. Traziam à tona os grandes temas encontrados 
nos grandes clássicos da literatura universal. No dia 15 de agos-
to, entre duas aulas na PUCRS, coloquei um paletó, tomei um 
uber e fui até a Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country. 
Cheguei em cima da hora, mas a tempo de falar sobre o amor, na 
companhia de Annie Muller.

Em 2020, recebi outra convocação de Patricia. No dia 13 de 
janeiro, ela me escreveu num e-mail: “O nosso Gustavo sugeriu 
que tentássemos um simpósio de Escrita Criativa na Abralic. 
Claro que pensamos logo em você.” Daí resultou o Simpósio 28 
- Escrita Criativa para o Século XXI, no XVII Congresso Interna-
cional da Abralic. O encontro, marcado para Porto Alegre, aca-
bou, por tristes razões pandêmicas, sendo on-line. O simpósio 
foi organizado também por Moema Vilela. O “nosso Gustavo”, 
vulgo Gustavo Melo Czekster, não pode participar por ainda não 
ter, à época, completado o doutorado. 

7. Confesso que vivi
No começo de 2020 também recebi uma nova convocação de 
Luiz Antonio de Assis Brasil. A Oficina completaria 35 anos, e a 
EdiPUCRS se propunha a lançar um livro comemorativo. Preci-
sávamos pensar o livro. E montar uma equipe para organizá-lo. 
Assim foi que em 12 de março, uma quinta-feira, Assis Brasil, eu 
e os dois escolhidos para a equipe, Fred Linardi e Gabriela Richi-
nitti, nos reunimos no Garden Café, numa esquina da PUCRS, 
para falar sobre o livro. Decidimos que seria a história de vários 
inícios. Primeiro, o início da Oficina, retratado num ensaio meu 
e num perfil escrito por Fred sobre Assis Brasil. Também mos-
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traríamos, a introdução da qual Gabriela foi incumbida aponta-
ria isso, os inícios de carreira de vários nomes fundamentais da 
literatura brasileira contemporânea, que publicaram contos em 
antologias da Oficina.

O que aconteceu em seguida todos sabem. Poucos dias de-
pois, em 17 março, as aulas foram suspensas. E o mundo parou 
por conta da Covid-19, situação que, no Brasil, todos também sa-
bem, foi piorada pelo governo federal, que transformou a pande-
mia num pandemônio. Ainda assim organizamos o livro, que se 
chamou Como tudo começou: a história e 35 histórias dos 35 anos 
da Oficina de Criação Literária da PUCRS (2020). Para mim foi 
simbólico. Não só porque mostrava mais uma vez que a literatura 
e a Escrita Criativa resistiam, apesar dos pesares, mas também 
porque aquele jornalista, que uma década antes se mudara de São 
Paulo para Porto Alegre em função da Oficina, agora estava or-
ganizando o livro sobre os 35 da Oficina. Além das outras coisas 
narradas ao longo destas páginas.

Por fim, recapitulo um evento ainda fresco. Neste ano de 
2021 organizei o Colóquio de Escrita Criativa. Foi uma ini-
ciativa no âmbito do projeto de pesquisa A didática da Escrita 
Criativa, que desenvolvo na Escola de Humanidades da PUCRS. 
Procurei dialogar com a academia e para mais além, buscando 
respostas a algumas inquietações naturais num momento em 
que estamos desbravando o caminho de nossa área. O que é a 
Escrita Criativa? Como funciona? De onde vem? Qual é o corpo 
de conhecimento associado? Como se apresenta sua didática? O 
que há no Brasil? E no exterior?

Assim, convidei professores e escritores ligados a instituições 
de ensino no Brasil e no exterior para mesas transmitidas pelo 
YouTube.281 Foi mais um passo na consolidação desse campo de 

281 Literatura para alguém: https://www.youtube.com/user/luisrobertoamabile

https://www.youtube.com/user/luisrobertoamabile


Estudos em escrita criativa320

estudo que nos instiga e fascina a todos que participamos deste 
livro. Um campo de estudo que, tomando emprestado o título do 
livro de memórias de Pablo Neruda, confesso que vivi.
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Escrever no intransitivo:
reflexões sobre o bloco 

de notas
Moema Vilela

Travestidas de instrumento da memória, as notas de um/a escri-
tor/a muitas vezes permanecem em estado original. Ensaiam sua 
aventura no provisório, brilham no mais presente dos presentes 
como supernova a caminho de pulsar, de buraco negro: uma es-
trela morrendo. Talvez seja justamente o caráter de despretensão 
das notas o que permita, em algum momento, que o novo sur-
ja. Algo que requeira um olhar livre, porque desobrigado de ser 
grandioso e articulado, desobrigado de ser criado e percebido a 
partir do que já é esperado, desobrigado de ser veloz em resulta-
dos baseados em ideias já prontas. E pode haver outro aprendi-
zado aí. A aceitação das notas como sonho que não dura, que é 
momentâneo, que pode ser imaginário apenas, talvez possa nos 
ensinar um pouco a viver melhor o presente, a abraçar esse tudo 
que temos tão disponível e incessante, e entender que a prepara-
ção da viagem também é viagem, e sonhar um amor também é 
amar, anotar também é escrever. No caso das notas, talvez “escre-
ver” funcione um pouco como verbo intransitivo.282 

282  Ao usar esse adjetivo, é difícil não evocar os debates de Barthes sobre 
escrever como verbo intransitivo, como pensou inicialmente (2007, 
pp. 31-39) e depois reconsiderou (2012, pp. 21-23). Neste ensaio, pen-
so na intransitividade da escrita das notas de uma maneira mais solta, 
e por contraste com a escrita para publicação.



323

“O esquilo sobe a escada em pequenos goles”, anotei no 
campus da Universidade de Toronto em 2015, nunca cansada 
de olhar os roedores estrangeiros. A frase ainda hoje me traz o 
cheiro da neve e das cerejeiras, o fim de semana das baleias em 
Tadoussac, perfumes mais venenosos do que poderia produzir 
qualquer outro esquema completo e informativo, qualquer rela-
tório cronológico feito para informar as mães e pacificar o amor. 
Para enganar a perda.

Talvez as notas tentem fazer alguma coisa com o fato de que 
estamos vivos. Não basta viver. Nisso elas têm muito em comum 
com a literatura, essa segunda vida que, em alguma hora, pode 
ser até a melhor vida  ̶   lembrando Proust, numa recordação já 
imprecisa: qual era mesmo a frase e o contexto dela, não sei, já 
não me recordo, nem onde a anotei. Ficou essa ideia. Fica o que 
já é mais acostumado a ficar em nós? 

Elaboro: uma coisa demais de interessante que os cadernos 
mostram é ao que damos significado. No meio de tudo e de tan-
to. De todo o universo de pessoas, coisas, lugares, sons, sentidos, 
frases, horas, você escreve no seu caderno: O esquilo sobe a árvore 
em goles largos. Ou algo assim. Você tem inscrito no seu olho, 
naquele momento, uma fatia pequena de vida e ela se torna a sua 
vida, e se torna ainda mais quando você a registra, pois você cria 
essa marca, essa lembrança. Prato cheio para quem quer entender 
mais da própria identidade e da construção de identidades, esse 
processo de se identificar com certas coisas e não com outras e 
a partir disso se sentir vivo. Caderninho também é autoconheci-
mento. Diários e agendas também. E se o caderno de notas em si 
não é um produto literário, criado com outra função, seu recheio 
muda de estado ao ser retrabalhado, ou o caderno em si colocado 
em circulação com a intenção de ser partilhado. 

