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Resumo  

 Esta tese reflete sobre o fazer poético contemporâneo através de três expressões 

da poesia: Lidemburgo Blues, de Luis Carlos Patraquim; Nome, de Arnaldo Antunes; 

e Algorritmos: infopoemas, de Melo e Castro. Ao pensar esse exprimir as ações e os 

procedimentos, busca-se evidenciar o espaço no qual a escrita artística aparece para 

afirmar o seu estado poético como construção. Por meio da linguagem verbal, da visual 

e da sonora, a tessitura artística se realiza enquanto processo capaz de evidenciar 

interações múltiplas e heterogêneas. Esse caráter de conectividade se revela como um 

procedimento fundamental dessa poesia.  

 O tecido poético mostra-se fendido, uma vez que em sua constituição está 

presente a vacância. Tal fato aponta para um tensionamento do processo de 

referencialidade, o que será tratado por este estudo. Assim, verificar-se-á as relações da 

palavra que se dirige para o ausente como forma de realização poética. Também, 

procura-se abordar as implicações da escrita que se quer em movimento voltado para a 

ruína, o emblemático e a exuberância na produção de imagens. Além de abordar a trama 

poética que se estabelece como ciberescrita.  

 Também se verá que as categorias do tempo e do eu indicam aspectos relevantes 

para a criação artística e sua expressão, desempenhando uma ação singular na 

construção do poético. Todos esses aspectos evidenciam a face dinâmica dessa poesia 

que se apresenta aberta a interações diversas. 

 

Linha de pesquisa: Literatura de língua portuguesa. 

Palavras-chave: Poesia contemporânea. Poesia de língua portuguesa. Literatura de 

língua portuguesa. Ruína. Emblema. Exuberância de imagens. 
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Abstract. 

 

 This study reflects about the contemporary poetic doing throught three 

works: Lidemburgo Blues, of Luis Carlos Patraquim; Nome, of Arnaldo Antunes; 

and Algorritmos:infopoemas, of Melo e Castro. Thinking about their action and 

procedure I want to put in evidence the place where the artistic write seems like a 

construction. Thought verbal, sound and visual languages the artistic textile realises 

itself as a procedure able to evidence several different interfaces. This caracter 

appears as a fundammental way of this poesy. 

 The artistic write shows itself fisured because this fact points to a tension in 

the reference process that will be studied. So the words that goes to absence showing 

itself as poetic realization. Also searching movement of write in direction of ruin, of 

emblematic, and of image production. So also the cibernetic write. 

 Many cathegories of time and poetic subject indicates important aspects of 

artistic creation and its expression, making a singular action in the poetic 

construction. All these aspects make clear the dynamic of this poesy that shows 

itself open to several interactions. 

 

Line of search: Literature of language portuguese. 

Keywords: Contemporary poesy. Poesy of language portuguese. Literature of 

language portuguese. Ruin. Emblem. Image exuberancy. 
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―e sugaste  

 o osso e encontraste o vazio‖ 
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―o resto que falta 
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o resto que sobra 

mais 

a sobra que falta  

menos 

a falta que resta 
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o resto que resta 

menos‖ 

Antunes. 

 

―= ágil de 

fraturas e elos alados de espaços‖ 
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Uma entrada. 

 

 Essa tese tem como objetivo refletir sobre o fenômeno poético na 

contemporaneidade a partir de uma produção da poesia realizada nos suportes do livro, 

do vídeo e do computador. Também, pretende-se investigar como o exercício poético se 

estabelece ao ser expresso nas linguagens verbal, visual e sonora, colocando frente a 

frente poéticas de espaços expressivos e culturais diversos que constituem o conjunto 

literário da atualidade. Isto, por si só, já afirma um grau de heterogeneidade acentuada 

da tessitura artística, o que pede uma reflexão sobre seus modos de atuação. 

 A premissa de esse fazer é também hermenêutica, pois é a que se deve perceber 

o poético contemporâneo como um se exprimir que determina suas próprias 

características. Sua marca de multiplicidade abrange a inclusão de vários suportes e de 

diversas técnicas, redimensionando o próprio fazer artístico, pois coloca em discussão 

forças criativas de origem científica ― tais como as que envolvem o universo da 

informática com seus hardwares e softwares; e filosófica ― como o conceito de dobra.  

 É com esse traço que a escrita poética se mostra, na atualidade, um estar aí 

aparentemente sem fronteiras de língua, de aproximações ou distanciamentos do uso da 

norma culta de um idioma, de suporte que passa pelo uso da voz, atravessando a 

utilização do livro, da plaqueta, do outdoor, do cd-rom, do vídeo, da cenografia, do 

computador, do próprio corpo humano e do animal, até ao que a imaginação possa 

orquestrar. Essa heterogeneidade possibilita um convívio entre poéticas de naturezas 

diferentes, seja pela inserção em espaços culturais singulares, seja pela utilização de 

tecnologias distintas, que apontam para uma esgarçadura do conceito de poema como 

realização exclusivamente alfabética.  
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A reflexão sobre os processos criativos explorados nos textos selecionados para 

a composição deste trabalho se apoiará, em alguns momentos, em Santaella, presente no 

artigo ―O homem e a máquina‖ (1997), em que discute a revolução eletrônica localizada 

na segunda metade do século vinte. Isso modifica o estar no mundo contemporâneo e, 

conjuntamente, a produção da poesia, em específico. Conforme acentua Santaella, essa 

revolução pode ser dividida em três fases marcadas pelo aparecimento da máquina de 

Turing, do computador digital, e do computador pessoal. 

A máquina de Turing apresenta a capacidade de ler símbolos — determinados 

em uma tabela, através de uma fita de quadrados. Esse dispositivo evolui para o 

computador digital que processa símbolos, imita e simula processos mentais, além de 

armazenar programas. Por volta dos anos setenta, o computador pessoal surge, 

revelando-se um meio útil para a criação, a comunicação e a simulação. 

Gradativamente, o computador pessoal foi humanizado através de seus softwares e 

diversos componentes (microfone, câmera, zonas sensíveis ao tato). Também foi 

capacitado para ampliar as habilidades mentais humanas processadoras e de memória. 

Desta última capacidade vem a designação de hipercérebros manipuladores da 

avalanche de signos produzidos em nossa sociedade, o que desvela e acentua o processo 

de exteriorização dos sentidos físicos e da mente humana. 

Tudo isso faz pensar em um novo ecossistema sensório-cognitivo, no qual há um 

processo de co-evolução entre o humano e os agenciamentos informáticos. Tal situação 

gera um tipo de coletividade híbrida, na qual as fronteiras estão em permanente 

redefinição. Essa condição humana instaura uma cultura de complexidade criativa.  

Santaella informa ainda sobre dois meios que podem ajudar a compreender 

melhor essa cultura: o ciberespaço — que é um espaço sintético no qual os humanos 

podem interagir através de softwares, isto é, um espaço de manifestação híbrida: 
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homem/computador; e a realidade virtual — que é um ambiente de imagens 

sintetizadas. 

Associada às redes telemáticas, essa cultura aponta para um caráter 

multidirecional das interações que promove. Isto implica um fluxo de informação que se 

torna o próprio tecido da realidade, revelador de uma sociabilidade inédita, um mundo 

mental sem fronteiras. Esse cenário acentua algumas questões que se fazem importante: 

como a arte pode pensar-se e expressar-se nesse contexto? Que tipo de tecido artístico 

surge de uma configuração do discurso racional explicitado por Santaella?   

Imagine-se que a expressão artística assimile o aspecto telemático 

multidirecional, instaurador de uma tessitura em que a noção de limite tenda para um 

esvaziamento. Imagine-se que, em seu lugar, surja algo que se dirige para os diferentes 

sentidos ao mesmo tempo, sem que isto se torne um obstáculo para o ato artístico, pois, 

pelo contrário, estimula-o a ganhar dimensões nunca antes experimentadas, nessa 

intensidade. Imagine-se ainda o ato de leitura como um ato de criação e, ambos, 

simultaneamente, como o ato de flutuação em uma malha intrincada, reveladora de um 

caos urbano, condensadora de desejos e insatisfações humanas. Eis a potência de um 

estado poético amplificador das forças de expressão artísticas. Um estado poético 

revitalizante e extremamente inovador da percepção artística. Um estado poético 

recriador da expressão humana da obra de arte. 

O desenvolvimento tecnológico e a morte interagem com o humano de forma a 

modificar os seus hábitos e valores, apontando para um ambiente que expõe sua face de 

degradação, seja pela rapidez da evolução e substituição das técnicas e de seus suportes, 

seja pela possibilidade de dizer, propagar ou provocar a violência. Há uma sensação de 

efemeridade extremamente radical, imediata e sem necessidade de uma motivação. 
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Tudo está preste a se precipitar em um processo de transformações inevitável, uma vez 

que o tempo aparece como um agente interiorizado nos seres e nas coisas.  

Esse processo de apagamento é uma das marcas que se destacam nas produções 

textuais dos escritores aqui estudados. Para além ou aquém dos suportes, das técnicas e 

dos tópicos, as obras selecionadas para este trabalho apontam para um plano de 

consistência estabilizado por um procedimento que busca um se afirmar em sua própria 

expressão. Esse espaço torna visível o exercício poético como um ambiente de 

multiplicidade, heterogeneidade, e pode ser entendido como um sistema complexo em 

seus movimentos que tendem para direções diversas. 

 As relações estabelecidas pelo poético apontam para uma ação que visa destacar 

a própria materialidade do fazer artístico, isto é, a poesia destaca-se pelo seu caráter de 

produção, de arranjo que procura refletir sobre os seus processos de criação. Esse 

exercício se faz como um trabalho que dá visibilidade ao agenciamento de forças que 

passam a interagir na escrita.   

 Há que se pensar em uma atividade que diz sua capacidade de estabelecer 

conexões entre o imaginário e o real. O poético constitui-se como o lugar no qual a 

noção de horizonte é multiplicada até ao infinito. Isto implica o ato de perceber como 

aquele capaz de instaurar as relações, significações e expressões possíveis. O grau de 

complexidade do eu, suas formas de se deixar perceber e a diversidade cultural estão 

conectadas a essa produção artística como exemplo das singularidades do poético, 

diferenciando-o das outras produções humanas e naturais. 

Deve-se pensar sobre a face ficcional do poético como Iser (2002) a concebe, 

isto é, uma força que dirige o olhar do leitor para o ato interpretativo, reconhecedor da 

distância entre o representado e o que deveria sê-lo. Assim, abre-se uma diferença entre 

o imaginário e o real, uma vez que a construção de sentido será percebida como uma 
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forma de mediação e de apropriação do texto poético, realizada pelo leitor. A 

interpretação vista por essa ótica vem potencializar o objeto imaginário que é o texto. 

Por outro lado, a ação interpretativa estará sempre em disputa de força com o ato 

da recepção, entendida como o processo da experimentação do se configurar do 

imaginário projetado no texto. Lugar de criação do receptor da escrita, ela permite um 

interagir livre de conceitos preestabelecidos, incentivando uma leitura cheia de 

subjetividades e, portanto, singular, pessoal e mesmo emotiva.  

Como conseqüência dessa interação fluida, espargida, incerta, aparece uma 

problematização da referencialidade dos textos. Iser chama a atenção para as 

possibilidades do ato de fingir (2002) — qualidade básica do texto ficcional — quanto a 

sua potência de transgressão, seja ela de caráter seletivo, combinatório ou de 

autodesnudamento. Esse movimento, que excede às normas e as modifica em sua 

passagem, qualifica o fictício como um estado de trânsito entre o real e o imaginário, 

provocador de relações múltiplas. 

O autor atribui esse repertório à literatura de cunho moderno. Cabe perguntar, 

agora, como se comportará o texto poético nesse contexto da revolução eletrônica diante 

da questão do referente, visto como uma crise manifestada pela poesia. Uma tentativa 

de responder à questão, ou melhor, de falar sobre ela de forma mais demorada, será o 

caminho a ser trilhado pela leitura que se constituirá através das poéticas aqui 

apresentadas, uma vez que apontam para o enredamento do referente na linguagem 

utilizada pelas mesmas. 

A tessitura está aberta para uma ação de leitura na qual o texto se constitui por 

meio das interações da escrita, do leitor e do contexto. Nessa acepção, o poético exige o 

contato com o outro para se criar. Como diria Blanchot (1987), a obra só se realiza no 

espaço da leitura, o que me faz pensar em uma postura crítica que desempenhe sua 
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movimentação em um plano no qual as ligações entre teoria, poesia e olhar crítico 

possam fruir, simultaneamente. Sob essa ótica, o poético requer uma postura crítica 

constituída pela e para a poesia. Não se deve apenas falar sobre a tessitura artística, 

deve-se dizer com ela, guardando, sempre, a iniciativa crítica do olhar estrangeiro 

efetuado pelo leitor. 

É sob a égide da visibilidade do encontro — de olhares, pensamentos, imagens e 

palavras — que percorro esse caminho já em trânsito para compartilhar um pouco da 

reflexão de Gilles Deleuze, que norteará a dinâmica desta leitura, redimensionando o 

seu pensamento com alguns conceitos de Walter Benjamin e de Maurice Blanchot. De 

fato, utilizarei principalmente os conceitos de dobra, tempo e rizoma, de Deleuze, os 

componentes da alegoria, à maneira de Benjamin, e as relações entre a morte e a escrita, 

à feição de Blanchot.  

Em Gilles Deleuze me apoiarei na reflexão proposta pelas obras Lógica do 

sentido (2000), Mil platôs (1995) e A dobra – Leibniz e o Barroco (1991). Do 

primeiro, interessam-me as noções de Cronos e Aion, que apontam para duas maneiras 

diferentes de percepção do tempo: aquela baseada no agora, e esta no instante. Essas 

duas maneiras revelam as coisas e os seres para eles mesmos e para os outros, em seu 

perpétuo movimento.  

O tempo se desloca linearmente em sua manifestação de Cronos, forçando o 

agora por meio do passado e do futuro que não cessam de existir. Nesse fluir, vê-se a 

presença histórica, um estar que garante, por um lado, um devir como o lugar das 

realizações inacabadas ou frustradas pelo presente efêmero; por outro, um passado que 

se produz como espaço no qual se pode fundamentar as construções atuais e vindouras, 

um lugar do qual brotam as experiências e evoluções. 
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Todavia, o tempo se mobiliza também como um instante sem direção certa. Um 

momento que põe em ruína todo o passado e todo o futuro porque vitalidade presente 

fora do deslizar em única direção. Esse tempo caracterizado como plural, aleatório, 

aberto à multiplicidade, evidencia várias superfícies. Esse Aion, ―pura forma vazia do 

tempo, que se libertou de seu conteúdo corporal presente e por aí desenrolou seu 

círculo, se alonga em uma reta, (...) mais perigosa, mais labiríntica‖ (Deleuze, 2000, 

p.170), vem afirmar a extensão de uma área na qual se torna possível vislumbrar uma 

rede.  

Assim como na ação do tempo de Aion, o encontro das expressões se consolida 

na criação poética que desvela o ato artístico como um plano que se estabelece pelo 

conectar-se que o próprio fazer estético promove. Se se puder entendê-lo a partir dessa 

perspectiva, ter-se-á uma superfície permeada por um número infinito de dobras espaço-

temporais, as quais estarão sempre em movimento em relação a um ponto escolhido 

para ser fixado no contato com essa mesma superfície. A poesia, dessa maneira, está 

apta a tocar toda e qualquer linguagem, pois se faz aberta sobre si mesma.  

Um lugar de encontros múltiplos, racionais, instintivos, sentimentais, onde todos 

giram em função do encontro derradeiro, que arremessa tudo para um fora absoluto. 

Todos caminham em seu próprio percurso que, invariavelmente, estabelecerá a 

conjuntura que modifica a tudo e a todos: a reunião com a morte. 

A poesia, ao dialogar com este fato inelutável para o homem, parece se dar como 

a face de perda de um processo de desterritorialização, entendido como um deslocar-se 

do eixo central para um fluxo ou linha de fuga que se quer um movimento instaurador 

de um espaço de diferença, seja em qual sentido for, redimensionando a extensão 

territorial. Essa ação continuada denota o impasse mimético como procedimento de 

criação poética que se lança para a ordem do excessivo, da incerteza, do nunca cessar de 
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acontecer. Isto impulsiona a escrita para um espaço no qual há um transbordamento de 

sentidos, registrando e aprofundando a distância entre a palavra e o referente.  

Em Mil platôs interessa-me, principalmente, o conceito de rizoma, metáfora 

cunhada a partir do pensamento biológico. Sua utilização implica uma infinita 

diversidade de formas, uma vez que o conceito pode ser apreendido desde sua extensão 

superficial até suas concreções em bulbos e tubérculos. Mas, para situá-lo, Deleuze 

percorre o caminho que estabelece duas percepções que concretizam para ele a imagem 

de livro: o de raiz e o de sistema-radícula.  

O denominado livro-raiz desenvolve-se de maneira binária, apoiado em uma 

unidade principal que se faz dupla, evidenciando sua manifestação física e espiritual. É 

o livro que mimetiza o mundo, como certa arte o faz com a natureza, como um cosmo-

raiz. Há toda uma razão que o leva, o atravessa e o constrói como um estado reflexivo, 

sendo este o parâmetro regulador, legislador, o sistema no qual se realiza. 

O livro em sua forma de sistema-radícula, ou raiz fasciculada, constitui-se como 

um corte em seu eixo central, que impulsiona uma força múltipla de raízes secundárias a 

desempenharem o papel de sustentação do eixo ausente. Em outras palavras, há uma 

força adicional que redimensiona e revitaliza a noção de centro como um passado a ser 

recuperado ou um porvir a ser alcançado. Essa suplementação, apesar de se dirigir para 

o infinito, procura recuperar ou instituir uma conduta ou um estado centralizador, 

instaurando a unidade na forma da Obra Total ou o Grande Opus. O mundo mimetizado, 

aqui, está fragmentado, em caos e permanece mimetizado pelo livro como um caosmo-

radícula. 

O livro-rizoma, segundo Deleuze, se realiza como um tubérculo aglomerador de 

atos diversificados, lingüísticos, perceptivos, mímicos, gestuais, cogitativos, que 

interagem entre si livremente em um jogo semiótico, que põe em movimento os regimes 
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dos signos e os estatutos das coisas. Aqui não há atribuição para um sujeito ou um 

objeto. Tudo e todos são multiplicidades que mudam de natureza à medida que se 

conectam uns com os outros, denunciando um agenciamento em suas linhas e 

velocidades mensuráveis. Na perspectiva do filósofo, forma-se um plano de 

consistência, a ocupação desempenhada pelas multiplicidades no repleto de suas 

dimensões, e o livro faz-se exterioridade em si mesmo. 

O livro-rizoma é uma região de intensidades sucessivas, vibrátil, de direções 

movediças que não conduzem a um ponto culminante ou a uma finalidade exterior. São 

dimensões sem começo nem fim, um meio que se perpetua em sua própria expressão, 

um mapa que se constrói, passo a passo, desdobrável, desmontável, reversível, 

modificável, uma cartografia dotada de entradas e de saídas em suas linhas de fuga. É 

uma naturalização do se desestabilizar de um sistema para engendrar uma extensão 

desterritorializada, do que se pode inferir uma politização de todos os movimentos 

universais ou, por outra, a constatação de que tais ações se constituem para além do 

desejo humano. 

O livro-raiz, um clássico; o livro-radícula, um moderno; o livro-rizoma, um 

mapa veloz, semiótico, sempre a caminho de si mesmo. É certo que Deleuze expressa 

tais categorias como conceitos filosóficos apreensíveis no mundo contemporâneo, e isto 

me autoriza a trabalhar com essas formulações de idéias como operadores de leitura da 

poesia atual.  

Em A dobra – Leibniz e o Barroco, o conceito fundamental está anunciado no 

título. A dobra pode ser entendida como um ponto de inflexão, lugar oscilante tal qual 

um signo ambíguo que se abre em intervalo no qual se dá um novo dobramento. ―É aí 

que se vai de dobra em dobra, não de ponto em ponto; é aí que todo contorno esfuma-se 
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em proveito das potências formais do material, potências que ascendem à superfície e 

apresentam-se como outros tantos rodeios e redobras‖ (Deleuze, 1991, p. 35). 

A dobra ao se realizar destaca o ato da diferença. Por um modo, ela reproduz sua 

duplicidade em ambos os lados que determina, marcando-os com suas ações de 

desdobrar-se e redobrar-se, uma tendência captável nos movimentos de desenvolver e 

envolver, de evoluir e involuir, dependendo das direções percorridas. Por outro modo, 

ela estabelece uma conexão entre as duas faces ao distingui-las, pois opera uma ―cisão 

em que cada termo relança o outro, tensão em que cada dobra é distendida na outra‖ 

(Deleuze, 1991, p. 59). O filósofo infere que a dobra se faz matéria de expressão na 

medida em que torna visíveis velocidades, vetores e escalas diferentes, o que evidencia 

sua forma plástica ou elástica de expressão. Ele também depreende que a desdobra se dá 

como uma extensão do ato de dobrar, realizando o seu se exprimir, o seu estar aí sem se 

opor à dobra. 

Através desse conceito, Deleuze chega ao descentramento do processo da 

alegoria, valorizando e endossando o pensamento de Walter Benjamin, no qual 

reconhece um movimento de se transbordar para se estabelecer uma série. Isto implica 

uma ação que se volta para um vértice, um lugar transversal, operado por emblemas. 

Estas divisas podem ser percebidas por meio de três elementos: as imagens, as 

inscrições e os nomes próprios. Estes componentes ajudam na compreensão do que 

venha a ser a alegoria e a sua expressividade. 

Por meio da conexão estabelecida pelo filósofo francês entre um de seus 

conceitos e outro de Benjamin, passo a discorrer sobre a importância dos componentes 

constitutivos da alegoria, de acordo com o entendimento do pensador alemão, como 

elementos importantes para se realizar a leitura que proponho sobre o poético 

contemporâneo. Benjamin discorre sobre a alegoria enfatizando os aspectos imagéticos, 
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comparativos, emblemáticos, fragmentários e arruinados. Todos dialogam com todos, 

formando um tecido intricado de diferentes graus de participação de cada componente. 

O que faz pensar em uma trama caracterizada pelas singularidades perceptíveis em sua 

extensão complexa e maleável, em movimento aberto.   

 A face de ruína aparece para marcar uma diferença em relação à harmonia que o 

legado da antigüidade clássica estabeleceu como parâmetro do belo. Isto já diz uma 

expressão artística distante do olhar platônico de uma natureza divinizada. Por outra via, 

esse estado de aniquilamento fala com demasiada humanidade tudo o que está ao seu 

alcance. 

 O efêmero se torna a marca indelével da alegoria, pois é condição do humano 

estar como falência inevitável. Há em todo discurso alegórico uma tendência para 

mostrar a decadência inata a tudo e a todos. O que desnuda a morte nos seres e nas 

coisas, dando consciência dos limites do estar aí em um mundo preste a sucumbir. 

 Esse modo de expressar está caracterizado por fragmentos amorfos e também 

está sempre renovado em fluxos constantes. Isto denuncia uma condição de leveza, 

porque parciais, ágeis e fugazes, além de evidenciar um processo de exteriorização 

dessa maneira de dizer alegórica. Também, faz pensar na heterogeneidade caótica que 

impõe um ritmo ímpar para essa escrita. Tudo aqui tende para um descentramento do 

sentido, para um fora do campo semântico ordinário. 

 O aspecto emblemático aparece, então, com o vigor que se afirma nessa 

tessitura. Dá-se ênfase à significação, marcando a diferença de sua natureza para a da 

realização histórica. Pode-se afirmar com segurança que o tecido verbal ganha 

autonomia em relação ao mundo das coisas, indiciando uma crise da representação. E, 

somado a isso, torna visíveis os planos que dialogam em dada consistência para 

manifestar seu caráter poético. 
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 Nessa ação significante se explicita a face grotesca desse secreto, tanto no que 

diz respeito ao enigmático, quanto ao que se mostra no subterrâneo. Em ambos se 

percebe a aproximação com a morte como uma forma de enfatizar a diferença entre o 

corpo e a significação, o que é na realidade e o que está na linguagem. 

 Nesse sentido, verifica-se o padrão comparativo, o operador de leitura pelo qual 

a alegoria se exercita. Nela, esse procedimento aponta para uma fissura no signo que o 

expõe a qualquer direção que se queira instituir. Há uma correlação entre a morte e o 

signo alegórico, pois ambos tendem para um espaço no qual prevalece o caráter de 

indeterminação. 

 Portanto, deve se inferir que a polissemia é o traço forte da alegoria. Não se pode 

atribuir a ela uma condição de pureza ou verdade exatamente pelo deslocamento de 

significações implicado nesse processo. Nada será desvendado por essa escrita ambígua, 

o que se verifica é um por à mostra na superfície da imagem, um dizer de si que se faz 

imagem. 

 Chega-se à erupção imagética dessa linguagem, que se apresenta em uma série 

progressiva de momentos caóticos e metafóricos. Tudo é transformado em escrita 

excitante, textualidade que transgride as fronteiras do estar aí. Tudo está em um plano 

que busca uma duração infinita na visibilidade das imagens dadas, abrindo-se para um 

complexo de conexões, que mostra a potência do detalhe singular na composição 

alegórica. 

 Esse aspecto de multiplicidade evidenciado por essa escrita dá a conhecer sua 

relação com a atividade ideogrâmica no estágio em que deixa de significar diretamente 

o objeto que representa para indicar o fonograma correspondente ao nome desse objeto. 

Essa condição agente afirma uma autonomia do poético ao mesmo tempo em que 
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implica uma abertura do processo de significação que exige a participação ativa daquele 

que pretende realizar uma leitura desse tecido. 

 O poético se concretiza em um plano que exige um processo de conexão, pois 

traz em si sua dimensão criativa como uma potência anunciada, além de apresentar sua 

face semiótica ao se traduzir em texto. Essa maneira de distender as coisas e a si mesmo 

possibilita a existência de fluxos diversos que operam a construção de uma trama 

sempre em ação: o fazer-se ou o acabar-se, seja para se estender ao infinito, seja para se 

voltar sobre si mesma. O poético via elementos constitutivos do alegórico não garante 

sentidos, significados ou verdades, só apresenta um estar aí vigoroso. 

Ainda em A dobra – Leibniz e o Barroco, Deleuze, ao buscar uma definição 

para o acontecimento, chega a uma verificação que estabelece um duplo processo no 

qual agem as forças da atualização e as forças da realização. Somado a essa dupla ação 

continuada, que qualifica e determina o fato, o evento, um terceiro impulso se verifica e 

é denominado pelo filósofo de morte. Esta é caracterizada como uma parte secreta, que 

atravessa as forças de atualizar e realizar do acontecimento, distinguindo-se e só 

existindo nestas. Também, ao evidenciar a face de inflexão pura dessa morte, o 

pensador francês vai buscar em O espaço literário (1987), de Maurice Blanchot, seu 

apoio teórico para descrever essa ação misteriosa, que impõe ao acontecimento uma 

potência de fendimento, de abertura do próprio evento. 

  Em outras palavras, Deleuze afirma que essa morte é um ponto de inflexão e isto 

revela o movimento de infinitas dobras que se apresentam nesse elemento blanchotiano. 

Tal verificação abre a possibilidade de se ler à literatura a partir da reflexão de 

Blanchot, como o lugar da ausência, uma vez que o escrever se concretiza como uma 

entrega a esta não presença. Isto implica a confirmação da existência da própria 

ausência, pois esta aparece e afirma-se ao se expressar enquanto tal. Aqui se verifica o 
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rompimento instaurado pela escrita, que tende a distanciar a palavra do mundo das 

coisas, dos poderes e dos trabalhos, direcionando-a para uma vizinhança que não cessa 

de se aproximar, mas sempre guardando uma distância intransponível, uma 

exterioridade. 

 É notória a visão de Blanchot sobre a diferença entre um dizer corriqueiro e uma 

fala essencial, e que tal diferença conduz suas reflexões sobre o literário. Todavia, se se 

levar em conta o olhar deleuziano sobre a morte, ter-se-á um terceiro operador que se 

distingue dos anteriores, mas que, em O espaço literário, só existe através daqueles. 

Isto me permite pensar que a morte desempenha um papel de agente desestabilizador 

que introduz no discurso literário uma ação excessiva e misteriosa, radicalizando a 

indeterminação do processo de constituição da escrita.    

A literatura livre de amarras, sentidos, compromissos que não sejam abertos, 

fendidos, estabelece uma ação na qual o próprio percurso da escrita se reconhece 

enquanto linguagem estética. Como um fluxo, realiza uma sistematização do que está na 

condição do interminável, do incessante, porque existente para além ou aquém de uma 

cronologia. A poesia pode ser entendida como esse se distender sobre si mesma, 

construindo o caminho que trama e desenreda palavra por palavra. 

É preciso dizer que em Blanchot há duas mortes que se mostram opostas e 

excludentes em seus procedimentos. A primeira se dá como espécie de verdade plena de 

sentido, como expressão de poder que afirma a força centralizadora do eu. E há a outra 

morte, a que é tomada por Deleuze, aquela que se deixa visibilizar como um processo 

da ordem da incerteza e do excesso. Ela está mais para algo que não cessa de acontecer, 

ou para aquilo que não se finaliza, apresentando um acentuado grau de incompletude em 

sua imagem. Essa outra morte, ao se dar como um exprimir em ação contínua, 

desapossa o alguém de seu próprio eu, evidenciando uma tendência descentralizadora 
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como uma de suas linhas de força. Essa segunda é a morte que coloca a tessitura poética 

em conexão com sua própria exterioridade.  

Assim, pode-se dizer de uma ação arruinada por si mesma, uma vez que só se 

revela por um fim que a desconhece.  Esse ato atinge seu termo no infinito, lugar que 

possibilitaria o cessar do acontecer dessa escrita aberta, potência de um dizer sem 

amarras, porque desprovida de única verdade, de precisa mensagem. Ou porque 

excessiva em seus dizeres dobrados até ao infinito das inflexões. Esse estado que se 

volta para o exterior fala um movimento da morte, essa imensa incógnita que paira 

sobre tudo, que habitaria todas as coisas, mostrando a face de aniquilamento de tudo e 

de todos.  

Verifica-se, então, um deslocamento no conceito do fazer poético, pois este 

aproxima o ato de ler ao de escrever. Ambos constituindo o estado de leitura da obra, 

isto é, para se construir uma percepção de um dado texto que se quer aberto e livre de 

sentidos prévios, torna-se necessário percorrê-lo com o intuito de estabelecer nessa 

atividade um saber singular. O que diz um processo enunciativo heterogêneo por 

natureza. Cada vez que se estabelece a leitura, este se comporta como se fosse sempre a 

primeira e única apreensão constituída. 

 Isto implica o processo criativo descentrado da noção de escritor, da percepção 

de leitor e do formalismo do texto. O que opera esse procedimento é um girar dessas 

três categorias textuais como planos que estabelece uma consistência em um dado 

espaço. Esse lugar de confluências redimensiona o conhecimento do poético, agregando 

as multiplicidades do autor, texto e leitor à conceituação daquele. Como conseqüência 

se verifica a realização de um comunicar que é a própria tessitura resultante dessa 

leitura. O poético abre-se para si mesmo e a todos que se conectam com ele, 

conduzindo-se e aos outros para uma acessibilidade vertiginosa e sem medida. 
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Refletir sobre a produção de três poetas de diferentes lugares geográficos, 

históricos e poéticos, cujas escritas se realizam em uma mesma época e transbordam 

para além da experiência pessoal, é o caminho escolhido para a leitura proposta por este 

trabalho. Esse exercício desdobra-se em um espaço que tangencia a realidade particular 

de cada um dos escritores, como em um impulso para se realizar em uma exterioridade, 

em um plano que se estabelece no, pelo e para o tecido da poesia.  

 Lidemburgo Blues (1998), de Luis Carlos Patraquim, será tomado como um 

exercício de criação poética que utiliza a expressão verbal no poético contemporâneo. O 

poeta é moçambicano de Maputo, nascido em 1953. Atualmente, reside em Portugal. 

Entre outras atividades que desenvolve, é dramaturgo e cineasta. Já publicou Monção 

(1980), A inadiável viagem (1985), Vinte e tal novas formulações e uma elegia 

carnívora (1992), Mariscando luas (1992) e O osso côncavo e outros poemas (2004).  

Sua poesia vem de uma tradição que pode ser entendida como aquela que se 

desenvolve predominantemente por meio de uma produção mimética, porque busca 

acentuar aspectos da realidade experimentados pelo poeta. Contudo, essa construção 

poética já assinalava, em livros anteriores, a busca de uma expressão menos afeita à 

identificação aos fatores extraliterários. Tais índices podem ser percebidos nos diálogos 

intertextuais com as artes plásticas, o cinema, o teatro, a música, e, particularmente, 

com a literatura. 

A palavra é o elemento mínimo dessa poesia, e realiza uma atividade singular ao 

se dar como criação poética. Esta característica artística ímpar que distancia a escrita de 

Patraquim de uma referencialidade evidente, começa a ganhar fôlego, a se tornar uma 

prática recorrente, no livro Mariscando Luas, em que seus poemas dividem espaço 

com os da poeta Ana Mafalda Leite, ambas as produções postas em contato com as 

pinturas de Roberto Chichorro. 



 28 

Longe de buscarem uma tradução dos quadros, os poemas de Mariscando Luas 

estabelecem com eles uma relação ambígua. Por um lado expressam, em parte, o que as 

telas apresentam através da linguagem plástica; por outro, proferem algo que escapa ao 

universo pictural, assim como as pinturas expressam algo de diferente do que os poemas 

dizem. Esse movimento da escrita aponta para um fazer poético consciente do impasse 

da referencialidade que exercita. Os poemas exprimem algo para além da simples 

combinação dos campos verbal e visual, dirigindo a percepção dos mesmos para um 

espaço a ser estabelecido pelo leitor em sua construção de sentido.  

Nos poemas de Lidemburgo Blues, o histórico e o referencial estão nos textos, 

mas os sentidos que eles ajudam a construir deslocam tanto o dado histórico quanto os 

referentes, estabelecendo uma expressão heterogênea por natureza. Assim, esses poemas 

levam adiante o processo de criação da poesia, cujas implicações e modos serão 

discutidos de forma mais consistente em alguns momentos deste trabalho.  

Nome (1993), de Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho, servirá como objeto de 

discussão sobre a produção telemática da escrita. O artista é paulistano, nascido em 

1960. Transita pela música e pela poesia em suportes vários, livro, vídeo, espetáculo, 

computador. De sua obra, além de Nome, destaco Psia (1986), Tudos (1990) e 2 ou + 

corpos no mesmo espaço (1997), pela relação que seus livros apresentam entre si.  

Tendo a letra e o som gutural como os elementos mínimos de sua criação, sua 

poesia apresenta um forte traço que a aproxima da realização concretista de meados do 

século XX, mas expande-se para a visualidade em geral, melhor dizendo, seus textos 

lêem as artes visuais, sonoras e verbais de tempos diversos. Daí se pode depreender que 

os textos de Antunes exploram essas camadas em vários suportes, o que deixa evidente 

a busca de um espaço, de uma maneira de expressão voltada para as questões estéticas, 

transpassadas por fatores históricos.  
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 Dito isto, deve-se pensar em uma poesia que não está a serviço de ideologias 

e/ou manifestações sociais, mas que se vale de tais eventos para compor o universo 

plástico em suas diversas formas. Nome me parece a produção na qual os textos 

poéticos de Antunes desempenham mais radicalmente uma construção estética 

complexa, pois é produzida com linguagens verbal, visual e sonora, nos suportes livro, 

vídeo e CD. Com a mudança de suporte, o poeta consegue utilizar uma série de técnicas 

telemáticas na criação artística, o que potencializa alguns efeitos que se mostram na 

criação e também na recepção dos poemas. Essa configuração poética faz pensar em 

uma problematização da referencialidade que será discutida ao longo deste trabalho. 

 Algorritmos: infopoemas (1998), de Ernesto Manuel de Melo e Castro, 

apresentará a vertente da poesia elaborada pelo suporte da informática. O escritor é 

português de Covilhã, nascido em 1932. Engenheiro têxtil de formação, ele atua como 

crítico literário e poeta. De sua obra, que perpassa os meios gráficos e telemáticos, 

podem ser destacadas, além de Algorritmos: infopoemas, Entre o rigor e o excesso: 

um osso (1994) e Antologia efêmera: poemas (2000). 