Há algo parecido nas postagens de comida no Instagram, da 
roupa que vesti no show preferido, da festa junina a que fui, das 
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pessoas que abracei. Com a diferença que essas postagens são 
voltadas para um público, feitas para um destinatário multifor-
me, o amigo, a família, o pretendente, o grande desconhecido do 
Facebook ou a próxima rede social, seja lá qual for o leitor ima-
ginário. Misturam-se os desejos de reconhecimento, de valoriza-
ção, criação e sustentação de identidades, também a necessidade 
de compartilhamento de uma emoção que transborda  ̶   por que 
não dizer da torta de amoras ou do vestido que não cabia antes 
de perder dez quilos? 

Se nos une a todos o desejo de guardar o que não se guarda e 
emoldurar as emoções, quando anotamos só para nós mesmos, o 
que mais nos motiva? 

Parece haver algo de sagrado em ser tão íntimo e pessoal, o 
mais presente dos presentes. Os diários e os cadernos de notas 
são privados, unicamente nossos, saborosos como segredos. 
Como segredos, inúteis para o público não interessado. Mas 
mesmo quando largadas à curiosidade de outrem, notas não pre-
cisam pedir desculpas. Elas não foram feitas pensando em ou-
tros, para além dos heterônimos, incômodos e comportados, de 
uma só pessoa. Não deve haver culpa nas notas, e se houver, elas 
pertencem ao caderno do anotador, até que, liberadas no espaço 
misterioso da partilha, não lhe pertençam mais.

Uma experiência pessoal
Nos quatro anos em que escrevi minha tese, reuni um volume 
grande de registros, frases, dúvidas, insights, fragmentos, com 
a vaga ideia de apenas registrar, guardar o presente da escrita. 
Além da parte teórica, esse período de escrita incluiu três livros 
ficcionais, publicados na sequência. Como as notas reunidas fo-
ram numerosas, comecei a cogitar organizar uma reflexão a res-
peito do tema ou elaborar, futuramente, alguma criação a partir 
desses registros mesmos.
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Na ocasião, eu me perguntava se seria interessante escrever so-
bre o ato de anotar não só a partir de reflexões gerais baseadas em 
múltiplas experiências pessoais e coletivas, mas também partindo 
dessa experiência real e presente da escrita de um livro particular. 
Poderia ser interessante para quem se interessa pelas notas, pode-
ria ser interessante para quem se interessa pela escrita de um livro?

Em uma anotação do período, registrei: Regra de ouro para 
determinar o que deve ser retirado de um trabalho, da pré-escola 
ao asilo: não faça com os outros o que não gostaria que fizes-
sem com você. Eu gostaria de ler isso em um trabalho de outra 
pessoa?, eu me perguntava. E de qual pessoa? Parecia-me que 
uma das coisas de que teria que cuidar, seguindo a regra de eu 
querer ler isso se fosse de outrem, é de não me deixar levar pela 
tentação de contar detalhes sobre o processo de escrita quando 
ele não levasse a alguma revelação ou reflexão sobre literatura. A 
proposta não era de diário, e eu não queria falar publicamente da 
minha biografia ocupando o espaço de falar sobre qualquer ou-
tra coisa que fosse realmente pública. Penso que senti muito isso 
ouvindo escritores e escritoras em entrevistas, analisando o que 
eu achava uma boa entrevista ou uma má entrevista, e me lembro 
tão claramente do arrependimento de uma primeira entrevista 
na tevê em que eu não soube me esquivar de perguntas do tipo 
“o que você lia na infância” e me sentir muito frustrada ao contar 
a história que eu tinha a mão, que era a minha vidinha (me lem-
brar de colocar depois coisas que valham a pena ler nessas partes 
sobrescritas, lembrar que isso aqui é processo, e o que eu quero é 
a expressão estética do processo, como convém ao que dividimos 
com alguém para além de nós, ou não é assim? Ai, que chata nes-
sa última frase, de onde saiu, que língua estrangeira é essa, plural 
retórico, convém, por favor. pelamor, veja bem: que detalhe so-
bre o processo de escrita não leva a alguma revelação ou refle-
xão sobre literatura? Que mania de querer controlar. Se as notas 
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pessoais traziam esse desafio sobre sua relevância, eu também 
me questionava se não estaria querendo por demais controlar a 
relação com o leitor. A revelação é função de quem a desvenda.  

Dessa experiência de observar mais cuidadosamente os regis-
tros durante a escrita da tese, vieram muitas percepções. Conto 
uma delas, para ilustrar: quando comecei a escrever minicontos, 
o mundo se tornou minicontístico. Em fevereiro de 2015, fui 
convidada a escrever um miniconto para o Jornal Opção, em ho-
menagem ao Dia Mundial da Literatura. Estava saindo de viagem 
para passar uns dias na casa da avó do meu namorado, na fa-
zenda de Terezinha Benetti, em Segredo (RS), quando rabisquei 
alguns testes de narrativas breves. Foram os primeiros contos de 
um livro que se chamou provisoriamente Corisco Dadá, depois 
acabou se tornando A dupla vida de Dadá, publicado pela Edi-
tora Penalux em 2019. Nesse dia, minha agenda nova, que era 
o único caderno que eu tinha levado para a viagem, ficou logo 
lotada de histórias que ultrapassaram o Carnaval, a Paixão de 
Cristo, a Ressureição e chegaram até a esquina do mês de abril. 
As pessoas ao redor assistiam aos desfiles na televisão e papea-
vam para digerir o agnolini do jantar (o preço dessas fantasias de 
Carnaval!). Enquanto isso, eu tramava a outra história do desfile, 
das estrelas do campo à nossa volta, das notícias no telejornal, 
de tudo que acontecia fora da intimidade da minha escrita na 
agenda. A ameaça do namorado de ir dormir sem mim, que não 
parava de escrever, que me deu de presente o miniconto Relógio: 
“Por cinquenta anos, o marido foi seu despertador, até o dia em 
que nenhum dos dois acordou.” (2019, p. 16). 

Percebi que pensar em minicontos fez meu olhar procurar 
histórias breves em qualquer detalhe cotidiano. Que tudo seja 
fonte para a escrita não é novidade, mas desconfio que na mini-
ficção possa haver um trânsito especial entre a banalidade do real 
e a criação ficcional. Lembro-me de Lydia Davis, em entrevista a 
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New Yorker: “I have to guard against the tendency  ̶  I could make 
anything into a story” (GOODDYEAR, 2014). E desse destaque 
de texto que a editora fez para apresentar o livro de prosas curtas 
de Walser Absolutamente nada e outras histórias: 

Uma caminhada pelo campo, uma viagem de balão, um quarto aluga-
do, calças compridas, um macaco num café, flores, Kleist ou Cézanne, 
quase tudo ou mesmo “absolutamente nada” pode ser matéria para 
sua ourivesaria da simplicidade, do humor e da delicadeza (2014).

Durante a escrita desse livro de minificção, se eu via um filme 
de amor (A tela), se eu ia ao sítio ver as estrelas (Debutante), se 
eu almoçava ou jantava, os minicontos pairavam em torno das 
ações e da bacia de mangas sobre a mesa (Exílio). Pairavam sobre 
o ato da escrita (Musa). No banho, miniconto. Ao dormir, mini-
conto. Esse meu namorado que dorme mais cedo que eu, quando 
eu fui me deitar, e em seguida voltei para anotar o miniconto 
do relógio, ele começou um bordão que nós aprendemos a repe-
tir quando eu ficava em silêncio no meio de alguma atividade: 
“Tudo é miniconto.” E tudo foi miniconto, pois nesses fluxos de 
escrita o dia era permeado por palavras correndo em cima das 
coisas. Tudo virava um instantâneo, mais ou menos metade deles 
transportada do dia para o papel, e parte desses do papel para o 
livro. Depois dessa série, tive outros rompantes de escrita, em que 
vivi um processo similar.