 Desde os anos cinqüenta, sua poesia vem demonstrando um caráter irrequieto 

seja pela procura de uma expressão verbal que dê visibilidade às imagens poéticas, seja 

pela exploração do fazer imaginário que se dá na poesia. Ao longo das décadas 

seguintes, pode-se verificar uma acentuação da face experimental dessa escrita. Com 

isto quero distinguir a intensidade criativa que se apresenta com a habilidade adquirida 

pelo exercício da fixação gráfica da linguagem. 

 Essa ocupação artística põe em questão os limites da expressão verbal ao 

confrontá-la com a espacialização da palavra, com o peso da linguagem numérica na 

composição dos versos, etc., apontando para uma visualização do poético, inspirado 

tanto nos acontecimentos contemporâneos ― poesia experimental portuguesa e 
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européia, avanços tecnológicos ― quanto no percurso da poesia visual que vem dos 

gregos e chega à atualidade. Destaque-se nas experimentações do poeta a presença de 

uma visualidade produzida em língua portuguesa, particularmente conectada à arte 

barroca. 

 A poesia de Castro vem se desdobrando nesses atos estéticos permeada pela 

indagação do próprio fazer poético. Nessa inquirição reside sua vitalidade, a expressão 

de um plano que está em construção permanente e, por isso, desestabilizador por 

natureza. Essa poética descentralizada e descentralizadora, por meio da problematização 

da visualidade virtual, que apresenta como unidade mínima o pixel. Enfatizada em 

Algorritmos: infopoemas, ela vem afirmar uma perturbação na intenção referencial da 

poesia. A explicação de como se dará tal evento é parte deste trabalho que a seguir se 

verá. 

 Os três autores transitam em suas ações artísticas por lugares que fazem interagir 

a linguagem visual, a sonora e a verbal, associadas às altas tecnologias. Esse evento 

nem sempre se refletirá de maneira direta nas produções poéticas dos três escritores, 

mas estará insinuado em Patraquim e explicitado em Castro e Antunes. Para além do 

envolvimento pessoal com o high-tech, todos os três poetas vivem em um mundo 

globalizado e sofrem as interferências explícitas e implícitas das chamadas novas 

tecnologias. Isto implica a existência de uma interface da poesia produzida por eles e os 

avanços científicos e tecnológicos. 

 Também, se deve dizer a importância de se colocar em circulação a poesia 

desses escritores. Patraquim tem uma obra quase inédita nos meios acadêmicos, o que 

justifica a importância de uma reflexão sobre o seu fazer literário. Castro é autor 

consagrado e estudado. Todavia, de sua vasta produção que transita por diversos 

suportes e técnicas artísticas, a que apresenta um menor índice de estudos é a ligada aos 
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processos tecnológicos computacionais, que aqui procurarei ler. Antunes é o mais 

popular dos três, devido a sua atuação como cantor, compositor e performer. Apesar de 

já ter estudos acadêmicos sobre sua escrita, ainda está longe de se esgotar as 

possibilidades topológicas e temáticas de sua produção telemática. 

 A importância de se ler uma produção artística de África, Brasil e Portugal como 

experiências da escrita contemporânea está na confirmação do poético como 

acontecimento diverso e complexo. Ao colocar em contato três expressões artísticas que 

ocupam espaços estéticos diferentes, e que se realizam em um mesmo momento 

histórico, quero destacar algumas características do exercício poético que as perpassam, 

principalmente, o sentimento de universalidade de seu exprimir, a condição de trânsito 

que afirmam em suas escritas e a liberdade formal com a qual criam a poesia. Esses 

traços afirmam-se para além das questões culturais e pessoais que certamente servem de 

base para a realização poética. 

 A reflexão sobre as obras selecionadas dos três escritores se apresentará em sete 

capítulos que passo a descrever neste momento. O primeiro tem por título Excessos e 

incertezas: a conexão morte poesia e intenta demonstrar as relações entre a morte e a 

poesia. No capítulo, procurarei demonstrar a importância desse evento funesto na 

abertura do signo poético. A reflexão abrirá três séries de leituras, que serão 

desenvolvidas nos capítulos subseqüentes com o objetivo de apresentar uma concepção 

do poético contemporâneo como um espaço atravessado pelos efeitos singulares da 

morte sobre a escrita, no plano verbal, no telemático e no informático. 

 O segundo capítulo, Lidemburgo Blues, a palavra para o ausente, abordará a 

poesia de Patraquim por meio de quatro tópicos reincidentes em sua poética. O 

apagamento dos limites com relação aos temas e ao fazer artístico ambos falados como 

um tecido que se desdobra, dilatando sua própria extensão. O corpo poético que se 
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estabelece enquanto um falar, dando ênfase ao processo criativo. O resvalar para o 

cosmogônico que garante a presença do transcendente interligado ao terreno. E o 

trânsito da palavra, revelador de uma tensão que faz vibrar toda essa poesia.  

 É preciso notar que essa leitura pressupõe uma escrita poética que desloca  o que 

há de memória e de referencial para se afirmar como aquela que se quer em um lugar 

complexo. Esse espaço parece saturado de traços culturais diversos, que provocam um 

deslizamento referencial dos mesmos. E isto será tratado nesta poesia como um índice 

de sua própria realização. 

 Nome, a letra em movimento é o terceiro capítulo desta tese. Neste poderá se 

verificar a importância das imagens em erupção para uma percepção diferenciada da 

poesia, além da face emblemática que essa tessitura visibiliza ao se deixar tocar pelo 

fendimento. Também se verá uma condição de ruína como força de criação do fazer 

poético e, por fim, um olhar urbano lançado por essa poesia que interfere em sua 

percepção e produção. 

 Quarto capítulo, Algorritmos: infopoemas, o ponto luminoso e a hiperescrita, 

trará o problematizar a poesia, entendida como linguagem luminosa, energia que se faz 

escrita. A relação entre a inutilidade e o poético, como revitalização de uma questão 

sempre pertinente em tempo no qual predomina a força mercadológica. A dobra 

percebida como um movimento lúdico que lança essa escrita para uma exterioridade. E 

a imagem dada como percurso poético, como apresentação de suas linhas de força. 

 Em O tempo e a poesia retomarei algumas questões tais como as relações entre 

a escrita poética e a morte, mas como revelação de uma temporalidade circular, voltada 

para os ritos transcendentes. Logo a seguir, tratarei das implicações de um tempo 

entendido como um agora para a constituição da poesia. Concluo a reflexão pensando 

nas resultantes de uma tessitura na qual o tempo se faz sob as evoluções do instante.  
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 No penúltimo capítulo, O eu e a poesia, falarei sobre a categoria do eu como 

uma presença indispensável para o poético. Em primeiro lugar, demonstrarei como o 

estado de falência se projeta sobre essa individualidade expressada pela poesia. 

Refletirei a respeito de um procedimento do flanar como um caráter fundamental para a 

constituição de um sujeito poético. Enfim, procurarei dar ênfase a uma condição do eu 

que se estabelece enquanto fluxo a se dar como o próprio gesto do tecido artístico.  

 O último capítulo, denominado Poéticas em ação, fará uma reflexão sobre a 

hermenêutica desenvolvida sobre essas escritas. Aqui, destacarei a formação de uma 

subjetividade como imagem do eu na poesia, e a exterioridade como expressão 

singularizada desse se dar poético. Tratarei do fazer literário sob a perspectiva 

desenvolvida nos capítulos anteriores, para finalizar com a ampliação do conceito de 

escrita. 

 Dado o percurso deste texto hermenêutico, que espero seja tão agradável aos 

olhos, quanto provocador das consciências, convido o caro leitor para uma interação 

com as possibilidades do exprimir poético contemporâneo. 
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Excessos e incertezas: a conexão morte poesia. 
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Excessos e incertezas: a conexão morte poesia. 

 

 

 O poético como um ponto de inflexão que se dobra e desdobra indefinidamente, 

como um plano que se estabelece pela conexão que o próprio fazer artístico promove. 

Se se puder entendê-lo a partir dessa perspectiva, ter-se-á uma superfície permeada por 

um número infinito de dobras, as quais estarão sempre em movimento em relação ao 

ponto escolhido para se fixar um contato com ela. A poesia, dessa maneira, está apta a 

tocar toda e qualquer linguagem, pois se faz aberta sobre si mesma. 

 A poesia parece se dar como um processo criativo da ordem do excessivo, da 

incerteza, do nunca cessar de acontecer, do desapossamento do eu. Isto lança a 

composição poética para um espaço no qual se evidencia uma quebra das relações de 

representação na linguagem, porque há um transbordamento de sentidos que 

impossibilita o assentar das significações. Este fazer literário, que se dimensiona na 

realização da própria escrita, esvazia-se de um contato direto com o que é objeto para 

afirmar sua condição autônoma. Isto o coloca diante do evento da morte, entendida 

como a abertura absoluta. 

 Lendo a poesia de Nome, de Arnaldo Antunes, de Algorritmos: infopoemas, de 

Melo e Castro, e de Lidemburgo blues, de Luís Carlos Patraquim, tem-se a sensação de 

perda diante do texto. Como se algo escapasse nessa interação, apesar da precisão das 

imagens poéticas veiculadas. Tal sentimento traz à baila uma discussão sempre atual, a 

da fluência do texto artístico que se constitui para além ou aquém de qualquer função. 

Vista dessa maneira, a escrita suscita um pensamento sobre o seu fazer, o qual se dá 

nesse vazio de propósitos e intenções. Será esse um lugar aberto por um sinal de não, de 

subtração? Como esta construção se estabelece enquanto texto apreensível se fala uma 
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ausência? Quais as implicações desse universo de falta para a representação dessa 

escrita? 

 Seguindo na companhia das conseqüências da morte, como vista no capítulo 

anterior, para a realização poética, sob o ponto de vista de Deleuze, Blanchot e 

Benjamin, procurarei desenvolver uma reflexão neste capítulo com os poemas ―Nome‖ 

e ―Entre‖, de Antunes, ―Norte‖ e ―Virtual‖, de Castro, e ―Walk over god‘s heaven‖, de 

Patraquim, na tentativa de acompanhar um percurso poético que explora a imagem do 

adejar funesto como um ponto de fuga da escrita.  

 

 

 

 

 ―Norte‖, poema do livro de Castro, fala sobre a temática da morte. O texto se 

constitui pelas semelhanças fonológicas e gráficas dos vocábulos que designam os 

pontos cardeais. Cada direção deixa entrever um sentido para além do geográfico, 

estabelecendo um paradigma diverso da noção de senso comum atribuída à orientação. 
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―Oeste – o outro‖ conecta-se com ―leste – este‖; ―norte – morte‖ com ―sul – luz‖. Pode-

se perceber nessa distribuição das diretrizes espaciais uma bipolarização temática: no 

eixo horizontal, tem-se a alteridade frente à identidade; e no eixo vertical, o fim da 

existência sobre a luminosidade. 

 Corroborando essas indicações de sentido, deve-se acentuar o aspecto musical 

do modo de articulação do texto. Este se realiza por meio de movimentos mínimos, 

quais sejam, a variação da pronúncia nasalizada do ―m‖ e do ―n‖ nas palavras ―morte‖ e 

―norte‖; a supressão do som constritivo lateral ―l‖ do termo ―leste‖ para a formação do 

vocábulo ―este‖; a inversão dos sons fricativos de ―s‖, ―z‖ e do lateral ―l‖, operando 

uma pronúncia diferenciada para as três letras consoantes; uma micro assonância 

baseada no ―e‖, converte-se  na  mesma  técnica  fundada  na  vogal ―o‖, na relação 

―oeste – o outro‖. Pequenos deslocamentos sonoros e visuais que determinam novas  

possibilidades  semânticas  para  a  tessitura  poética. 

 A ―morte‖ aparece, portanto, pairando sobre as proposições apresentadas pela 

poesia. Associada ao signo ―norte‖, ganha uma força adicional com o sentido de estar 

como o guia, a direção, o rumo de um percurso, neste caso, de todos os itinerários 

possíveis. Ela se dá como uma massa, um lugar de extensão indefinida, que se molda de 

acordo com o movimento da leitura, com a apreensão de seus espaços. Assim, ela 

esboça uma ação que atinge seu termo no infinito (Blanchot, 1987, p.103). 

 Diferente de uma meta, de um objetivo a ser alcançado, ela está como uma 

inevitabilidade relativa. Isto redimensiona o triângulo que se forma abaixo, com sua 

base voltada para cima, para a ―morte‖. Como em diversos textos visuais barrocos, a 

base dessa figura geométrica voltada para um ponto superior pode indicar uma abertura 

para essa força maior que os desejos, ações e potências humanas, marcando uma relação 

de inferioridade diante desta intensidade inefável. O que estabelece uma marca sobre-
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humana para esse adejar funesto, sem perpetrá-lo como um plano de vôo racionalmente 

elaborado. 

 Os embates em nome da alteridade, da identidade e da lógica aparecem como 

atos terrenos que se iniciam e findam nesta existência, como uma expressão natural dos 

indivíduos antes de se lançarem ao nada absoluto. E quando não existe o nada, é o nada 

que não pode continuar a ser negado, que afirma, reafirma, declara o não-ser como ser, 

a ociosidade do ser (Blanchot, 1987, p.107). A poesia apresenta a ―morte‖ fora da noção 

de belo ou de horror, pois ela está para além ou aquém do humano, apenas tangenciando 

a existência como uma borda fluida, volátil, imperceptível e presente.  

 Ao não se utilizar um eu explícito na formulação do texto, essa escrita aproxima-

se desse movimento de se distanciar do ser para se colocar no aberto que essa falta 

proporciona. Aqui, nesse deslocamento, o que aparece é a poesia como fala. Um dizer 

que se afirma por si e para si mesmo, sem meta, sem planejamento. Uma emissão 

lançada como um plano poético pronto para interações múltiplas. 

 Deste modo, pode-se dizer que o poema se quer como uma tessitura permeada 

pela morte, desde a sua organização vocabular, com seus movimentos formais e 

semânticos, imprimindo um ritmo que expressa a face efêmera da poesia, até apresentar 

um percurso no qual a imagem do absoluto abre a própria escrita. Esta se realiza como 

uma linha de fuga, um desdobramento que expande o poético para um plano no qual sua 

expressão se constitui dos eventos terrenos e do transcendente.  
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 Em ―Virtual‖, poema que se encontra na parte designada ―Tridialógicos‖, a 

escrita problematiza a noção da tríade como um mero espelhamento dos lados ou 

ângulos do triângulo bidimensional. Ao apresentar o polígono em sua forma 

tridimensional, acrescenta ao mesmo uma série de tríades, tornando suas relações 

complexas e ambíguas, uma vez que para cada arranjo tríplice há, pelo menos, mais um 

plano de mesma natureza desdobrado para outra direção. 

 Essa imagem, que gravita sobre o branco da página, está cingida pelos termos 

―virtual‖, ―vida‖ e ―morte‖, que correspondem, respectivamente, ao ápice da figura e 

suas bases. ―Morte‖ e ―vida‖ sofrem um deslizamento visual sobre elas mesmas, 

parecendo assimilar o movimento tridimensional. Isto implica a multiplicação da 

existência e da derrocada última, o que as faz repercutir nesse espaço esvaziado. ―Vida‖ 

e ―morte‖ fundamentam, através de sua expressão achatada em duas dimensões, o 

polígono que culmina no ―virtual‖. 

 A translucidez e a tridimensionalidade com que se apresenta este vocábulo 

sugerem uma condição de hiper-realidade como sendo a sua maneira de estar natural. 

―Morte‖ e ―vida‖, relegadas ao rebaixamento de seu estado, dizem sua opacidade 

duplicada como uma forma de se conectar com aquele de propriedade mais complexa, 

porque sempre aberto a outros planos, a outros horizontes.  

 Ambas evidenciam o lado escuro dessa série como uma base quadrilátera. Aqui, 

pode-se vislumbrar um rompimento com a estrutura triádica para se estabelecer outra 

relação. A duplicação dos termos que falam a existência e a perda corresponde 

exatamente ao número de lados e ângulos que constituem a base quadrilátera. Todavia, 

essa extensão se dá como o inapreensível devido à sua força para não apresentar 

luminosidade. Há um estímulo para se pensar esse plano como algo que se opõe ao que 

constitui o ―virtual‖, a luz.  
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 Seja pelo lugar que ―morte‖, ―vida‖ e ―virtual‖ ocupam, seja pela luminosidade 

que os distancia, pode-se dizer que há um processo de emulação instaurado na face que 

institui o aparecimento das três categorias em um mesmo espaço. Todas sofrem um 

deslocamento de seus lugares primeiros, projetando-os em uma reterritorialização 

(Deleuze, 1995, p.11) que se estabelece no inominável, na página em branco da 

expressão poética como ―o deslizamento imóvel que faz as coisas avançarem no seio de 

seu eterno aniquilamento‖ (Blanchot, 1987, p.111). 

 O excesso de vitalidade implicado pelo ―virtual‖ faz aparecer o que excede no 

plano vida-morte.  Como uma construção que necessita instituir o  próprio  correlato  

para  poder  se  afirmar, morte-vida  diz  uma  imagem  ambígua  que  verte não mais 

uma representação  de  si  mesma,  mas  a  ausência  como  presença desse duplo  do  

objeto  que  se  dissipa  enquanto  pertencente  à  realidade (Blanchot,  1987,  p. 264).   

 A poesia institui-se na ambigüidade da imagem, girando sobre os seus próprios 

eixos descentrados e apagados no ato de se exprimir. Mais do que indiciar um fato, os 

procedimentos dessa modalidade escrita trazem como conseqüência um processo de 

esvaziamento que perturba a figura geometrizada. Essa intensa ação conjuga e dinamiza 

contradições, adquirindo um valor essencialmente crítico. O que revela uma condição 

na qual não se reduz nem a um esquecimento puramente negador, niilista ou cínico, nem 

a uma efusão arcaizante ou mítica relativa aos poderes da interioridade (Didi-

Huberman, 1998, p.138). O poético, nessa circunstância, afasta-se de um percurso que 

se orienta para a origem ou para uma profundidade, estabelecendo-se na dinâmica da 

superfície visual. 

 Dar-se como uma superfície não significa a afirmação de uma simplificação 

dessa escrita. Pelo contrário, seu grau de complexidade está presente em seus 

movimentos de se dobrar e de se desdobrar, ao estabelecer um plano que faz interagir a 
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existência, o absoluto e a virtualidade. Esses três elementos dinamizam a expressão do 

tecido poético, somando a este as forças da matéria, do mistério e da multiplicidade. 

Esses impulsos tendem a apresentar a concreção do existir, a simulação da virtualidade 

e a abertura enigmática do funesto como um se exprimir dessa poesia, que se quer 

descentrada, transversalizada pela tríade que a faz girar sobre suas linhas de força. 

 

 

 

 ―Nome‖, de Arnaldo Antunes, dá-se por meio do apresentar abrupto das 

imagens, instauradas por um padrão comparativo. O ato de designar implica uma 
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tentativa de se destacar a singularidade de um ser, fixando-lhe por meio desta, 

transformando-o em algo apreensível, palpável, concreto. Aqui, a nomeação é discutida 

por um procedimento de similaridade e deslocamento simultâneos, causador de uma 

vertigem diante do abismo da instabilidade das significações.  

 Assim, arrastada por essa fluência e distorcida por essa tensão, a morte é 

apresentada nos versos ―osso é o nome do fóssil / corpo é o nome do morto‖. Uma se dá 

à distância, porque petrificada em um tempo remoto; a outra, próxima, porque diz da 

substância física pela qual existimos. E, em ambas, verificam-se os traços essenciais do 

ser vivo. Essa presença cadavérica estabelece uma relação entre o cá e parte nenhuma 

(Blanchot, 1987, p.258), enfatizando o vazio da morte, esse deslocamento sobre o qual 

nada se sabe, mas que se apresenta no aqui, particularizando o instante em sua face 

irrecuperável. 

 Enquanto cadáver, a morte evidencia-se como a sua própria imagem, pois não é 

o ser que existiu e muito menos a ausência deste, pois o corpo está presente. Ela se faz 

um lugar neutro e invulgar na medida em que apresenta a ambigüidade da não 

existência presentificada como o se dar da ausência. Ela é uma imagem inerte que não é 

o sentido de si mesma e não ajuda à sua compreensão, mas tende a subtraí-los na 

medida em que se mantém na imobilidade de uma semelhança que nada tem com o que 

se assemelhar (Blanchot, 1987, p.262). Essa particularidade hesitante traz à baila a crise 

da representação instaurada pela perda derradeira, uma vez que não se podem 

especificar as coordenadas espaciais e temporais desse evento.  

 A poesia enriquece o seu potencial com esse procedimento desdobrado pela 

imagem da morte. Toda sua extensão se deixa mover por esse ritmo fugaz, tênue, 

esvaziado de sentido, para traspassá-la por essa força contingente, realizada pelo dizer a 

ruína (Benjamin, 1986, p.34). A escrita fala, assim, a sorte do ―homem‖ que ―é o nome 



 43 

do outro‖, digo melhor, ao exprimir-se sobre o humano, essa tessitura aponta um 

distanciamento entre aquele que é falado e o que diz. Ela não é o objeto sobre o qual se 

enuncia e, muito menos, o ser que fala através dela. A poesia está como imagem 

realizada no apagamento do eu.                           

 Transitória, ela se deixa transbordar sobre os próprios limites, estabelecendo 

uma ação dinâmica que faz aparecer o seu vazio referencial, a sua impossibilidade de 

dizer o que é, porque está sempre um outro, sempre uma imagem vacilante entre os 

sentidos potenciais da escrita. A tessitura se faz sussurro imperceptível, um ruído que 

mal se distingue do silêncio, o escoamento de grãos de areia do silêncio (Blanchot, 

1987, p.169). 
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 ―Entre‖ traz em si a ambigüidade, por um lado faz um convite para que se possa 

mudar de um espaço para outro, de um fora para um dentro, iniciando-se um estado no 

qual se passa a pertencer a uma série. Por outro, diz de um lugar que permeia, pelo 

menos, outros dois, expondo-lhes suas interseções e distâncias. O nome da poesia ganha 

em instabilidade ao se mostrar dialógico, evidenciando a sua potência de correr 

livremente extensões e sentidos vários. 

 Há uma ênfase no aspecto espacial insinuado pela tessitura que o apresenta 

como o elemento despercebido, fundamental, de todas as nossas experiências sensoriais 

ou fantasmáticas. Nesse sentido, o espaço só aparece na dimensão de um encontro em 

que ―as distâncias objetivas sucumbem, em que o aí se ilimita e se separa do aqui, do 

detalhe, da proximidade visível‖ (Didi-Huberman, 1998, p.246). Assim, o espaço se 

apresenta, paradoxalmente, num ir e vir de uma distância visual que está como abertura. 

 Pode-se dizer que o poema dança frame a frame, no suporte do vídeo, seja o 

deslocamento verbal, por meio do movimento das palavras; seja o visual, através do ir e 

vir das imagens coloridas; seja o sonoro, uma vez que se intercalam três vozes que 

dizem o texto, além dos sons diferenciados de violão e guitarra. Essa seqüência animada 

mostra uma conjuntura das linguagens sonora, verbal e visual que constroem um 

processo poético marcado pelo entremear-se. 

 No entrecruzamento dessas superfícies, surge o plano que as codifica 

simultaneamente desnudando o ―faltar‖, o ―restar‖, o ―sobrar‖. Isto corresponde a 

entender as estruturas poéticas como indiciadas por um vazio natural, que ora se faz 

carência, ora excesso. Mas sempre apontando para um fora, além ou aquém dos lugares 

esperados. Um inapreensível que se deixa entrever em sua condição de absoluto. E, 

como tal, aparece mesclado aos feitos e desejos humanos, às manifestações da natureza, 

à existência e à fragmentação (Benjamin, 1986, p.32) em geral. 
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 Esse estado exprimível associa-se à imagem de morte. Nesse sentido, a poesia, 

que se instaura sob a marca do espaço telemático, captura um instante do inominável, 

mostrando-o em sua essência fugaz. Contudo, sem lhe corromper essa essência, deixa-o 

escapar sem lhe revelar o caráter indeterminável. O tecido poético só torna contundente 

o processo pelo qual a morte se dá. 

 A poesia percorre os espaços sem instituir um início ou um fim, assumindo-se 

como um meio direcionado para o escombro, a ruína feita pelo caminho. Partes que 

dialogam com partes estendidas sobre si mesmas sem evidenciar uma moral. Apenas 

deixando-se estar através dos meios tecnológicos que impregnam a existência 

contemporânea. Esse dançar sobre o que não se pode nomear diz o poético em sua 

essência. 

 Mas, essa tessitura pára aí, na não nomeação. Ela se abstém diante da 

representação, deixando-a em seu estado de incerteza, frente a frente com um espaço 

novo, sem dimensão ou marcas preestabelecidas. A poesia fala o caráter de inflexão que 

habita tudo, inclusive ela própria. Essa a face apresentada como realização artística, essa 

a face pensada como imbricação de linguagens verbal, visual e sonora. Potência que só 

diz, sem estabelecer o limite do nome. 

 

 

―Walk over god‘s heaven 

 

Ela canta a sumptuosa luz 

por um dia múltiplo, 

a manhã entreaberta dos lábios, 

gerundiva, como uma pose 

engolida. 

 

É o cante da terra, um 

pictograma extático, habitado 
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por um rio de dentro, a voz 

que indaga as colinas, uma 

escada até ao desmundo 

de já não vislumbrarmos as praias 

delicadas e o seu silêncio. 

 

Walk Over God‘s Heaven 

e não mais o bojo escuro de quando 

acenámos à última árvore, 

vibrato frenético das raízes 

salgando-se de exílio. 

 

Ela canta a voz e a perdida luz dita, 

Mahalia ensombrando a quietude de deus, 

não devíamos dizer o teu nome, 

até ao mistério da nossa morte, ontem 

e para sempre, 

Ámen.‖ 

  

 

 ―Walk over god‘s heaven‖, de Lidemburgo blues, diz um percurso excedente 

por natureza, um fora que tanto se liga à composição musical homônima de Mahalia 

Jackson, quanto a um discurso plenamente humano. Um aponta para o diálogo com o 

que lhe precede ao cantar a distância entre o lugar onde se está e o desejado; o outro se 

dirige para a existência humana como um deslocamento do estado original, a saber, o 

edênico. Ambos os discursos se interagem, desencadeando um processo de 

esvaziamento do que está para se constituir como ato criativo, traduzido na poética de 

Patraquim. 

 Ao dialogar com o gospel, a poesia de Patraquim cria um espaço que não é o 

musical, em outras palavras, instaura um lugar feito pela escrita e que nela encontra a 

sua razão de ser. Esse lugar que aparece com o poético se diz como uma percepção, um 

estar aí tênue instaurado pelo contato dos tecidos verbais, sonoros e visuais que se 
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manifestam, exclusivamente, nessa poesia. Essa dobra singular acontece em um 

contínuo temporal que não se dirige a lugar nenhum a não ser o que ocupa. É desde um 

―ontem‖ até um ―para sempre‖ que se dá a perenidade, trânsito incerto entre o humano e 

o transcendente. 

 Há uma ênfase no sonoro extasiado como ―a voz‖ que fala do aberto absoluto, 

do além dos limites e seu ―silêncio‖. Esse ato é designado como pictográfico o que 

estabelece uma natureza visual para a linguagem sonora e, também, um rastro dessa 

infinitude que se diz no exercício poético. Pode-se inferir desse movimento uma escrita 

que deixa de significar diretamente o objeto que representa para indicar o fonograma 

correspondente ao objeto. O que está dito é precisamente uma potência, uma esperança, 

um desejo que constrói sua própria realidade, afirmando o repertório ilimitado desse 

recurso imagético.  

 Essa vontade manifesta por essa escrita rébus — ideogramas, hieróglifos 

enigmáticos —, pelas imagens sonoro-visuais, afirma o estado daquele que se cala, 

revelando uma interrupção do que era ruidoso, rumoroso, afirmando a condição de 

ausência.  Por outra via, garante a visibilidade do que não se decifra, do sigilo que 

permanece para além ou aquém da existência sensorial. Esse nada silencioso e 

misterioso que não se deixa perceber no processo sensível ―é o cante da terra‖, a fala 

possível sobre o inapreensível, o emblemático. 

 A escrita como imagem remete para algo que é sem figura, forma desenhada 

sobre a ausência, tornada a presença informe dessa ausência, um ganhar que excede o 

espaço humano para se realizar na ―abertura opaca e vazia sobre o que é‖ (Blanchot, 

1987, p.24) para além e aquém do ―bojo escuro‖, da vala ou cova vibrante, oscilante, da 

última viagem, o derradeiro deslocar-se para além do extremo, a ―voz‖.  O exílio, esse 

sal que a tudo engendra, torna-se o índice da transformação operada no poema de 
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Patraquim. ―Walk over god‘s heaven‖ é tanto o lugar no qual se realiza a plenitude no 

indizível, quanto o traço que o diz sem revelar o que há no fendimento da existência.  

 Esse trânsito acerca de nada evidencia um tecido poético como uma intimidade 

silenciosa que apresenta sua derrocada com a leveza do que se encontra em êxtase. 

Tudo ressoa nessa escrita que só diz a felicidade de cair para evidenciar o próprio 

desaparecimento do que se fala. As imagens pulsam arrebatadas pela ligação estreita 

com o sonoro, reverberando nos versos a impossibilidade de uma referência clara, 

direta, objetiva, porque impregnada de ruína. Há uma expressão da ―voz‖ que a tudo 

singulariza, pois se instaura o silêncio da iluminação, da transcendência proferida, em 

um afirmar tudo que se canta como perda dada na distância de outro plano. Esse som 

resultante da vibração das cordas vocais se apresenta como um risco instaurador de um 

lugar exclusivo, no qual se pode experimentar, verificar e conviver com o que é 

indizível. Essa vibração convulsiva, essa tessitura, aparece como lugar dessa conexão 

poética. 

 A morte se dá como o imponderável, um emblema que limita a existência e a faz 

transbordar em seu olhar místico. Ela põe em ação um passado e um futuro que 

desenvolvem a revelação dos movimentos divinos. O presente está consumido por essa 

força imensurável, mas indiciado pela ―voz‖, poesia que cria o momento alegórico. A 

escrita de Patraquim dá-se como uma experiência extática, tal qual a morte se manifesta 

(Blanchot, 1987, p.150), abertura sobre si mesma. 

 ―Nome‖ e ―Entre‖, de Antunes, ―Norte‖ e ―Virtual‖, de Castro, e ―Walk over 

god‘s heaven‖, de Patraquim, constituem-se no espaço do incessante, do interminável, o 

murmúrio sobre o qual a linguagem, ao abrir-se, converte-se em imagem, torna-se 

imaginária, ―indistinta plenitude que está vazia‖ (Blanchot, 1987, p.17). E, enquanto 

imagem, ela evidencia o afastamento de uma mediação entre o signo e o objeto 
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referendado para se afirmar como um apagamento deste. O verbal ganha ar de visual, 

seja através do pixel, seja por meio do telemático, seja pela ênfase no verbal, simulando 

a si mesmo, em um deslocamento lúdico para o seio da ausência. 

 A partir de esse pensar, pode-se dizer que o poético se dá em um estender-se da 

ausência sobre o poder de olhar expressado nesses textos. Um olhar que deixa aparecer 

uma tessitura singular de um espaçamento tramado como um ―sutil entrelaçamento que 

instauraria uma metamorfose visual‖ (Didi-Huberman, 1998, p.147) múltipla e singular. 

Um ato que olha para além de si mesmo, para um espaço situado para além dos limites 

estabelecidos no qual se constitui. A poesia reivindica, assim, sua aura por meio da 

visibilidade ambígua, isto é, que se aproxima do objeto para dizer e afirmar sua 

distância. 

 Há uma face dramática evidenciada por essa escrita. Para além da temática da 

morte, que a atravessa e a modifica, deve-se reconhecer o seu aspecto de trânsito como 

um ritmo incessante que faz colidir e esgarçar o poético. Um ritmo que precipita as 

imagens uma em direção à outra, que as reúne em seu máximo de energia e encanto 

(Baudrillard, 1991, p.119) para desvelar o movimento de sedução como uma disposição 

no espaço dos elementos expressivos e estéticos, com alternância de valores de diferente 

intensidade. 

 O caráter icônico predomina nessa linguagem à deriva. Percebe-se um esforço 

para que as imagens apresentem a própria materialidade, enfatizando suas qualidades. 

Isto implica uma linguagem que se dá pelo processo de desdobramento do imagético, 

pois ele está como objeto e veículo de si mesmo. Tal procedimento não exclui graus de 

atuação diferenciados nos quais possam ser verificados vestígios de singularidades ou 

de regularidades. O poético dança sobre seu próprio corpo se fazendo espetáculo e 

espectador.  



 50 

  As poéticas de Castro, Patraquim e Antunes expressam-se com uma capacidade 

de renovação de valores que gera uma instabilidade das significações dos códigos 

verbal, sonoro e visual. O seu desejo de projetar-se para o horizonte, pelo processo de 

associação com a morte, eleva o lúdico à condição de vetor fundamental do ato criativo. 

A utilização do meio impresso e do telemático como espaço de fruição poética revela a 

importância do fenômeno da multiplicidade de imagens. Este aspecto age sobre a escrita 

de maneira ambígua, ora edificando-a, ora implodindo-a. Isto faz da tessitura um espaço 

dinâmico, em que se pode situar todos os outros planos possíveis.  

 Tal movimento criativo implica uma poesia de dimensão incalculável, sem 

nenhum limite. Poesia que se revela sem se desnudar, isto é, apenas conduz para os 

sentidos possíveis de serem constituídos pelo imaginário tocado de infinito. Poesia que 

se faz impossibilidades, incomunicabilidades presentificadas na escrita movediça em 

uma duração que desloca o espaço/tempo com suas materialidades instantâneas. 
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Lidemburgo Blues, a palavra para o ausente. 

 

 

Falar sobre Lidemburgo Blues (1997), de Luís Carlos Patraquim, é algo 

restritivo, pois tal poesia pede de seu leitor uma atitude comum aos textos da segunda 

metade do século XX: a de interagir com a escrita criativamente, recompondo-a à sua 

maneira. O que a faz girar sobre si mesma, assim como ao próprio leitor ― ambos 

deslocados pelo exercício de comungar as imagens poéticas emergentes de tal ação. Em 

outras palavras, fala-se com a poesia e não sobre ela.  

Isto traz à tona uma postura lúdica elucidada pelo contato com o texto, uma vez 

que, por um lado, pode-se deixar guiar por ele, o que valoriza uma leitura intuitiva e 

também política, buscando uma identificação com as imagens poéticas. Dessa maneira, 

haveria uma coincidência entre a linguagem artística e qualquer outra expressão 

lingüística, pois tal leitura geraria uma sensação de se poderem criar verdades ao se 

relacionar aos fatos. Assim, a linguagem poética se apresentaria como uma forma de 

expressão que lê o mundo de maneira singular e, simultaneamente, aglutinadora de 

desejos múltiplos. 

Por outro lado, a valorização do olhar do outro aponta para um lugar onde se 

pode construir uma condição poética diferente dos desejos, das opiniões e dos modos de 

sentir que, por serem impostos pela tradição aos indivíduos de uma determinada época, 

local ou grupo social, são geralmente aceitos de modo acrítico como verdades e 

comportamentos naturalmente próprios. Este estado criativo tem por fundamento a 

vertigem, já que se dá no aberto das possibilidades. Um horizonte feito sob medida para 

a percepção humana se inventar nos espaços descerrados e múltiplos da tessitura 

artística. 
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Entre o processo de identificação e a reescrita elaborada pelo ato de se ler, está a 

tarefa de se dizer algo em relação a essa poesia. Mais do que nunca, é preciso 

reconhecer a potência do poético e a vontade de potência do crítico. Ambas as forças 

devem buscar lugares nos quais possam ver-se mutuamente para que uma seqüência de 

estados possa se estabelecer. Essa é uma vontade desse texto, falar com a poesia de 

Lidemburgo Blues, um discurso sistematizado sob o signo das metamorfoses 

contemporâneas. 