Reparei que alguns textos vinham à mente de uma maneira 
que se encaixassem mais ou menos nas fórmulas e nos ritmos 
dos textos anteriores. Talvez formas breves como as do minicon-
to façam esse convite de repetição de forma mais intensa. Depois 
essa primeira escritura inicial de minicontos de uma ou duas li-
nhas foi se somando a minicontos maiores, ainda narrativos, e 
os rompantes dentro de um padrão se repetiram. Para além de 
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um caso específico de textos curtos, ter escrito uma história em 
um formato nos impele a uma certa repetição, em vários senti-
dos. Então, além dessa fluência que se retroalimenta, chamou a 
atenção nesse momento o modo com que um formato de escrita 
permanece em nossos ouvidos e na nossa visão, oferecendo um 
certo condicionamento para ele, recobrindo com um selo sensí-
vel prévio a matéria caótica do mundo. 

Eis um dos registros do que guardei nas notas de escrita desse 
livro ficcional e da minha tese, que quis também se debruçar so-
bre o processo de anotar e o bloco de notas dos/as escritores/as, e 
que agora se desdobram também neste ensaio. 

Ao mesmo tempo que notas são ligeiras, obras são vagarosas, 
custam dinheiro e noites sem dormir, e nunca resultam como pro-
gramado em nossa imaginação impecável. Se transformo as minhas 
notas em algo diferente, em uma obra que fale sobre notas, as notas 
perdem as asas e começo a sentir esse peso. É a obra e suas amea-
ças: construtoras corruptas, mestres de obras negligentes, materiais 
sem qualidade, problemas ambientais à espreita, engenheiros que 
estudaram de menos, e mesmo os profissionais mais tenazes têm 
seus limites, duas da manhã, cinco xícaras de chá, e apenas dois 
parágrafos a mais que ontem. Fecho o word, minto que me demito 
de escrever sobre as notas. A liberdade, a ideia nova, a resposta aos 
problemas obsessivamente formulados numa mente em bloqueio, 
elas também precisam de descanso e de acordar num novo dia.

Referências

BARTHES, Roland. Escrever, verbo intransitivo? In O rumor da 
língua. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

_________________. Escritores e escreventes. In Crítica e verda-
de. São Paulo: Perspectiva, 2007.



329

GOODYEAR, Dana. Long Story Short - Lydia Davis’s radical fic-
tion. In The New Yorker, 17 mar. 2014. Disponível em: https://
www.newyorker.com/magazine/2014/03/17/long-story-short. 
Acesso em fevereiro de 2020. 

VILELA, Moema. A dupla vida de Dadá. São Paulo: Editora Pe-
nalux, 2019. 

WALSER, Robert. Absolutamente nada e outras histórias Trad. 
Sergio Tellaroli. São Paulo: Editora 34, 2014.

https://www.newyorker.com/magazine/2014/03/17/long-story-short
https://www.newyorker.com/magazine/2014/03/17/long-story-short


Estudos em escrita criativa330

Sobre diários
Patricia Alves

Desde que o mundo é mundo, a humanidade registra seus fatos 
históricos, seja em livros, filmes, seja em documentários. Na vida 
pessoal, temos os diários como um dos tipos mais particulares 
de registrar fatos do cotidiano. Atualmente, não poderia ser de 
outra maneira. 

No entanto, podemos dizer que as formas e os objetivos dos di-
ários estão se modificando na atualidade. Observamos vários tipos 
deles, como os de bordo, de viagens, de uma mãe e muitos outros. 

Além da sua diversidade, os diários agora podem ser escri-
tos e vistos na internet. Com a chegada do computador, alguns 
autores, entre eles Philippe Lejeune, realizaram uma pesquisa e 
lançaram a seguinte hipótese: “O computador vai vencer onde 
a máquina de escrever fracassou.” Lejeune solicitou a diaristas 
que enviassem seus processos de escrita no computador. Uma 
das questões era: “O computador é um bom ou mau caderno?” E 
também: “É algo diferente do caderno?” 

Entre os depoimentos recolhidos, citarei trechos de dois dia-
ristas. Vejamos primeiro Laurence Martin: 

[...] o que escrevo em minhas cadernetas, muitas vezes em estilo 
telegráfico, é apenas o vestígio do que senti e pensei em um mo-
mento preciso. O fato de poder utilizar algumas passagens como 
“matéria-prima” de outros textos não muda nada: a escrita íntima 
continua sendo para mim uma escrita fugidia, que diz a verdade de 
um instante, e à qual não poderia “voltar”. Os textos que relemos e 
reescrevemos não seriam os que destinamos aos outros? (MARTIN 
in LEJEUNE, 2008, p. 368).
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E trechos de Graham Woodroffe: 

Recuso-me a dizer diário “íntimo”, pois o diário que escrevo se des-
tina a leitores que ainda não conheço ou que nunca conhecerei, mas 
que acolherão com benevolência, espero, minha franqueza.

[...] Um dia, poderá passar de um suporte a outro, através das futu-
ras gerações de computadores. Assim, é quase indestrutível.

[...] Misturar meu texto com imagens, diagramas, animações, mo-
delagens em 3D – fazer uma espécie de scrapbook eletrônico, já é 
possível hoje em dia. Completá-lo com sequências de vídeo e áudio 
estará ao alcance de todos em alguns anos. Será assim no futuro. Ser 
mais do que diarista: ser o artista eletrônico da própria existência. 
Legar à posterioridade não uma pilha de cadernos mofados, mas o 
disco compacto da própria vida. Deixar às gerações futuras nosso 
próprio CD- ROM, testemunho modesto de nossa passagem pela 
Terra. (WOODROFFE in LEJEUNE, 2008, p. 369)

No depoimento de Laurence Martin, vemos um questiona-
mento sobre se escrever no papel e no computador seria a mesma 
coisa, se a escrita íntima pode ser bem colocada na tela, e con-
sideramos que são bem diferentes, porque o texto digitado pode 
ser facilmente modificado e reescrito. 

Em Graham Woodroffe, observamos que traz elogios “rasga-
dos” ao modo de armazenamento do computador, de como essa 
forma pode ser benéfica para a propagação de seus escritos, que, 
desde sempre, não considera tão íntimos, pois serão impressos e 
divulgados para quem ele não conhece.

Neste trabalho de conclusão do curso de especialização em Escrita 
Criativa, resolvi fazer um diário social da pandemia, no qual, baseada 
em vinte e oito reportagens do Jornal do Commercio de Pernambuco 



Estudos em escrita criativa332

(sendo três selecionadas para compor os Anexos do TCC), escrevo 
um pouco de minha visão sobre alguns assuntos no decorrer do iso-
lamento imposto pelas circunstâncias da proliferação do coronavírus. 
Esse diário pode ser considerado um trabalho inédito, uma vez que é 
uma visão íntima provocada por matérias de jornais e, principalmen-
te, porque nunca vivemos uma pandemia. Só quem viveu no início do 
século XX conheceu este processo: a chamada gripe espanhola.