De versificação livre, Lidemburgo Blues apresenta-se em quatorze poemas, 

distribuídos em duas partes: ―Lidemburgo Blues‖ — sete poemas enumerados por 

algarismos arábicos — e ―O Osso Côncavo‖ — uma série de três textos sem título e 

mais seis poemas nomeados. A parte homônima do livro parece formar uma série livre, 

na qual se podem vislumbrar diálogos múltiplos entre as poesias. A segunda parte 

apresenta uma série que se estabelece em três tessituras poéticas que interagem entre si, 

complementarmente; além dos outros seis textos. 

O tema que percorre todo o livro está anunciado pela imagem poética dada na 

epígrafe, a morte, tomada a T. S. Eliot: ―This is land which ye / Shall divide by lot. And 

neither division nor unity / Matters. This is the land. We have our inheritance‖ [―Esta é 

a terra que tu / Partilharás em lotes. E nem divisão nem unidade / Importam. Esta é a 

terra. Recebemos a nossa herança.‖].  

A poesia de Patraquim se coloca justaposta ao texto eliotiano, assimilando e 

percorrendo os traços desenvolvidos por este. Também, deve se destacar a tradução 

elaborada e divulgada por Rui Knopfli, no Caliban, número 1. Este poeta moçambicano 

residiu e estudou na África do Sul, o que permitiu que reafirmasse o diálogo entre a 

poesia de língua inglesa e a de expressão portuguesa. Por meio dos fluxos sociais, Eliot 
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e outros escritores de língua inglesa ganharam força expressiva no imaginário da poética 

moçambicana. 

Sendo assim, o excerto de T. S. Eliot, de Ash-Wednesday, fala de um lugar 

ímpar que, possivelmente, guardaria as tradições dessa voz poética que se faz coletiva. 

Esse entrecruzamento do plano geográfico com o cultural parece apontar para uma 

dimensão poética que se constitui fora do espaço-tempo, no qual se encontra o eu 

criador dessas imagens. Isto é reforçado pelo fato de as vozes eliotianas serem as dos 

ossos do eu poético morto. Veja-se o extrato final do segundo poema que compõe essa 

escrita: 

 

 

   ―Under a juniper-tree the bones sang, scattered and shining 

  We are glad to be scattered, we did little good to each other, 

  Under a tree in the cool of the day, with the blessing of sand, 

  Forgetting themselves and each other, united 

  In the quiet of the desert. This is the land which ye 

  Shall divide by lot. And neither division nor unity 

  Matters. This is the land. We have our inheritance.‖ 

 

  ―Debaixo de um zimbro os ossos cantavam, dispersos e brilhantes 

   Regozijamo-nos por estar dispersos, pouco bem fazíamos uns aos outros

 Debaixo de uma árvore à friagem do dia, com a bênção da areia 

  Esquecidos de si próprios e uns dos outros, unidos 

  Na quietude do deserto. Esta é a terra que tu 

  Partilharás em lotes. E nem divisão nem unidade 

  Importam. Esta é a terra. Recebemos a nossa herança.‖ 

          (Knopfli, 1998) 

 

Aqui, a morte não está posta pela sua magnitude, mas sim pelos restos que ainda 

falam-na ironicamente. A herança que cabe aos ―ossos‖ é a dispersão de seu sistema 
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original que já não constitui um todo nem uma orquestração funcional. Há um 

apagamento de si mesmo e do outro engendrado por essa fala.  

A poesia toma para si o poder do esquecimento para instaurar um paradoxo: 

silenciar a existência do ser desbaratando-o dele mesmo e do outro no qual ele possa se 

constituir como persona e, concomitantemente, projetar toda a potência de vir a ser no 

nada. Esse silêncio implica uma transformação do ser em não-ser e, por sua vez, esse 

fazer convergir coloca o não-ser como um ser, um ponto de fuga que risca a existência. 

O processo de apagamento anunciado aqui conduzirá a poética de Patraquim. 

Há um entrelugar revelado por esse paradoxo, onde é possível a coabitação desse 

mutante no qual se metamorfoseou o ser. A poesia está aqui realizando o rito do 

religare, criando a possibilidade de vida em um espaço em que tudo consiste pela e na 

linguagem poética. Isto estabelece a predominância de um processo de escrita que se 

utilizam dos procedimentos expressivos como prova da distância dada entre o mundo 

ficcional e o da realidade. Em outras palavras, a escrita instaura-se em um não-lugar 

onde predomina a influência do imaginário sobre suas realizações, seus percursos. O 

religare tanto diz respeito à citação de Eliot quanto ao diálogo com a poesia de 

Lidemburgo Blues e a sua tessitura metalingüística. 

Pode-se dizer, também, que essa poesia valoriza de maneira semelhante à voz 

dos vivos como a dos mortos. Verifica-se uma equivalência entre as perspectivas 

faladas pelos que são e pelos que não-são, pois os ―ossos‖ dizem sobre a própria sorte e 

agem como a multiplicidade de um ser espelhando o porvir. Sendo assim, tem-se uma 

escrita que percebe a experiência de existir como um atualizar em translação entre as 

vozes corporificadas e as não corporificadas.  

Disso se pode inferir um deslocamento constante na relação dual dada em um 

espaço de convergências de mesmo valor. A poesia olha o ser e o não-ser com a mesma 



 56 

força significativa: o mundo se faz em dobras, tendo a escrita por instauradora dos 

planos de expressão das imagens poéticas. O corpo se faz pela fala e não pela presença 

ou ausência de matéria. A poesia é o corpo das falas presentificado no ato enunciativo. 

Essa é a postura, também, do tecido de Lidemburgo Blues: um dizer a si mesmo que 

afirma a condição poética desse ato criativo. 

Há uma face cosmogônica que se evidencia nesse movimento poético, porque a 

poesia tem a autoridade para estabelecer um mundo no qual vivos e mortos habitam o 

mesmo plano e conectam-se revelando uma relação mútua. Então, a criação artística 

provoca um estado ambivalente no qual ambas as linhas de forças terrenas e celestiais 

devem operar o movimento dos seres que resultam de suas falas.  

Aparece uma diferença entre a criação poética e a divina, caracterizando um 

traçado tênue e abissal. Ao colocar-se em um movimento justaposto ao da criação 

divina, a criação poética arrasta, com uma força contígua, os limites entre o mundo 

humano e o sobre-humano para um estado de apagamento. Isto redimensiona a 

percepção da existência e da própria poesia, uma vez que ambas passam a se constituir a 

partir das potências interativas dos habitantes desse novo universo. Por potência, estou 

entendendo não só os valores positivos e negativos dessas relações, sobretudo, deve-se 

atentar para a crise sofrida por esses valores ao terem seus limites abolidos. Esse olhar 

humano sobre o transcendente e sobre si mesmo pode ser verificado na poesia de 

Patraquim, assim como em Quarta-feira de cinzas, de Eliot. 

A poesia exercita sua condição de moto-perpétuo de instabilidades erógenas, de 

energia motriz dos instintos de vida e de morte como possibilidades diferentes de ser. A 

força dessa poesia dá-se através de suas imagens presentificadas dessa nova maneira de 

existir, fragilizando sua expressão mimética. Isto feito por meio da impossibilidade de 

representação dos seres sobrenaturais. Essa dimensão irrealizável apresenta-se com um 



 57 

valor positivo, uma vez que procede a uma confluência que se caracteriza pelo aumento 

das vozes poéticas e não pela subtração de seres.  

A escrita passa a construir suas imagens para e na linguagem poética, o que 

remete o signo ao status de sujeito, objeto e interpretante (Peirce, 1990, p.45) de si 

mesmo, em um deslizar infinito sobre os discursos constituídos pelo texto artístico. A 

presença, a relação com o outro e a consciência desse processo estabelecem o novo 

paradigma sugerido pela epígrafe eliotiana. Esse modelo flexível exige um 

conhecimento de mundo que está fundamentado no movimento sugerido pelas conexões 

das imagens poéticas. A linguagem mostra-se em um trânsito no qual se deve constituir 

a consciência relativa à poesia. 

Esse pôr em circulação as imagens e as personas constituídas pela escrita trazem 

à tona a face dramática da poesia de Eliot, reverberada na de Patraquim. Ao introduzir a 

ligação entre essas categorias, pode-se vislumbrar uma diferença de potencial entre os 

campos desse circuito poético, que, fazendo vibrar seus elementos, revela a intensidade 

da força atuante nesta superfície. Neste lugar, tem-se uma duração denunciadora do 

tempo de produção dos efeitos artísticos sonoros, gráficos, semânticos e, também, 

expositora da sucessão dos estados subjetivos resultantes dos contatos entre as 

saliências e as reentrâncias desse fazer textual. 

O apagamento dos limites, a fala como corpo poético, os aspectos cosmogônicos 

e o trânsito dramático formam um mosaico inspirador, criador de uma leitura singular, 

que privilegia o exercício do imaginário como um entrelugar em Lidemburgo Blues, 

como se poderá constatar a seguir na leitura de seus poemas. O fragmento de Ash-

Wednesday ainda deixa entrever a liberdade na composição dos versos, marcados por 

uma cadência variada, onde o ritmo aproxima-se do fazer contínuo da prosa, aspectos 

incorporados pelos poemas de Patraquim. 
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A escolha desse fragmento indica uma postura consciente, implicando uma 

construção poética racionalizada e, justamente, porque se instaura privilegiando 

procedimentos que tendem para o ambíguo, o instável, o inapreensível. Assim, parece 

haver uma potência de vontade direcionada para, deliberadamente, provocar uma escrita 

em Lidemburgo Blues que seja problemática quanto à sua propriedade referencial. 

 

 

O apagamento dos limites. 

 

 

Observando a série homônima do livro Lidemburgo Blues, o primeiro índice 

que se pode perceber está na própria apresentação gráfica dos poemas: não há qualquer 

explicitação quanto à forma destes ou alguma referência sobre um encadeamento lógico 

que os ordene — a não serem os números romanos que antecedem os textos e, ainda, a 

seqüência na qual foram publicados. Apesar dessas marcas ordenatórias, cada poema 

pode ser lido individualmente, o que subverte essa linearidade aparente, uma vez que o 

ato de decifração e/ou interação com os textos prescinde dessa racionalização primeira. 

Também, deve se considerar a liberdade expressada na elaboração formal dos mesmos: 

cada um está dado de maneira singular, evidenciando a particularidade estrutural, isto é, 

a versificação apropriada para o estar aí da poesia. 

Tecendo esse exprimir poético está às frases e os vocábulos das línguas: macua, 

alemã, francesa, inglesa. Sob o predomínio lógico e vocabular da língua portuguesa, 

pode-se verificar que esta escrita errante faz-se tensa em sua natureza, uma vez que 

estabelece um plano no qual o diálogo desses produtos culturais — a saber: a língua — 

evidencia uma duração transitória para a percepção dessa poesia. O texto ganha em 
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densidade e torna possível uma mobilidade na abordagem referencial. Em outras 

palavras, a poesia se movimenta em um espaço que permite sua associação com mais de 

um ambiente, revelando seu distanciamento da expressão do verdadeiro, do unitário.  

Ao dar-se como plural, a escrita deixa de apontar para um sentido preferencial e 

instaura a percepção sobre si como uma massa na qual se pode flanar à busca de um 

procedimento discursivo que nunca se revela e sempre se deixa entrever em seu estado 

de sedução. Essa escrita faz-se como o ato deliberado do esquecimento, uma 

necessidade posta em ação para se constituir como transbordamento que restitua a sua 

possibilidade de existir sem amarras conceituais, ideológicas ou culturais.  

 

―7‖ 

 

―Mpurukuma, Língua, corpo quase, 

o que sou de sobrepostas vozes, 

Bayete! 

 

E tu, pássaro da alma, Mpipi adejando 

sobre o losango tumultuante de cores, 

Templo onde me cerco, 

não me abandones, cão inflando para o rio 

uma escarninha balada que nos enforca. 

 

Esfumou-se a Torre na praia nocturna, 

a preposição que olfactava o nervo 

e Ele dorme ainda e expulso. 

 

Quando a palavra surge, inteira, das águas 

e os espíritos batem a respiração do batuque, 

Ele tacteia os nomes nas abóbadas de sangue 

e entra pelo silêncio, dobrando-se 

em número. 

 

Leva-o nas tuas asas, ó sombra 

que as patas de cinza espargiram no vento, 
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soluço de Leanor 

em sainhos sete de capulanas mil, 

Ilha mineral, Mpipi hílare no azul 

onde me cego. 

 

Que sinais sobre que mar do exílio ou 

som de algas lavando-te o rosto se inscreveram 

em ti, mulher larga no Índico, 

língua por dentro dos lábios cavando, obscuro, 

um reino por achar? 

 

Língua, Mpurukuma quase.‖ 

 

 

Nesse sentido, o poema 7, ―Mpurukuma, Língua, corpo quase‖, voz múltipla que 

se faz semi-corpórea, parece estabelecer um espaço habitado pelo desejo que aponta 

para a vontade de existir; de se deixar encantar pelo transcendente em si — pássaro da 

alma, Mpipi —; pelo fundar de um sistema semiótico que permitisse a presença de uma 

língua de dentro. Também pela sedução que resvala para a sinalização da morte, esse 

lugar de ausência absoluta; para o excesso de luminosidade que priva o sentido da visão, 

seja através do deslumbrar, do fascinar, seja por meio do iludir, do enganar; e a perda de 

referência quanto à localização possível para a manifestação dessa língua, quase voz, 

quase dada. 

Desse modo, pode-se perceber que o desejo, por mais que edificado com clareza, 

sucumbe a uma força que o arrasta para um estado intermediário, uma condição 

transitória que desestabiliza a vontade de realização referencial da voz poética e, assim, 

da própria escrita. O que a lança para um espaço de experimentação, onde a palavra se 

constitui por si e para si mesma, deixando em segundo plano qualquer possibilidade de 

representação, de vontade de possuir uma terra firme. Esse desapossamento tecido pela 
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poesia desvela sua condição de operador que reverte toda e qualquer função que esteja 

para além da sua própria realidade.  

Tudo isso porque a poesia é quase. Digo melhor, ela não é, mas está. E este 

modus operandi coloca-a em trânsito permanente. Essa escrita está em movimento, 

porque ritmo, ruído, duração exposta por subtração de certezas, de objetividades, de 

racionalidades. Essa poesia quase tangencia as coisas, entretanto, não as toca. Ela está 

voltada para um grau acentuado de subjetivação que se realiza nessa busca incansável 

por algo ou alguém a que possa se contatar. Isto sem perder a perspectiva da 

impossibilidade dessa interação, a não ser pelo seu próprio corpo, esse corpo quase, que 

é o tecido verbal. 

 

 

―Objecto último vivo‖ 

 

Ao Chissano, escultor 

 

“O que iluminado ascende 

à solidão das raízes 

e se degola; 

 

Ngingiritane outra vez à solta, 

o que se escultura vivo 

último objecto, 

carne elegíaca, 

transepto.‖ 

 

 

―Objecto último vivo‖, dedicado a Alberto Chissano, escultor moçambicano de 

expressão internacional, traz à baila o atenuar-se entre a vida e a morte. Ao anunciar um 

elevar-se de um eu cuja inteligência se torna capaz de atingir um conhecimento 
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verdadeiro, o poema cunha uma imagem de um mergulho na subjetividade através do 

qual expõe o ser à sua condição de singular, de único e, por conseguinte, intensamente 

solitário. Esse movimento parece transbordar de luz a consciência que o construiu e 

desencadeia uma ação derradeira para colocar fim à própria existência. 

Aqui, pode-se perceber o grau de ambigüidade que esse ato guarda. Pense-se 

com Blanchot (1987) que o eu está na plenitude de sua ação e de sua decisão, agindo 

sobre si soberanamente, prestes a atingir-se e, no entanto, aquele atingido é sempre 

outro. Assim, o eu, ao se dar à morte, não a recebe, e tampouco é a desejada morte — 

aquela que fora dada — na qual cumpre morrer, mas a recusada, a negligenciada, sendo 

essa negligência um estado de fuga e de ociosidade perpétuas. 

Essa morte falada pela poesia está relativizada pela intervenção do agente que a 

quer como sua propriedade para dispor-se dela ao seu gosto. Isto implica o 

esmorecimento do vigor da imagem de morte, projetando-a como uma apresentação 

plástica do que se realiza enquanto impossibilidade de um futuro, transformando-a em 

um golpe do agora, porque espetáculo que desloca a imagem do eu. Contudo, esse 

mesmo momento, retira do aspecto temporal e insere no caráter espacial essa ação, 

criando um adiamento infinito sobre a imagem do ser suicida. Tudo passa a girar em 

torno desse simulado clímax que esvazia o passado e o futuro desse eu que se quis de 

um só momento. A suspensão impera sobre essa cena poética do viver e morrer. 

O poema, em sua última parte, enfatiza a transformação do ser em ―carne 

elegíaca‖, ―último objecto‖, o corpo poético. Assim, procura-se extenuar a linha entre 

obra e vida em um happening transcendente, pois que resulta na imagem da cruz. Mas, 

associada à imagem do pássaro ―Ngingiritane‖, que insinua a libertação da presença, 

tem-se outra questão de limite. Como esta presença pode se libertar através do ato de 

suicídio e aludir, ao mesmo tempo à religiosidade cristã? Há uma tensão imposta pela 
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poesia que gera o ato do esquecimento. Propositadamente, deve-se relevar que a morte 

foi dada por si mesmo, deve-se desconsiderar a gravidade que pesa sobre o suicídio para 

o universo cristão, ou, ainda, deve-se abrir uma linha de pensamento, promovida pelo 

poético que, não enxergando bordas conceituais, instaure um lugar possível para uma 

ascensão livre desta presença. 

A poesia ganha em força e agilidade ao não fechar suas imagens, lançando mais 

uma abertura para o campo semântico que constitui o título. Este se deixa à deriva entre 

o corpo físico, o corpo matéria prima a esculpir, o corpo matéria prima escultural, o 

espírito. Uma impossibilidade de certeza se coloca como o operador de leitura do texto 

que se dá enquanto trânsito permanente que se põe a refletir e a refratar a emotividade 

que possa indiciar.  

―A linguagem não é só meio de sedução, é o próprio lugar da sedução. Nela, o 

processo de sedução tem seu começo, meio e fim‖ (Perrone-Moisés, 1990, p.13). A 

poesia mergulha no evento para colocá-lo na palavra. A palavra, ambígua por natureza, 

empresta sua força motriz às imagens que dançam no imaginário.  

 

 

O corpo poético: a fala. 

 

 

―Nogar, um Rui‖ 

 

―Agora já ‗cabou suruma 

e ninguém sabe beber, 

meu velho fabbro 

do português mufana. 

 

Tu, vadio de estar no lá, 
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essa Hélicon do Xipamanine 

todo domingo no Espada 

e os olhos dela, inteiros, 

a vaginarem o poema. 

 

Suruma ‗cabou 

foi num dia Onze, assim 

como as ―Nove Hora‖, 

o lume lento, sílaba 

a sílaba da respiração, 

punhando um escuro 

nas vogais fechadas, 

intransitando a cidade 

―pubescendo ainda‖. 

 

 

E agora já ninguém sabe beber 

e dos seus ólho cantar 

Ana Maria nosso amor, 

molwene em língua 

de subúrbio, como tu, 

velho Rui.‖ 

 

 

O poema ―Nogar, um Rui‖ é um bom exemplo de poesia que se faz corpo 

palavra. Em seu título, já se pode perceber essa marca. Ao apontar o pseudônimo 

adotado pelo poeta Francisco Rui Moniz Barreto, tem-se uma dupla sugestão. 

Primeiramente, deve-se apreender o aspecto lúdico do codinome: ―Rui‖, deriva 

diretamente do nome do autor.  

Se se lembrar com Foucault (2001, p. 274), o ―nome do autor não está localizado 

no estado civil dos homens, não está localizado na ficção da obra, mas na ruptura que 

instaura certo grupo de discursos e seu modo singular de ser‖. Isto aponta para um 

movimento para fora da expectativa referencial daquele que empresta a palavra com a 
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qual se designa. Esta põe em trânsito a condição significativa que passa a ostentar certo 

grau de perda, variável de acordo com o diálogo que se possa dar com a mesma.  

Ao nomear o poema com o codinome às avessas, com uma pausa dada por uma 

vírgula, somada a um índice de indeterminação, o poeta cria a possibilidade de se ler 

―Rui‖ como uma afirmação de um eu dentro de uma coletividade de outros ―Ruis‖. Isto 

faz com que o poema, ao mesmo tempo em que tenda para uma determinação social 

desse eu, insira-o em um plano que vela sua singularidade, ele é apenas mais um dentre 

os outros. Tal confluência retira o peso da concretude do nome, atribuindo-lhe a 

agilidade dos termos conotados. O epíteto desloca-se de sua apreensão comum, vulgar, 

e coloca-se em sua superfície, na palavra aberta, fluida, potência lúdica por excelência.  

Há uma tensão instaurada nesse colocar-se em solo movediço. Ao mesmo tempo 

em que o termo nominal aponta para a função autor (Foucault, 2001, p.264) com certa 

nostalgia, realiza-se como elemento verbal do imaginário da poética de Patraquim. Por 

esta forma, a designação do plano de identificação de ―Rui‖ ganha ares de persona, 

atuando em um universo outro, onde a sua diferença orientará os possíveis sentidos 

pelos quais o poema possa percorrer. 

A segunda sugestão vem corroborar esses aspectos abordados anteriormente. 

―Nogar‖ pode ser lido como um anagrama de ronga, que tanto se liga a um dos povos 

que habitam a província de Maputo, ao sul de Moçambique, quanto se refere à língua 

falada por esse povo. Decerto, está presente nessa antonomásia toda uma tradição. 

Todavia, como um elemento sub-reptício, um rumor perpassa Rui Nogar Ronga em sua 

sonoridade silábica. Os aspectos sócio-culturais antecipam a face de uma poesia que se 

dá no burburinho da existência dos rongas. Eis a face poética que se diz nesse 

pseudônimo. Algo enraizado na cultura local, mas que, busca um modo de ludibriar, de 
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desconstruir anagramaticamente os próprios limites através da expressão verbal, 

universalizando-se. 

Este poema se faz como um diálogo com o ―Xicuembo‖, de Rui Nogar, que 

procura evidenciar a impossibilidade do amor. Veja-se: 

    

  

―Xicuembo 

 

eu bebeu suruma 

dos teus olho Ana Maria. 

eu  bebeu suruma 

e ficou mesmo maluco 

 

agora eu quer dormir quer comer 

mas não pode mais dormir 

mas não pode mais comer 

 

suruma dos teus olho Ana Maria 

matou sossego no meu coração 

oh matou sossego no meu coração 

 

eu bebeu suruma oh suruma suruma 

dos teus olho Ana Maria 

com meu todo vontade 

com meu todo coração 

 

e agora Ana Maria minhamor 

eu não pode mais viver 

eu não pode mais saber 

que meu Ana Maria minhamor 

é mulher de todo gente 

é mulher de todo gente 

todo gente todo gente 

 

menos meu minhamor‖ 

(Freudeuthal, 1994) 
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A embriaguez emotiva entranhada no eu do poema anterior, transforma sua 

maneira de ser, transferindo-o para uma esfera de dor. Esta se constitui a partir da 

consciência da falta do ser amado — ―Ana Maria‖ — que se dá pela ausência da 

exclusividade sexual. Aqui, deve se verificar certa fusão entre a imagem do amor físico, 

o sexo, e a imagem do amor sentimental. Este eu sofredor joga com essas imagens no 

sentido de torná-las uma só, com a mesma ou quase a mesma significação. Isto deflagra 

um movimento gerador do estado de sofrimento angustiado que se subordina à paixão. 

Essa passionalidade será a marca dessa fala poética, formada pela escrita 

estilizada da expressão oral, que se liga, diretamente, às possibilidades interpretativas do 

codinome de Nogar. Fala-se com o corpo através de seus instintos, pois a razão 

sucumbe ao fascínio provocado pelos olhos de ―Ana Maria‖. E é este corpo que sofre ao 

se perceber deslocado do centro de desejo daquela. Dor que se faz, por contigüidade, 

voz alucinada que se volta sobre si mesma, versificando-se em um canto de adoração e 

de lamento, simultâneos. 

―Nogar, um Rui‖ lança mão dessa dor tresloucada e restabelece o sentimento de 

perda por meio da criação poética. Pode-se notar, no verso do poema de Patraquim, ―Tu, 

vadio de estar no lá‖, o cumprimento da morte deste ―Rui‖ construído como imagem 

pelo texto. Entretanto, esta condição não experimenta de imediato a potência da 

ausência absoluta, uma vez que está associada à imagem de festa — a do Espada, 

recinto de festas, situado em Maputo — e à imagem da amada que erra e funda a escrita 

de ―Nogar‖ e, por extensão, a da trama de Patraquim.  

Esse se perder que se confunde com o ato de criação, apresentado através da 

persona da amada, parece estar na base da poesia que se quer para além da construção 

racionalizada. Isto aponta para a valorização positiva do sensível como instrumento de 
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edificação do texto poético. ―Nogar‖ está reinscrito na existência pelas imagens poéticas 

que insistem em fazê-lo presente por meio de seus desejos e de suas falas.   

Mais do que isso se torna importante ressaltar o valor do eu poético que se quer 

embriagado, em ―Xicuembo‖, exercitando uma oralidade estilizada para se dizer por 

meio dela. O ziguezaguear das significações de ―suruma‖, que transitam por paixão, 

amor, desejo, embriaguez, alucinação, reflete o próprio percurso desse eu que se 

constitui pela escrita amorosa. Esse encantamento verificado no exercício poético do 

poema de Rui Nogar esvai-se no poema de Patraquim, decretando a sua falta e a 

impossibilidade de se repetir tal processo de criação. Para além da morte do ser humano, 

verifica-se a perda de uma poética que é deslocada de seu espaço original para ganhar 

expressão por meio da poesia ―Nogar, um Rui‖. 

A dor de um se reestrutura na dor do outro como uma diferença necessária, 

conectada pelo fazer poético, assim como o ato de falecer. A poesia se constrói 

exatamente como essa rede tecida entre o que se ausenta e o que se realiza. Não há 

desejo de resposta ou esperança de ser ouvido. Apenas, está executada para si mesma, 

perpetuando-se como cena tensa que reflete a linguagem artística dada pela 

possibilidade de se dizer na amplitude do absoluto. 

  

 

―3‖ 

 

―Bicho da terra, coração animal, argila negra! 

a rua dança e a Casa 

recebe-nos, circunviagem do vestido largo 

por onde sobes e contigo Nós, orfindade 

extática, puro Espírito. 

 

Lá, nas moradas de cinza, como espargi-las 
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e, em cabeleiras revoltas, 

sorver o espasmo de âmbar e o suor 

do mundo que nos refaça? 

 

Como ver-te, fenda ígnea, ferida que me escorre 

e pelas mãos desliza, uma maçã de lava 

tumultuando na fronte? 

 

É quanto uma criança sai para a rua 

e cresce, fulgurantemente maior do que a Casa, 

suspensa da última janela, a mais alta, 

perto da boca.‖ 

 

Um afirmar a condição animal, um a sentimental e um a transcendente abrem o 

terceiro poema da série ―Lidemburgo Blues‖. Como um grito que identifica esse ser, as 

imagens se apresentam para qualificarem-no através de uma tríade. Esta destaca os 

aspectos físicos, subjetivos e místicos desse que se põe como existente através de sua 

pluralidade: um ―nós‖ que grita sua formação biológica e sentimental, além da esotérica. 

Esse ser complexo, múltiplo e errante, desnorteado em um caminho que ginga sob seus 

pés, vê-se acolhido pelo espaço da ―Casa‖. 

 A morada traz consigo um conjunto semântico notório. Lugar de refúgio, 

acolhedor, amigo, prazeroso, protetor, íntimo, feliz, acaba por desvelar o desejo de se 

estar em um espaço conhecido, seguro.  Um primeiro ponto relevante dessa imagem 

apresentada pelo poema é o fato desta ―Casa‖ cometer a ação de aceitar, recolher esses 

órfãos enlevados. O acontecimento da ―rua‖ dançar pode ser lido como uma 

contigüidade das ações daqueles que por ela trafegam. Assim, caracteriza-se o 

movimento como o princípio dessa imagem. Um movimento que lembra o fazer 

ritualístico porque ―dança‖ e, por isso mesmo, revela seu lado místico, via aberta para se 

chegar a ―Casa‖.  
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A poesia cria um processo de transe que desliza da seqüência de movimentos 

executados de maneira ritmada para instaurar uma ascensão. Há uma musicalidade feita 

de assonâncias e aliterações que conduzem esse rito. E os versos fazem-se assimétricos 

para apresentar tais movimentos que os revelam como o meio de expressão dessa 

morada transcendente. Partindo do material, a poesia lança-se para o sublimado, 

cumprindo um percurso de evasão e presentificação simultâneos. 

A evasão pode ser entendida como territorial se se considerar que a ―rua‖ é o 

espaço onde ocorre o processo do mover-se, do deslocar-se, ritmicamente. Então, tem-

se uma alusão à diáspora como uma condição, um modo de ser dessa voz coletiva e 

migratória. E, não havendo um habitat natural no qual se possa estabelecer, fundar e 

fixar uma identidade e/ou alteridade, a ―Casa‖ dá-se na abstração contemplativa. Ela 

torna-se um território utópico porque incorpórea, o que revela uma identificação entre o 

ser desejador e o desejado, ambos imateriais.  

Há nessa circunstância menos antagonismo e mais justaposição. Digo melhor, 

essa morada e o ser que a deseja só se estabelecem pela força de reconhecimento mútuo 

que os constitui. Desse modo, a habitação etérea pode exercer a ação de acolhimento, 

destacando sua superioridade cosmogônica, liberta dos reflexos temporais. 

Concomitantemente, o nós desejoso marca seu modus vivendi temporal, assumindo uma 

postura de submissão frente ao inevitável: a sua trágica impotência diante da existência 

(Nietzsche, 1992). Dessa maneira, o ato de evadir se metamorfoseia para uma expressão 

de si mesmo e do universo que se habita. 

 Esse ―Lá, nas moradas de cinza‖ também não se apresenta como um lugar 

unitário, não se dá como um espaço intensificador do individual e, nem mesmo do 

familiar. Esse meio está mais próximo de algo como um habitat coletivo, onde se pode 

distinguir um grau de sociabilidade elevado, intenso e mesclado, uma vez que se deixa 
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perceber como plural, por um lado. Por outro, vislumbra-se por um meio tom que pode 

apresentar uma espacialidade que tende para o infinito, se se levar em conta que o 

cinzento difunde, ou transmite, radiações de todos os comprimentos de onda na faixa 

visível do espectro.   

Há uma sugestão forte desse lugar aberto e impreciso quando a voz plural do 

poema se recompuser absorvendo e fundindo humores mundanos — ―âmbar‖ e ―suor‖ 

— e, ao mesmo tempo, desejando que todas as ―cabeleiras revoltas‖ possam comungar a 

percepção transcendente que se lhes presentifica. Contudo, essa vontade de vir a ser está 

colocada como possibilidade através da interrogativa que encerra a segunda estrofe. 

Pode-se verificar, aqui, uma crescente angústia irradiada pela voz poética: ela se quer 

unificada, mas não sabe como materializar todas as aspirações que flanam desterradas. 

O ―âmbar‖ sugere a conservação de aspectos antigos, ancestrais, que emergem 

cristalizados de algum lugar pensado como original, como primeiro. Pode-se divisar 

certo atavismo no que se absorve sofregamente dessa experiência de 

desterritorialização. Já o ―suor‖ proporciona uma relação física com o universo. Aqui, o 

todo se veste de humano em seu esforço para se identificar com essa voz plural. Passado 

e presente constroem uma diferença aberta, sem nome, identidade ou lugar. 

A segunda proposição é lançada reafirmando a condição de sofrimento exposta 

anteriormente. Nela se intensifica a intimidade convulsiva do mundo com o humano, 

como se ambos fossem o mesmo ser em dor. Por meio de uma impossibilidade, o não 

ver, tem-se o desnorteamento. Este se dá como uma contigüidade do ser uma vez que 

―escorre‖ e ―desliza” pelo corpo, distendendo-o até ao seu esgarçamento abrasivo. Só 

há a ―fenda ígnea‖, ignota presença, freqüência obscura que está impregnada na 

existência. O viver se constitui como uma falta. A poesia é a realização mesma da 
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ausência como processo criativo que não redime, salva ou alimenta a existência. Apenas 

coloca-se em um estar aí em falência. 

A escrita, essa ausência realizável, se delineia não por um desejo ou uma 

vontade, mas pela sensação desagradável de mágoa, pesar, aflição, angústia que dirige a 

voz desse tecido para um espaço que se localiza fora do alcance da percepção sensorial 

humana. Este movimento transcendente conduz o texto para um lugar de instauração 

dos seres e das coisas, um plano diferente e inusitado porque inaugural. A poesia funda 

um universo para a sua própria sobrevivência, pois fala daqueles que não têm como se 

expressar, a não ser através da perda inexorável. 

Essa escrita desdobra suas imagens para além do visível para instaurar sua 

própria visibilidade. Estas se apresentam em constelações ou nuvens, impondo-se a nós 

como diversas outras figuras associadas, que surgem se aproximam ou se afastam para 

poetizar, exercitar, abrir sua face aparente e sua significação (Didi-Huberman, 1998, 

p.149). 

Assim, pode-se dizer de um olhar imbricado com a memória, sendo que ambos 

operam a criação poética. Isto implica a distância do objeto olhado, seja porque este se 

encontra à frente do ser que olha, seja porque esteja presentificado pelas imagens 

mentais do passado. A poesia faz-se instrumento fundador de uma expressão única e 

dinâmica. Ela isola-se, multiplica-se e cria-se por meio do poético, que deve ser 

entendido pelo movimento de extensão propagador de si mesmo. 

Em verdade, o processo expressivo está dado de maneira forte, produzindo um 

efeito de apagamento da realidade experimentada. A distância imposta pelo processo de 

distensão criativa tem como uma de suas conseqüências o acentuar-se aquele e/ou 

aquilo que está ausente. Esse deslocamento contíguo na escrita determina a face 

inaugural da poesia de Patraquim. Parafraseando Heiddeger, uma poesia aí, uma poesia 
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que está jogada no mundo, que procura se desnudar sem abrir mão do grau acentuado de 

opacidade de suas imagens. Eis a dinâmica humana e transcendente dessa escrita, um 

ritmo em espiral que se dirige para o lugar ininteligível do ser e para o horizonte 

desconhecido do outro. 

 

 

O resvalar para o cosmogônico. 

 

 

―2‖ 

 

―Quatro escorpiões selaram a casa de meu pai 

e eu fugi, Suleiman!... 

Como o camelo que se alimenta de espinhos 

e vagueia e bebe e é ele o deserto 

pela areia de suas patas, 

assim eu trinquei as sete pétalas da Rosa 

e morri. Eis que a sombra o devolve 

à primeva seiva, aos esponsais de ar 

saudando a diáspora. 

 

É uma rosácea que explode pelo báratro dentro. 

A rua negra estriada de caminhos que se alam 

a um centro ígneo onde primeiro depor 

as mãos. Vi a escolopendra dançando, 

rasgando a carne do princípio, o arfar 

da membrana tão sanguínea 

e pura como um rio de nuvens inaugurais. 

 

Mãe! Por que estou só à Porta do mundo, 

luz branca ardendo-me os olhos? 

Por que me deste olhos e uma neblina azul 

para não ver nunca e cegar a própria luz 

e desenhar o papagaio e o sol ardê-lo 

e, no limiar da gruta, só eu e a corda, 
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desvão elíptico entre duas abóbadas, 

haustos de um sopro demoníaco, 

incestuosamente cindidos, bocas indistintas, 

distúrbio estelar?‖ 

 

 

O poema II da série, que se inicia com o verso ―Quatro escorpiões selaram a 

casa de meu pai‖, apresenta uma potência para evidenciar os traços míticos; os 

movimentos de desterritorialização dos sentidos, do eu que habita essa poesia, e da 

ruína. Todo um universo poético que impulsiona a escrita para um aquém ou um além 

de uma mera representação factual. A poesia instaura-se como dinamismo ao tangenciar 

a realidade e lançar-se para um horizonte extenso, voltado para o infinito. 

A primeira imagem visível no texto traz em si a idéia do finalizar, do concluir, a 

partir do termo flexionado ―selar‖. Essa idéia de encerramento abre-se para um estado 

de limite ou para uma condição de clausura. Como conseqüência, apresenta a 

instauração de uma condição de novidade para aqueles que sofrem essa ação. Associado 

à imagem desse mesmo vocábulo, pode-se perceber um movimento de flambagem e 

outro de sujeição. Ambos indicam a presença de uma força modificadora do estado 

natural dos seres e coisas.  

As resultantes ― condição de novidade e força agente ― atuam 

simultaneamente no eu poético que se espanta e foge. Aqui, nesse plano limítrofe e 

vergado, a poesia inaugura seu movimento vertiginoso que transitará livremente por 

espaços vários enunciadores de uma perda. A escrita traduz essa experiência de 

privação, de ruína que se anuncia como um caminho a ser percorrido, irreversivelmente. 

 Contudo, essa imagem apresenta-se de forma complexa no poema, uma vez que 

se constitui de aspectos imagéticos tais como os ―Quatro escorpiões‖ e a ―casa de meu 

pai‖. Nesse momento, a leitura vê-se impelida a transitar por uma abordagem mítica 
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para que se possa estabelecer um sucesso de recepção ao se constituírem os sentidos. 

 A imagem do escorpião é, para vários povos de origem africana, extremamente 

negativa, pois nomeá-lo equivaleria a desencadear sobre si forças destrutivas (Chevalier, 

1992). Mais especificamente, essa imagem noturna representa a morte próxima como 

conseqüência do espírito belicoso, mal-humorado e sub-reptício do escorpião, que se 

revela como um ser pronto para desempenhar o papel do carrasco, aquele que tem como 

sina apresentar a morte aos que se deixam tocar por ele. 

 Por outro lado, o mesmo escorpião pode exprimir um valor de abnegação e de 

sacrifício se associado à maternidade, o que revela sua face diurna. Aqui, vislumbra-se a 

abertura dessa imagem para a perpetuação da espécie, isto é, para a efetivação de um 

rito que garante a existência dessa forma de ser. A vida, pois, está garantida na morte do 

genitor, que se transforma em alimento para seus descendentes.  

 Essa ambivalência parece se resolver ao se observar, no poema, o papel 

desempenhado pela imagem do artrópode. Mais que trazer o sentimento de perda ― 

através de seu aspecto noturno ― ou o de solidão ― por meio de sua face diurna ― 

tem-se a instauração do eu poético como um ponto de fuga que transpassa os planos 

ancestrais, isto é, o eu lança-se no espaço que transcende o lugar natal, seguro, protetor 

e tradicional.                                             

Nessa viagem desterritorializante, árdua, incerta e, ao mesmo tempo, em torno 

de si mesmo, como a do camelo que se faz deserto, pode-se perceber a morte na ação de 

se deslocar. Aqui, dá-se o estado de ruína (Benjamin,1986, p.31) auto-imposto por essa 

persona anônima. Carregando a dor nos dentes, ela opera a sua cena fatal, numa 

imagem de fúria contra as forças de um destino inexorável e cruel: a perda de seu estado 

edênico, o que o leva para uma queda no mundo aberto dos desejos e leis humanos. 
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A linguagem que presentifica esse estado de queda vertiginosa é construída com 

imagens pertencentes ao universo mítico variado, que impõe o problema da cosmogonia 

como princípio norteador dessa escrita. Ao efetuar esse processo de justaposição dessas 

imagens para criar a narrativa, pois o poema mostra-se em um enredo, o texto 

desenvolve um processo de recriação de um universo a partir desse eu. E estabelece um 

estado de novidade para o fato da diáspora: ela só se caracteriza por ser motivada por 

essas imagens instauradoras de um imaginário ficcional e que, no entanto, é aceito como 

verdadeiro por força da tradição sócio-cultural.  

A diáspora perde sua face religiosa e mítica quando é alcançada pelo transbordar 

dessas imagens para além dos limites da verdade. Em outras palavras, cruzando para 

outro lugar, a persona da poesia quebra suas tradições por dentro, para se projetar em 

espaços tão novos como o que deu origem à escrita deste poema. Sob a pressão, a 

ameaça que cerca a habitação pátria foi preciso reinventar-se fora desse mundo, 

forjando a própria morte — abertura ao infinito — com a força dos dentes cerrados, 

com a voz escapando por entre a dentição como um lamento que desliza no ar em 

direção ao nada. 

A imagem da rosácea que irrompe no precipício corrobora a idéia de lamento e a 

intensifica com o poder da pressão incontrolável estabelecida pela migração forçada do 

sujeito poético. Nessas ondas humanas, que se fazem peregrinas como a abertura de 

uma flor, pois o deslocamento aponta para todas as direções, pode-se verificar a 

importância da cena da rua.  

O humano se acha como um ser alado, livre para se perder nos espaços à sua 

frente. A rua é o abismo voraz, descentrada de qualquer possibilidade de identificação 

ou de permanência fixa, ela revela a sua dura face de trânsito, de lugar fugidio e incerto. 
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A rua dá uma perspectiva veloz para a existência, seu ritmo estabelece os padrões de 

comportamento daqueles que passam a serem seus sujeitos. 

O olhar é a ação de esse ser viajante que habita os caminhos que se abrem para 

um horizonte infinito. Assim, tem-se a descrição do êxodo humano na imagem da 

―escolopendra‖ — centenas de pares de pernas que marcham e conduzem o corpo 

coletivo pelos caminhos — que dança lacerante, fendendo o estado, a condição e o 

habitat original como quem rompe o tecido vivo. O sofrimento flui de maneira densa e 

fria, iniciática, sugerindo um ritual imposto por uma força maior que impulsiona esse 

multíplice corpo de pernas mil para o estrangeiro. O olhar espanta-se ao se reconhecer 

estranho nesse não lugar de sua presença. 

O ―escorpião‖ e a ―escolopendra‖ formam a dupla de artrópodes dessa poesia, 

isto é, ambos pertencem ao mesmo filo de animais. Dentre suas semelhanças, pode-se 

destacar a peçonha. Se esta puder ser entendida como o poder que provoca o movimento 

para fora de um sistema tradicional, estabelecido pelo ―escorpião‖, a resultante dessa 

ação também provocará novos movimentos por onde a ―escolopendra‖ passar, uma vez 

que esta leva em si uma força modificadora de sistemas, o seu próprio veneno. Aqui, 

deve-se destacar a atuação excedente dessas energias vigorosas. A poesia diz esses 

movimentos e é essa ação adicional que desloca os conjuntos organizados pelos quais 

transita. 

O estado de solidão é a resultante de esse deslocar-se involuntário e 

transformador. Juntamente com ele, a impossibilidade de ver o que está à frente instaura 

um sentimento de vertigem e indignação que dominam o ser. Esse renascer para o 

mundo impõe ao eu dessa poesia uma existência na zona do limítrofe, entre o aqui e o 

lá, entre o passado e o futuro, entre uma saudosa felicidade e uma futura redenção. Esse 

lugar de absoluto presente quer-se um espaço de fusões múltiplas, incestuosas, no qual 
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as variáveis afetam os valores estabelecidos, redimensionando-lhes em todos os 

sentidos. 

O apelo à figura materna reintroduz o choque vivido pelo peregrino, que não 

pode voltar para o lugar de origem e, muito menos pode estabelecer-se no lugar 

desejado. A terceira estrofe faz-se por duas interrogações para corroborar este modo de 

estar em que se encontra o eu que clama essa dor através dos versos.  Mais uma vez, as 

imagens do poema ajudam a compreender melhor esse episódio lírico-dramático criado 

como poesia e que elege uma voz para cantar o que o corpo sente e o espírito reflete: a 

pesada mágoa humana. 

Essa voz ecoada pelo eu intensamente sensível e emotivo destaca-se da voz do 

poeta. Nessa segunda peça poética, ―Quatro escorpiões selaram a casa de meu pai‖, 

constata-se a diferença entre aquele que vive o enredo e o que dirige o texto artístico 

através da enunciação. O primeiro atua na cena dramática, imerso nas percepções e 

reações da ação que dialogam com a existência. Esse eu lírico experimenta a comunhão 

com seus semelhantes por meio do sofrimento causado pela perda, entendida aqui como 

revalorização de suas tradições. E, também, por necessitar desenvolver uma troca com 

os novos parâmetros do viver ofertados a ele. 

Já o poeta parece intervir nas escolhas artísticas que melhor reflitam sobre essa 

tragédia. Ao optar pela utilização de imagens opacas, aponta para uma poesia que 

pretende encantar pelos traços exóticos, concomitantemente, obscurece a comunicação 

com esse leitor possível do texto. Assim, a poesia apresenta-se com um alto grau de 

relatividade quanto a uma possível função política ou social. Ela aponta para uma 

preocupação não alienada em relação aos fatos que a motivam, mas, quer-se arte, quer-

se música das palavras, espaço onde se possam imbricar todas as possíveis expressões 

humanas.  
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Há um grau mimético afirmado nesse fazer poético, levando-o a instaurar um 

estreito diálogo com a filosofia: essa poesia pensa o conjunto de fatores da ordem 

fisiológica, da intelectual ou da afetiva, que agem entre si e determinam a conduta de 

um indivíduo, de um grupo ou um povo. Todavia, esse plano reflexivo está a serviço de 

uma linguagem onírica, que menos quer denunciar e mais deseja explorar os efeitos 

plásticos dessa escrita. Esta resulta em um reverberar de vontades coletivas claramente 

subjetivadas pela conduta do poeta, seu operador, organizador de suas perspectivas e 

técnicas. Eis a constelação estelar da poesia em estado de caos. Tudo pode esse tecido e 

esse é o seu traço de força, sua peçonha redimensionadora de mundos. 

 

 

O trânsito tenso da palavra. 

 

 

 

“1” 

 

―É onde a Ilha regressa por uma estrada de boieiros, 

a casa de caniço escorando-se, frágil e tão dúctil, 

na osteoporose de uma coluna que chia, tchaia 

entre occipital e cóccix; um rumor ―bloody river ! ― 

e as rodas do grande trek. 

Via o nome, era belo do alto da goiabeira, 

as matumanas em arco-íris 

sob a mão, o erre estropiado da carripana 

verde golfando a distância 

e no lá longe ― não disto que sangra ― 

o Amêjoée!... dolente, agora com um grito cego, 

capitel de vento onde inscrever o silêncio. 

 

―Ein jeder Engel ist schrecklich‖, bassopa! 
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Cuidado, tu que vês o espírito da Noite 

e os albinos etéreos, esfumando-se 

na copa agitada das mangueiras. Eles, os amaldiçoados, 

guardam a cidade e esventram o Leopardo. 

Dormem na língua da Cobra. 

 

Lydenburgh, dizias, sobre a nervura das palmeiras. 

Erguem-se alto, sustendo a aorta, 

vergastas da pele de deus acariciando os pulmões. 

 

Morada nómada! Contigo pelos caminhos da terra, 

Templo irrigado de sangue, eu Te saúdo! 

Quando a neblina veste os campos melancólicos 

e a febre dardeja por sobre as casas, 

eu vou adiante 

ao encontro da impossível sombra. 

 

Um estômago de nêsperas é meu caminho, 

rugoso como um rosto velho 

pendendo da memória e salto o muro 

e roubo, saboreio os frutos 

na encanação aberta do asfalto. 

 

Esta a água dirigida, o ágora das mínimas 

acontecências. O régio capuz do gala-gala azul, 

a língua solerte sob a capulana, os gomos 

da carne aberta, dadivosa flor frenética. 

E o zunido das formigas aladas depois da chuva 

depondo um manto de seda morta, tão 

espírito alto, efémero. 

 

No muro, expendi o mamilo da manga verde, 

o leite como um sobressalto 

da primeira secóvia salpicando as folhas 

da mafurreira, nembo olorando a tarde. 

 

Quando o barco se engolfa no sopro escuro 

da Noite que há-de vir, 

que já vem na cauda furiosa da lagartixa apedrejada 

e, insone, se senta sobre a Cabeça, 
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eu invoco as Ilhas do princípio, a Carne 

do mundo em redor das mãos. 

E escrevo a Casa de fogo, a Ave terrível, 

a curva da Sela, o voo em direcção ao Nome.‖ 

 

 Em ―É onde a Ilha regressa por uma estrada de boieiros‖, primeiro poema da 

série ―Lidemburgo Blues‖, pode-se divisar o caráter de trânsito da poesia do livro 

homônimo. Veja-se a ―Morada nómada‖ que acompanha o poeta pelo planeta 

corporificado, isto é, tornado um ser irrigado pelo sangue. Este local é cortejado 

efusivamente por aquele que fala. O que o coloca como seu companheiro de 

peregrinação inseparável, indo aos limites do imaginário na convivência íntima de seu 

galanteador poético. 

 Esse percurso entrelaça memória e imaginação nas imagens ―Um estômago de 

nêsperas‖ e ―rugoso [...] rosto velho / pendendo da memória‖. Nesse movimento que 

imbrica mente, corpo e emoção há um deslocar-se para além desse plano humanístico de 

percepção que se concretiza na imagem do saltar o muro. Essa investida contra um 

outro espaço, essa transposição para além dos limites do habitat íntimo, parece abrir a 

perspectiva de leitura do poema para um lugar público e cosmopolita ― ―na encanação 

aberta do asfalto‖. Essa ferida exposta da civilização canaliza, direciona e dimensiona 

todo o campo semântico do trânsito nesse novo espaço. 

  Como uma ―ágora das mínimas / acontecências‖, este espaço reúne sob o signo 

do revestir a coloração do lagarto Gala-gala com a sagacidade da fala feminina e, sob o 

signo do ser faz dialogar a natureza animal exposta, desentranhada, com o vôo pré-

nupcial dos insetos e sua perda inexorável da capacidade de alçar-se nos ares. Lugar de 

minúcias, de insignificantes fatos cotidianos, mostra-se como uma extensão capaz de 

dinamizar os cinco sentidos físicos numa correspondência vibrante e sutil. Também, 
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ávida por descrever o universo imagético que cerca e imerge o poeta no mundo das 

coisas reconstruídas pela memória. 

 Há, nesse conjunto de imagens, uma dissimulação que merece ser destacada. Aí 

se pode verificar um diálogo entre a poesia e a filosofia nos termos que Heidegger, lido 

por Nunes (1999), permite-me dizer que o Denken [pensar] se converteria num 

Andenken [lembrança]. A lembrança aflora no poetar, ou na poesia, indiciando o que 

escapa ao pensamento e deve ser almejado por ele. Como conseqüência, rememorar 

torna-se o fundamento da poesia. 

 Reconhece-se uma atitude transcendente nessa metafísica construída pelos 

sentidos físicos. Todas as imagens ganham um valor místico, nessa dança sinestésica 

prolongada pelo salto e pelo próprio muro. O humano e o sobre-humano giram em uma 

velocidade que tende para o infinito. Tensão saboreada nesse espaço poético, no qual 

convivem os seres, os entes e todo o universo imagético instaurador dessa urdidura. 

 Esse primeiro poema finaliza-se com o resgate das ―Ilhas do princípio‖, no 

plural. Toda a carga semântica do texto pesa sobre essa imagem derradeira. Todavia, há 

um desvio operado nesta última, um movimento que a direciona não somente para o 

início da poesia, mas para um devir, um espaço de desejo a ser edificado pela tessitura 

da série poética e do próprio livro. Ao invés de fecharem-se sobre si, esses versos se 

arremetem para um horizonte polissêmico, no qual o texto desempenha o papel 

principal desse processo artístico. Esse novo plano de consistência anunciado transita 

entre os pontos temáticos dessa obra. Todos atravessados pelo olhar de frente o 

absoluto, em suas expressões diretas e indiretas. 

 O poema evade-se para um local distante, fazendo do deslocamento sua rotina 

estética. Essa contínua desterritorialização forma no espírito do leitor uma angústia 

forte, causada pelo não-lugar do qual se fala.  Esse estar aí movediço da poesia revela 
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um estado de espírito que parece ser inato ao homem contemporâneo.  O ―aqui‖ 

interessa pelo que apresenta de potência reveladora do ―lá‖. O ―lá‖ está sempre aquém 

ou além de uma clareza definitiva, pondo em xeque qualquer tentativa racional para 

apreendê-lo. E apontando para o movimento contínuo que se traduz no percurso poético 

enquanto diálogo hirto com o infinito. 

 Tudo nesse poema parece estar a meio caminho, toda a origem se perdeu na 

distância e o que não tem início aparente não tem fim, numa lógica sub-reptícia que 

enclausura a existência. Distante de tudo e de si mesmo, o poeta se volta para suas 

memórias a fim de pensar sobre sua condição presente, através de uma poesia 

sinestésica que reflete e refrata o seu escritor. A poesia dobra-se e apresenta um mundo 

ardentemente sedutor e sofrível. Mundo repetidamente inaugural e decrépito, onde tudo 

se transforma velozmente. 

 A temática da morte, que perpassa o livro, traz um olhar seduzido por essa 

experiência. Procura mostrar desde o falecimento do outro, como mecanismo que 

permite realizar o inevitável estar frente a frente com o evento derradeiro, até o encontro 

singular e intransferível com o conceito-limite, que satisfaz a tendência totalizante do 

pensamento transcendente. Dois momentos merecem destaque nesse discurso que se 

lança sobre a perda: a morte da Mãe, em ―O osso côncavo‖; e a transfiguração do ser em 

não-ser em ―Des-soneto‖. 

 

 

―Subir a escada lépida, 

dois vãos de eternidade 

às escuras; 

 

A morte é ao alto 

suspensa a casa 
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e o grão para sempre 

do teu rosto 

ungulado com a terra. 

 

a sombra dos teus olhos, 

a testa clara, a linha que vai 

das sobrancelhas à cartilagem 

marfim, estática, 

e onde nenhum vento já irriga 

o tumultuar do sangue, o rio 

aberto em teus lábios; 

 

a sombra dos teus olhos, 

amêndoas perfiladas, 

e o sorriso, colcha 

rendilhada afagando o Tempo; 

 

a sombra dos teus olhos, 

Mãe, 

no retrato. 

 

Ela dorme sobre as crateras do Verão; 

eflúvia, regurgita a primeira Carne 

anterior e a Mão anterior; 

 

Ela afaga o dorso de deus, a mão 

que desenha a curva de um pensamento, 

o osso côncavo como um Arco 

de linfa arborescendo a Noite; 

 

Ela sobe dos escombros da terra 

por  uma vigília, uma Porta estreita, a mão 

que incendeia a desolada paisagem 

e senta-se sobre a carne, a primeira 

noite Anterior; Eflúvia, 

regurgita o sangue gelado de Deus.‖ 
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 ―O osso côncavo‖, título da segunda parte do livro, abre-se com o poema ―Subir 

a escada lépida‖. A imagem da ―morte‖ é apresentada como um elevar-se da terra que 

fende a existência rápida e alegremente, apesar de não se ter um estado iluminado no 

transcurso da mesma. A segunda estrofe deixa entrever uma perda da condição material, 

que se dá de maneira ambígua. Quanto mais se entranha na terra o ―rosto‖ do ser que 

experimenta esse estado de ruína, igualmente se verifica a ascensão do mesmo, por 

meio de uma suspensão. Esse efeito de prolongamento implica uma duração outra para 

o ser.  

 A poesia exprime essa imagem fluida que se faz de tempo porque percurso, 

plano a ser experimentado pela persona de a ―Mãe‖. Assim, a morte ganha status de 

fotografia cuja ―imagem pede a neutralidade e a supressão do mundo, quer que tudo 

reentre no fundo indiferente onde nada se afirma, tende para a intimidade do que ainda 

subsiste no vazio‖ (Blanchot, 1987, p.255).  

 Ao mesmo tempo em que se podem perceber vários índices do corte temporal — 

―das sobrancelhas à cartilagem / marfim, estática; onde nenhum vento já irriga / o 

tumultuar do sangue‖ — cria-se um universo imaginário no qual a caminhada até ao 

estado transcendente pode ser acompanhada pelo ―dormir‖, ―afagar‖ e ―subir‖. O não-

ser desempenha um papel de perscrutar a ―Noite‖ em sua essência para alcançar, dos 

destroços do ser, a anterioridade absoluta.  

 Há uma tensão entre a inércia e o movimento, sobretudo se se pensar que ambos 

é o prolongamento um do outro. Portanto, um único ato que denota a sensação de um 

corte tanto irreversível quanto irreparável e a sua extensão para uma exterioridade 

incondicional. Os verbos ―dormir‖ e ―subir‖ indiciam certa racionalização da morte — 

isto feito na identificação com o discurso religioso que prega a salvação do espírito — 



 86 

não fossem modificados pela intervenção, entre ambos, do verbo ―afagar‖. Aqui, se 

pode verificar um adquirir de conhecimento que se realiza por meio do sensível.  

 Nesse momento, deve-se engendrar a noção de esquecimento para o ato da 

escrita poética. O poeta passa a desconhecer o discurso racional para empregar uma 

metáfora material na tentativa de estabelecer um vínculo entre os espaços de vida e de 

morte. Mais que uma tradução de uma epifania, pois, nesta tessitura, não há nenhum 

índice que possa lembrar tal condição, o texto apresenta uma versão terrena, 

intensamente humana do se colocar diante da morte. 

 Toda fluidez desse estado está dito na imagem ―o osso côncavo como um Arco / 

de linfa arborescendo a Noite‖. Esse ―osso côncavo‖, esse vazio dentro do ser cresce tal 

qual essa ―Noite‖: sem forma, nem espessura. Apenas um ir-se para fora de qualquer 

limite reconhecível pela experiência humana. Uma dobradura do ser sobre si mesmo 

que o faz uma perda total, uma falta inexorável. A escrita apresenta essa dobra como 

uma possibilidade de abertura de si mesma, uma urdidura que enfatiza suas fendas, 

instaurando um espaço intermediário entre o sensível e a razão, no qual sobressai o que 

se liberta das amarras da doxa e do senso comum. 

 

 

―Des-soneto‖ 

 

De mim a morte há-de apartar-se 

por tais modos e tão zelosa 

que, o em vê-la, magoada, ofertar-se 

a outrem ignaro dela, pressurosa, 

 



 87 

ou em oiro, leite e carne numerosa, 

por lívido pórtico esporrinhar-se 

no umbigo das Parcas e de Vénus, deleitosa, 

abocanhar as partes onde escorar-se, 

 

lhe serei, eterno e azougado, o cão 

em uma corola de pentelhos uivando 

a areia fina, o perdulário tesão 

 

de pensá-la mistério único durando 

mais que o grito, o medo, a ovação, 

de quem nela se vai transfigurando. 

 

 

 ―Des-soneto‖ traz em si a intensidade de uma força que se desnuda na relação do 

próprio título com o corpo do poema. O prefixo ―des‖ pode anunciar desde um índice de 

negação, passando por um caráter reforçativo, até chegar a um caráter reiterativo. Se se 

observar o poema, ver-se-á que sua apresentação corresponde a do soneto petrarquiano, 

subtraído o aspecto métrico que neste não dispõe de simetria. Isto faz pensar na 

partícula ―des‖ como um reforço do que se pode entender por essa forma poética.  

 Ou, por outra maneira, esse corpo gráfico-vocal ganha status de palavra 

invariável para funcionar como um eco, uma dobra que impulsiona a noção de ―soneto‖ 

para um espaço que perpassaria o sentido original do mesmo, abrindo-o para uma 

potência fora de seus limites. Nesse sentido, a imagem gráfica parece implicar um 

distanciamento entre a expectativa de sua decifração e o como ela se dá, ―tornada 

imagem, ei-la instantaneamente convertida no inapreensível, inatual, impassível, [...], a 

coisa presente em sua ausência‖ (Blanchot, 1987, p.257). 
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 Tomando, agora, o que diz o texto, pode-se constituir um conhecimento de um 

objeto que desenvolve uma atitude de negação diante da ―morte‖. O eu afasta de si a 

figura da ―morte‖, aproximando-a de um ―outrem‖. Neste sentido, a experiência 

derradeira está condicionada a se efetuar no corpo de um ser que é outro, digo melhor, 

ela jamais atinge ao eu, pois, quando este se depara com a própria ruína, transfigura-se 

em um terceiro. Isto revela a impossibilidade de o eu falecer, além da incapacidade 

deste de apreender qualquer coisa dessa vivência que seja algo diferente do mistério 

absoluto. 

 A negação está posta tanto para o canto que pretende afastar do eu a morte, 

quanto para o esvaziamento de sentido da mesma. Essa a maior tensão dita por essa 

poesia: a incapacidade de se construir algum conhecimento concreto sobre essa 

superfície na qual o poeta imerge para um exterior infinito. Mais que pensar a ―morte‖, 

essa escrita fala de um encontro inefável que está a acontecer em uma duração infinita 

em cada ser. A tessitura poética cola-se à transformação imposta pelo processo natural 

dos seres vivos e, desse movimento de decalcar, imprime um ritmo dissoluto para um 

horizonte no qual se projeta a presença do que não há. 

 Sendo dessa forma, ―Des-soneto‖ encerra o livro Lidemburgo Blues com a sua 

marca da ausência, seja por meio de índices que permitem resgatar o que se fez falta, 

seja através de uma abertura para o que não é, como absoluto. A palavra está dita para 

apresentar a carência que a própria palavra é incapaz de corresponder. Toda essa escrita 

está movediça sobre os seus próprios códigos, diálogos, leituras, arremessando-se para 

um estado permanente de incertezas. 
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Nome, a letra em movimento. 
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Nome, a letra em movimento. 

 

 

 O vídeo-livro-CD Nome, de Arnaldo Antunes, instiga a reflexão a respeito dos 

espaços que o poético pode ocupar na atualidade. A sua condição multimídia revela um 

lugar ímpar na cena artística, pois se trata de uma tessitura que não se conforma em 

nenhuma das categorias do cânon do saber tradicional. O trabalho com as linguagens 

sonora, visual e verbal potencializa o ato artístico através do problematizar a noção de 

limite. Sendo que esta deixa de ter um valor palpável, concreto, para apresentar-se como 

um processo aberto a múltiplas conexões. 

 Essa poesia procura evidenciar uma imbricação do que é dado como natural, 

com o que é fabricado, portanto cultural, histórico. Isto por meio do enigmático 

(Benjamin, 1986, p.26), que ora está evidente, ora apenas se deixa entrever. A 

ambigüidade e a polissemia também aparecem como procedimento corriqueiro nessa 

criação e, conjugadas às transgressões de fronteiras entre as linguagens, marcam a 

riqueza de significações dos textos. Estes se mostram, muitas vezes, com o aspecto de 

ruína, de fragmentação, de esfacelamento da percepção das coisas, conceitos e seres.  

 Tais caracterizações estão intimamente relacionadas ao discurso urbano. A 

cidade não é mais apenas a coisa, entendida como um fim, mas um porto de partida, 

uma plataforma de lançamento dos desejos, das idéias e dos instintos mais variados. Isto 

faz com que o texto se abra para a presença de um eu que pactua a aventura do olhar 

com a teatralização de si próprio, do outro e do ambiente no qual transita. Um eu que se 

descobre um construtor de si mesmo e do mundo que o cerca, revelando-se melancólico 

e solitário, inclusive em seu caráter performático espetacular. 
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 Para se ter uma melhor percepção da obra Nome, procurarei colocar em 

conversação os poemas de Arnaldo Antunes, na expectativa de poder mostrar uma das 

fundamentais marcas dessa tessitura poética: o seu falar, o exercício de seu dizer sem 

amarras, fazendo do trânsito, do movimento, um vetor fundamental para o 

reconhecimento e a compreensão da atividade poética.  

 

 

Imagens em erupção. 

 

 

 Pensar a categoria da imagem na poesia de Antunes está condicionado à 

consideração de uma impetuosa força emissora de índices que apresentam o poético 

como uma matéria instável e abundante, voltado para um espaço aberto, construído pela 

própria ação de se fazer legível. Nesse sentido, ao se observar o poema ―Não tem que‖ 

chegar-se-á a uma aproximação desse pôr-se violentamente diante do leitor. 
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 Cento e dez imagens pretendem indicar uma relação sintagmática que formula a 

seqüência verbal: ―não tem que / nem precisa de / não tem que precisar de / nem precisa 

ter que / não tem que precisar te[r] que / nem precisa ter que precisar de / não tem que / 

nem precisa de / não tem que precisar de / nem precisa ter que / não tem que precisar ter 

que / nem precisa ter que precisar de‖. Aqui, percebe-se a erupção imagética (Benjamin, 

1986, p.27) em estado puro, associando velocidade à multiplicidade. 

 Essa sucessão liga-se às imagens de diversos objetos que se revelam como 

códigos particulares e complementares entre si, que põem à mostra uma linguagem 

citadina: corriqueira, funcional, legislativa, suja, ágil, impregnada no dia-a-dia como o 

ar que se respira. Aparentemente, esta linguagem é concebida como um produto 

racionalizado e, por isso, assumido quase como natural à existência nesse meio.  

 No entanto, o poema direciona-se para um lugar que põe em dúvida esse modus 

vivendi. Ao apontar para o fenômeno de supercodificação do viver humano, constata-se 

não apenas o caráter desnecessário dessas convenções, mas, principalmente, a 
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capacidade de renovação do existir e com isso, a revalorização norteadora do convívio 

social.  

 O ritmo frenético com que se apresentam as imagens e os sons do texto dão o 

tom de agressividade e de reforma condizentes com a abertura de significação implicada 

nesse processo de se deixar perceber. Isto faz pensar em um desejo de projeção ao 

horizonte, melhor dizendo, o poema não demonstra um caminho claro e objetivo a ser 

percorrido, apenas indica, por um ato de negação — ―não tem que‖ —, a necessidade de 

se deslocar desse espaço supercodificado. 

 O excesso torna-se um fator singular dessa poética. Todas as linguagens 

transbordam os seus limites, criando um sentimento de sufocação. O habitat humano 

não mais se apresenta como um lugar livre de vários códigos, de suas interferências.  

Não há mais uma linguagem pura, pois não há possibilidade de um monólogo. A 

mistura de elementos diversos em que os padrões seguidos são subvertidos, em favor de 

estímulos, formas e conteúdos diversos, aparece como um procedimento fundamental 

para se compreender essa poesia que se quer multíplice e polifônica.  

 O poético obriga, através de seu olhar, o humano a experimentar 

incessantemente um universo ruidoso que se faz continente de tudo que sua capacidade 

comporta. A plenitude apresentada possibilita o desejo de um processo civilizador 

menos regulado, não inibidor da expressão daquele que sofre a doxa. O poético exige 

porque elucida a questão, instaurando-se como espaço de volta da consciência, do 

espírito, sobre si mesmo, para examinar o seu próprio conteúdo por meio do 

entendimento, da razão.  

 Na realidade, há um grau de dificuldade posto por essa poética, uma vez que ela 

nos olha tanto quanto se permite ser olhada. A imagem poética se dá em estado de crise, 

pois critica a si mesma assim como ao olhar que a perscruta, o que obriga àquele que 



 94 

observa a constituí-la, construí-la ativamente (Didi-Huberman, 1998, p.172), sem se 

deixar levar pela passividade de uma leitura acomodada e confortável. 

 As variações sobre o tema da não necessidade marcam uma evolução plástica 

sobre a desmistificação do poder sobre o nomear. Não se fixa ou determina a coisa por 

uma palavra que designa os seres e objetos em geral. Esse não assinalamento implica 

uma desqualificação daquele que não apresenta o nome, como se estivesse por ser 

classificado ainda, como se lhe fosse restituído o seu caráter original como um sintoma, 

uma espécie de formação crítica que perturba o curso natural das coisas e, 

simultaneamente, faz ressurgir os corpos/coisas esquecidos (Didi-Huberman, 1998, 

p.171). 

 Essa face reaparece em Nome, com o se dar abrupto das imagens associado a um 

padrão comparativo reincidente. Aqui, a nomeação é discutida por um procedimento de 

similaridade e deslocamento simultâneos, causador de uma vertigem diante do abismo 

da instabilidade das significações. Essa desordem extremamente sensível a variações 

traz à baila a crise da representação. A receptividade do humano se dá pelo seu caráter 

reificado através da percepção biológica e/ou cultural desse ser velozmente mutante. 

Como também pelo seu estado de inércia permanente, pela sua distinção, pelos seus 

desejos.  

 A sua condição inicial perde a importância nesse contexto, revelando a 

supremacia do agora: aquele que determinará o modo de ser detectável em sua efêmera 

duração. Essa postura expõe um traço transcendente dessa poesia ao volatilizar a 

nomeação e, por meio desta, o humano. Em verdade, esse vestígio é o próprio sentido 

da poesia que deixa de se preocupar em constituir uma imagem racional limpa e clara, 

para se expressar com a força brutal dos choques das múltiplas significações. A poesia, 

então, dá-se como um ato de leitura crítica em Antunes. 



 95 

 Tudo nessa poesia está ligado a uma sobrecodificação de si mesmo. 

Exemplifico. Tomem-se as palavras que formam a tessitura de ―Não tem que‖. Elas 

compõem outros textos, com fins específicos. No entanto, seus fragmentos formam uma 

nova possibilidade textual que se constitui enquanto uma rede de escritas transversais, 

planificadas pelo espaço poético. Não há necessidade de se fundar uma palavra especial 

que seja singular para a poesia. Esta se encontra no cerne dos textos, sejam eles verbais, 

visuais ou sonoros. 

 Essa a força híbrida da linguagem que se faz sobre e para além de outra, 

transpassando-a. Isto faz pensar em uma face mediadora como procedimento 

predominante para a escrita, uma vez que ela põe em estado de crise dialógica a si 

mesma, impulsionando-se para o espaço do ruído, do renegado, da impureza que cerceia 

a poesia e a existência do homem.  

 A busca por um lugar original que corresponda ao poético não interessa a essa 

tessitura. Aqui, a capacidade de se jogar, de se reciclar, de se redirecionar eleva à 

potência infinita os processos intertextuais, deslocando o saber canônico e o poético 

para um habitat sutil, no qual as linhas de fuga da escrita vigoram como a força motriz 

dessa composição verbivocovisual. Mais que um estado de déjà vu, que implica uma 

ilusão, o tecido criativo se quer de terceira mão, o que o distancia de uma condição 

referencial. 

 Assim, pode-se dizer que essa poesia incorpora as semelhanças, as oposições e 

contradições discursivas, tomando como material tudo o que está ao seu dispor, sem, 

para tanto, estabelecer um juízo de valor que a norteie. Neste sentido, verifica-se uma 

indiferença ao se tratar o tempo que, não mais se apresentando como uma confluência a 

partir de seus arquétipos (Paz, 1984, p.17), passa a se deixar perceber como uma 

cartografia intensiva e exploratória (Pelbart, 2000, p.192).  
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 Essa massa temporal destaca os processos de identificações perpetrados pelo 

evidenciar-se das correspondências entre o que está no passado e o que está no presente. 

Em outras palavras, tudo é atualizado com as suas cargas potenciais de quando se 

constituíram. Isto faz pensar na permanência das diferenças dos seres e objetos que 

compõem o jogo poético, desvelando assim uma consciência do processo histórico 

enquanto percurso lúdico, encenado. 

 Há um enriquecimento na construção do imaginário nesse tipo de texto. Para 

além ou aquém das múltiplas maneiras de se exprimir do eu criador, aventura-se 

vertiginosamente na constituição de uma rede que se dá entre as expressões de múltiplos 

seres criadores. Isto implica um descentramento ímpar do ato poético, pois as imagens 

do outro, artísticas ou não, falam esta escrita tensa, em sua face dramática e atual de seu 

processo inclusivo. 

 

 

A face emblemática da poesia. 
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 O poema ―Soneto‖, por exemplo, exibe a face emblemática da poesia de 

Antunes. Ao desenrolarem-se os três textos de forma simultânea, em um mesmo espaço, 

essa escrita enfatiza o seu caráter enigmático, se se observar à busca de significados 

isoladamente. Todavia, essa superposição ótica e sonora procura resguardar a forma 

petrarquiana e uma marcação rítmica que lembra, instintivamente, a melodia dos 

decassílabos, além de sugerir as seguintes construções poéticas: 

 

 

―o mal estar que exala quem discorda  

por que não sente quase ou não entende 

concorda bem com o de quem assente 

sem romper a casca e não acorda. 