Origem e tipos de diários
De acordo com Nádia Lima e Ana Lydia Santiago, autoras do 
artigo “O diário íntimo como produto da cultura moderna”, o 
registro autobiográfico dos diários surgiu com o Renascimento. 
Em suas palavras: “Assim, compreende-se que a escrita de diá-
rios, como forma de escrita autobiográfica, é uma prática cultu-
ral. Ela só é possível a partir do Renascimento, com o surgimento 
do sentimento do individualismo”. (2010, p. 26).

Sabemos que existem vários tipos de diários, tais como: de 
bordo, de uma mãe, de viagens e de momentos históricos vividos 
pelo indivíduo.

Como exemplo de diário pessoal, com dados históricos, te-
mos o famoso diário de Anne Frank (1929-1945), a jovem judia 
que escreveu sobre o isolamento da família durante a Segunda 
Guerra Mundial. O referido diário foi traduzido para vários idio-
mas, e também pode ser visto no cinema.283

Com o advento da internet, temos os chamados diários vir-
tuais, ou blogs, como são conhecidos. Em geral, as pessoas vão 
registrando diariamente sua vida pessoal e profissional. Há mães 
que vão registrando o cotidiano com seus bebês, suas alegrias, 
seus cuidados e suas apreensões.

283  O diário de Anne Frank (The Diary of Anne Frank) foi um filme realiza-
do em 1959, nos Estados Unidos, pelo diretor George Stevens. 
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Para Lejeune, a internet trouxe a possibilidade de a pessoa 
criar um pseudônimo e assim preservar sua intimidade. Nas pa-
lavras desse autor: “E seu leitor tem a oportunidade de seguir sua 
vida dia a dia, como uma novela, compartilhar em tempo real de 
suas expectativas, esperanças e desilusões” (LEJEUNE in NORO-
NHA, 2002, p. 25).

Podemos dizer que os diários são importantes ferramentas 
para a preservação da memória. No artigo “O registro da me-
mória através dos diários virtuais: o caso dos blogs”, as autoras 
dizem: “... o processo de formação da memória encontra-se atre-
lado à noção de estoques, concretizando-se, principalmente, 
através de uma comunidade de receptores, como anteriormente 
mencionado, bem como um nível individual. Mas, se torna in-
teressante entender como os registros e estoques são formados” 
(CARVALHO, Luciana e CARVALHO, Mônica, 2005. p. 57).

As autoras citadas acima nos trazem um outro exemplo de 
diário, denominado O blog de Bagdá, escrito por Salam Pax, que 
é seu pseudônimo, no qual o autor relata os piores momentos do 
ataque dos Estados Unidos ao Iraque, depois da derrubada das 
torres gêmeas de Nova Iorque em 2001. Dessa forma, temos mais 
um diário pessoal, e nesse caso, virtual, que ajuda no futuro as 
memórias das histórias das guerras. 

Um diário de bordo bem conhecido é o do navegador e escri-
tor Amyr Klink, em um dos seus livros, Mar sem fim, sobre sua 
viagem de 141 dias nas águas da Convergência Antártica a bordo 
do veleiro Paratii. O autor nos presenteia com seus relatos: “A 
cada novo dia desses de neblina e neve, eu voltava a pensar nos 
homens que um dia andaram por aqui, descobrindo terras onde 
só havia gelo, navegando por astros que nunca se mostravam, 
apoiados num horizonte tão incerto.” (2000, p. 65)

Há quem pense que um navegador solitário não tem o que 
fazer, ou que está sempre sozinho. Segundo Amyr Klink, quase 
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sempre há muito o que fazer, assim como há companhias inespe-
radas como o frio.

Em uma de suas entrevistas, Philippe Lejeune nos conta que 
uma de suas pesquisas se refere ao estudo dos diários. Em espe-
cial, o diário de uma adolescente do século XIX e um outro de 
uma criança sobre o seu processo de aprendizado da escrita.

Processo de escrita
Comecei pensando em uma crônica do psicanalista Jorge Forbes, 
que escreveu sobre Michael Jackson logo depois da morte pre-
matura do astro pop. Achei muito linda e emocionante. Então, 
comecei a pensar o trabalho de conclusão do curso de especiali-
zação em Escrita Criativa no mesmo formato.

Antes mesmo de saber quem seria o orientador ou a orienta-
dora, iniciei a seleção das matérias do Jornal do Commercio que 
despertaram o meu interesse.  Separava, lia, procurava outras do 
mesmo tema, e ia escrevendo semanalmente.

 Sou do tempo antigo, então, escrevo primeiramente no ca-
derno e depois digito no computador. Iniciei com a crônica sobre 
a suspensão das aulas, que foi impactante para mim, porque tra-
balho em uma universidade. E, também, porque tivemos as aulas 
do curso de Escrita Criativa totalmente on-line. Lembro-me bem 
de que uma colega do trabalho, desde o início das notícias sobre 
o coronavírus, estava bem preocupada com a propagação do ví-
rus, e questionava por que a universidade ainda não havia se pro-
nunciado. Logo em seguida, a universidade decretou a suspensão 
das aulas. E aos poucos fomos vendo se transformar em realidade 
a música de Raul Seixas “O dia em que a Terra parou”.

A segunda crônica que escrevi foi sobre a morte do menino 
Miguel. Foi um caso bem comentado nas mídias de Pernambuco 
e do Brasil. A perda contingente e trágica de uma criança negra, 
que estava acompanhando sua mãe, empregada doméstica, em 
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um prédio de luxo. Então, vieram os questionamentos sobre os 
motivos de uma mulher jovem e branca abandonar um menino 
de cinco anos no elevador. Que descaso com a criança! Poderia 
ser diferente num país não racista?

A terceira crônica foi “Tem um vírus no meio do caminho... 
Complicando a saúde na pandemia”. Não poderia deixar de falar 
sobre os problemas na saúde que uma pandemia traz para qual-
quer sistema, e mais ainda num país em desenvolvimento como o 
Brasil, que normalmente tem tantas dificuldades estruturais e pro-
fissionais, mesmo antes da eclosão da pandemia. Posso dizer que o 
espaço foi pouco para enumerar quase tudo o que se passa no setor.

Outro tema que desenvolvi foi “A criatividade na pandemia”. 
Precisava ressaltar o movimento de cada pessoa para se reinven-
tar. A mudança de cada uma delas em suas formas de expressão. 
Assim como as empresas, nas mudanças no formato de divulga-
ção de seus eventos, passando da forma presencial para o for-
mato on-line. No que inovaram? E no que pretendem persistir, 
quando a pandemia passar? Um movimento emocionante de se 
ver, tanto no individual, quanto no coletivo.

Em “A pandemia e as novas formas de trabalho”, explico que, 
com o isolamento social, houve mudanças tanto no local, quanto 
nas formas de trabalho, uma vez que as empresas e os trabalha-
dores precisaram se reinventar para enfrentar as transformações 
contingentes. Para muitos, o formato home office foi adotado, 
enquanto para outros houve mudança de área, como forma de 
sobreviver. As empresas inovaram no treinamento on-line. To-
das essas transformações serviram para aplacar os impactos do 
avanço do coronavírus e mostrar como diversos setores sociais e 
econômicos vivem entrelaçados.

Com o início da pandemia em março de 2020, como quase 
ninguém havia vivenciado tal problema, a expectativa era a de 
que tudo terminasse em dois ou três meses. No entanto, não foi 
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isso o que aconteceu. E o coronavírus abalou os festejos juninos. 
Assim, ficamos sem fogueira, sem fogos ou quadrilhas. Mas pre-
cisávamos abraçar os festejos on-line. E as lives proliferaram. E 
os sanfoneiros e forrozeiros, depois de muitos anos longe de suas 
casas, puderam passar o período de festas com suas famílias. Ob-
viamente houve um impacto negativo para os sanfoneiros que 
trabalham exaustivamente nessa época do ano, tanto em festas 
públicas, quanto em clubes particulares.