 



 98 

O ar que ostento pelo espelho 

Será o que bafejo em minha cara 

Mas entre ar e ar há um Saara 

Que escoa pelo centro do aparelho 

 

Expulsando ares com areias 

Muitos grãos pra serem um segundo 

Só não existe ar dentro das idéias 

 

No ar todos os ares estão juntos 

O ar de cima veio lá do fundo  

E ar é mesmo ar em par ao profundo‖ 

 

 

―O ar que me falta quando anseio 

recheia talvez outro peito pleno 

o ar que me sustenta quando flano 

não impede a queda de outro seio 

 

somente se distar de estar diferente 

distrai a sua mente da derrota 

distante como diante de uma porta 

destrói na letra preta o branco ausente 

 

a vida do sentido o incomoda 



 99 

vigor de ponta a ponta da serpente 

que o branco ovo a cada dia lota. 

 

Suporta, não se importa ou então mente, 

Não compreende o que o prende à borda 

O ouro da palavra, um acidente.‖ 

 

 

 

―inspirado como um boi no pasto 

inspirado bem alimentado e casto 

inspirado como um boi sem saco 

pacato capado sem pecado 

 

como um boi mascando seu amido 

tudo lindo e semi-adormecido 

som macio e gosto colorido 

e o vazio lotado de infinito 

 

inspirado e gordo como gado 

carne fresca recheando o couro 

com um olho para cada lado 

 

inspirado como nenhum touro 

inspirado como um boi sem saco           
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esperando amor no matadouro‖ 

   

 

 Esta leitura, que interfere diretamente na composição poética de Antunes, vem 

confirmar a expressão plural dessa poesia que se realiza em um mesmo plano de 

consistência, o que gera um efeito ruidoso, sincopado. Há um processo em andamento 

nessa tessitura que é dado pelo transpassar entre os três objetos-sonetos, cada qual serve 

como suporte e ponto de fuga para os outros, em um movimento ininterrupto e 

intermitente que sabota a significação das quatro resultantes — os três sonetos e o 

conjunto em ação. 

 Pode-se afirmar que cada texto guarda a sua especificidade como potência aberta 

à intervenção dos outros. Por outro lado, esse aspecto particular, individual, é a força 

catalisadora da ação adicional operada nessa poesia. O que aparenta ser um ornamento 

posto em relevo está como uma máquina textual que funciona com seu moto-contínuo 

trânsito, em um circuito que se auto-alimenta. 

 A poesia faz-se plural em sua apresentação singular. Tal como uma rasura de 

aparência grotesca, ela afirma o esquema fundamental do soneto clássico, no qual se 

percebe em suas linhas sinuosas o vazio da existência, posto em potência elevada ao 

infinito; a valorização do acaso que constrói sentidos; e a incapacidade diante do existir. 

Essas qualidades direcionam a leitura para um espaço subjetivo, elaborado à maneira de 

um achatamento que se apresenta em uma única superfície.  

 É nesse abalroar de escritos, significações e esquemas que se pode ressaltar o 

caráter de construção da subjetividade. Não há uma profundidade a ser trazida para a 

superfície, há dobras que, percorridas pelo olhar, pela leitura, falam os seus aspectos 

(sub) térreos.  
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 Neste sentido, verifica-se uma quebra no ritmo veloz que esta poesia insinua, 

pois, para se constituir o subjetivo, através do verbal, é preciso percorrer os espaços de 

interseção, de coabitação, instituindo um processo significativo individual. Isto, por um 

lado, revela a operação telemática utilizada na elaboração do texto: a sobreposição da 

escrita convertida em imagens. Por outro, obriga o leitor a ser um escritor de segunda 

mão, sentenciando-o a recriar uma tessitura percorrida pelo outro. 

 No primeiro caso, os três poemas dão-se como imagem, isto é, enfatiza-se o seu 

aspecto visual de objeto inteiro em si. A poesia ganha ares informáticos que podem 

servir para dinamizar o seu desempenho em qualquer suporte. A espacialização 

implicada nesse complexo de meios que se combinam para a obtenção de certo 

resultado poético traduz o grau de imbricação entre o verbal, o visual e o sonoro.   

 O conjunto dos traços particulares ópticos evidenciados aqui aponta para um 

horizonte no qual a leitura/observação está em franco diálogo com as experiências 

daquele leitor/público concebido pelo texto. O verbal e o sonoro deixam de ter a 

primazia na construção da leitura para conjugar com o visual essa responsabilidade 

significativa. A visibilidade desencadeada nesse processo é ambígua e evidencia a face 

do sensível sutilizada pelo som e pela grafia. A poesia apresenta um imaginário rico, 

fruto dos processos subjetivos, lingüísticos e sensíveis. 

 No segundo caso, a recriação da escrita apresenta uma face solitária e obsessiva 

daquele que a faz. Sem a garantia de sucesso na empreitada, o leitor/escritor se lança em 

uma aventura que se aproxima da postura de um tradutor, de um escritor que se apropria 

do texto de outro para reescrevê-lo em outra língua. Contudo, neste poema, a recriação 

se dá na própria língua do texto original. Faz-se permanente a ambivalência do ato 

tradutor (Arrojo, 1993, p.162), a saber, a busca de um grau máximo de fidelidade e de 

não visibilidade e, também, o apropriar-se da escrita do outro.  
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 O que marca um deslocamento diante desta postura de tradução é o sentimento 

de realização sem a culpa da dívida, pois há uma reafirmação da autoria através dessa 

coabitação criativa. E, também, pode-se pensar no aparecimento daquele que lê, uma 

vez que sua ação conduzirá a percepção do ―Soneto‖ para um lugar privilegiado, no 

qual sua intervenção se torna imprescindível porque visível. 

 Essa poesia cheia de potências, dobras e pontos de fuga se mostra como um 

secreto arabesco que, ironicamente, está ao alcance do arbitrário, do mistério, do 

obscuro, com toda a sua carga de construto solapador. Ao mesmo tempo, ela se deixa 

percorrer como um exercício racionalizado do pensamento, como o desvelamento de um 

processo lúdico que origina o poético a partir de um conjunto de relevos ornamentais. O 

emblemático está aí, face a face com o olho, com o olhar, em um movimento de 

transfiguração das coisas em aparência (Baudrillard, 1991, p.134), uma visibilidade 

construída na sedução. 

  

 

A ruína como força criadora. 
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 A fragmentação é o corpo do poema ―Ar‖: pedaços de escritos, de diferentes 

tipos de publicações. Restos de construções culturais sem referências morais ou legais, 

apenas índices persistentes de um espaço-tempo outro, incerto, os quais demonstram a 

resistência desses traços em relação às respectivas origens. O que implica uma privação 

contextual, ou mesmo um extraviar-se de seu caráter utilitário, sua significação, seu 

sentido. Isto faz pensar em um movimento de ruptura extrema que resulta em uma perda 

de credibilidade, em uma desvalorização do material observado. 

 A falta que está anunciada na poesia coloca a questão da rarefação da referência. 

Ao constituir-se de sobras desarticuladas, tem-se uma ausência de identidade instaurada 

e uma formação de outro signo. Ambos transformam-se em um objeto textual completo. 

Isto é, ao se partir e se perder de sua totalidade, a fração de material verbal ganha 

existência própria, passando a significar a si mesma como parte que resta de outra obra, 

anterior.  

 Assim, o que era um rompimento de um todo se metamorfoseia em um todo em 

si, instaurando um novo grau de textualidade por meio de sua forma atual. O corte 
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inicial opera um deslocamento formal e semântico, impulsionando a trama para uma 

condição posterior na qual se estabelece o processo de legibilidade. Na poesia, toda e 

qualquer porção desenvolve uma potência de sentido, o que faz pensar em um processo 

de extravasamento de seus limites primeiros, para se estabelecer um plano de expressão 

redimensionado com os seus pares dialogais. 

 Dessa maneira, deve-se pensar com mais acuidade esse jogo de índices. Essa 

perturbação de uma série de ordens olvidadas faz surgir uma agitação que desfigura a 

superfície de múltiplas aparições verbais, para que se veja construir três vocábulos: 

―Máscara‖, ―Ar‖ e ―Rasgará‖. Observando-se no vídeo, pode-se afirmar que o primeiro 

liga-se ao movimento de ascensão; o segundo, ao de clímax; e o terceiro, ao de queda.  

 Esse sistema transforma-se por meio de uma modificação do lugar ocupado por 

um fragmento na ordenação da superfície dos elementos, insinuando uma ação de 

retorno sobre si mesmo, isto é, os escombros dão origem a uma face fabricada, artificial, 

que em certo espaço de tempo se revela como essencial, quebrando-se em uma 

inclinação natural ao movimento de catarse. Ao experimentar o deslizamento em sua 

extensão, mostra-se a condição multifacetada que o constrói, além da mão do poeta que 

age sobre essa organização pseudo-aleatória. 

 Também, parece-me que esse retorno acontece em termos absolutos, uma vez 

que a queda implica uma reordenação, uma nova alteração no corpo de traços culturais 

na tessitura multifacetada. Esta operação edifica um novo mapa, sem jamais fabricar um 

todo, pois sempre predominará o turvamento, a desfiguração, o transtorno. Sendo assim, 

pode-se dizer que esse processo faz interagir partículas de naturezas semelhantes, 

diferentes e opostas, tendo como resultantes o aniquilamento de seus objetivos e 

funções primeiros para que se possa transformá-los em uma potência aberta de sentido. 
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 O poético enfatiza a própria materialidade para fundar um estado criativo no 

qual não interessa a origem ou a utilidade. A partir do descartável, do reciclável, 

constrói-se uma linguagem que põe em crise a noção de supérfluo, uma vez que os 

restos de um sistema significante podem estabelecer outro conjunto de elementos, 

materiais ou conceituais, entre os quais se podem encontrar ou definir alguma relação. 

A poesia relaciona suas partes para alcançar o grau máximo em seu dizer-se. Ela 

apresenta a si em seu versar espiralado, constituindo um universo próprio, sem começo 

ou fim, intermediária, mediadora, em seu fluxo contínuo. 

 A produção dessa abertura pelo ato de criação demonstra uma habilidade 

artística ímpar para lidar com modelagens diversas. Essa aptidão evidencia o processo 

de metamorfose da natureza da ruína em algo que pode ser lido, algo que pode ser 

recebido como história. Portanto, pode-se afirmar que a história dá-se como o próprio 

cenário de escombros, enfatizando o trânsito como um vetor fundamental para se 

garantir a liberdade de construção de sentidos enquanto uma potência que se dirige para 

múltiplos planos de expressão. 

 Como a noção de dupla distância (Didi-Huberman, 1998, p.147), essa tessitura 

evidencia um lugar oferecido em seu grau mínimo, enunciador de uma eficácia do estar 

aí como um vazio, um objeto de perda. Apresentando-se como um corpo de destroços, 

também, revela-se tal qual aquele que nos olha como o nada, o processo mesmo da falta 

em ação. Esse movimento de corpos relaciona-se a uma força produtora da condição 

poética no aberto das sucessões de estados ou de mudanças. 

 Esse modo de estar da poesia encontra no vocábulo ―Ar‖ a maneira ambígua de 

se constituir enquanto incompletude. Por um lado, dá-se como algo fluido, que envolve 

tudo o que se aproxima de seu espaço e, ao mesmo tempo, conforma-se ao lugar que o 
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limita, porque gasoso. Isto implica um movimento que aponta para o infinito, pois tanto 

pode se expandir quanto pode se comprimir sem uma linha de demarcação prévia.  

 Essa marca de extensão revela a necessidade de uma força outra para que se 

possa, na interação com esse tecido, percebê-lo enquanto elemento fugaz. O olhar 

desempenha o papel de uma força delimitadora que apreende a escrita em seu gesto 

móvel, fenda de si mesma a escapar sempre, buscando um lugar no qual possa se 

expandir indefinidamente. Ao se esvaecer toca o absoluto da linguagem apresentando o 

apagamento como algo palpável. 

 Por outro lado, está como parte de outro plano, de um sistema significador. 

Assim, pode-se dizer que os termos ―Máscara‖ e ―Rasgará‖ estão compostos pelo 

signo ―Ar‖, como uma ligação entre as sílabas poéticas, instauradoras desse espaço 

fluido. Esta relação imprime a carga semântica deste nas outras palavras, fazendo-lhes 

um fendimento, pelo qual tudo pode vir a escapar. 

 ―Máscara‖ traz o tópos do ridículo, da comédia, assim como do demoníaco, ou 

do filtro que apresenta o formato a ser utilizado pelos meios informatizados. Este largo 

campo semântico evidencia a sua predisposição para a cena, seja ela guiada pelo riso ou 

pela tragédia. Esta cena nos dá a sua ação tensa, fantasiosa, fluxo que habita o 

imaginário teatral da poesia. Em sua face de palavra-filtro desempenha uma seqüência 

lógica usada para selecionar ou modificar um conjunto, por meio de operações de 

conjunção ou de disjunção. Isto enfatiza a presença de várias camadas de superfícies 

existentes no ser ou no objeto com o qual se conecta.  

 ―Rasgará‖ conduz à idéia de uma cisão, um rompimento que leva a destruição, 

ou de uma abertura, de um alargamento daquele que está rasgado e, também, passar 

para o outro lado de, através ou por cima, transpondo o espaço no qual se opera esse ato 
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(Ferreira, 2001). O que chama a atenção para o caráter de renovação, de transformação 

do ser ou do objeto que desencadeia esta ação sobre si mesmo.  

 Há uma capacidade que apresenta características marcadamente distintas das 

estabelecidas, deslocando o campo semântico para um fora do sistema do qual 

participava. ―Rasgará‖, em sua potência, exala vigor do voltar-se sobre si ao apresentar 

espelhada a palavra ―Ar‖ em seu início. Assim como em seu final, onde parece abrir-se 

para um horizonte espiralado, num movimento que tende para o irrestrito. 

 Ambos os termos estão comprometidos com o deslizamento de significações 

sobre si mesmos, uma vez que se constituem enquanto escrita poética. O primeiro 

guarda em seu exprimir emblemático uma diversidade espacial que revelam as suas 

dobras; o segundo, sob o signo da ruína, modifica o anterior transpassando-lhe de 

infinito, do absoluto no qual se arremessa a poesia.  

 E ligados por ―Ar‖, constituem uma imagem descentrada, imagem transversal 

para a tessitura. Desenvolvendo um movimento catártico, de efeito purificador do ato de 

aniquilamento dos suportes verbais e seus respectivos sistemas lógicos de comunicação. 

Esta situação dramática, de extrema intensidade e violência para com o verbal ― este 

posto como resto ― trazem à tona os sentimentos de terror e vertigem, proporcionando 

certo alívio, ao se verificar o estabelecimento do poético em outra ordem, outro sistema. 

 Em verdade, o que poderia se estabelecer como uma queda, uma derrocada da 

criatividade artística, porque de segunda mão, velha, descartável, escombro, lixo, 

apresenta-se como uma possibilidade de vitalização do poético. Os restos culturais são 

retirados do esquecimento, do abandono, para se inscreverem como espaço vigoroso do 

artístico, que desnuda as dobras e redobras da escrita como uma fala do que se faz aí. A 

poesia emerge das sobras, ignorando conceitos de originalidade, pureza, impureza, 

novidade, cotidiano, sublimação.  
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 Essa poesia sem voz configura um estado de desapossamento do eu que apenas 

se insinua como aquele que manipula e orquestra a expressão poética. Parece haver uma 

presença ética neste texto, a de se pensar a escrita para além ou aquém de suas 

máscaras, insuflá-la de ar para que possa ser lida sem compromissos prévios. Falo 

melhor, abordar seus elementos levando em conta sua substância, isto é, seus aspectos 

acústicos e articulatórios, e não seu funcionamento dentro de um sistema específico de 

unidades distintivas dotadas de significado. 

 O poético coloca a crise de valores referenciais por meio de seu exprimir. 

Parafraseando Deleuze (1992), ele parte-se e não pára de se fissurar. É híbrido, não 

apaga a diferença de natureza, nem a ultrapassa, empenhando-se com força para se 

instalar na própria diferença, como um movimento perpétuo. Torna-se importante 

ressaltar que a distinção da poesia se dá sobre ela mesma e não sobre outra maneira de 

ser da escrita.  

 Assim, ela se faz fugidia, volátil, e presente a partir de sua apresentação vitalícia, 

excessiva, que transborda sobre seus próprios limites. Estes, esgarçados pelo fazer da 

escrita, tendem para uma condição de uma seqüência de estados de um plano que se 

transforma. Eis a ruína em sua essência — na palavra que se abre; na letra que se move 

para constituir as dobras da poesia — uma mutação irrevogável que se dirige para todas 

as direções, apoiada em sua própria extensão elástica, plástica, poética. 
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O poético urbano. 

 

 

 

 

 O poema ―Wherever‖ apresenta a cidade como uma fotografia aérea: algo 

distante, recortado pela escolha do olhar, algo complexo — pois indecifrável; e simples 
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— uma vez que fora generalizado como um meio urbano. Neste texto, os detalhes que 

poderiam revelar as qualificações e as quantificações precisas acabam por conduzir a 

leitura para uma percepção difusa. Essa perda de nitidez deve-se a uma valorização do 

apreender do conjunto citadino, o que multiplicou o número de informações registradas, 

tendo como resultado um conhecimento apenas dos traços marcantes desse meio. 

 Também, o discernimento do todo está comprometido, porque não há precisão 

de nenhuma categoria assinalada, bem como o corpo da cidade transborda os limites 

determinados pela fotografia. Isto significa dizer que o urbano, conceitual e fisicamente, 

coloca-se como um espaço que transcende uma apreensão puramente tecnológica. Seja 

pelo excesso de detalhes, ou pelo seu desenvolvimento extraordinário e caótico.  

 Assim como a fotografia e o mapa revolucionaram o olhar sobre a cidade, até o 

início do século XX (Benjamin, 2000), agora, a cinematografia, conjugada com as 

tecnologias computacionais, instauram uma concepção renovada do conhecimento que 

põe em movimento contínuo e aberto todas as expressões humanas possíveis: a cidade 

mostra-se como um complexo tecnológico amplo. 

 Nessa urbe, a identidade é uma arquitetura alegórica que traz em sua efígie a 

fragmentação dos meios sociais e particulares, nos quais as similitudes, os 

deslocamentos e as diferenças convivem em uma expressão dirigida para o absoluto 

vertiginoso. Tudo está à mostra no aqui agora, gerando uma sensação de liberdade de 

escolha, que tende para uma transformação do espaço físico por meio da projeção 

especular produzida pelo vídeo. 

 Mais que o espelhamento do asfalto de suas vias, ou os envidraçamentos 

internos e externos às edificações, o que fundamenta o caráter intelectual desse lugar é o 

olhar mecânico das câmeras. O urbano passa a ser ―uma articulação de signos que 

compõem uma identidade social e culturalmente construída‖ (Pesavento, 1999), através 
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da qual se pode inscrever sua face emblemática. Através de seus reflexos turvos e 

desalinhados, verifica-se a crise de um espaço contínuo e homogêneo, herdeiro da 

geometria arcaica, em benefício da relatividade de um espaço descontínuo e 

heterogêneo, em que as partes, as frações tornam-se novamente essenciais (Virilio, 

1993). 

 Segundo Benjamin (2000), o rio Sena seria o grande e sempre desperto espelho 

da megalópole, onde se fabricariam sólidas construções e seus sonhos de nuvens como 

se fossem imagens que o rio em seu fluxo perene fragmentaria em mil pedaços. As suas 

águas, por séculos, representaram o seu espaço de fruição. Em ―Wherever‖, o fluxo 

pode ser visto no movimento que emana do suporte urbano, em um processo de fusão 

com a voz em off. A cidade matriz não está na geografia, ela é conceito, paradigma 

universal. Enfatizado pelos sentidos da visão e da audição, este ambiente revela seu 

novo espaço de fruição: o telemático. 

 A urbe, sob esse olhar eletromecânico, salienta seu aspecto teatralizado: 

apresenta-se como um conjunto de cenários móveis, seus demais efeitos e/ou 

dispositivos mecânicos, visuais e sonoros. Cena a cena, ela desenreda um esquema 

fabular, tanto em seu sentido de ficção, quanto em seu sentido de maravilhoso. Assim, 

fica expressada a sua vontade cosmogônica, o seu desejo de constituir, de ordenar e de 

estruturar o universo que é o próprio meio urbano. O poder emana desse local e para ele 

converge.  

 Todavia, tudo nesse mundo está em movimento, implicando uma ação de 

dobrar-se e desdobrar-se permanente. Isto pode ser verificado ao se observar o jogo 

instaurado pelos termos ―Nowhere‖, ―Wherever‖ e ―Everywhere‖. A questão da origem 

deixa de ter sentido, uma vez que os lugares fazem dançar todos os seus índices. Com 

isto, perde-se a força motriz de uma história linear, para se valorizar o feixe de 
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possibilidades interpretativas refletidas, refratadas e virtualizadas pelos deslocamentos 

inatos à cidade. 

 A esfera urbana eterniza-se em uma múltipla conjugação caótica de peças com o 

fim de movimentar seu maquinismo eletromecânico. E se o espaço do agora é o que faz 

predominar as forças nesse ambiente, o fragmento torna-se se exprimir mais comum e 

angustiante verificável nessa localidade. Este se dá de tantas maneiras quantas forem às 

combinações de seres e máquinas. Isto aponta para a multiplicidade de vozes que edifica 

e implode, em todos os sentidos, em todas as direções, a cidade presentificada como 

discurso. 

 Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que o espaço fabricado na urbe não diz 

respeito aos aspectos concretos, como os estudos urbanísticos e arquiteturais poderiam 

entender. Sobretudo, está relacionado aos efeitos que produzem um abalo nas 

percepções do tempo, das distâncias e do urbano. A cidade, aqui, é tão azul como o 

planeta Terra sendo visto do espaço sideral. Isto faz pensar em uma apresentação 

globalizada dessa imagem, que faria da metrópole um plano onde se poderiam situar 

todos os outros lugares possíveis. O que fisicamente é impossível realiza-se como um 

fluxo pleno de potência significativa e de exercício direcionado para o infinito. 

 Ainda sob esta óptica, a urbe contemporânea ignora a idéia de nação, indicando 

a crise desse conceito, intensificando a predominância do imaginário sobre a realidade. 

E coloca em destaque o problema do foco. O ponto de vista passa, necessariamente, 

pela escolha, neste caso, do poeta e a sensibilidade de sua lente artificial. Essa 

combinação entre o humano e a máquina conduz para um entrelugar, nele não se pode 

garantir nenhum juízo de valor como certeza absoluta. Tudo está descentrado, inclusive 

o eu que se apresenta através desse olhar. Um híbrido eu de biologia e eletrônica, uma 

figuração de um ser inexistente, mas que se apresenta no momento da enunciação. 
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 Sob a perspectiva da incerteza, pode-se percorrer ―Se não Se‖, poema que 

transita pela face urbana do lúdico. Aludindo ao jogo do caça-níquel, popular nos meios 
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citadinos, essa tessitura estabelece uma abertura para si mesma, na medida em que soma 

soluções da pesquisa formal a elementos aleatórios ou arbitrários que contribuem para a 

criação poética (Ávila, 1980, p.35). Nessa série que forma uma expressão — ―seperde / 

senãoseganha / sepede / senãoseganha / seperdesenãoseacha / procura / senãoseacha / 

seperde / senãosegura / seprende / senãosegura / seperde / senãoseganha / sepede‖ — 

demonstra-se um grau acentuado de consciência sobre a potência da poesia. 

 Com o girar sobre os vários eixos oblíquos, que não são paralelos entre si, mas 

demarca uma superfície na qual se encontram através do movimento, as letras do 

alfabeto instauram uma sucessão aleatória, que se detém para formar o modo, o 

maquinismo, revelando a intensidade do que está aí apresentado. Contudo, a condição 

que se faz presente pelo jogo é a de perda. Ela permeia o se dar dos anseios de pedir, de 

procurar e de prender. Para além do esvaziamento que provoca o desejo, pode-se 

afirmar que os termos que se formam para dizer as vontades relacionam-se, também, 

como variações aliterantes e assonantes do perder. 

 Mais do que uma casualidade posta pelo jogo, o que se pode ver é o manuseio da 

estrutura do aparelho eletrônico caça-níquel como inspirador de um suporte para a fala 

poética. O ganhar, o achar e o segurar, índices do que se quer, funda-se pela 

transitoriedade instaurada por esta consciência criadora. Nada escapa à noção de 

efemeridade que se faz presente no movimentar-se das letras e, principalmente, no fixar-

se das mesmas, enfatizando o estado de privação, de ruína que perpassa essa poética 

máquina desejante. 

 As letras abundam por todo o espaço, provocando o ato de leitura como única 

maneira de se interagir com esse universo. Isto dá a entender um mundo formado pela 

linguagem, no qual a perda de velocidade conduz as letras para uma estabilização 

transitória, em um dado plano, que permite a instauração do sentido. Este ―faz existir o 
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que exprime e, pura insistência, se faz desde então existir no que o exprime‖ (Deleuze, 

2000, p.171). A poesia se estabelece na expressão e aponta para a própria temporalidade 

como um caráter essencial. 

 Ao se constituir sob a série do instável, seja pelo caótico firmado pelo 

movimento das letras, seja pela inércia transitória que promove o signo da perda, deve-

se pensar em um tempo que atua sobre o presente como o que é excessivo no 

acontecimento, aquilo que só pode se realizar frente a sua ruína. Este tempo do agora 

traz toda a potência do efêmero, impossibilidade que se deixa perceber pela sucessão 

ininterrupta de presentes formadores de um tecido material. A escrita se faz pelos 

efeitos deslizantes de superfície, plano de consistência no qual é possível desenvolver a 

legibilidade do poético.  

 Há uma ausência de limites colocada por esse deslocamento infindo que opera 

um transtorno, uma modificação do urbano. E apresenta-o como um processo movediço, 

pronto para soçobrar a cada momento, desvelando sua aptidão para se edificar 

eternamente. A especificidade de ruína, perpetrada pelo lúdico, é a força que impulsiona 

esse complexo citadino para uma exterioridade que estabelece o estado poético. 

 É neste lá que a poesia fala a si mesma e é capaz de dizer o outro. Na distância 

labiríntica promulgada por Cronos, a escrita constitui os sentidos potenciais sem a 

necessidade de se estabelecer, de imediato, uma representação. Essa tessitura toca o seu 

extremo em um gesto que é último e primeiro simultaneamente, tomando para si a 

condição de objeto e sujeito de sua fala. 
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Algorritmos: infopoemas, o ponto luminoso e a hiperescrita. 
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Algorritmos: infopoemas, o ponto luminoso e a hiperescrita. 

 

 

 Ao se deparar com o livro de Melo e Castro, o leitor encontra o neologismo 

algorritmo. Este o remete para o universo racional físico-matemático da computação e, 

também, para o universo da música, por meio dos sons que se apresentam com certa 

regularidade. Em verdade, têm-se aqui dois tipos de itinerários, o primeiro serve como 

um percurso fixo que deve ser utilizado de acordo com os seus limites; e o segundo 

aponta para um tipo de ação que deve ser compreendida como os movimentos 

formadores de uma assinatura vibrátil. 

 Em ambos os casos, podem-se perceber a presença de fortes indícios para a 

construção de sentido, seja ele qual for. Essa apreensão primeira parece revelar um 

sistema cheio de possibilidades significantes que se dirigem para uma linguagem 

objetiva, direta, clara, coesa e coerente. Uma linguagem que se empenharia em tramar 

os percursos rítmicos, musicais, com seus pares físico-matemáticos, uma nova música 

das esferas, uma música dos nanopulsos elétricos. 

 Todavia, essa poesia, que utiliza hardware e software como ferramenta e 

suporte, tem o diferencial do ato criador humano por suas vias, uma vez que, por um 

lado, evidencia-se pela realização da própria tecnologia, um produto humano, por 

excelência, e, por outro, se expressa pela desenvoltura artística da poesia, também, uma 

construção humana. Por mais que se queira reconhecer certa distância entre a atividade 

da máquina e o olhar do homem, ainda não se chegou a ponto de se apagar 

completamente a presença do segundo nas ações do primeiro. Em outras palavras, as 

expressões tecnológicas e artísticas só afirmam a face humana, seja de maneira direta ou 

indireta. 
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 Dito isto, pode-se compreender melhor as relações poéticas na escrita de Castro 

como deslocamentos sucessivos do sujeito, da imagem, da linguagem e, por 

conseguinte, da poesia. Os textos convergem para uma postura transgressora, 

apresentando os efeitos estéticos possíveis de serem lidos como uma abertura, um 

transbordar-se para além dos limites dessas categorias. Assim, sua escrita aponta para 

um exercício vigoroso e fluido da expressão poética. 

 

 

A poesia como linguagem luminosa. 

 

 

 

 Ao se observar o poema ―Urdidura‖ se pode verificar a preocupação com a 

visualidade da tessitura. Este aspecto imagético reforça alguns traços dessa poética que 

se faz de luz em sua espacialização dos componentes do texto, ressaltando as variações 
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dos planos nos quais se apresentam as suas múltiplas direções nas quais se fixam suas 

palavras e riscos, a nitidez com que se mostram suas imagens. Estas marcas da escrita 

colocam-na à margem daquela que se pauta pela linearidade seqüencial da versificação. 

 O título já antecipa um procedimento comum a qualquer texto, seja de qual 

natureza for, o colocar-se como enredo, como trama. Por outra via, esse poema 

resguarda em si, simultaneamente, a possibilidade de se ler a escrita como o suporte da 

trama, como um lugar de passagem do conjunto dos acontecimentos encadeados que 

formam a ação de uma obra. Portanto, ao enredo e o como ele se constitui, soma-se a 

face coletiva da reunião de elementos entre os quais se estabelecem operações e 

relações que lhes caracterizam como um domínio. 

 Mas, a urdidura é feita ―de luz‖, redimensionando seus campos de atuação para 

um espaço iluminado no qual prevalece o efêmero em seus volteios. Essa iluminação 

que é o texto transitório parece algo paradoxal, uma vez que elucida aquele que está por 

se transformar, se findar, porque dinâmico em uma velocidade nem sempre perceptível, 

mas presente. Essa iluminação fixa a consciência do movimento dirigido para a falência 

que os corpos, e dentre eles os textos, apresentam ao se mostrarem em meio à própria 

metamorfose. Esse dizer o estado de mutação tanto afirma o que ainda está como ser 

presente, quanto fala a sua condição de passado, sua condição de um estar para o nada 

anunciado pelo porvir. Há tanto de agora quanto de futuro nessa escrita, tornando-a 

imagem de si mesma. 

 E, enquanto enuncia a própria imagem, essa poesia apresenta a sua verdade 

como ―ilusões, das quais se esqueceu que o são, metáforas que se tornaram gastas e sem 

força sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só entram em consideração 

como metal, não como moeda‖ (Nietzsche, 1999, p. 57). Essa materialidade é o que 

resta a uma escrita pronunciadora de suas próprias qualidades, de suas condições. O 
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exprimir do que pode vir a ser compreendido como texto poético está posto às claras, 

sob a luz da expressão como um lugar de trânsito, de ligação entre este que irá deixar de 

ser e aquele que será, entre este que está por ruir e aquele que daí se construirá. 

 A apresentação gráfica do poema corrobora tais movimentos ao se dar com um 

grau de nitidez difuso, no qual prevalece a sugestão da palavra através de semitons 

cinza, como se ela pudesse se desmanchar a qualquer momento. Os fragmentos não 

reconhecíveis indicam certa opacidade dos vocábulos. A aproximação gráfica entre a 

palavra e o traço faz parecer que ambos interagem para a construção do tecido legível 

ao apontarem as direções que servem como elementos de ligação entre os outros 

vocábulos, em outros dizeres, o traço e a palavra estão como signos nessa tessitura 

sinuosa gráfica e semanticamente. 

 Como já foi mencionado, também há uma corporificação do aberto, próprio da 

constituição poética. Aqui, ―urdidura‖ faz jus à significação de intervalo apto a receber 

a trama, pois, tal qual um plano, apresenta-se habilitada para estar na condição poética. 

Nesse sentido, modificada pela condição de ―luz‖, dá-se como a radiação 

eletromagnética provocadora, neste caso, de sensações visuais. A poesia é esta 

transcodificação de energia que percorre um circuito fechado, no qual imprime uma 

memória de sua presença como um [1] ou de sua ausência como zero [0] para tecer uma 

rede macroscópica capaz de sustentar as significações. 

 A poesia se apresenta como originária de uma lógica binária, denunciando suas 

operações algorítmicas, isto é, os processos pelos quais se descrevem ―um conjunto de 

comandos que, obedecidos, resultam em uma sucessão finita de ações‖ (Farrer, 1999, p. 

14). Entretanto, deve-se lembrar, com o texto, que a ―urdidura / de luz / ... [está de] 

passagem‖; ela é apenas um meio que se deixa ver em nível de seus processos de 
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criação e apresentação. O poético é o meio de si mesmo e o diz como uma escrita em 

estado de fluxo luminoso.  

 Assim, pode-se perceber a natureza singular dessa composição, uma vez que sua 

mínima parte não é mais a sílaba ou a letra, ela é o picture element ou, como o é 

chamado vulgarmente, o pixel. Da dimensão dessa unidade gráfica é que depende a 

resolução da imagem. Isto faz pensar na importância que adquire o aspecto gráfico da 

linguagem verbal, pois, a partir dele é que se identificará o poético como o lugar de 

agenciamento de imagens originariamente pertencentes a linguagens diferentes. Desta 

maneira, o traço exibe a mesma unidade mínima que a palavra: o ponto luminoso. 

 Essa potência irradiada, emitida por uma fonte de ondas eletromagnéticas, está 

em um movimento repetitivo que garante sua visibilidade ótica e, por conseguinte, 

semântica. Esse estar em trânsito evidencia sua face reprogramável, acentuando sua 

dimensão passageira, mutável, como também o seu lado infinitesimal, além da sua 

possibilidade de tratar como equivalentes às linguagens visuais e verbais. A 

sinuosidade, atribuída às ondas dos campos elétricos, ganha a superfície da página como 

a ondulação na qual se apresenta a poesia. Percebe-se nisso um dizer os seus próprios 

meios de produção, o que faz o poema voltar-se sobre si mesmo, lembrando a 

proposição primeira do verso. 

 

 



 122 

 A proposta da associação das linguagens visual e verbal ganha mais força ao se 

observar o poema ―o risco‖, que aborda exatamente esse tema. Apresentando-se com a 

forma de uma cruz imperfeita, diagonal, mas intensamente sugerida, o texto enuncia a 

dupla face da palavra risco: ―perigo‖ e ―traço‖, constituindo o campo de atuação virtual 

para o ato de percepção do tecido poético. A poesia exercita a sua potência 

metalingüística como um percurso que apresenta a própria materialidade em um 

movimento de abertura, de fendimento de si mesma, prenunciando um estado dramático 

de perda ou de ganho que conduz a escrita para um espaço de tensão. 

 A força do resecare, direção expressa pelo texto, aparece sob o estigma do 

temor, da gravidade, da circunstância que inspira cuidado porque expõe a proximidade 

da falência e do sucesso. Ambos implicam a mudança, a transformação, e anunciam um 

porvir abissal e inominável. A poesia diz esse lugar, melhor, faz-se esse plano habitado 

pelo ―u(v)ivo vivente‖, por ―todos‖, impregnando-os com a ação que se dirige para esse 

fora ignorado, mas aparente. 

 O poético diz o que se sabe e não se pode dizer, pois a experiência só alcança o 

limiar do ―risco‖. O depois será o não risco, sempre adiado para um estado de Aion, em 

uma direção impossível de se determinar, porque caminho não pisado, não 

experimentado. O poético fala o clímax de um se lançar para o nada, para o impalpável. 

Isto intensifica a expressão artística, ao mesmo tempo em que sugere certa emotividade 

instalada na expectativa criada pela tessitura. 