Apesar de vivermos num país com tanta desigualdade social, 
neste período de pandemia observamos muitas pessoas e empre-
sas ampliando “a onda de solidariedade que não veio do mar”. 
Muitos institutos, grifes de moda, enfim, diversas pessoas da so-
ciedade doaram e distribuíram alimentos e materiais de higiene 
para os mais necessitados.

Em “Alguns artistas e sua efervescência em tempos pandêmi-
cos”, observamos o movimento individual, tanto em Pernambu-
co, quanto no Brasil, o fazer artístico de cada um. Houve lança-
mentos de revistas, livros e músicas. Acredito que inicialmente 
aconteceu o impacto de ficar sem norte ou rumo, mas, depois, 
cada um começou a repensar o isolamento, para ver o que podia 
ser feito de inovação e recriação e amenizar as angústias.

Outro ponto salientado: “As personalidades que o coronaví-
rus levou”. Infelizmente, as perdas afetivas continuam ocorrendo 
em muitas famílias. Destaquei três pessoas que deixaram um le-
gado para a cultura e a sociedade. No fim de abril perdemos o 
músico e cronista Aldir Blanc, e no início de maio uma perda du-
pla: o colecionador Ricardo Brennand e o empresário Raymundo 
da Fonte, da água sanitária Brilux, atualmente um dos produtos 
que destrói o coronavírus. No entanto, seu criador não conseguiu 
sobreviver ao temido vírus. Talvez, seja uma ironia do destino.

Como conclusão das crônicas escrevi “O mal-estar na civi-
lização e o novo normal”. Assim, não poderia deixar de citar o 
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pai da Psicanálise Sigmund Freud, que, há mais de cem anos, já 
falava de como é difícil para os seres humanos viverem em so-
ciedade. E, neste momento, evidencia-se uma sociedade vivendo 
com o “novo normal”, ou seja, com novas regras, mais rigorosas. 
Como conviver com tantas restrições?

Trechos de algumas das Crônicas 

Um vírus que atravessou o oceano e modificou as formas de 
educação284

Desde o fim de dezembro de 2019 ouvimos falar de um vírus que 
circulava por Wuhan, na China. As notícias chegavam aos jornais 
pernambucanos demonstrando um pouco como se espalhava e 
as consequências para a saúde da população. A cidade de Wuhan 
começou a ser isolada, e as pessoas só poderiam sair para com-
prar mantimentos ou ir à farmácia.

No Brasil, desde o romper do ano de 2020, o país só respira 
Carnaval. Temos uma frase emblemática: “O ano só começa de-
pois do Carnaval.”

No entanto, em 2020, podemos dizer que essa frase caiu por 
terra. Por exemplo, nas universidades o ano realmente não pôde 
começar. Em geral, as universidades têm uma ou duas semanas 
de aulas antes do Carnaval, e algumas iniciaram o ano letivo em 
março. E as notícias sobre o novo vírus, nomeado coronavírus, não 
só continuavam a chegar, mas também começava a se manifestar 
entre a população local. Como o vírus veio da China, chegaria, 
portanto, por meio dos aeroportos e portos. Assim, talvez esse mal 
ficasse restrito a quem chegasse do exterior, mas, em um período 

284    Jornal do Commercio, Caderno Cidades – Pressão faz MEC adiar o 
ENEM – Margarida Azevedo, p. 3, 21 de maio de 2020. Caderno Bra-
sil – Destino do ENEM é definido hoje, Agência Estado, p.4, 20 de 
maio de 2020.
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muito curto de tempo, demonstrou-se que se espalhava na veloci-
dade da luz entre todos, a chamada transmissão comunitária.

A pandemia e as novas formas de trabalho285
Quem imaginaria que um vírus da China chegaria ao Brasil? 

Que se espalharia tão rapidamente? Porque, no Brasil, quase sem-
pre pensamos que as coisas que vêm da China não duram mui-
to, mas o fato é que estamos convivendo com este vírus há quatro 
meses. Para os que podem ficar confinados, o jeito é trabalhar em 
casa. Salvo algumas exceções, como porteiros, entregadores, cui-
dadores de idosos, profissionais de saúde, atendentes de farmácias 
e supermercados, entre outros. Estes prestam serviços essenciais, 
portanto, não estão em isolamento nem fazem home office. 

Para quem faz home office, é preciso organização e foco para 
a realização das tarefas. Os especialistas dizem que, mesmo em 
casa, é preciso ter uma rotina; no caso das pessoas que têm filhos 
pequenos, fica bem mais difícil, pois, afinal, as crianças também 
estão em casa e, provavelmente, com aulas on-line, se forem alu-
nos da rede particular.

Segundo os especialistas, é preciso escolher bem as platafor-
mas e armazenar os dados da empresa e de seus clientes, porque 
os hackers não estão dando trégua na pandemia. Como nos diz 
a advogada em Direito Empresarial Gisela Burle:286 “Com a pan-
demia, a era digital foi forçada a chegar. Agora, tudo é novo, e as 
empresas precisam estar atentas aos novos riscos e desafios.”

Em casa, estabelecer uma rotina é muito importante para as 
pessoas individualmente, assim como para o grupo de trabalho 

285 Jornal do Commercio, Caderno Emprego & Concursos – Home Office 
exige ajustes na rotina, p. 21, 5 de abril de 2020 e Pandemia leva a re-
pensar carreira, p. 18 e 24 de maio de 2020, ambas de Marcelo Aprígio. 

286  Jornal do Commercio, Caderno Emprego & Concursos – Mudança Ace-
lerada pelo Coronavírus, p. 25, Marcelo Aprígio, 26 de abril de 2020. 
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de qualquer empresa, porque, afinal, foi preciso modificar a for-
ma de trabalhar e, no caso do comércio, a forma de expor e ven-
der seus produtos.

Alguns artistas e sua efervescência em tempos pandêmicos287

Neste ano atípico em todos os sentidos, podemos nos questionar: 
Será que ainda encontramos eventos e momentos prazerosos de 
se ver, ler e ouvir? O que encontrar de bom num ano com tantas 
perdas? Apesar de tudo isso, pode ser possível ler alguns aconte-
cimentos que transcendem aqueles cotidianos.

Na matéria intitulada “O amor de cada um equivale a poe-
mas”, temos a poeta Luna Vitrolina solicitando que as pessoas 
entrem em contato e lhe contem as suas histórias de amor, para 
que a artista possa recontá-las em forma de poesia. Inicialmente, 
a ideia da autora era armar uma banquinha, colocar uma placa 
anunciando a performance, e quem fosse até ela seria agraciado 
com um poema em papel aromatizado. No entanto, com a pande-
mia, a autora solicitou que entrassem em contato pelo Instagram, 
por mensagem, e-mail, enfim, da maneira que achassem melhor. 

Dessa forma, ao compartilhar sua história de amor, a poetisa 
se propõe a fazer um vídeo com uma declamação de poesia. O 
objetivo da autora, com seu fazer artístico, seria uma forma de 
ajudar nesse período de solidão, angústia e também violência do-
méstica em muitos lares brasileiros. Para Luna, seria uma forma 
de acolhimento afetivo às pessoas que estão sofrendo.