 Há um trabalho gráfico que enfatiza na imagem poética os seus aspectos de linha 

e de superfície. No primeiro, verificam-se nas palavras os movimentos sinuosos e os 

retilíneos, ambos procurando demonstrar certa ação de profundidade como se houvesse 

uma distância maior entre as partes maiores e as partes menores dos vocábulos do 

poema. Todavia, eles se apresentam no mesmo plano o que desnuda o caráter ilusório 
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do traçado dessa escrita. Simular ganha uma energia ímpar para a expressão poética, 

provocando um desfecho que envolve um jogo de aparência cativante, dirigindo o olhar 

do receptor para o espaço imaginário da sedução, no qual se estabelece à lei da 

indeterminação entre quem seduz e quem é seduzido. Aqui, há uma alternância, um 

deslocamento ininterrupto, instaurador do poético enquanto lugar de prazer estético. 

 Por outro lado, a linha reforça a gama gestual da composição dos tipos gráficos 

em suas direções e espessuras dadas. E, nesse impulso de registro e memória de certa 

individualidade humana mora um paradoxo: a mão do homem não gerou essa grafia, a 

não ser como uma transcodificação artificial, realizada por uma máquina e seus 

dispositivos de leitura de eletricidade. Essa linha luminosa ínfima em sua aparência é 

modificada em algo perceptível ao olhar como uma escrita poética. Essa energia física 

passa por um processo de utilização racional e ganha um novo visual, uma nova 

aparência que lhe acrescenta uma potência de sensibilidade única, desterritorializando 

as suas funções naturais e/ou produtivas em prol de um se exprimir criativo. 

 Já no aspecto de superfície, podem-se perceber dois grandes movimentos: um 

que torce as palavras em uma forma curvilínea e outro que as coloca em estado de fuga, 

enviesadas em uma condição diagonal. A variação no arredondamento das palavras 

evidencia os diversos planos que estas constituem, expressando uma ação de 

confluência em um espaço de encontro, de conexão desses lugares verbais que se dão 

entre o côncavo e o convexo.  

 A expressão ―o risco‖ e o termo ―todos‖ insinuam um ponto de convergência 

próximo ao centro do poema. A primeira, cuja escrita é menos elevada em sua borda da 

esquerda e maior na da direita, apresenta-se em uma ação côncava, com uma leve torção 

das letras; já, no segundo caso, o do vocábulo ―todos‖, dá-se em uma evolução convexa, 

também com uma modificação circular em sua grafia. Ambos incutem o conhecimento 
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de um arco aberto em sua extremidade esquerda, desvelando uma dobra elíptica do 

plano das sinuosas e que pode ser identificada com uma ondulação. 

 Esse efeito de ondas repercute por toda a tessitura, uma vez que abrange ao 

título, que também faz parte da cena poética, e ao pronome indefinido que abarca a 

imagem completa dessa poesia. A sua matéria se expressa em dobras, cordas ou molas 

constituídas sobre uma tela branca, uma página opaca, apresentando um conhecimento 

que passa ao ato sob as solicitações dessa substância (Deleuze, 1991, p. 14) que se 

realiza no espaço artístico.  

 A admissão dessa proposta é corroborada pela grafia dos vocábulos ―perigo‖ e 

―traço‖ que desempenham a mesma ação de circunferência sobre si mesma. Todavia, 

estes formam, com o ápice de suas sugeridas curvaturas, um intervalo que se abre ao 

infinito, pois, suas extremidades direcionam-se para sentidos opostos. O aberto está na 

composição da poesia como um fator de vitalização do artístico, porque incorpora neste 

a potência do ilimitado. Este engendra na poesia sua face de secreto, tornando-a uma 

chave para uma esfera de saber oculto, evidenciando seu caráter emblemático. 

 As expressões que se apresentam como um segmento retilíneo também elas 

apontam para um ponto de interseção próximo ao centro do texto. E parecem sugerir o 

mesmo movimento de se lançar para o aberto, para um além do limiar da percepção 

significante. Assim, a poesia desvela um lugar caracterizado pela falta do registro 

sonoro, do verbal ou do visual, que se afirma pela invisibilidade absoluta, inscrevendo-a 

na ordem do olhar (Derrida, 1999, p. 125). Ela vê sem ser vista, ela tangencia o mistério 

maior sem dizer nada a seu respeito, denunciando uma condição solitária da obra que se 

estabelece no diálogo com o seu leitor (Blanchot, 1987, p. 12). 

 Percebe-se nessa escrita um grau de ilegibilidade acentuado se se observar às 

palavras vindas da parte nuclear do texto. Aqui se pode dizer que elas não servem para 
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designar algo ou para dar voz a alguém, pondo em destaque a finalidade de aparecerem 

enquanto insinuadas palavras, o que faz pensar no poético dizendo a si mesmo como 

habitante de um espaço singular.  

 Esse estado possibilita uma dupla inferência, por um lado, há a ausência da 

linguagem verbal, impondo-se um silêncio por meio da ênfase na imagem obscura que 

se apresenta. Todavia, a percepção dos quadriláteros formadores dessa vista disforme 

sugere um diálogo com a infraestrutura que compõe o texto. O pixel é a resultante desse 

processo de iluminação elétrica, limite microscópico dessa ação poética. A seqüência de 

estados fundadores do ato criativo faz da poesia uma iluminação, seja em sua gênese ou 

em sua visualidade gráfico-semântica. 

 Por outro lado, destaca-se a impossibilidade de um núcleo significante para a 

poesia, pois sua organização estrutural parece apontar para o aberto infinitesimal da 

fração. Nesta direção, caminha-se para o encontro com a partícula mínima dessa 

tessitura, o pixel e seu campo significativo. Aqui, a imagem se revela em sua 

intimidade, fazendo-a uma superfície que apresenta a si mesma como a instauração de 

um exercício constante de auto-afirmação no meio poético. Ao tender para uma 

condição mínima inapreensível, a escrita se revela semelhante ao risco, um plano que 

apresenta o efeito produzido pelo traçado.  

 Essa combinação de linhas, neste caso, retilíneas dá a ver a geometria de um 

triângulo com sua base aberta voltada para o fora. Isto faz pensar na aproximação deste 

poema com o imaginário barroco que imputa a esta figura um voltar-se para o 

transcendente. Torna-se importante destacar a força geométrica imanente dessa poesia 

que se revela como um falar o metafísico, elevando-se além do limite de sua própria 

expressão. Através de sua evolução espiralada ou de sua marcha de linha de fuga, a 

poesia mostra-se resplendente. 



 126 

A inutilidade e o poético. 
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 Dizer não aos eventos extraliterários e aos literários, dizer não à serventia, ao 

pragmatismo, ao racionalismo. Dizê-lo não constitui uma novidade para o poético, 

mesmo que a partir de um suporte eletrônico. Então, qual o sentido dessa imagem para a 

concepção da poesia? Por que investir em uma recuperação de algo que se quer 

irrecuperável? Esse o paradoxo anunciado pelo poema ―Recuperação inútil‖, de Castro. 

Utilizar o tecido artístico para apresentar um espaço de reflexão sobre a própria 

tessitura, dada como algo perdido, um processo abissal que não pretende instaurar uma 

archè, uma origem ou autoridade ideal de sentido (Didi-Huberman, 1998, p. 139). 

 O texto como o ausente, esta a imagem que se afirma. Ao mesmo tempo, o 

exercício de leitura exige daquele que o faz um movimento ondulado para se construir 

sentido com as primeiras palavras do texto. Ação não retilínea, irregular, tal como a 

apresentação gráfica dos termos ―sobre a‖, ―inútil‖, ―recuperação‖, ―do texto‖. 

Evidencia-se, com esse procedimento, uma postura criativa diante da poesia, uma vez 

que para dizê-la é preciso unir as potências do texto e do leitor.  

 Essa poesia ―só pode ser compreendida na dinâmica de um lugar constantemente 

inquieto‖ (Didi-Huberman, 1998, p. 139), operadora de um desassossego permanente 

que afirma um movimento paradoxal, pois o que está dito se faz como um espaço de 

grau mínimo no se apresentar de uma significação. Por outro lado, garante à sua própria 

decifração um estado de perda, uma vez que aparece como uma fala aberta para o que 

não está feito e/ou dito. Assim, percebe-se um entrelugar, uma distância em meio ao que 

está pronunciado e o que pode ser depreendido, um espaço sensível que toca a todos, 

sutilmente, um espaço que afirma a importância da natureza gráfica para a compreensão 

do texto (Lotman, 2002, p. 868). 

 O texto age como o olhar em trânsito entre o singular e o plural, em uma ação 

esvaziada de sentido, uma vez que ―ninguém‖ é apreendido por esse gesto. Afirma-se na 
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poesia, pelos espaços lacunares e as reticências, uma impossibilidade de contato do eu 

com o outro. Essa relação revela a face de produto em processo da poesia, que aponta 

para o imaginário como um horizonte aberto, difuso, capaz de assumir configurações 

diversas. Assim, a escrita põe em crise os ―conceitos de mediação e de apropriação que 

permitem, pelo ato da compreensão, ligar a dimensão imaginária do texto aos quadros 

de referência existentes‖(Iser, 2002, p. 949). Somente se vê a ausência, essa condição de 

falta estabelecida pela distância entre o que olha e o que é olhado. 

 Esse tecido frangível tende para um espaço ―para além (ou para lá)‖ da 

coletividade anunciada pelo olhar comum desnudado pela poesia. Essa marca de 

falência que se acentua está corroborada pela simbiose estabelecida entre audição e 

visão, reveladoras de um processo de apagamento extenso, no qual o poético se afirma 

como um percurso sutil, racionalizado em sua medida e singularizado em seus 

fragmentos e conexões. A tessitura tende a apresentar sua matéria e sua forma em um 

mesmo plano, seja o da tela do computador, seja o da folha impressa. Assim, o 

imaginário lança a possibilidade de contato entre a idéia e a realidade, apontando um 

percurso não platônico para a percepção da poesia, pois, esta se dá como a presença em 

si mesma de seu estar aí. 

 Por outro lado, o processo de atenuação afirmado pela escrita mostra a sua face 

transcendente. Ela percorre espaços para aquém ou além de seu próprio corpo 

verbivocovisual (Campos, 1975, p. 34), recuperando cada um dos princípios sutis ou 

semimateriais que interferem nos fenômenos vitais. Dessa maneira, a escrita põe à 

mostra sua potência como uma força exterior, de natureza diversa à compreensão do eu. 

No entanto, o transcendente está presente na escrita, que se faz como um processo capaz 

de tangenciar esse lugar inominável, perscrutadora do que se apresenta como algo não 

inteligível. Eis a ―recuperação inútil‖ do poético, dizer o que não se pode nomear. 
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 O nome passa a ser entendido sob a ótica da impossibilidade de dizer o que é. 

Esta inutilidade se mostra mais radical do que a negação das funções para se constituir 

sentido a partir do texto (Iser, 2002, p. 947). A poesia instala-se em um plano em que 

sua expressão revela a distância existente entre o ato de nomear e a coisa nomeada. Esta 

habita a realidade tal qual a percebemos, aquele se funda em um lugar imaginário, lugar 

ficcional, ao largo de um processo de referência. Está mais próximo de uma ação 

monádica que se volta sobre ela própria, apenas tangenciando, de maneira volúvel, a 

construção de sentido. 

 

 

 

 O poema ―não‖ encaminha-se para o mesmo espaço ambivalente. Composto por 

quatorze palavras, sendo duas em estilo vazado — ―não‖ e ―dado‖, e as demais 

distribuídas em quatro linhas sinuosas de três vocábulos. Há um movimento revelado 



 130 

pela ondulação dos termos, o que faz pensar em um suporte aquoso ou gasoso, peça 

fluida que obedece a uma força de deslocamento exterior às palavras, formando uma 

flâmula dançante. Esta imagem deriva por dois espaços: o da chama e o do estandarte, 

ambos indiciando uma ação que serve de sustentação para o seu próprio aparecimento.  

 Em outras palavras, o poema mostra a si por meio dessa energia ondulada que se 

revela como a base material do poético. A escrita se expressa como a imagem do 

próprio suporte, uma materialização que põe em crise a percepção platônica de forma e 

conteúdo. Isto se dá por meio da própria realização textual, enfatizando o aspecto 

emblemático da escrita através de seu caráter visual. Sua face sensória aparece como 

abertura para a recepção do poema. Essa escrita, ao colocar em destaque sua 

visualidade, constitui um lugar móvel porque incapaz de garantir o sentido pleno para a 

própria significação.  

 Sob essa ótica, pode-se pensar o poema enquanto chama luminescente que 

impulsiona o processo de significação do próprio texto. Suas emissões de sentido estão 

atreladas aos códigos culturais postos em operação no ato da leitura. Mas escapam aos 

mesmos porque a poesia fala o ―não [...] dado‖. Esse o ardor que brilha nos dois termos 

vazados, que iniciam e findam o poema, como se fosse uma língua de fogo ínfima que 

se dirige para o nada. Por sua vez, o nada pode ser entendido como a consciência de um 

estado absoluto, um para além do universo das coisas e, portanto, uma exterioridade do 

mundo da representação. A escrita propicia, nesse movimento, uma fala que materializa 

a ausência. Essa expressão de algo inapreensível e inominável resulta em uma conduta 

poética que aponta para um plano no qual se enfatiza a primazia do expressar sobre 

qualquer outra função que possa ser atribuída à poesia. 

 Mas essa mesma luz, que simula um ato de ondulação, impregna o texto de certa 

presença dramática, ao se deixar perceber como um estandarte, como um emblema. Por 
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um lado, deixa entrever a presença de um eu, aquele que porta essa bandeira de 

significante, primeira pessoa que experimenta o sentido sem precisá-lo, sem cristalizá-

lo, uma vez que é um objeto não presente, objeto feito pela negação de algo, portanto, 

inapreensível. Mas, com um grau de visibilidade detectável exata e inversamente à sua 

concretude física, constrói-se pela fala o que é nada. Esse o mistério posto pelo poema, 

dizer o que não há no plano da realidade, e que se realiza no entrecruzar de espaços 

dessa escrita. 

 Por outro, deve-se valorizar a estrutura do poema, que aponta para um eixo 

insinuado pela posição mediadora da letra ―o‖. Seja como artigo ou como pronome, esse 

sinal gráfico baila em um lugar que se estabelece entre o que deveria ser e o que não é. 

Ao flanar sobre o fundo branco da página, mostra o esvaziamento contido em seu cerne: 

o mesmo branco que o margeia. Em outras palavras, essa letra se apresenta como um 

recorte circular que conduz o espaço exterior para o interior de si mesma. Assim, esse 

tipo introduz no centro do poema uma porção do fora que o cinge.  

 Dizer o nada aufere força visual, pois a estrutura central da escrita ecoa, à sua 

maneira, a impossibilidade de se assegurar um sentido que não seja a da 

problematização do se instalar enquanto espaço vazio. Este ambiente faz aparecer à 

coisa nenhuma que é, simultaneamente, suporte e fala do poético. É nesse aí que se 

constitui a expressão artística livre de compromisso, utilidade e função. Apenas uma 

abertura significante em uma consistência infinita e absoluta de natureza incerta.  

 Isto faz pensar na semelhança do ―o‖ com o número zero, porque corrobora um 

colocar a si como algo diverso dos parâmetros valorativos. Sendo assim, denuncia a 

fragilidade dos sistemas de leitura classificatórios, desejosos por cristalizarem uma 

qualidade e uma quantidade que possa dar conta de identificar, reconhecer e anunciar o 

poético. Este está para além ou aquém do desejo, está como a condição do seduzir no 
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qual ―o poder dos signos reside então na sua aparição e no seu desaparecimento; é assim 

que eles apagam o mundo‖ (Baudrillard, 1991, p.107). É assim que o texto de Castro 

desterritorializa a significação da escrita para que esta possa expressar o grau de 

absoluto que permeia o universo poético. 

 

 

A dobra: o movimento lúdico. 

 

 

 

 Em sua origem, excadere (Houaiss, 2004), o verbo esquecer abre-se para duas 

direções, uma que se volta para o perecer, o desfalecer, o indicar a morte daquilo ou 

daquele para o qual se encaminha; outra voltada para o ato de escorregar, cair para fora, 
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deslocar-se para além ou aquém do limiar antes ocupado. Em ambas as acepções, 

podem-se perceber esse termo como indicador de uma ação orientada para uma 

exterioridade. É esse plano extrínseco que o poema anterior fala para instaurá-lo. 

 O esquecimento implica um ato deliberado e consciente, ou impensado, 

inconsciente. Nos dois casos, há um movimento que denuncia a duração como sendo 

esse ato em si. Em outras palavras, esquecer pode ser entendido como algo fluido e 

contínuo, que se deixa perceber de maneira imediata e direta, sem o intermédio de 

quaisquer ferramentas intelectuais, porque duração. Isto requer um conhecimento 

anterior obtido por meio dos sentidos ― seja ele o ideativo, o sensível ou o afetivo ― 

que seja negado. É preciso afirmar que essa negação não é capaz de reverter o 

acontecimento, contudo, busca uma operação de apagamento da memória, instauradora 

de um estado exterior ao fenômeno. 

 Se se puder tomá-lo dessa maneira, constituirá uma dobra, pois coincide com a 

definição de memória de Bergson, sob a perspectiva de Deleuze (1999, p. 39), isto é, o 

se identificar da lembrança com a duração aparece como uma preservação contra a 

perda e como uma concentração do passado no presente. Ambas apontam para um 

processo que se estabelece no movimento em um dado espaço, a memória para afirmar 

um acontecimento, e o esquecimento para instaurar o apagamento de um evento, um e 

outro sob a perspectiva de um agora que denuncia a presença de uma subjetividade. 

 Essa dobra dispõe a travessia de um distanciar-se a perder de vista, de um se 

deslembrar, como ―um acto amoroso‖. Esse percurso desdobra-se em dois fluxos: o de 

um sujeito e o do próprio movimento de se esquecer. O primeiro confluindo com o 

segundo edifica um plano, que é a escrita poética, no qual aparece lançada ao infinito, 

em suas curvaturas e torções, a ação do ―construir um universo próprio, autônomo, um 
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ordo et connexio [...] que efetua em seu modo próprio‖ (Nancy, 2000, p. 114). Neste 

caso, o conceito de esquecimento amoroso. 

 Há uma leveza enunciada por essa imagem pensamento que exige uma face 

amena e dócil, afetuosa, lado revelador de um ser e ou circunstância na qual predomina 

a emotividade. Este lugar se dá como uma multiplicidade e traz para a cena, por meio da 

poesia, a condição inerente de dor. A expressão do sofrimento físico ou moral, no 

poema, aparece como uma conexão revelada no passar através do ―futuro 

abismo/silenciosamente‖. A impossibilidade de se assegurar o que ainda está porvir gera 

esse penar com a duração da faculdade de agir no transcorrer do esquecimento. Em 

outras palavras, esquecer dói porque abre um universo sem limites, sem definições, sem 

fins, cerceando o que se deslembrou. 

 Esse movimento para o horizonte apresenta o existir como uma condição 

taciturna e apaixonada. Curvatura extrema da vida, exposta pela tessitura em sua 

imagem indicial, sugerindo uma série espiralada sobre si mesma, na qual se alterna e se 

conjuga em um jogo contínuo. O lúdico está a se realizar e a instaurar na extensão do 

esquecer, do existir e da escrita, a sua presença em uma apreensão no aí; está uma dobra 

oferecedora da ação cognitiva do poético como um plano aberto às forças, às 

configurações e aos momentos de um gesto material. 

 A efetivação disposta pela poesia além de estar transpassada pela condição de 

perda e pela dobradura do lúdico, também se apresenta trasladada pela materialidade 

espiralada da escrita. Há uma progressão de imagens acústico-mentais, que compõem o 

texto, reveladoras de uma série dirigida para a natureza da ruína, através do jogo que 

põe em movimento as linhas de fuga da percepção poética do ato de (se) esquecer. Há, 

simultaneamente àquelas imagens, a grafia de seus fragmentos semicirculares que 

indiciam o apagamento de uma espiral maior, a tessitura fala um esquecimento que se 
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abate sobre a própria escrita, deixando-a como um destroço a flanar na página. Dizendo 

com Muricy (1998, p. 170), ―o fragmento, a ruína [...] são ‗uma sensibilidade estilística 

contemporânea‘. O processo é de acumulação de fragmentos, de experimentação de 

combinações a partir deles.‖ 

 A poesia faz crescer o seu grau artístico ao por à prova o esquecimento, o ato 

amoroso, o projetar, a dor e o silêncio como aspectos singulares condicionadores de um 

plano que habita e faz falar ao infinito, em um ―futuro abismo‖. Entretanto, essa fala é a 

própria ausência de sons, é a privação do dizer apontando a taciturnidade plena de 

mistério. Essa expressão está como uma dobra para o fora que a tudo permeia, fenda 

que deixa passar o poético para torná-lo repleto do que não há, nem pode ser nomeado, 

um caos infiltrado na escrita e que por ela se diz. 

 

 

  

 ―Caos‖ é o poema anterior que pode ser descrito como uma série de ondulações 

entrecortadas umas pelas outras; por grafismos encontrados em um teclado de 

computador, riscos e sombreados; pelas palavras ―caos‖ e ―mar‖. Todos esses três 
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grupos de elementos se interpenetram de maneira a sugerir um movimento intermitente 

e ininterrupto, apresentando uma desorganização aparente. Esta percepção aponta para 

uma das imagens filosóficas de caos: ―mistura confusa de todos os elementos do mundo, 

antes de eles serem ordenados por uma potência organizadora‖ (Lalande, 1996, p. 134). 

 Todavia, deve-se lembrar do ato criativo, neste poema, como uma ação 

arquitetada e executada por meio de um computador pessoal. Isto limita o espaço de 

atuação da amálgama descrita no parágrafo anterior ao contato visual com o poema. Em 

outras palavras, pode-se dizer que esse efeito de caos tem como suporte uma razão 

binária que promove a implementação de um universo de multiplicidades, 

singularidades e heterogeneidades. Aqui se pode vislumbrar uma dobra do racionalismo 

para um exterior de si mesmo, para um lugar no qual suas linhas derivam, 

desterritorializam para se reterritorializarem enquanto ondulações, grafismos e palavras. 

Dessa maneira, esses processos tornam-se indicadores de um além ou um aquém a partir 

da própria superfície do racional. 

 Esse movimento ambíguo torna visível e material a imprevisibilidade do poético, 

ao fazer coexistir a técnica maquinal e impassível com a expressão irruptiva visual. A 

tessitura apresenta ―uma reprodução imagética das idéias, progredindo sucessivamente, 

tornando-se fluida com o decorrer do tempo, dramaticamente móvel, como uma 

correnteza‖ (Benjamin,1986, p.22), como um mar ― uma das palavras figuradas pelo 

poema. Este vocábulo guarda em sua letra inicial o esquema do movimento ondulatório 

da dobra, assim como diz do processo de mover-se da massa de água salgada do planeta 

e, por extensão, o deslocamento falado pelo visualizar do texto, espécie de ritornelo em 

múltiplas direções. 

 O poema, esse rebus contemporâneo, sob a efígie do mar, revela-se dinâmico, 

transitório e plurivalente em sua face de incerteza, de dúvida, de indecisão (Chevalier, 
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1992, p. 592). Assim, a tessitura proporciona inúmeras fendas no tecido artístico, 

executando uma variedade de percursos que se voltam sobre si e, ao mesmo tempo, se 

deslocam para outro espaço, divisando uma rede de possibilidades tendentes para o 

infinito. Esse desdobramento posto para o horizonte flexiona-se, enquanto imagem, 

entre o modo de ser lógico e a ruína, entre a pulsão de viço e a falência do absoluto, 

entre a vida e a morte. 

 A tessitura se dá como um agrimensar dessa massa ondulada em trânsito que 

evidencia um ―crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda 

necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas conexões‖ (Deleuze, 1995, 

p. 17). Por não ter princípio e nem fim, a poesia se fala como um meio no qual suas 

intensidades vibram sobre ela mesma. Dessa maneira, pode-se perceber uma circulação 

de estados flanadores por seu espaço, superfície única em expressão. 

 O poético, esse caos-mar, está no traspassamento de si, por todos os lados, ―em 

uma travessia que ordena planos, paisagens, marcas, mas que deixa atrás de si o caos se 

fechar como o mar sobre o sulco‖ (Nancy, 2000, p.116). Essa legibilidade fora do 

padrão tradicional da escrita linear enfatiza a visualidade como operadora de leitura. 

Isto implica o ato de ler como uma dobra para o exterior que está apta a mapear os 

percursos possíveis do fazer artístico. Jogo lançado ao infinito sobre a ação expressiva, 

sobre a duração errática, reveladora de um ritmo dissoluto e reincidente, porque 

desnorteado, descentrado, mas presente. 

 A face pictórica dessa poesia diz um evento em imagem no qual ―o que acontece 

apodera-se de nós, como nos empolgaria a imagem, ou seja, nos despoja, dele e de nós, 

mantém-nos de fora, faz desse exterior uma presença‖ (Blanchot, 1987, p. 264). Assim, 

pode-se pensar essa infopoesia como uma forma de se falar o caos e, 

concomitantemente, uma maneira de apresentar a ausência, uma vez que ela está como a 
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captura de uma intermitência do vazio oceânico que não o nega e afirma o seu 

afastamento.  

 Há um naufrágio de letras, riscos, sombras, ondulações e palavras que exprimem 

uma falência em toda a extensão dessa poesia. Essa condição de ruína também se 

estabelece na potência significativa, pois a instabilidade e a variedade de sentidos 

mostram um processo de dobradura que tende para um grau mínimo de referencialidade. 

Em outras palavras, o poema guarda apenas um estado esquemático do qual se pode 

iniciar um contato expressivo. A poesia diz o que se pode dizer com ela, e não o que ela 

quer dirigir em outro, um fim, uma história, uma origem. A tessitura tangencia tudo isso 

e se distancia, ludicamente, desses caminhos ao se assumir caos-mar, dobra feita no 

espaço poetizado. 

 

 

A imagem como percurso poético. 

  

‖S‖ 
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 ―O‖       ―A‖ 

 

 ―Y‖       ―M/W‖                        

 

 ―Quixote 1‖      ―Quixote 2‖ 
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 Os poemas anteriores estão intitulados, respectivamente, como ―S‖, ―O‖, ―A‖, 

―Y‖, ―M/W‖, ―Quixote 1‖ e ―Quixote 2‖, todos perfazendo o espaço poético 

correspondente às ―Hiperescritas‖, série que está delineada por essas tessituras. Pode-se 

dizer sobre eles uma semelhança fundadora: a ausência sistematizada da forma verbal. 

Isto implica uma problematização da escrita poética, uma vez que ela não mais necessita 

da noção de código, voltada para o uso da escrita alfabética, para a sua expressão. 

 Todavia, é possível estabelecer uma leitura dessas tessituras cibernéticas que 

denunciam uma interação entre as máquinas humana e eletrônica. Ambas desempenham 

um esforço para instaurar um plano de consistência no qual possam interagir seus gestos 

correspondentes e dessemelhantes. Esse movimento indicia todo um universo de 

realizações virtuais, criativas e dinâmicas, no qual se pode vislumbrar a imagem abstrata 

como linha de fuga para a interação com os textos. 

 É exatamente a noção de linha que melhor diz essa escrita, pois se dá como ―a 

potência do caos que arrasta toda forma, a potência do devir-animal que desfaz a figura 

humana, a instauração de catástrofe no espaço figurativo‖ (Rancière, 2000, p. 508). Essa 

desterritorialização do traçado diz um afastamento da função mimética atribuída à 

palavra, tornando o processo poético uma fala que se quer o próprio percurso 

enunciado. A poesia se apresenta como um corpo sem órgãos que se exprime em um 

―plano de consistência no qual ele se desenrola e se abre à experimentação‖.  (Deleuze, 

1996, p. 21). Isto revela a sua face de multiplicidade fora de um estar aí orgânico, pois a 

organicidade prima pela fixação das significâncias. 

 Esse plano poético agencia uma série de linhas que se direcionam e se 

contorcem sobre si mesmas e sobre as outras, dizendo suas potências de percursos 

entrecortados, fracionados, em um coletivo de intensidades. Assim, as poesias ―S‖, ―O‖, 

―A‖, ―Y‖, ―M/W‖, insinuam, respectivamente, as letras do alfabeto ―esse‖, ―o‖, ―a‖, 
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―ípsilon‖, ―eme‖ e ―dábliu‖, em um de seus movimentos, além de agenciar suas partes 

de diferentes maneiras ao longo da exuberância gráfica.  

 Pode-se dizer a face de mapeamento desse tecido, o que implica um processo de 

criação no qual só importam as irradiações efetivadas. Há um desejo de ser poético 

afirmado por essas imagens que reportam a elas próprias, colocando-se em um lugar 

limítrofe para certificarem um estado de não sujeição, de não significação e de não 

organização como um meio de estar em condição artística. Essas poesias se realizam na 

força dinâmica de suas linhas, estabelecendo-se pela diferença intensiva que são. 

 O desejo de estar poético sendo a marca dessa poesia sem palavras, dessa 

tessitura que identifica em seu corpo não organizado semelhanças com a unidade 

mínima das línguas ocidentais ― suas letras ― opera uma modificação nessa parte 

menor dos vocábulos. Dizendo-se derivada da linha, concretiza o seu ser como um 

ponto em movimento. O desejo pelo poético expressa uma relação do virtual com a 

língua escrita, lembrando sua original fração mínima, o ponto. Aqui, o texto se afirma 

enquanto escrita, uma vez que este se realiza nessa condição fundamental móvel, como 

os traços conectados uns aos outros, sob a liberdade da não figuração, afirmando-se, 

transversalmente, como uma dobradura do poético. 

 Dizendo com Rancière (2000, p. 511), ―tudo acontece como se o próprio da arte 

fosse alegorizar a travessia em direção ao verdadeiro do sensível, em direção ao 

espiritual puro: a paisagem que vê, [...] aquilo que precisamente o homem não pode 

descrever‖. Essa cerzidura de linhas de fuga que se faz em um tecido poético está 

composta de luz e ausência, imagem codificada como um engendramento da escrita, que 

se torna voz ruidosa, porque impossível pronunciá-la ou traduzi-la para qualquer 

idioma. Mas, também, abre-se como voz universal ao se estabelecer para além ou 

aquém dos sentidos corriqueiros das línguas, enfatizando a sua persona alegórica, seja 
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pelo emblemático que apresenta em sua expressão fragmentária, seja pela 

materialização do escrever enquanto absoluta imagem. 

 Essa poesia, assim como um corpo sem órgãos, ―é o que resta quando tudo foi 

retirado. E o que se retira é justamente o fantasma, o conjunto de significâncias e 

subjetivações‖ (Deleuze, 1996, p. 12). Aqui tudo deve ser criado com o tecido poético 

no momento da passagem de traços de um elemento para o outro, implicando uma 

materialização que se faz energia, tanto pela configuração das intensidades envolvidas 

― a linha, o ponto, a luz, o espaço de confluência; quanto pela efetivação do leitor 

como mais uma linha de fuga a transmitir caracteres juntamente com o texto.  

 Sem uma chave ou um código a ser decifrado, a poesia está em estado de 

sensação que, nesses poemas de Castro, ao se parecer com as letras do alfabeto, fala 

―uma semelhança produzida por seus próprios meios‖ (Deleuze, 1992, p. 216). Isto a 

orienta para o seu próprio material como percepto, fazendo com que a energia elétrica 

― que se apresenta ou não em determinados espaços do circuito integrado constituído 

por unidade de controle, registradores e unidade aritmética e lógica, com capacidade de 

reagir a um movimento coordenado de um conjunto predeterminado de instruções ― 

torne-se indiscernível do plano de vivência conceitual que mobiliza afetos e emoções. 

 As linhas dessa escrita ―vibram segundo a ordem dos tempos fortes e dos tempos 

fracos, das saliências ou das reentrâncias, seus poderosos corpo-a-corpo que [as] 

entrelaçam, seu arranjo de grandes vazios entre um grupo e outro e no interior de um 

mesmo grupo‖ (Deleuze, 1992, p. 219). Esses traços afirmam a condição de sensações, 

de matéria de expressão. Em suas variações sutis, a tessitura se agita fremente e rápida 

como se pulsasse a energia que lhe serve de suporte. E assegura em seus movimentos 

sinuosos, retilíneos, a presença da força como ato primeiro de sua fala. 
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 Esse tecido pronuncia por meio da dança de seu lineamento as experiências do 

peso, do turbilhão, do explodir, do gravitar, da rotação, do germinar, do dilatar e do 

tempo. Tais impulsos abrem, enquanto conjunto constituído, a armação poética para um 

fora de seus limites, ao se deixarem perceber na plenitude branca, ou no vazio, da 

página. Há um fluxo que tende para o infinito nessa composição de linhas, deixando se 

vir o seu aspecto de composição estética plurivocal de forças. 

 O plano no qual se dão tais qualidades definem um fazer poético 

territorializante, porque efetivador de uma assinatura dita pelos seus índices 

dimensionais expressivos. Contudo, se comparado em relação à escrita da língua 

padrão, tais singularidades estão como uma desterritorialização da doxa sócio-cultural. 

Também, se pensado como o agenciamento que instaura, ter-se-á uma fuga para uma 

exterioridade, o que provoca uma dobradura no espaço dessa poesia a partir dessas 

forças que anunciam um devir inominável.  

 Como um ritornelo desterritorializado (Deleuze, 1997, p.170), o tecido poético 

diz sua potência não significante e não comunicativa, apontando um distanciamento do 

que é especificamente terreno, palpável, racional, para se fender em direção ao cosmo. 

Suas vibrações variadas, projeções, transformações e decomposições, agem para formar 

uma massa energética de elementos sem afinidades terrenas. A tessitura se faz um ritmo 

de linhas de fuga em um agenciamento voltado para o grande ritornelo maquinado 

cósmico.  

 Essa face musical da poesia arrasta tudo, reterritorializando todas as partes 

constituintes do texto no espaço universal, o que implica uma distância entre o aqui do 

poético e o lá do horizonte infinito. Esse o abismo desta escrita, dobra feita sobre o 

vazio que só pode ser preenchido com as forças poéticas em um lugar dado como 

elemento de desejo. A poesia instaura uma imagem feita extensão rompida em seus 
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limites, confeccionando-se como objeto observável e como operadora de um ato 

agregativo, uma dupla ação que se mostra como um limiar interminável e movediço, 

ambíguo em sua forma maciça de se dar a conhecer. 

 Os poemas ―Quixote 1‖ e ―Quixote 2‖ dessa mesma série se mostram como um 

percurso de efetivação do desejo de todas essas linhas de fuga, essas forças cósmicas. 

Ao insinuarem uma ampliação dos textos anteriores, estes afirmam uma condição de 

mapa, implicando a abertura para todas as direções como possibilidade de estender e/ou 

contrair suas ações. Tudo nessa tessitura está atravessado pela face alegórica da voz 

universal, até mesmo as sugestões alfabéticas que aí se delineiam como forças terrenas. 

Seus impulsos polifônicos impõem dobras sobre a superfície que constituem, fazendo 

do suporte um espaço lúdico e erótico em seus movimentos retilíneos e sinuosos que 

podem insinuar formas no mesmo ato que as desfaz. 

 Todavia, vêem-se duas linhas retas que se cortam nesse plano dobradiço, em 

ambos os poemas. Em primeiro lugar, elas parecem estabelecer as linhas de corte 

sofridas pelo poético em sua expressão material visibilizada. Melhor dizendo, 

evidencia-se o lugar de seção das imagens poéticas, vindo a instaurar um limite visual 

externo. Isto diz uma fissura, ou uma dobra, na matéria desse tecido, impondo um 

procedimento seletivo que tanto consolida o que se deve ver quanto fala o que não está 

ao alcance da percepção sensorial. As forças, que dizem o cosmo por meio de uma não 

referencialidade, põem em jogo um gesto conjunto efetivado pelo humano e pelo 

eletrônico, que se quer empreendedor e participante desse caos-mar artístico.  

 Em segundo, pode-se dizer que esses traços constituem uma planificação dessa 

trama, ao mesmo tempo, impondo-lhe uma incisão em quatro regiões. Como se 

pudessem compartimentar esses quatro lugares de diversas camadas, essas retas não 

impedem a percepção de continuidade desses planos, uma vez que se verifica que os 
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mesmos transitam pelos subespaços sem interromperem suas trajetórias. Contudo, a 

sensação de achatamento se torna evidente, permitindo inferir que essas imagens 

constituem um espaço único desdobrado. Este possibilita a coexistência do abstrato com 

as sugestões de figurações alfabéticas, sem enfatizar a descrição de um sistema de 

coordenadas espaciais e temporais que as letras, ao denunciarem um conjunto de 

normas culturais, dão a entender. 