287 Jornal do Commercio, Caderno Cultura Social 1 – A paz de quem sabe 
o que é a guerra – p. 1, 19 de maio de 2020, e Caderno Música e 
Cênicas – O amor de cada um equivale a poemas – p. 6, 13 de maio 
de 2020. Caderno Literatura – Vacatussa lança nova edição de forma 
virtual, p. 10 e Contos – Recife sensitivo pelas letras de Ney Ander-
son. Todos os artigos citados nesta nota de rodapé são de autoria de 
Valentine Herold.
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Uma outra poetisa, escritora e contista que destaco neste mo-
mento é Marina Colasanti. Para a autora, o momento atual pode 
ser comparado com o que viveu aos 9 anos, quando precisou, 
com sua família italiana, após o fim da Segunda Guerra Mundial, 
mudar-se para o Brasil. Marina nos fala: “Não sei das outras pes-
soas. Mas eu, que tenho essa vivência, fiz a ligação imediata e es-
tabeleci na minha cabeça que estou em regime de guerra. Como 
é possível comer, não me queixo da situação, não tenho ânsia de 
ir para a rua, uso máscara para atender às entregas, suporto o 
que temos de suportar. Como dizíamos durante a guerra, um dia 
acabará. E um dia a guerra acabou. Assim como a covid acabará.”
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Até onde vou com a palavra 
que de mim livre salta

Talita Bruto

“Não eram as histórias que  
estavam faltando na criação, mas sim, e de  

modo mais específico, os humanos  
expressivos que pudessem contá-las”.

Clarissa Pinkola Estés

Certo dia conheci uma professora de História da Arte Contem-
porânea que me revelou o conceito da imagem sobrevivente.288 
Isto é, aquela réstia de poeira que, debaixo do tapete, ainda nos 
faz espirrar; aquele conteúdo inconsciente que nos persegue 
onde quer que seja, como um fantasma; um símbolo que indicia 
algo mais. Ouvi-la explanar sobre essa tal imagem, a qual retor-
namos ao longo da vida, fez com que eu me voltasse para mim 
em busca da minha.

Então, encontrei-a como um concentrado de energia — o Big 
Bang —, como as ressonâncias de uma gota d’água no oceano 
— as ondas —, como um ponto no círculo — a semente em um 
sulco aberto na terra —, como um coração — o seu pulsar. O 
eterno existir das coisas se revestiu desses símbolos. E se há algo 
de que não posso me desvincular é isto, a existência, e se não 
posso, fragmento-a nos meus escritos; escrevo para expressá-la 
e enxergá-la nos detalhes que preenchem tudo, inclusive o que 
nem meus olhos alcançam ainda. 

288 Conceito criado pelo historiador de arte Georges Didi-Huberman a 
partir dos estudos sobre Aby Warburg.
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Desse modo, como contar histórias é um ato de manifestação 
do que está no mundo das ideias, isto é, um ato de tornar mais 
aparente o que está por trás das representações, tento trazer à 
tona a relevância da voz de quem focaliza.

Quando comecei a escrever de modo consciente há dez anos, 
as páginas finais dos meus cadernos carregavam partes muito 
expressivas de mim, e não havia distanciamento emocional que 
pudesse me fazer uma pessoa menos pautada nas fabulações que 
eu criava. Lembro que desde aqueles momentos ínfimos, lapsos 
de ideias e pensamentos e imagens e sentimentos, a busca por 
encontrar respostas ‒ sobre a existência e a origem de todas as 
coisas que percebo ‒ nas palavras materializadas pelas minhas 
mãos persistiu. Persiste.

Lembro mais: aquelas páginas se tornaram o ambiente no 
qual me sentia acolhida, apenas pelo fato de, no silêncio, depa-
rar-me com meus ecos. “Explore o lado mais áspero do pensa-
mento. É como ralar uma cenoura: dê ao papel as lascas coloridas 
da sua consciência”, escuto de Natalie Goldberg (2008, p. 14) ao 
ler Escrevendo com a alma: liberte o escritor que há em você. É 
isso, afinal, quem leria minhas confissões e inseguranças e me ve-
ria tão vulnerável quanto uma pessoa desnuda? Eu. Por isso, não 
me julgava muito quanto aos conteúdos que depositava lá. Só eu 
sabia o que verdadeiramente passava  como correnteza, vendaval, 
explosão, aqui dentro de mim.

Então, criei um ambiente que era só meu, e isso bastava: es-
crever passou a ser um ato de amor e de cuidado; na intimida-
de de me expor para mim, eu me tornava mais sincera  e fiel 
às verdades e aos princípios que já têm se fortalecido no meu 
caráter. Acho que esse processo também me fez cada dia mais 
internalizar os incentivos que Rainer Maria Rilke (2009, pp. 23-
24, grifo meu) dá em Cartas a um jovem poeta, especialmente 
quando ele diz:
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Sobretudo isto: pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa de sua 
madrugada: preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta 
profunda. E, se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar 
essa pergunta grave com um forte e simples “Preciso”, então cons-
trua sua vida de acordo com tal necessidade.

E logo ele complementa, dizendo que “Uma obra de arte é 
boa quando surge de uma necessidade. É no modo como ela se 
origina que se encontra seu valor, não há nenhum outro critério”. 
(RILKE, op. cit, pp. 26-27)

Essa intuição de me deixar guiar pela vontade de implementar 
esse simples hábito  no meu cotidiano fez com que eu percebesse a 
escrita como meu ponto fora da curva, um lugar de travessia,  au-
torrevelação e desvelamento, o que não significa zona de conforto, 
mas, sim, muito aprendizado pessoal. Creio que foi desse jeito que 
eu comecei a amar o que fazia e a abrir meu coração para as expe-
riências que surgiam. E hoje, particularmente, nutro a crença de 
que o amor é responsável por nos chamar à aventura da vida, que é 
esse constante automotivar-se para descortinar o potencial criativo 
que nos habita; potencial este  que não tem dimensão absoluta, é 
algo que parece se expandir ao mesmo tempo que nos dedicamos 
a crescer em humanidade. Por causa disso tudo, consigo me reco-
nhecer no que diz Goldberg (Op.cit, p. 9, grifo meu):

“Então quer dizer que é possível escrever sobre um assunto des-
ses?”[...] Aconteceu uma sinapse no meu cérebro. Fui para casa 
decidida a escrever sobre coisas que eu conhecia, a confiar nas 
minhas ideias e nos meus sentimentos e a não olhar para fora de 
mim. [...] Faz quinze anos que tudo isso  aconteceu. Um amigo me 
disse certa vez: “Confie no amor, e o amor a levará aonde for pre-
ciso.” Permito-me complementar: “Confie naquilo que você ama, 
continue amando, e o amor levará você aonde for preciso.” E não 



345

se preocupe com a segurança. Você alcançará uma segurança pro-
funda quando começar a fazer o que gosta.

Com certeza digo que é isso que me move como escritora: 
esse chamado à aventura.

Descobrir o que trago dentro do peito e experienciar a minha 
jornada de autoconhecimento; instaurar uma nova quebra de pa-
radigmas e barreiras e limites mentais e  um enlarguecimento dos 
horizontes de expectativas; sublimar na ordem natural das coisas 
aquilo que já não me pertence e aceitar o presente de que tudo tem 
seu tempo determinado; dar voz ao que não saía aberto da minha 
boca; me incomodar com o que ainda me fere; sentir a dor de ossos 
crescendo; amar o abraço em que anseio encontrar colo; ser a resili-
ência de não deter controle, mas também ser a fé do encontro a que 
me encaminho para a frente e para o alto; saber que não há fim de 
mundo, mas um meio em que posso plantar uma semente de bem.