 A transversalidade retilínea desses trechos assevera um descentramento 

anunciado pela interseção. Isto corrobora o movimento geral verificado nas imagens, 

pois tanto assegura a presença de quaisquer forças sobre o plano poético quanto 

desterritorializa os eixos que se desenham com estas, mostrando essa urdidura como um 

triângulo espalmado e irregular. O vértice acontece no mesmo nível da base, tudo em 

um único nível de expressão. Aqui, as forças terrenas e cósmicas interagem sem 

predomínio ou preferência, porque a poesia se faz aberta para o terreno e para o 

absoluto, concomitantemente. A marca transversal dirige todos os impulsos a 

atravessem uns aos outros, impedindo a possibilidade de diferenciação. 

 Nesse sentido, há um religare dado pelo itinerário desse tecido que imprime a 

marca do caos como um lugar de comunhão, de completude, porque feito de um 

conjunto de fatores que condicionam um prognóstico de presença planetária e cósmica 

como a constante que permanece em estado de mutação, sendo as ordenações, as 

organizações, virtuais variáveis efêmeras. A poesia fala um movimento primeiro e único 

em sua diversidade, flexionando suas vozes sobre essa consistência única e ilimitada 

chamada o poético. 

 Os títulos tornam claros a série e o impulso. Ao se utilizar os algarismos 

arábicos para estabelecer um vínculo entre os poemas, consolida-se uma unidade entre 

os mesmos, seja pela ligação proposta, ou pelo que há de comum entre ambos. Para 
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além de suas relações, aparece um delineamento de variações de um mesmo plano, 

como se pudesse falar de um percurso em um suporte que é o ato de se modificar, de se 

diferenciar de um estado primeiro para um segundo. Se se observar ―Quixote 2‖ 

aparenta ser uma esgarçadura em relação a ―Quixote 1‖, uma vez que suas linhas 

dissipam-se em um desdobramento radicalizado sobre elas próprias, revelando uma 

condição de ruína, de desaparecimento na multiplicação das sinuosidades e pontilhados. 

 Há uma intensificação das características desse tecido poético, simultaneamente 

ao seu apagamento. Esse paradoxo diz as forças dinâmicas que atuam nesse 

mapeamento como poesia, e também aponta para a impossibilidade de comunicação 

objetiva desse ritornelo desterritorializado. A urdidura fendida está impregnada de uma 

ausência, de um esquecimento necessário para que esse exercício possa se falar 

enquanto escrita para lá de si mesma, para além de uma codificação que não esteja 

como intensidade pura. 

 Esse conjunto de força motriz perfaz uma qualificação primeira inominável, 

porque puro atributo, otimização que se exprime. Seu lado de não referencialidade 

consolida-se com a alcunha de ―Quixote‖, ao se reforçar a imagem do delírio, do 

devaneio através do nome, palavra que, também, reconduz a poesia para o lugar da 

escrita verbal alfabética. Outro paradoxo que se coloca nesse tramitar poético: quando 

se pode afirmar a maior distância entre a doxa e essa poesia, aparece um elemento de 

reterritorialização da mesma.  

 Todavia, deve-se ressaltar o aspecto espiralado desse deslocamento que não 

reintegra o poema ao centro do cânone satírico ocidental, mas denuncia um território a 

ser explorado para além e no mesmo plano do Quixote de Cervantes, ou de Pierre 

Menard. Aqui, não se trata de escrever para corrigir costumes, nem de escrever como 

uma reelaboração de natureza decalcada, mas exclusivamente de hiperescrever 
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intensidades, executando as distâncias para a norma da língua sem abrir mão da 

condição de escrita. 
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O tempo e a poesia. 
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O tempo e a poesia. 

 

 

 Toda a expressão poética implica um ritmo, uma temporalidade que pode ser 

percebida como algo extra ou intraliterário. Em ambos os casos, sua força é a própria 

vitalidade do tecido artístico que se exprime em um espaço. Indiferente aos suportes e 

linguagens que caracterizam e que constituem a poesia, o tempo ora se torna visível, 

flagrante, ora se mescla a outras linhas de força do texto. 

 Seu estar aí sob a condução de Cronos ou de Aion expressa a singularidade 

determinante de suas relações com o falar, o pensar, a memória, o sujeito, e com a 

linguagem ― meio principal do poético. Construção que, por acordo social, tem em si 

uma face racional dirigida para a organização dos eventos. Ela ganha em complexidade 

ao interagir, por exemplo, com as noções de circularidade, de relatividade e de dobra, 

comuns ao viver contemporâneo. 

 Para além de uma mera ferramenta, o tempo opera uma série heterogênea de 

ações modificadoras da percepção do existir e, neste caso em particular, do poético. 

Visto por essa perspectiva, vem se afirmar como um dos catalizadores do processo de 

criação da escrita, traduzindo a sua própria multiplicidade inata para a expressão da 

trama em seu desdobramento. Aqui, poesia e tempo são um só exprimir-se, uma só 

apresentação, corpo-sem-órgãos a desfilar a incerteza, a dubiedade e a variedade de seus 

percursos. É nesse sentido que passo a refletir sobre ―Ele vinha de dizer os nomes e 

encontrou‖, de Patraquim, ―Agora‖, de Antunes, e ―Além‖, de Castro. 
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O tempo e a morte. 

 

 

 ―4‖ 

 

Ele vinha de dizer os nomes e encontrou 

a Máscara. Nyau tirribil, demorando o rio. 

 

Ele ia, vindo de uma mesa do alto, 

exposto o cálice, bafejado o lírio, 

entornando-se por um vinho espesso, 

a imóvel raiz do salgueiro sobre o esterno 

e a torre constelada. 

 

Ele subia e vinha por um mapa esgarço 

de iluminante pulsar, a escada 

desde o ombro à última estrela, os 

dedos de negra matéria tacteando 

o abismo que não há. 

 

Oh, como Ele subia o desenho da Sela, 

aqui indagando o tempo, ali um número, 

e a Sela afagando-o, nu, uma 

linha ao meio desde as nádegas, os 

ossículos de centopeia nervosa até à nuca, 

a haste varando o umbigo do mundo. 

 

Então dobrava-se sobre o rosto implorando 

a água, o voo rasante da Ave, 

os círculos da palavra, 

mudos, 

turvando o fundo e a máscara. 

 

Jacente era o tropel e o tumulto, 

a desordem equânime e as fúrias 

penetrando-se, jacentes até à luz 

e demorado o verbo, um sopro 

de que agora se agarram os cabelos 

e se não vê senão um vulto, oh, 
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por onde Ele era e com ele em deus 

ajaezado para morrer. 

 

 

 O ritmo desse poema é algo assimétrico, pois, em seus trinta e um versos, 

percebe-se uma duração que se aproxima do andamento livre, guiado por um olhar 

emotivo a descrever um percurso até o encontro com a morte. Pode-se dizer de uma 

arritmia conduzida pelo enjambement, contigüidade a estabelecer um tom sóbrio sobre a 

voz que fala a poesia em tempo presente. Posta a diferença espacial em relação ao 

falado, deve-se perceber o movimento da enunciação distante da ação do que é dito. 

 Existe o tempo da fala e o da persona, ambos a fundarem um universo de 

durações coexistentes na expressão poética. O dizer, emoldurado pela unidade da 

palavra, reflete as possibilidades de deflagração de um estado linear imposto pela 

língua. Sob as normas de tal sistema, a poesia investe em uma conduta ambígua que, por 

um lado, reflete o uso padrão do verbal para se exprimir em versos; por outro, introduz 

uma série de vocábulos incomuns que funcionam tanto para enfatizar o grau de 

estranhamento quanto para acentuar a face musical do texto. 

 Ao utilizar insistentemente as técnicas da assonância e da aliteração, instaura-se 

um movimento de animação da poesia que a torna algo singular. Seu ritmo está baseado 

na construção das sílabas poéticas, o que diz uma duração executada com grande rigor a 

influenciar o conjunto dos elementos estruturados nesses versos. Nesse sentido, a sílaba 

ganha força para ser reconhecida como a unidade mínima na ação de criar, porque 

aponta a necessidade de um dizer em sons distendidos, contíguos e ecoados. 

 Em outras palavras, o poético se caracteriza pelo dizer de maneira regular, 

indicando às qualificações, no caso a repetição de determinados sons, que orientam a 

sua instauração enquanto expressividade artística. Esse lugar criativo se mostra 



 152 

cambiante, uma vez que se afirma por meio das partículas de sons. Todavia, estas só 

ganham um valor poético quando estabelecem um movimento rítmico estabelecido 

anteriormente ao verso, pelo discurso poético (Brik, 1978, p.132). 

 Há uma tensão evidenciada por esse fazer artístico, pois suas linhas de criação 

conjugam aspectos musicais e semânticos ― além do ponto, gerador do traço usado 

como elemento gráfico. O primeiro dá a ver uma série de linhas de força que operam 

um fluxo ao se exprimir à tessitura, apontando para uma dimensão atomizada na 

produção sonora. Esse feixe transversal de mínimas partículas acontece 

simultaneamente à constituição dos aspectos semânticos, determinando a duração com 

que os últimos devem ser expressos. Todavia, também é determinado pela direção 

orquestrada para o dizer do tecido poético. Isto redimensiona o grau de arbitrariedade 

sonora para uma efetivação do aspecto rítmico como um fator de intensificação do dar-

se a conhecer da poesia. 

 Sons e sentidos se abrem para um estar aí heterogêneo, instaurando uma 

consistência na qual coexistem sistemas semióticos diferentes, agindo para a formação 

da trama poética. Essa coabitação é um dos caracteres fundamentais para se 

compreender a escrita de Patraquim como um plano de apresentação do insólito, seja 

pela linha rítmica que abre a duração para uma perspectiva abstrata, seja pelo fluxo de 

significações que se desdobram para um se dar estrangeiro através das palavras 

grafadas. 

 Por se constituir como urdidura, o poético tem como propriedade a vacância, 

condição primeira para se poder realizar a sua trama com as linhas de força sonoras, 

gráficas e semânticas, apresentando uma tendência para compor um espaço aberto. 

Neste, os fluxos de significação vêm articular suas diretivas, seus percursos insinuantes 

das durações levadas a cabo pelo processo de recepção. 
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O poema ―Ele vinha de dizer os nomes e encontrou‖ apresenta a ―Máscara‖ 

como algo capaz de estabelecer uma mudança na ação de se deslocar pelo espaço-

tempo. Ao se utilizar à imagem ―demorando o rio‖, a escrita fala um desacelerar do 

fluxo, fazendo-o tender para uma condição de inércia. A ―Nyau‖ anuncia um lugar fora 

do limite da duração, espaço exterior ilimitado do qual a noção temporal está excluída 

enquanto concatenação de eventos. 

Entretanto, percebe-se a persistência de um movimento ascendente, realizado em 

um deslocar entre o ir e o vir da persona ―Ele‖. Isto deixar ver a face espacializada desse 

tecido poético, no qual o incessante conjunto de ações se exprime em uma atualização 

ritualística reveladora de um estado imemorial. A poesia aponta para um devir infinito, 

sem referências explícitas e, sobretudo, sem flecha do tempo (Pelbart, 2000, p. 184). 

Dessa maneira, os atos do ―Ele‖ aparecem como desregramentos anunciadores 

de uma próxima inserção no absoluto informe. As imagens metafóricas de cunho 

impreciso contribuem para a percepção do existir como um voltar-se para o 

transcendente seja pela ritualística denunciada pela ―Nyau‖, ou pelos ―ossículos de 

centopéia‖; seja pelo contato com o ―cálice‖, também através da absorção do ―lírio‖, ou 

pelo transbordamento do ―vinho espesso‖. Este imaginário promove uma abertura para 

uma exterioridade abissal. 

 O caráter constelar conjuga-se com o terreno, nas estrofes três e quatro, 

exercendo um grau de problematização acentuado para o deslocamento que se realiza, 

pois tanto o estelar em suas infinitas distâncias quanto o terreno em sua porção limitada 

pelo corpo demonstram o enlevamento provocado pelo trânsito dessas forças. Verifica-

se um estado de quem se encontra transportado para fora de si e do mundo sensível, por 

uma intensa comoção. Tal condição de êxtase impõe uma suspensão à duração relativa 

das coisas que cria no humano a idéia de presente, de passado e de futuro. 
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 Esse se colocar na exterioridade se torna incômodo na medida em que instaura 

uma consciência de um afastamento do existir. Nesse lugar não operam os rituais da 

palavra nem qualquer ação que possa indiciar a vida, há somente uma opacidade que 

abarca a tudo. Aqui não se constrói nada porque o próprio vazio é que se faz presente, 

há uma invisibilidade absoluta, pois tudo se perde do registro do sensível, fazendo 

aparecer o secreto como uma dissimetria absoluta (Derrida, 1999, p. 125). 

Essa inexistência plena entendida como uma desigualdade que tende para o 

infinito também está presente na forma do poema, tanto na liberdade na construção das 

estrofes, versos e rimas externas quanto na vacância implicada pela estrutura. Por esse 

viés, a expressão dessa tessitura se apresenta inteiramente transpassada por essa falta. 

Isto sugere certa circularidade no gesto criador, uma vez que há uma intensidade que se 

repete em diferentes níveis da tessitura, determinando uma dobra para o infinito em sua 

expressão. 

Em sua última estrofe, o texto diz uma imobilização dos seres, das paixões, do 

alvoroço. A palavra ultrapassa o limite de seu exprimir, fragilizando sua potência, 

tornando-a fugaz. A poesia revela um estado no qual todo o dar a conhecer se faz como 

um suporte que interliga e produz um espaço esvaziado, pronto a se colocar como um 

processo de afirmação de um corte da pulsão existencial. Assim, o tecido poético se 

sustenta enquanto extensão que se orienta para uma exterioridade. 

Pode-se afirmar que o tempo aparece predominantemente em sua condição de 

circularidade. Essa visibilidade está vinculada a uma problematização das referências 

textuais, uma vez que declara firmemente o poético como um lugar aberto, desdobrado 

para um imemorável. Dessa maneira, aproxima-se o texto de um ritual de degradação 

que vai gradativamente agregando o insólito ao exercício poético, dando acesso a um 



 155 

dizer o que não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza, a falência total, 

a formação da morte.  

 

O tempo e o agora. 
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―Agora‖ apresenta a erupção imagética como um evidenciar do tempo sob o 

domínio de Cronos. Suas mais de duas mil visualizações frame a frame, cerca de 26 

quadros por segundo, colocam em condição de presente o sexo, a religião, o homem 

comum, a personalidade, a música erudita e popular, a arte contemporânea e antiga, o 

público e o privado, a paz e a guerra, o entretenimento, o esporte, o horror e o belo, a 

edificação e a ruína, a tecnologia em suas várias expressões, a indústria e seus produtos, 

o humano em seus diferentes agrupamentos sociais, o cinema, o desenho, a escrita, o ato 

de criação dos textos de Nome, de Arnaldo Antunes, dentre outras. 

 Cada imagem guarda uma individualidade de um agora que permanece vivo, em 

sinergia com os outros. Isto implica a existência ―de um presente mais vasto, de uma 

maior extensão ou duração‖ (Deleuze, 2000, p. 167) que, neste caso coincide com a 

expressão do tecido poético. Há todo um processo de inserção desse ato presente em um 

plano que é construído por ele, revelando uma noção temporal na qual o passado e o 

futuro são dimensões relativas ao presente. Em outras palavras, só há o presente 

relativístico porque passado e futuro estão condicionados a este, em um movimento que 

estabelece as relações não absolutas de percepção das durações. 

 Então, a tessitura diz uma simultaneidade dos agoras que aponta para um 

processo no qual cada presente delimita a ação da matéria que ocupa um lugar na 

extensão do espaço. E assim, como em um efeito cascata, essas concreções fluem em 

direção ao infinito, abrindo várias séries em diversos sentidos. Por outro lado, se 

apresentam como corpos limitados pelo próprio movimento que engendram. Isto 

equivale a dizer que uma seqüência limitada pode gerar um deslocamento ilimitado, 

exprimindo um percurso para o aberto. 

 Por essa via, a falta de linearidade temporal entre esses corpos imagéticos pode 

ser percebida se se observar o embaralhar da cronologia com que aparecem no 
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vídeopoema. Aparentemente, institui-se um paradoxo, pois o presente muralhas da 

China seria algo anterior ao agora produtos industrializados, quando lido no suporte do 

vídeo. Todavia, o aparecer de Cronos insiste em afirmar que cada presente é na medida 

em que se faz um agora dinâmico, estabelecedor de uma concatenação singular imposta 

por uma atualização da matéria. Desse modo, restabelece-se uma lógica que afirma o 

presente como ―um tempo limitado, mas infinito porque cíclico, animando um eterno 

retorno físico como retorno do mesmo‖ (Deleuze, 2000, p. 64). 

 Ao se deixar preencher e limitar pela matéria, o agora abre a possibilidade da 

reincidência da atualização em diferentes lugares do tempo. Pode-se perceber isso em 

―Agora‖, alguns de seus quadros apresentam-se mais de uma vez nesse plano de 

consistência que é a poesia, por exemplo, o que mostra o número cinco no centro de um 

círculo escuro delineado por um quadrado branco. Essa maneira de agenciar voltando-se 

sobre alguns pontos denuncia o estado de dobra desse tempo, impondo-lhe em um 

movimento sinuoso, circular e espiral, conjuntamente.  

Por um lado, seu aspecto de tempo que se fecha sobre si mesmo, ao reapresentar 

um agora, revela a circularidade do conjunto de período contínuo e indefinido no qual 

os eventos se sucedem. Por outro, sua maneira de pôr na presença o aberto ao se retomar 

um frame, pode ser compreendida se se pensar que se coloca um novo agenciamento 

como duração. Ao ser ladeado por outros eventos temporais, o quadro repetido ganha 

força em diferença, se comparado a uma primeira aparição, porque estabelece conexões 

inusitadas com os agoras que o cercam.  

Melhor dizendo, verifica-se uma contextualização distinta para cada série de 

agenciamentos temporais. Nesse sentido, Cronos se deixa fender para realizar um 

deslocamento em sua duração. A tessitura poética se abre para um exterior ao tempo, 
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insinuado pelo girar sobre si do agora que estabelece uma distância entre um contexto 

primeiro e um segundo de um mesmo presente.  

Essa abertura também impõe um limite à expressão do agora, uma vez que este 

se dirigir para uma exterioridade equivale ao impossibilitar a presença do presente. O 

tempo também anuncia sua ruína ao encontrar em sua própria expressão a fenda, porque 

ela age como ponto de fuga desestabilizador do agenciamento de tempo, possibilitando 

a efetivação de um apagamento do agora, fazendo da duração um nada que se esvai no 

secreto absoluto do atemporal. 

Nesse sentido, o tempo passa da mistura corporal para uma condição de corte 

que aponta um movimento de si mesmo que explode ou se contrai e, também afirma sua 

extensão relativa ao passado e ao futuro. Há uma crise que se estabelece no tecido 

poético que se deixa perceber como um ruir em si, um fracionamento que tanto aponta 

para o absoluto quanto para o parcial. Cronos mostra sua face de morte ao se impor 

enquanto movimento de ruptura. 

O poema de Antunes ainda estende as ações do tempo para o sonoro e o verbal 

ao exprimir, ininterrupta e intermitentemente fragmentada, a frase ―já passou‖. Com 

isso, o texto fala a impossibilidade de se apreender o agora, que tornado verbal, escoa 

em diferentes lugares da tela. Revela-se, dessa maneira, um processo pelo qual a 

sucessão de presentes iguala-se à condição de falência, uma vez que o agora está dado 

como algo impossível de ser detido, fixado, cristalizado. Um escoar, uma efusão de atos 

e qualidades dos corpos em um agenciamento de um devir-louco (Deleuze, 2000, p. 

168). 

O lado efêmero do poético se afirma pela exuberância da visualidade e da 

rapidez com que ela se apresenta. Seus excessos provocam uma desterritorialização do 

lugar centralizador do tempo como um instrumento de orientação. Digo melhor, ao 
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invés de ser percebido como uma máquina lógica organizadora dos eventos, o agora 

desloca o eixo norteador para uma expressão transversal, aberta a transformações e a 

reconstruções.  

A poesia inquieta o temporal e com ele a sua própria natureza rítmica. Ao dirigir 

seu foco para o tempo agora como categoria descentrada, volátil e em ruína, a tessitura 

poética fala o seu próprio corpo como um exterior da organicidade. Baseada na 

expressão minimalista, que se dá pelo caráter repetitivo de seus vocábulos fracionados 

ou em apagamento, ela institui sua forma na impossibilidade de se estabelecer uma 

configuração física.  

 A poesia está como um lugar de agenciamento das multiplicidades visuais, 

sonoras e verbais, reveladoras de um traço heterogêneo comum às três linguagens, 

expondo o ritmo hiperacelerado como o operador da perspectiva poética. O ritmo 

aparece nessa escrita não mais como uma manifestação de anáforas organizadoras das 

imagens poéticas. Ele é o movimento que faz perder a noção de centro, de organismo, 

instaurando um corpo sem órgãos que se apresenta poesia. 

 

O tempo e o instante. 
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 O poema ―Além‖, de Castro, dá a conhecer um processo complexo da percepção 

temporal ao dizer os vocábulos ―além‖ e ―aquém‖. Ambos estão entremeados por uma 

série de formas geométricas que insinuam as imagens de pirâmides de base 

quadrangular. A mudança na coloração dos planos e sua disposição na página oferecem 

uma ilusão de tridimensionalidade, da mesma maneira que sugerem setas que se dirigem 

para quatro direções: o alto, o baixo, a transversal para o alto à direita, e a transversal 

para baixo à esquerda. 

 A tessitura aponta, por meio de suas flechas diagonais, para as palavras como a 

indicar um movimento ininterrupto das superfícies quadradas em direção a esses termos. 

Ambas designam aspectos temporais ao significarem o que é anterior e o que é 

posterior, associando-se ao passado e ao futuro em suas expressões. Isto acarreta um 

escoar do que está se exprimindo como superfície geométrica para dois planos 

exteriores e simultâneos. Estes absorvem a cada instante essa imagem em deslocamento, 

reterritorializando-a no espaço do decorrido e no do que há de vir, concomitantemente. 

 Esses movimentos ambíguos, que se realiza ao mesmo tempo, falam ―o instante 

sem espessura e sem extensão que subdivide cada presente em passado e futuro‖ 

(Deleuze, 2000, p. 169), afirmando a condição de ruína, de falecimento da expressão 

artística, naturalizando-os ao que é atual na poesia. Assim, o instante contrai um ar de 

exterioridade finita, uma vez que está preste a encontrar o seu outro em um espaço do 

além e do aquém.  

 A imagem poética aparece como esse instantâneo ao se deixar apanhar pela 

página. Imagem frente a sua própria derrocada enquanto lance esgotado em sua 

cristalização, em sua face cadavérica. Falando com Blanchot (1987, p. 260), esse 

cadáver torna-se a imagem de si mesmo, um reflexo do que foi e um dizer o que será. 
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Isto lança luz sobre o aparecer do poético como produto do imaginário capaz de 

exprimir o presente, mesmo em sua condição finita de degradação. 

 Desse modo, pode-se verificar o estar aí no tempo realizado pelos efeitos 

imagéticos que habitam sem agregar substância à duração. Infere-se daí que há uma 

ênfase na percepção dos atributos distintivos das qualidades nesse presente, o que faz 

pensar em um acontecimento imaterial, uma leveza exposta na superfície do tecido 

artístico que se desdobra para o infinito. 

 Instaura-se uma expressão ―tornada possível pela fronteira que a separa das 

coisas, dos corpos e não menos daqueles que falam‖ (Deleuze, 2000, p. 171). Esse 

limiar é o desdobramento da linha de força do Aion, superfície de pura apresentação 

daquilo que diz. Através do se exprimir temporal aparece o movimento do instante 

como um ponto aleatório que desliza sobre o traçado da duração passado-futuro que, no 

poema, estão desdobrados pelas suas próprias sombras.  

 Isto problematiza a noção de tempo ao dar a conhecer uma possibilidade outra 

para se constituir tanto o passado quanto o futuro, ambos abrindo-se para planos 

diferentes. O tecido poético apresenta o traçado do tempo como uma bifurcação que 

tende a se repetir na proporção do infinito. Portanto, deve-se falar em uma condição de 

multiplicidade para esse tempo que se projeta como uma visibilidade poética, um 

agenciamento de planos diversos a instaurarem uma consistência por meio da poesia. 

 Por outro modo, os quadrados presentes no texto aludem à forma do pixel, 

unidade mínima de expressão da linguagem virtual. Aqui, percebe-se a presença do 

caráter de singularidade desse dizer poesia. Os quatro megapixels, metáforas 

hiperbólicas, corroboram o aparecer do acontecimento puro que tende para as direções, 

agora em multiplicidade, do aquém e do além, provocado pelo instante no qual se dá a 

poesia.  
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 Alongando-se para os dois grandes percursos, os pontos luminosos coincidem 

com a linha de força dada pela pressão do passado-futuro sobre o presente que urge. Isto 

denuncia o acontecimento poético como um atributo lógico, como a expressão mesma 

da tessitura, distanciando-se do que possa significar, expressar ou designar. A poesia, ao 

indiciar a unidade mínima de sua linguagem e colocá-la em ação juntamente com o 

tempo, estabelece uma relação do ponto com a linha, e desta com a superfície na qual se 

desenvolve. 

 Sob o movimento de ruína do instante, o acontecimento se mostra como um 

excesso, uma ação de transbordamento voltada para o fora que se apresenta como o 

futuro-passado. Percebe-se uma necessidade de se dar enquanto escombro, para que se 

possa operar um momento perverso límpido, no qual a fragmentação agregue uma 

visibilidade oblíqua como a maneira de estar aí do tecido poético. 

 Essa produção de uma trama a ponto de se transformar em sucata, em objeto sem 

valor, em algo que se dá em queda, ―não só é uma corrida para a morte, mas também 

inscreve a morte e o vazio nas próprias coisas‖ (Pelbart, 2000, p.197). Depreende-se 

dessa constatação que a poesia adquire e exprime uma noção aguda e intensificada do 

tempo, na qual o poético passa a esboçar os traços do esvaziamento como fluxo do 

instante. Este se faz pelo entrecruzamento das imagens que escoam no aberto da 

expressão, indeterminando o tempo que se deixa ver como massa variável, sem epílogo. 

 Em outras palavras, a linha de força dada pelo percurso similar dos pixels e do 

futuro-passado apresenta-se como um plano de consistência no qual o tempo dança 

livremente pelos espaços. Decorre dessa perspectiva uma noção da urdidura poética 

como uma cartografia a evidenciar alguns movimentos temporais, que se presentificam 

no instante efêmero da imagem artística. 
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O eu e a poesia. 
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O eu e a poesia. 

 

 

 Já se verificou que a figura do eu nos poemas de Castro, Antunes e Patraquim 

aponta para um processo diverso em seu aparecer. Um ser caracterizado como plural, 

urbano, mesclado à expressão tecnológica e à existência rural, ser que conduz a escrita 

para um encontro com o limite e com a exterioridade. Essas são algumas imagens do 

sujeito que se inscreve na tessitura poética. 

 Todavia, faz-se necessário pensar essa categoria como uma das linhas de força 

responsáveis pelo tramar da poesia. Uma das marcas do eu na contemporaneidade é a 

liberdade que este demonstra para se constituir enquanto um ser histórico pela 

afirmação de sua diferença e, principalmente, pelo seu desejo de estar aí através de uma 

imagem que corresponda ao próprio querer. Em outras palavras, pode-se perceber uma 

extrema mobilidade da instauração do sujeito, o que apresenta uma abertura no 

imaginário deste. 

 Essa característica de trânsito do eu, imposta pelo exercício poético do tempo 

atual, age de maneira a estabelecer o poético como um lugar no qual se pode verificar 

uma multiplicidade de presenças individuais em movimentos os mais diversos. A poesia 

se dá uma consistência capaz de colocar em ação toda e qualquer imagem de eu, sem 

limite, sem restrição de qualquer natureza. 

 Seja na obra de um mesmo autor, seja no cotejamento de vários escritores, o 

tecido poético se mostra como uma máquina desejante, perpetrada por um ser que se faz 

perceber no tramar da escrita e de suas falas. Há sempre a presença de um eu criador em 

qualquer poesia, o que difere são seus modos de se visibilizar. Isto se relaciona 
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diretamente com a expressão desenvolvida pelo texto. É a partir do poema que se quer 

enfatizar, nesta reflexão, três imagens do eu na tessitura artística. 

 

 

O falir do eu. 

 

 

 

 

―5‖ 

 

―Et pur, magno Pórtico onde 

neither division nor unity 

Matters! Tu, mufana que te atreves, 

atira a pedra, rasga 

a textura opaca de tanto sangue! 

Fere a cicatriz e a dobra, tu 

que desceste ao vale dos mortos e sugaste 

o osso e encontraste o vazio, batendo-o 

na viseira de deus, veste a pele 

e não cegues o olho do Leopardo. 

Ele espreita os séculos, é quem 

vagueia pelos dias e não dorme desde o crepúsculo, 

o último que há-de vir 

e por onde salta, alma voraz 

intumescendo a árvore.‖ 

 

  

 Há um eu a falar por essas imagens que instaura um transbordar da noção de 

língua como um lugar de origem única, centralizada em uma imagem homogênea. Aqui, 

os idiomas exercem um estado de não exclusão, revelando sua ação de convergência 

para o estabelecimento de um tecido único a urdir uma fala descentrada. A fala se volta 
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para um espaço interativo, singularizado pela diversidade expressiva ao apresentar o 

vazio, caracterizando a sua propensão para o aberto absoluto. 

 Nesse plano limítrofe, o eu assume um saber capaz de simular um conhecimento 

impossível de ser nomeado, afirmado ou descrito, porque inscreve uma transformação 

do palpável, isto é, utiliza-se do que é concreto para não se remeter a ele, distanciando-

se de seu caráter referencial. Assim, exprime um não-lugar, cujo caráter de trânsito 

flagra a interseção entre o material e o imaterial. Espaço de passagem corroborado pela 

escrita que se estende em um desdobrar aberto, convergindo no falecimento dos pulsos 

de vida e morte, simultaneamente. A tessitura diz a diferença e a semelhança de planos, 

dando-se a conhecer como um processo de identificação revelador do ―magno Pórtico‖.  

Esse tecer sugere um ser capaz de perpetrar o transcendente sem abrir mão de 

sua condição humana. Deste modo, o falar para um ―Tu‖ se torna abrangente o bastante 

para funcionar tanto como um dirigir-se a outro, quanto para revelar a fragmentação, 

melhor dizendo, a pluralização do eu enunciador. O fator comum a ambas as 

possibilidades é a distância impressa entre o que diz e o que é falado.  

Esse afastamento instaura o aspecto reflexivo da poesia ao redimensioná-la 

como extensão entre a ―textura opaca‖ e o ―vazio‖. Há um eu preocupado com a face 

crítica do poético, seja para expressar o fazer do outro, seja para formalizar a sua 

própria voz. Nos dois casos, esta enunciação se dá artisticamente, fazendo da poesia 

uma matéria transubstancial que traz à tona o aspecto mutável da escrita e de seu 

sujeito. Todo o processo criativo desloca-se para gerar uma sensação desconfortável e 

insinuante que se direciona para a instabilidade dada pelo não-lugar transcendente. 

Há nesses versos de Patraquim uma alusão a Virgílio e a Orfeu, cujas imagens 

são vistas como se fosse uma potência única estabelecida para além de suas diferenças. 

Potência digerida por um desejo máquina de um sujeito capaz de reterritorializar o 
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cânone ocidental para dizê-lo à sua maneira. Isto põe à mostra um viés singular desse 

tecido, uma vez que confirma a sua condição de percurso entre o transcendente e o 

realizável, e afirma a sua especificidade de busca e a de perda do objeto amado. 

A particularidade do procurar projeta-se em uma imagem de jovem ousado, 

destemido ― ―mufana que te atreves‖ ― que se constitui de uma natureza livre para 

perceber sem as amarras culturais daqueles imersos no meio social, porque 

questionador. Esse espírito livre sofre, por parte do sujeito poético, uma exortação 

veemente e desafiadora de uma organização mística. Ao enfatizar a necessidade de 

atirar, rasgar e ferir, esse eu cria um estado de afrontamento ao sobrenatural, 

imprimindo-lhe uma fissura que tende para uma condição caótica, pois a ação 

libertadora torna aparente a possibilidade de ser fora da lei. Assim, o sujeito reivindica a 

sua face de exceção. 

É o próprio ser em desvio quem se revela um processo que se apresenta tal qual 

a imagem de uma relação com o exterior, permitindo o movimento de se ir atrás do 

desejo. Aqui, o querer se mostra como o tecer a si de ―Leopardo‖, solicitando-lhe o 

olhar ativo. Ao sugerir a retirada da pele do animal, o poema traz à tona a imolação do 

felino, este ato pode ser entendido como a superação de dificuldades materializadas, e a 

proteção contra os espíritos maus (Chevalier, 1992, p. 544). Também aponta para a 

incorporação, pelo avesso de tradições várias, revelando sua face devoradora. 

Incorporado o abrigo da superfície limítrofe da pantera, o eu está apto para 

desempenhar o seu movimento para o fora. O sujeito transverbera-se em leopardo, 

abrindo-se para um movimento exterior à cronologia que instaura o caos na linearidade 

temporal, pois, assim, ele pode ver todos os momentos como espaços observáveis e 

interpenetráveis. Isto implica uma capacidade de ver deificada, pela qual o sujeito 
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percebe sua face animal e desdobra-se sobre a própria existência, inflando-a com o 

desassossego do trânsito pelos planos vislumbrados. 

Concomitante a essa ação desenvolve-se a privação do desejado. De maneira 

obscura, a poesia deixa de nomear o que fora perdido, apenas marcando o aparecimento 

do vazio como aquilo que fora encontrado. Esse aparecer do nada exprime a frustração 

do eu em relação a sua investida no espaço exterior e, também, evidencia a falência de 

uma sublimação que, por exatamente estar em ruína, fortifica o caráter humano desse 

sujeito, operando uma negação de um estado platônico para enfatizar o percurso como a 

expressão do aberto, via singular que permite o acesso desse eu ao transcendente. 

O próprio tecido poético mostra-se em desdobramento espacial para dizer a força 

do desejo e o que lhe resta para visibilizar: um sujeito em constante inquietação, 

problematizando suas ações de maneira categórica, para alcançar um lugar que está para 

além ou aquém da realidade e do imaginário. Uma região desterritorializada porque 

impalpável, utópica e que descentra o eu que se projeta em sua direção, esgarçando-lhe 

com sua linha de força inefável. 

Esse se dilacerar se impõe como condição para que o sujeito se construa a partir 

de um plano que se deixa perceber a cada movimento desse indivíduo. Suas falas 

tramam seus atos, as direções nas quais se lança seu processo de identificação com 

outros eus e seu processo de cessação, anunciado pela massa informe do vazio que 

também o constitui. O reconhecimento da urdidura permite uma identificação entre a 

escrita e o eu, embaçando os seus limites, provocando o aparecimento de um plano no 

qual ambos se fazem uma consistência em conflito. Pode-se dizer que há uma luta para 

se manter a individualidade aparente conjuntamente com o aberto que a tudo povoa. 

A referencialidade entra em crise assim como o sujeito que a diz, os dois 

absorvidos pela imprecisão das expressões, pelo entrecruzar de insinuações literárias, 
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religiosas, de línguas e de pessoas do discurso. Todo esse conjunto sofre uma ação 

atualizadora que os desterritorializa para uma tessitura na qual predomina a sugestão e o 

desejo por uma fala que se distancia de uma estrutura idealizada, na qual seria possível 

realizar a observação, a descrição e a nomeação de seus fenômenos, constituindo um 

sistema de coordenadas espaciais e temporais. A poesia e seu eu mostram-se em sua 

face efêmera, exposição de um processo de subjetivar heterogêneo. 