Inscrever a minha história, escrever a mim: isso e todas as 
outras coisas só se tornam reais nesse mundo labiríntico de falsas 
promessas porque acredito no poder verbal da palavra. Verbal, 
porque palavra é ação. Ela inicia, ela é a expiração dos nossos 
pulmões, ela  é a descontração cardíaca que nos impulsiona um 
instante a mais. Podendo ser o que quisermos, e sendo, também, 
uma das bases da linguagem, como teorizou o linguista Ferdi-
nand de Saussure; ela se comunica através de nós por contextos e 
situações diversas. Adaptável e simbólica, não podemos pegá-la 
com os dedos, ainda que seja responsável por manifestar concre-
tamente neste mesmo mundo, repleto de mistérios e segredos, 
tudo o que nos envolve e une. Por isso, escrever resulta em abrir 
os olhos, despertar: enxergar e ser vista.

É neste ponto que rememoro o que Octavio Paz (2013) diz 
em Os filhos do barro: a palavra é mágica. Segundo o autor, essa 
crença sobrevive ao longo das épocas, mostrando-se ainda hoje 
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resistente à tradição de ruptura, isto é, tradição de transformar 
em novo uma mesma matéria existente no mundo antigo. Para 
ele, o novo é o moderno, que, por sua vez, reveste-se das mais 
variadas linguagens e estéticas. Para ele, o novo é o começo do 
fim do modo como o antigo se apresentava. Isso me permite en-
tender os arquétipos do inconsciente coletivo, particularizados 
em uma determinada figuração de natureza mítica, como essa 
tal matéria antiga que é retomada. Nesse sentido, ao considerar 
o mito uma narrativa fundante, uma narrativa primeira, de ori-
gem, compreendo como é abrangente e potente a palavra ‒ escri-
ta, falada, gestada etc. Começo a concordar que 

o poeta diz e, ao dizer, faz. Esse fazer é antes de mais nada um fazer 
a si mesmo: a poesia não é só autoconhecimento, mas também au-
tocriação. O leitor, por sua vez, repete a experiência de autocriação 
do poeta e assim a poesia se encarna na história. [...] a poesia [é] 
pensada e vivida como uma operação mágica destinada a trans-
mutar a realidade (Ibid, pp.68-69, grifo meu).

Ou seja, a palavra professa. E essa sua função proporciona aos 
escritores trabalharem  a originalidade dos seus escritos ao criar 
uma nova história, isto é, um novo mito. Quando leio O herói 
de mil faces, de Joseph Campbell (2007), e entendo que o mito é 
um ponto  de convergência que une as pessoas pelo fato de ha-
ver nelas um conjunto de posturas e características semelhantes, 
chego à conclusão de que mesmo na diferença há semelhança, no 
particular há o universal. Ele diz que “[...] é sempre com a mesma 
história [a simbólica jornada do herói] ‒ que muda de forma e 
não obstante é prodigiosamente constante ‒ que nos deparamos, 
aliada a uma desafiadora e persistente sugestão de que resta mui-
to mais por  ser experimentado do que será possível saber ou 
contar”. (Op.cit, p. 15)
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Movida por isso tudo, penso que escrever também seja um pro-
cesso contínuo de aprendizado e que exercer o experimentalismo 
na linguagem pode ser um salto que a pessoa que escreve dá, em 
qualidade textual, quando deposita suas ideias na tela em branco 
de forma criativa. Essa atitude possibilita para essa pessoa, através 
do engenho e da arte, dominar as regras do jogo, pois, testando o 
funcionamento delas e se perguntando sobre os resultados que são 
concebidos, consegue-se ultrapassar a cerca do terreno plano onde 
tinha estancado a sua habilidade. E ultrapassar, nesse caso, signi-
fica criar o novo. Mas nem sempre tive essa chave de perspectiva 
para entrar no mundo literário pela porta das possibilidades.

Na realidade, houve (e ainda há) momentos em que escrever 
foi (e é) o mesmo que estraçalhar as certezas que paralisavam 
meus pés. Em uns dias me acho com um conjunto de traçados 
que segue uma lógica, em outros dias, o fluxo de consciência que 
conduz palavras apenas evidencia meu temperamento. Há tam-
bém momentos em que escrever pode ser o mesmo que quebrar 
a cabeça depois de lhe martelar preconceitos sobre  o conteúdo 
que nasce e/ou a forma que se instaura. De todo modo, vejo que, 
para mim, escrever é, por vezes, querer seguir ideias que me cha-
mam a atenção sem qualquer planejamento de onde quero che-
gar, atendo-me, a princípio e somente, à maneira como me sinto 
enquanto parto de algum ponto específico.

Admito que é assim que a escrita mais me toca: quando não 
deixo que aqueles preconceitos ainda reminiscentes corrompam 
sua própria liberdade de expressão genuína. Talvez pelo fato de 
eu lutar constantemente a favor da identidade que me torno, eu 
também lute para que a palavra tenha voz suficiente para se afir-
mar exatamente como é: imagem acústica, algo pronunciável, 
conteúdo vivo, criação de uma mente fértil, símbolo. Por causa 
disso tudo, procuro estar aberta para saber escutar o que ela tem 
falado através das conexões das letras.



Estudos em escrita criativa348

E o interessante de desenvolver essa atenção é que, de fato, 
os olhos precisam estar bem arregalados, ou, em outra ótica, é 
bastante útil ao autor que se faça uma análise apurada das pa-
lavras, para que se enxergue com certa nitidez as nuances e as 
particularidades que o uso da língua e dos elementos dela podem 
gerar no texto. Essa licença poética que me permite brincar com 
os sentidos das palavras na produção do texto também me dá co-
ragem para (trans)formar meu estilo à medida que me identifico 
com novas ideias. Falo de coragem, porque até Haruki Murakami 
(2017), em Romancista como  vocação, por exemplo, relata que, 
quando começou a escrever os próprios romances, recebia crí-
ticas tanto pelas histórias quanto pela forma como as enredava. 
Mas Murakami também deixa claro seu pensamento: “Só consi-
go escrever desta maneira [...] Qual é o problema?” (Ibid, p. 74, 
grifo meu)

Essa pergunta final me impacta, principalmente porque, 
como venho narrando, a escrita é algo muito próximo de mim 
como pessoa, por consequência, as escolhas estilísticas que faço 
também são reverberações da minha natureza subjetiva. É nesse 
sentido que a linha tênue de me perceber ficcionista e de querer 
apreciar e traduzir nos textos a humanidade que irradia de mim 
faz com que eu esteja alerta, desafiando-me para não exceder ‒ 
nas descrições, cenas, caracterizações etc. presentes na narrativa 
‒ ou, pelo contrário, ausentar-se de alguma informação difícil de 
ser alcançada e preenchida pelo leitor.

Logo, é reconfortante me voltar a Natalie e, aos poucos, en-
tender que “Aprender a escrever não é um processo linear. Não 
existe uma sequência lógica de etapas, um abecê para se tornar 
um bom escritor. Nenhuma verdade, por melhor que seja, é ca-
paz de  responder a tudo. Existem muitas verdades. Escrever sig-
nifica lidar com toda a sua vida”. (Goldberg, op. cit, p. 10) E qual 
é a verdade que me ilumina a seguir no caminho da escrita? Pen-
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so que um conjunto de vozes como as desses escritores que nos 
contam suas histórias e nos ensinam suas técnicas; nada que não 
possa ser reaproveitado e/ou ressignificado com o devido respei-
to ao trabalho do outro.

O chamado a essa grande aventura me arrebatou como o rito 
de passagem de que Campbell (2007) fala, de fato, como um pon-
to de virada que traz, de imediato, conflitos e,  somente depois 
de ultrapassados, resoluções. Segundo o autor, “A função primá-
ria da mitologia e dos ritos sempre foi a de fornecer os símbo-
los que levam o espírito humano a avançar, opondo-se àquelas 
outras fantasias humanas constantes que tendem a levá-lo para 
trás” (Ibid, p. 21). Considero os ritos de passagem como etapas 
que constituem a personalidade e  o caráter do herói, algo que é 
reflexo da trajetória que ele teve que desenvolver para chegar até 
o presente. E para chegar nesse presente, é preciso abandonar as 
fixações, as obsessões e os desejos limitantes para que a mudança 
se internalize e se expresse.

Quando entrei no curso de Letras, há seis anos, isso realmente 
aconteceu.

Desde o instante em que li as primeiras páginas da Poética, de 
Aristóteles, e passei a assistir às aulas que me punham no palco 
dos anfiteatros gregos que carregavam aquelas histórias antigas 
de Sófocles, Édipo Rei e Antígona, percebi que ainda estariam por 
vir muitas coisas, como o fato de conceber a minha visão literária 
da vida. Por esse ângulo me observo como a própria heroína que 
“sente crescer o Chamado dentro de si; [...] então [...] parte para 
a aventura. Num sentido mais profundo, a necessidade humana 
universal [...] impulsiona”. (VOGLER, 2015, p. 154)

Creio que o que mais me estimula a seguir com força de von-
tade nessa jornada que atrai “atenção para a necessidade de ação 
e mudanças” (Vogler, op. cit, p.155) é isto: a possibilidade que 
tenho de aprender a mexer com as palavras ao mesmo tempo 
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que permito que elas mexam comigo sem perder o equilíbrio. 
Tomo cuidado para atravessar a corda bamba da linguagem, mas 
não passo ilesa de um parágrafo a outro. Mas que bom, na ver-
dade, que nem sempre o meu ideal de performance na escrita 
é atingido, que bom que minhas imperfeições existem para que 
as descobertas e as dificuldades vencidas valham mais a pena, 
pois desse modo posso centrar minhas energias nas atitudes mais 
adequadas a se tomar no futuro.

Assim, escolho deixar que as ideias notifiquem suas intenções 
a mim, só depois vem “a domesticação do Big Bang, transfor-
mando-o em algo melhor do que um atordoamento ‒  [...] numa 
narrativa literária”, como diz Luiz Antonio de Assis Brasil (2019, 
p. 25), em Escrever ficção: manual de escrita literária. Ter consci-
ência disso e tornar práticos esses pensamentos, portanto, só foi 
possível a partir das elucubrações dos professores que encontrei 
ao longo do caminho e dos exercícios de análise e interpretação 
crítica dos textos narrativos que eles propunham.

Lembro as tardes ou noites ou dias que passei ouvindo e fa-
lando da crise da  linguagem e como ela afetou nossa forma de 
enxergar as artes e os conceitos que elas carregam; das discussões 
entusiasmadas que tive com meus amigos de insights a respeito 
de determinados posicionamentos psicológicos das personagens 
claricianas ou dos jogos linguísticos roseanos ou das ambiguida-
des machadianas, eram tantos que líamos; das aulas em que eu era 
incentivada a declamar de pé passagens de Vasco da Gama  em Os 
Lusíadas ou a escrever como seria a descoberta de um novo mun-
do, uma nova terra ou a proferir o futuro melhor que eu quero para 
os alunos a quem eu ainda darei aulas; da singularidade de perce-
ber que cada experiência é única para quem a vivencia.

Por tudo isso, lembro especialmente os momentos em que me 
questionava como escrever literatura em um meio acadêmico. 
Também lembro isso com a saudade de quem aprendeu e quer 
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aprender muito mais. Recorro a Assis Brasil (Ibid, p. 14, grifo 
meu) para dar voz a esse meu relato de experiências: ele diz que 

a escrita de ficção pressupõe o conhecimento de circunstâncias ex-
traliterárias. Mas isso não significa acumular dados na memória, 
armazená-los num computador ou registrá-los num caderno de 
anotações. É preciso integrar esses conhecimentos e, do resultado, 
deduzir coisas diferentes do que sua mera adição.

O que reconheço mais valioso em toda essa discussão suge-
rida por ele, tanto neste trecho quanto em todo livro, é que o 
ficcionista é retratado como um agente que deve saber utilizar 
o material que possui ‒ proveniente das próprias experiências e 
do conhecimento que acumulou ‒ sem que os próprios escritos 
percam um objetivo em vista. Isto é, é necessário que haja um 
raciocínio, o fio condutor, com função de integrar na escrita esse 
material. E para realizar isso sigo praticando.

Poder interagir com um interlocutor que não conheço, mas 
que “telepaticamente” expressa com exatidão aquilo que eu penso, 
ou me irritar com um personagem que me incomoda ao revelar 
algumas verdades não muito fáceis de engolir, ou me surpreender 
com  uma pergunta que me convida a desbravar novos mundos e 
perspectivas, ou vivenciar tudo isso e mais um pouco. Também é 
isso que eu quero dizer quando afirmo que, para mim, escrever, 
mesmo sendo criação artística, não se dissocia do humano, tam-
pouco do que o circunda. Ou seja, a produção escrita que nasce é 
aquele conceito que já vem de Aristóteles, o particular que reflete o 
universal, o mito que representa as ações do homem.

Se depois de formada nesses conhecimentos posso considerar 
a escrita como essa autocriação mítica, então sigo. Se o próprio 
herói dentro da jornada agrega em sua figura os  novos padrões a 
serem vivenciados, então me coloco no lugar dele para enfrentar 
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a tirania dos monstros, demônios, feitiços, golpes, temores que 
ainda me habitam no submundo da alma e que ainda me impe-
dem de escrever. E me questiono: “Quem sou? De onde vim? O 
que acontecerá quando eu morrer? O que isso significa? Onde 
me encaixo? Onde estou na minha Jornada do Herói?” (Vogler, 
op. cit, p. 372) Mas,  em vez de recusar o chamado e entrar em 
exílio, escrevo. E escrevo com o fulgor de quem acaba de se de-
parar com

[...] a primeira tarefa do herói que consiste em retirar-se da cena 
mundana [...] e iniciar uma jornada pelas regiões causais da psi-
que, onde residem efetivamente as dificuldades, para torná-las cla-
ras, erradicá-las em favor de si mesmo [...] e penetrar no domínio 
da experiência e da assimilação, diretas e sem distorções.  (CAM-
PBELL, op.cit, p.27, grifo meu)

Não consigo escapar do olhar de que a escrita me faz penetrar 
em camadas interiores nunca antes navegadas. Mostra-se para 
mim como um processo de autoconhecimento muito  oportuno, 
pois me desafia, como já disse, e me locomove por ambientes nos 
quais  a criatividade não se esvai, pelo contrário, pulsa espalhan-
do sua luz. E é no átimo de toda essa autocriação que encontro a 
força da palavra. E a palavra eu sigo, esperando seus dizeres e o 
que há de vir. Sem conclusões, afinal.

Talvez hoje seja o dia de colher, frutificar, florescer e germinar 
uma história já plantada. Talvez hoje eu consiga fazer do antigo 
o novo, não sei. Ainda estou em processo, me concebendo escri-
tora em meio aos poderes iniciáticos da palavra. Mas, agora, para 
mim, o que importa mesmo é este “exercício imaginativo, infini-
tamente mais amplo e até mesmo mais verdadeiro que a história, 
no qual nada pode ser discutido”. (CARRIÈRE, 2003, p. 29)
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