 

 

O flanar do eu. 

 

 

 Observando o poema ―Fênis‖, de Antunes, pode-se pensar, de imediato, na 

ausência de um eu poético. Isto porque o texto se constitui no movimento de dois 

termos que se fundem e se interpenetram com a rapidez de um redemoinho. Deixando 

entrever as palavras fênix e pênis como uma possibilidade que se realiza de maneira 

fugaz, nas superposições das voltas que as letras percorrem ao tenderem para o infinito 

em uma dança espiralada. É a velocidade ao percorrer os planos vistos como espirais 

que revela essa leitura potencial. É ela que presentifica emblematicamente o poder: o 

reconstruir-se a vida, o domínio sobre-humano — Fênix; e o domínio humano — Pênis: 

entendido como divisa do poder. 

 Todavia, no suporte telemático, percebe-se a voz do poeta que encena uma 

respiração filtrada e/ou trabalhada eletronicamente. A presença desse eu-máquina 

radicaliza a viagem entre o íntimo e o longínquo, colocando-se em um deslizar que 

transita entre o vento da vida humana, passando pelo desejo de poder terreno, e 

atingindo o horizonte sobrenatural. Esse estar sutilizado denuncia uma disponibilidade 
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para o jogo teatral: assim como o flâneur, ele se dá como um olhar aguçado, 

concentrado e disperso; o que demonstra uma imagem ambígua em sua composição. 

 O ato de girar sobre si mesmo inicia um processo de abertura que engendra a 

poesia como um produto da velocidade. Este ritmo alucinado possibilita a montagem 

instantânea dos vocábulos cujas significações podem ser estabelecidas ou reconhecidas. 

Assim, o espaço da escrita está modificado pela rapidez com que o sentido se estabelece 

e se deteriora. Como em um estado irônico, a poesia desvela a consciência da revelação 

do absoluto, em um momento fugidio, realizando-se e aniquilando-se ao mesmo tempo 

(Jankélévitch, 1964, p.18). O poético, juntamente com o eu que fala, apresenta-se como 

essa faísca luminosa que faz aparecer a sua ausência, dizendo o artístico como um 

instante de passagem. 
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Outro padrão identificador desse eu em trânsito, segundo Bolle (1994), é o 

aparecimento flagrante de um estado melancólico, entediado. Em ―E só‖, a solidão 

evidencia tal medida. Seus versos dispõem-se, graficamente, como uma ampulheta que 

faz escoar não o tempo, mas a solidão desse sujeito ficcional. Sua angústia existencial 

fortalece-se na imagem de um ser que habita um mundo de linguagem verbal, sendo 

esta caracterizada pela multiplicidade, superposição, fragmentação e descentralização de 

seus textos. Assim, pode-se afirmar que há um processo de desterritorialização em 

andamento na relação do eu com o universo que percebe. Isto abre novos espaços de 

conhecimento de si mesmo e do ambiente no qual a existência se dá. 

 Também se pode falar em um ritmo descompassado de coexistência entre esse 

ser oprimido, cerceado pelas palavras, e a extensão espacial que habita. Aqui, o eu 

transita por uma tendência para a inércia, alternado-a com uma mobilidade que se 

insinua como rotineira, ou mesmo submissa à impossibilidade de existir fora dessa 
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bolha imagética — a linguagem verbal. Ao revezar essas instâncias, o texto ganha uma 

veloz disritmia corpórea que se estende para todo o espaço físico, entendido aqui como 

a expressão sonora, a visual e a verbal. Tudo declarado como velocidades intermitentes, 

intensificadoras de uma estreiteza de espaço agonizante. 

 Essa disposição afetiva tanto pode revelar um vazio absoluto da existência 

humana, uma vez que é impossível ser fora dessas circunstâncias — o humano só 

percebe por seus sentidos; quanto pode instaurar a condição espiritual do homem, se se 

entender o processo de intermitência sonoro, visual e verbal como uma negação da 

natureza de sua existência, dando-lhe uma possibilidade de ser livre, fazendo com que 

transponha esse lugar intermitente, como em uma projeção para fora de si, para o 

desconhecido, para o secreto e emblemático mundo exterior. 
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O ato de peregrinar pelo próprio corpo é outro modelo caracterizador desse eu. 

O poema ―Tato‖ apresenta o corpo em sua face de instrumento que desenha, anota, cria 

a si mesmo e ao mundo circundante. Sua erotização evidencia o inventar e o perceber 

seu objeto de desejo e, involuntariamente, o que mais estiver presente em seu campo de 

ação sensorial. Nesse sentido, o corpo funciona como uma máquina de apreensão de 

dados que só em um segundo momento exerce a seleção dos mesmos, subdividindo-os 

em desejáveis ou não para aquela ocasião. 

 Essa máquina sensível, por sua natureza, subverte o valor que procura limitar a 

sua utilização de maneira inata, espontânea, original, por meio de regras religiosas, 

morais, sociais ou políticas. Esse transtornar corpóreo reflete-se em uma revolução 

comportamental do sujeito, diante de si mesmo.  Sua dimensão pessoal e social se 

constrói pelo seu corpo. Os traços fabricados por esse sujeito em sua existência serão 

sempre um processo de decalcamento originado, mediado e finalizado pela sua condição 

animal. O que não impede uma possível sublimação em sua maneira de nomear as 

coisas, atos e seres: ―uns comem outros fodem uns cometem outros dão / por graça por 

esporte ou tara por amor ou não‖ [grifos meus]. 
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Além disso, a peregrinação se efetua no mundo urbanizado, como se pode ver 

em ―Alta noite‖. Aqui, o poema leva o seu leitor para um perambular noturno por duas 

vias: o túnel e a estrada. O primeiro caminho leva à cena um sofrimento de alma, 

expresso pela solidão do transeunte dentro dessa pele de concreto, iluminada em sua 

suave curvatura, que tende para um horizonte anunciado, mas não expressado.  

Essa faixa de planos limita a percepção da realidade, com sua estrutura fechada 

sobre si mesma; apenas possibilita um fluxo na direção que conduz, necessariamente, à 

saída desse lugar. Essa vontade de projetar-se para fora desse ambiente está implicada 

na natureza do mesmo e do humano que, sempre, constrói passagens para transpô-las. 

No entanto, ―ninguém na estrada andava‖, a não ser o próprio poeta com seu texto 

híbrido, desliza sobre as palavras, as imagens e os sons. Levando conjuntamente o seu 

leitor nesse vaguear notívago, no qual a reincidência da solidão aprisiona a ambos nessa 

noite sem fim. 

O segundo caminho, que permeia o primeiro através de cortes, superposições e 

colagens, mostra-se heterogêneo em suas formas, em suas paisagens. Casas simples, 

montanhas, pastos, avenidas ombreadas por prédios, automóveis, estradas asfaltadas e 
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de terra, muros diversos e pedreiras. Tudo compondo um universo de conhecimento 

elaborado pelo ato de deslocamento desse eu que flana. E é a velocidade, isto é, a ação 

de locomover-se entre e pelos espaços, que estabelece a angústia de se percorrer, 

desacompanhado, um mundo cheio de intervenções humanas e naturais, à procura de 

uma sensação de conforto. 

 O texto lança a questão do conflito. Este impulsiona a peregrinação desse eu que 

se descobre estrangeiro em uma terra conhecida. Estranho a si mesmo, parece pressentir 

uma impossibilidade de se fazer conhecer pelo outro, que não está em parte alguma. 

Assim, esse caminhante está no mundo das coisas como um ser de exceção. E é 

exatamente esse modo de existir que garante, paradoxalmente, a sua inclusão na espécie 

humana. Eis o sofrimento do homem, saber de sua condição impar, singular, única, 

dentre bilhões, e de sua impossibilidade de comunicar-se plenamente com o outro. 

 A poesia de Arnaldo Antunes se expressa com uma capacidade de renovação de 

valores que gera uma instabilidade das significações de todos os códigos possíveis. O 

seu desejo de projetar-se para o horizonte, pelo processo de fabricação de uma 

consistência, eleva o lúdico à condição de vetor fundamental do ato criativo. A 

utilização dos meios telemáticos como espaço de fruição urbanizada revela a 

importância do fenômeno da multiplicidade de vozes. Este aspecto age sobre a cidade 

de maneira dual, ora edificando-a, ora implodindo-a. O que faz da metrópole um espaço 

dinâmico, onde se podem situar todos os outros planos possíveis. Isto implica uma urbe 

de volume infinito, sem nenhum limite. 

 Tal concepção do meio urbano aponta para a questão da velocidade, pois esta 

gera novas leituras e percepções do ambiente e dos seres que o habitam. O eu que aqui 

se apresenta, age como um ser que constrói sua subjetividade, através do conhecer-se 

como máquina sensível que edifica o próprio sujeito e o universo no qual existe. Um eu 
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que sabe a imposição inata à sua condição humana: ser exceção. E que busca, sofrido, 

um caminho que o leve para a valorização do nada, ou que o leve para um espaço 

sublimado. Um caminho no qual se possa apenas flanar crítica e livremente. 

 

 

O fluxo do eu. 
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 Colocando-se em uma condição de transposição, o poema ―transfim‖ anuncia e 

penetra a extremidade absoluta, o fim. Assim, o processo de cessação põe em estado de 

ruína o eu, a poesia e o avesso através da fragmentação da escrita que se apresenta em 
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ondas e por meio das falas da própria tessitura, que corroboram o falecimento dessas 

palavras. 

 Há um movimento em direção a uma extremidade que anuncia uma dobra para 

um espaço além dos limites enunciados. Essa condição de travessia desterritorializa as 

significações do tecido poético, provocando uma abertura desse sistema codificado, 

levando-o a um estado de fruição no qual a percepção transcende a si mesma para se 

reterritorializar em uma expressão mutante. 

 Ao se afirmar como uma ação em contínua mudança, o poema problematiza a 

sua referencialidade e a sua transferência para outra maneira de se exprimir. Pode-se 

dizer que esse procedimento de tradução permanente conduz o texto para um 

deslizamento contíguo sobre si até a perda de sua identificação primeira. Esse 

transfigurar opera uma esgarçadura das palavras e suas representações, tanto formais 

quanto semânticas, colocando o transcrever como procedimento ambivalente de falência 

e instauração do percurso de transferência que orienta o poético. 

 Esse caminhar para lá de si se realiza em um jogo espiralado, no qual o eu, a 

poesia e o avesso encontram um lugar de interseção que permite um procedimento de 

identificação entre os três termos. Intermediados pela morte, o eu e o avesso situam-se 

enquanto poesia. E a escrita converte-se em eu. O texto insinua um girar sobre si da 

palavra avesso, forçando uma precipitação de linhas de fuga que modificam o conceito 

de reverso ao introduzir neste a noção de movimento. O verso e o reverso se tornam 

uma única superfície em andamento ininterrupto. Nessa planificação, a poesia e o eu 

transitam em um traçado curvo que se voltea sobre eles próprios e sobre o outro. 

 De esse adejar surge uma consistência enunciadora de uma característica e ou 

circunstância convergente entre a poesia e o eu, o chegar-se ao término. Essa abertura 

para o absoluto funda uma semelhança entre essas categorias, enfatizando uma distância 
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para um sujeito iluminista ou sociológico, porque não há um centro, um núcleo, 

entendido como o ―eu real‖ (Hall, 1999). Afirma-se aqui um agente produtor de 

atividade cujo processo de identificação assume a mobilidade como linha de força 

predominante. Em outras palavras, sua ―identidade torna-se uma ‗celebração móvel‖ 

(Hall, 1999, p. 13), constituída e transformada ininterruptamente em relação às maneiras 

pelas quais se representam ou se interpelam nos sistemas culturais dados. 

 Com esse movimento, pode-se dizer que o eu dessa trama se apresenta como 

uma construção de caráter poético, o que implica um grau acentuado de ficcional 

envolvido nessa produção. Ao se mostrar por esse viés, justapõe-se ao fazer literário que 

se quer um ―como se‖ (Iser, 2002, p. 973), um ato de fingimento, de transgressão sobre 

a expressão da realidade, inaugurando uma linha de simulações descentradas que se 

querem à deriva. O eu abre-se sobre a imagem da morte e da poesia para uma condição 

de jogo infinita. 

 O desfecho desse poema se revela de maneira singular: um retângulo que 

delineia uma esfera, em um plano de fragmentação extrema. O quadrilátero eqüiângulo 

faz pensar na forma esquemática de uma janela ou de uma porta. Em ambos os casos, 

diz uma passagem para outro espaço. Um fora que se faz paisagem recortada sob o 

delineamento de um eu que age de maneira seletiva. Há um achatamento desse lugar 

visibilizado, tornando-o uma superfície posta pelo recorte de ângulos retos para um ver 

que se dá como ―uma operação de sujeito, portanto uma operação fendida, inquieta, 

agitada, aberta‖ (Didi-Huberman, 1998, p. 77). 

 Essa forma geométrica simples mostra uma esfera em sua área circunscrita que 

aparenta vibrar no plano de fragmentação do qual emerge. Seu movimento não é de 

ascensão, mas de aumento, funcionando como uma lente para potencializar a imagem. 

A urdidura provoca uma sensação de planos superpostos que coexistem em um mesmo 
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lugar e geram a ilusão óptica de diversidade. O fato de se poder ver uma fração 

aumentada do conjunto estabelece uma fissura na expressão poética, impondo um 

estado enunciativo plural.  

 Há uma sugestão comparativa entre a unidade do pixel e o complexo imagético 

que ora se apresenta, como se um dissesse a natureza do outro, em uma ação curvilínea 

que se desenrola num plano único de modo regular, afastando-se gradualmente para a 

direção de um espaço diferente do original e que emerge para se estabelecer junto ao 

nível da superfície. Em outras palavras, coexistem várias dimensões em uma única 

expressão poética. Essa orquestração indicia uma função lógica e tem como agente um 

sujeito operador criativo, capaz de associar tecnologia eletrônica à criação artística. 

 Essa categoria do eu é anunciada pelo próprio Castro (1998), que a diferencia, de 

um lado, do eu que se exprime de maneira direta; do eu auto-reflexivo; do eu que fala de 

outros eus e assuntos; do que cria outros eus; e do eu do texto que aparece na 

metapoesia. De outro, distingue-a do eu inventor de máquinas e sistemas informáticos. 

Há uma problematização da diversidade de individuação poética que aqui se apresenta. 

 Certamente, o eu que aparece na infopoesia apresenta uma face mais artificial 

que as outras categorias, uma vez que seus gestos sofrem uma tradução para uma 

linguagem numérica e são transcritos para outra linguagem que pode se compor pelo 

visual, o sonoro e o verbal, simultaneamente. Todavia, ao afirmar uma desigualdade 

para o inventor de máquinas e sistemas eletrônicos, aparece uma dobra na qual todas 

essas individualidades coexistem.                                                

 Assim como deve se marcar uma distância entre aquele que é capaz de construir 

o suporte eletromecânico e o sujeito que o opera, também, deve-se dizer que essa 

diferença entre o eu criador e o suporte com o qual se expressa sempre esteve aí. O eu 

enunciador usa a voz que se propaga pelo ar; o auto-reflexivo e o que fala de outros eus 
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e temas, além do ar, utilizam a si mesmos e ao mundo como material de sustentação do 

poético; o que cria uma heteronímia ou a própria poesia como eu lançam a escrita e o 

sujeito como o conjunto de elementos nos quais se operam suas ações. 

 O que se pode afirmar é o aparecer de uma tecnologia que possibilita um ato 

veloz e simultâneo de interação com o eu. Aí o eu garante uma interface maquinal como 

singularidade que evidencia a diferença entre o que fala e o meio pelo qual se diz. 

Portanto, sua contribuição maior está em enfatizar a logística empregada pelo sujeito 

para exercer a criação poética. Seu caráter operacional juntamente com o seu estado de 

volubilidade aponta para um sujeito que se deixa entrever no exercício do poético, 

através dos índices que deflagram a tessitura. Dessa maneira, o eu se constitui como um 

entremeio do processo criativo, sendo o próprio a sucessão de estados intermediários 

surpreendida em pleno movimento em uma urdidura. 

 Estabelece-se uma espacialização do sujeito do poético e, por contigüidade, ele 

desempenha o seu aparecer ―na dimensão de um encontro em que as distâncias 

objetivas sucumbem, em que o aí se ilimita, se separa do aqui, do detalhe, da 

proximidade visível‖ (Didi-Huberman, 1998, p. 246). Isto indetermina suas ações, 

elevando sua potência expressiva ao infinito, ao aberto, fenda constituída em seu 

processo de estar aí. 
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Poéticas em ação. 
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Poéticas em ação. 

 

 

 Após realizar a travessia de Lidemburgo Blues, Nome e Algorritmos: 

infopoemas tem-se a sensação de que o poético se apresenta como um plano no qual as 

semelhanças, as diferenças e as oposições coexistem. Sem a preocupação de estabelecer 

um paradigma fechado sobre si, a poesia exprime-se por meio de uma heterogeneidade 

que visibiliza algumas linhas de força predominantes em seu estar aí. Tais fluxos, 

perpassados pela imagem da morte, abrem-se para uma exterioridade na qual a escrita 

reivindica a sua porção de absoluto, de secreto. Isto faz do tecido artístico uma 

singularidade capaz de apresentar o inominável e o inapreensível. 

 Os traços evidenciados por esta leitura apontam para um conjunto de ações e 

pontos de vista da expressão contemporânea que passa pelo apagamento dos limites, 

pela fala como o corpo poético, por um movimento voltado para o cosmogônico e para a 

condição de trânsito tenso da palavra. Também, destaca o processo da erupção 

imagética, o emblemático e a ruína como energias criativas, além do olhar urbano dessa 

poesia. Da mesma forma, enfatiza a linguagem luminosa, o lúdico e a dobra textual, e 

problematiza a inutilidade da escrita e a imagem como percurso poético. 

 Em verdade, a sugestão desse traçado diz uma tessitura esgarçada, fendida em 

sua expressão, pois conduz a linguagem artística para um processo de autoconhecimento 

de sua vacância, de suas fissuras presentes desde a unidade mínima do texto, até a 

tentativa de se constituir sentido com essa trama. Esse índice do fora se mostra de 

maneira equivalente nas relações do tempo com a morte, e nas variações temporais do 

agora e do instante. Ainda chega a se desdobrar no eu poético, enfatizando sua condição 
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efêmera através da falência, do flanar sobre si mesmo ou sobre outro espaço, além do 

escoamento contínuo para um lugar estrangeiro e desconhecido, exterior. 

 Essa fruição sobre o estado do que se encontra descerrado diz uma presença do 

aberto enquanto processo de indeterminação do exercício poético. Isto implica uma 

tessitura que se coloca como uma dobra, um plano no qual se pode perceber a 

participação de diversos sistemas de naturezas variadas.  Por exemplo, percebem-se as 

linhas de força do histórico; da língua de alguns povos; da expressão artística em suas 

faces musical, plástica e literária; da utilização de tecnologia dessemelhante como a da 

escrita alfabética, da telecomunicação e da informática.  

Tudo isso se planifica em um dizer que, por se constituir pela multiplicidade, 

afirma a sua condição de fenda, ora pela diferença estabelecida entre seus traços, ora 

pela gama excessiva da ordem do disponibilizar de percursos para o exercício da fala 

dessa poesia. Essa maneira de se exprimir rompe com um grau acentuado do caráter 

referencial, apontando para uma linguagem que se quer mais próxima de uma condição 

de exterioridade absoluta, na qual possa desdobrar-se para além ou aquém de uma ação 

continuada de objetivação. Seu projetar-se apresenta o caráter dominante em relação a si 

mesma e àqueles com os quais interage.  

Esse processo de expressão singularizado desenvolve uma tendência 

individualizadora, mesmo quando se coloca como um dizer plural. Por um lado, essa 

diferença lembra o exercício estilístico que tanto aponta os movimentos estéticos de 

uma época, quanto mostra o fazer ímpar de um ser criador. Assim, o poético insere-se 

no percurso literário, entendido como o fazer artístico apresentado diante de um olhar 

diacrônico. Por outro lado, deve-se ressaltar o aparecimento de uma seqüência contínua 

de fatos e operações ― enumerados anteriormente ― que apresentam certa regularidade 

denunciadora de uma subjetivação desse tecido. 
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Tal fato propõe, de forma provocativa, um estar aí visível, palpável e insubmisso 

da subjetividade. Sua tendência para a singularidade revela uma postura contrária à de 

uma natureza dada que problematiza sua percepção e sua concepção, simultaneamente. 

Isto descobre uma possibilidade de se experimentar com a subjetividade, apresentando-a 

como uma construção, uma máquina desejante, aberta pelas multiplicidades da 

realidade, do eu e do poético. A poesia, trabalhada nestas reflexões, exprime uma 

experimentação consigo mesma para evidenciar as múltiplas forças operadoras e 

presentes no poético, colocando em xeque os valores artísticos da contemporaneidade. 

Também ela procura consolidar suas extensões tecnológicas, suas opacidades, 

velocidades e fruições, expondo novas conexões através de sua urdidura. 

Esse se dar em condição de diferença estabelece uma distância entre uma rapidez 

que subjuga a tudo e a todos na contemporaneidade e o ritmo poético. Este se dirige 

para um ato de reflexão que se caracteriza por uma ação distinta, simultânea e integrante 

da velocidade globalizada. Isto pode ser percebido ao se levar em conta a desenvoltura 

do tempo nessas poéticas. Todas elas instauram uma interdependência com o temporal, 

transformando-o em uma das linhas de fuga de suas expressões. Portanto, o espaço-

tempo aparece como uma das variantes de composição do poético, operado pela ação de 

tramar, indicando a sua reterritorialização no espaço crítico da poesia. 

Longe de se associar a uma idolatria tecnológica, no sentido da utilização 

corrente desse termo, essa urdidura autentica-se pelas proposições de inúmeras 

linguagens que vão do ato artesanal, passando pelo exercício artístico, até desembocar 

na criação industrializada. Nesse sentido, verifica-se uma atualização do termo tékhne, o 

que impulsiona o fazer poético para um lugar de questionamento do uso banalizado, 

principalmente, dos meios telemáticos. Dessa maneira, a tessitura artística problematiza 
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o estado referencial que está ligado à alta tecnologia, abrindo-se para uma ação 

reflexiva. 

Por outro lado, a questão do evanescer da lei territorial aparece para se efetivar 

um ambiente supra-regional. Tradições, línguas e todas as produções culturais parecem 

enfrentar um estado de homogeneização controlador do processo de subjetivação. No 

entanto, a poesia ao se apresentar em seus fluxos incertos, seus deslocamentos 

multidirecionais, sua condição de falência voltada para o absoluto, dá a conhecer uma 

consistência na qual as forças infinitas agem e interagem. Isto reterritorializa no poético 

as categorias do eu, do tempo e de todas as produções culturais como traços a tecerem o 

plano de uma escrita que expõe os seus afectos e perceptos para conceituar o 

contemporâneo pela transversalidade do exterior. 

A partir dessas cogitações, pode-se pensar no extinguir-se da lógica da filiação 

literária como uma resultante dessa escrita móvel. A noção de suplementação, que 

pressupõe um deslocamento, uma reorganização do conjunto literário efetuado sob a 

perspectiva do presente, afirma uma linearidade temporal, histórica, impossível de ser 

modificada. Esse conceito procura fazer deslizar a perspectiva sobre o evento passado, 

revalorizando-o e reclassificando-o. 

Diferente dessa ação que inicia, timidamente, um exercício de contigüidade, o 

aqui visto poético opera a própria expressão como um procedimento de não 

racionalização de um modelo. Melhor dizendo, impõe-se a relativização da linha 

temporal como única forma de se perceber o espaço, o que faz aparecer o exercício de 

uma contigüidade por meio das conexões estabelecidas ao se realizarem na qualidade de 

trama. Toda a fala dessa poesia apresenta a si e aos outros dizeres em uma massa de 

circularidades, agoras e instantes simultâneos, apesar de estranhos entre si. Então, 



 188 

percebe-se a diferença enquanto fator de convergência que instaura o literário, 

enfatizando sua maneira de agir através do se conectar ilimitado. 

Devem-se salientar os três modos pelos quais a poesia se apresenta nesses textos 

de Patraquim, Antunes e Castro. No primeiro, ela vem da forma conhecida e 

reverenciada há séculos, a escrita alfabética. Fundada na sílaba poética, que enfatiza o 

som como elemento de corte e seleção da unidade mínima, essa escrita apresenta sua 

face sonora, por meio da vocalização, e sua face gráfica, através dos traços que 

procuram representar o verbal na página em branco. Obedece à versificação, utilizando-

se de recursos diversos para se constituir como uma escrita na qual predomina a 

liberdade de expressão.  

Um se dar aparentemente tradicional, no qual a sílaba já é uma racionalização 

criativa para o estabelecer-se do sentido, porque aparece como uma espécie de 

ordenação de um código, a língua. E, ainda, diz-se uma representação dos sons. Como 

se pode perceber, a codificação é algo complexa nessa tessitura, uma vez que se 

expressa por vários idiomas, em um trânsito entre o dizer oral e o erudito. O mesmo se 

deve afirmar quanto à vocalização, pois se por um lado ela assegura a constituição de 

um sentido, com certo grau de clareza, pelo menos para se compreender os vocábulos. 

Por outro, instaura-se uma crise desse procedimento de representação pelo que está 

presentificado de maneira opaca, incerta e sugestiva. 

Esse tecido poético executa um movimento de significações que 

desterritorializam a organização frasal, fazendo-a dizer algo que escapa à própria rigidez 

estrutural da escrita. Sua inércia sobre a folha impressa contrapõe-se à ação de sua fala e 

à interpretação desta em voz audível. Aqui, ela se abre para duas vertentes maiores, 

alimentadas por variações múltiplas, a estabelecida entoação de poemas e o blues. A 

primeira está calcada em uma tradição ocidental milenar que permite a associação da 
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voz humana a instrumentos musicais para a formação de um ambiente no qual o texto 

realiza uma espécie de plenitude de suas potências. 

A segunda desenvolve-se sob o estado blues, que está acoplado a uma expressão 

anímica, de alto grau de intensidade e que às vezes tende para a melancolia.  Evento 

mais recente ligado ao tráfico de humanos pode ser percebido como uma ação de 

deslocamento física, social e cultural que exercita um contraponto posto pelo conjunto 

formado pela voz individual e as vozes instrumentais, somadas ao contexto instaurado.  

Sua marca de contigüidade pessoal e coletiva mesclada é a base dessa expressão 

artística. Como tal parece se estender sobre a execução de suas músicas, como nas 

técnicas do slide, também chamada de bottleneck, nas quais se pode verificar um 

desdobramento das notas musicais, o que afirma o seu caráter de estranhamento e de 

impureza. É com essa liberdade de criação e de se exprimir que a poesia de Patraquim 

vai se conectar, consolidando-se como lugar de experimentação instituído por um 

deslizar que esgarça o seu estar aí, colocando-o como um dizer a exterioridade, tecido 

para apresentar a si como singularidade. 

Em Antunes, a poesia utiliza as linguagens verbal, sonora e visual para se 

exprimir no suporte de fita de vídeo. Tendo como elemento fundamental a letra, o 

fragmento sonoro e a imagem, essa tessitura aparece como um plano convergente no 

qual o movimento semântico, gráfico e musical estabelece as linhas de força 

simultâneas do poético. Esse tríplice conjunto de elementos mínimos pressupõe o se 

conhecer uma cena semiótica para que possa acontecer o processo de identificação 

desse tecido com o fazer da poesia. 

Deslocada do centro do cânone literário, essa escrita põe em jogo a versificação 

através da constituição de versos livres e unitários, estrofes simétricas e assimétricas, 

palavras em espacialização, indiciando um contato com a milenar tradição da poesia 
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visual. Pode-se perceber uma ênfase na letra como uma das unidades mínimas desse 

artístico, sendo capaz de apresentar certa racionalidade de sentido ao se colocar como a 

representação dos sons vocais alfabéticos. Isto também denuncia a ordenação do código 

verbal, o que vem garantir a possibilidade de se construir um texto preocupado com a 

significação.  

Todavia, esse aspecto verbal se faz presente como corpo-sem-órgãos, revelando 

uma diminuição extremada da influência da língua enquanto expressão de uma 

organicidade. Esse tecido se deixa ver como um fluxo que está no aí para afirmar o 

lugar artístico como uma abertura heterogênea que anuncia uma cadeia semiótica de 

atos múltiplos e diversos. Isto impõe um descentramento ao movimento da língua, que 

se torna um sistema capaz de aglomerar em si gestos, cognições e quaisquer outros 

conjuntos de elementos dados nesse plano lingüístico, além de marcar o seu caráter 

predominante de apresentação. 

A ênfase no aspecto visual tanto se dirige para a representação alfabética ― por 

meio da grafia das palavras e também dos efeitos de espacialização das mesmas, como 

dito anteriormente, quanto para o se mostrar de suas diversas imagens dadas pelos 

quadros em sucessão. Cenas simples ou complexas elaboradas a partir de filmes e 

desenhos instauram uma serialidade densa, ora por evidenciar a nitidez, ora por impor a 

opacidade, através do ritmo dos frames ou do foco.  

Tudo isso faz pensar em dois processos, o da filmagem e o da montagem. O 

primeiro traz à baila os procedimentos de planos e ângulos, os de quadros e suas 

determinações. O segundo coloca em ação o ritmo e o olhar. Todas essas técnicas se 

fundam no tempo e na escolha, duas categorias que se constituem como traços 

desdobrados em uma consistência poética. E, pelo transbordamento desses recursos, a 

tessitura diz uma problematização da função representativa do visual, ao dar 
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importância para as séries resultantes, seja pela sua aderência à realidade ou pela sua 

distância. Cada texto dessa máquina desejante é um conjunto de conexões que 

interagem com os outros tecidos, fazendo dessa obra uma erupção multíplice de 

possibilidades de se apresentar a imagem deslocada de seu eixo representacional. 

Na expressão sonora se dá também uma bipartição entre voz humana e vozes 

instrumentais. A primeira diz a poesia de três maneiras, a perceptível em relação às 

significações, a oblíqua à tessitura poética e a ruidosa. Nos três casos, o corpo se 

transforma em instrumento tangente que se mostra pela extensão das ondas projetadas 

de si, o que torna a voz equivalente ao gesto contíguo do poeta, traço em movimento 

que se propaga para todas as direções, feito uma massa rítmica. Esse corpo volátil 

dissolve-se a cada pausa porque intermitente em seu se exprimir, revelando sua face de 

falta e seu caráter de conectividade com tudo a que toca e faz vibrar em seu andamento. 

A segunda compartilha com a primeira certo grau de representação quando se 

associa àquela para dizer um som feito à base de voz humana com interferência 

eletrônica. O próprio registro das vozes biológicas sofre uma transmutação para se dar 

ênfase aos aspectos relevantes dos poemas. Para além desse espaço de contato, as vozes 

dos chamados instrumentos musicais corroboram uma multiplicidade expressiva ao 

fazerem coexistir harmonias, melodias e serialidades nessa construção afluente de 

forças flexíveis.  

Samba, rock, fragmentos ruidosos, pop, experimento sonoro com a respiração, 

tudo isso configura um espaço de mistura que faz prevalecer o caráter carnavalizado 

desse tecido. Aqui se pode verificar a importância da técnica da mixagem, transformada 

em estado primordial dessa expressão. As junções, superposições e combinações são as 

linhas energéticas desse estar aí musical. Em outras palavras, a linguagem sonora 
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desenvolvida por Antunes tende para um lugar que prima pela ação de ligar sons, 

criando séries diversas como resultantes desse processo. 

As linguagens sonora, verbal e visual instauram um espaço em ação permanente, 

no qual predomina o processo de conexão como elemento catalisador do fazer poético. 

Esse estado de ligações simultâneas e múltiplas se afirma como uma abertura desse 

tecido artístico, uma vez que o torna um processo tenso em sua prática sem um eixo 

centralizador. Isto implica uma condição de deriva permanente, feita de maneira 

deliberada para se ampliar a percepção e o exercício da poesia. 

Castro cria uma poesia que se baseia nas linguagens verbal e visual, com 

insinuações de movimentos que lembram a sonora. A unidade mínima desse tecido é o 

pixel, ponto luminoso que serve de base para as apresentações nos instrumentos de 

linguagem informatizada. O que torna complexa a relação de criação da escrita, pois 

toda ela está atravessada por uma codificação binária, portadora da capacidade de gerar 

resultantes lógicas que podem se direcionar para o científico, o filosófico e o artístico.  

Para este último, cabe ressaltar a sua condição ambígua de simulacro do gesto 

humano e de instauração de um gesto simbiótico entre o homem e a máquina. É com 

essa carga ambivalente que aparece o aspecto verbal, dando ênfase à grafia e à 

vocalização das palavras. Esse tecido se deixa ver por meio da versificação tradicional, 

com sua estrutura em estrofes, rimas e outras técnicas pertencentes a essa maneira de 

compor a escrita. Por outro lado, percebe-se uma preocupação de reterritorializar essa 

tessitura para um lugar que suporte o verbal espacializado, digo melhor, tornado 

imagem e trabalhado enquanto tal. 

A geometrização das palavras, expressões e frases confirmam uma potência 

visual que pode ser verificada em seus movimentos sinuosos e retilíneos. Toda a 

significação dessa tessitura ganha um vigor renovado ao se vincular o verbal e o visual 
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como plano convergente dos atos operadores dessa criação. Vê-se nesse contexto o 

aparecimento de um tecido que se faz para estabelecer uma visibilidade que tanto 

indique possibilidades de recepção quanto as faça derivar com as suas linhas de fuga 

voltadas para um estar além ou aquém de um significado concreto, objetivo e direto. 

Pode-se verificar um exercício poético que se dirige para um plano opaco dessa 

linguagem alfabética. Ao trabalhar com a superposição de letras, palavras e imagens 

gráficas, em tons de negro, branco e seus sobretons, para provocar uma textura singular, 

essa escrita problematiza a função de comunicação da linguagem verbal. Aqui, deve-se 

observar a ênfase no lúdico como expressão desdobrada da poesia que se quer uma 

consistência heterogênea e aberta para uma exterioridade na qual se expõe.  

Há também uma ligação entre o alfabético e a imagem fora do aspecto de 

representação do desenho das letras para formar vocábulos. Voltada para o abstrato ou 

para um indiciar por meio de uma apresentação esquemática de uma estrutura, essas 

imagens apresentam certas regularidades que podem ser lidas através dos seus 

movimentos insinuados que estão em contato com um título. Em outras palavras, 

afirma-se uma ligação de limite semântico ao se observar a função do nomear o poema, 

porque demonstra um sentido predominante daquele texto. Não obstante, mantém-se sua 

condição de fendimento, de falta que se torna presente nessa tessitura em fruição.  

O ponto luminoso ao gerar uma simulação da expressão singular do homem 

estabelece um processo que culmina no aparecimento de um plano poético descentrado 

e aberto para uma exterioridade. Ao se verificar o deslocamento do pixel, cria-se o traço 

abstrato ou figurativo, como fora dito anteriormente. Isto faz pensar em uma série de 

pontos justapostos que compõe o espaço desse tecido artístico, o que denuncia o seu 

caráter de conectividade em uma proporção quântica.  
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A poesia está dada como um complexo, principalmente, de qualidades e 

regularidades que indiciam atos semelhantes aos encontrados no comportamento da 

expressão musical no que diz respeito ao ritmo insinuado pelas imagens. Tais marcas 

qualitativas podem ser percebidas por meio das presenças reincidentes de linhas de 

torção, espirais, retas que mostram as forças implicadas no ritornelo, que ora aponta 

para a nomeação do texto, ora lança-se para um fora absoluto que se desdobra como 

uma máquina produtora de sua própria condição poética. 

As obras de Castro, Patraquim e Antunes promovem a instauração do 

procedimento de conectividade como uma das qualidades mais importantes que 

atravessam o poético contemporâneo. Essa capacidade de operar em um ambiente de 

entrelaçamento de fluxos semióticos reterritorializa a prática intertextual em um plano 

no qual a afirmação, a negação ou mesmo a anulação do diálogo entre dois ou mais 

textos perde força. Isto implica uma postura que forja a ligação entre escritas como um 

contato gerador de uma expressão presentificada.  

Melhor dizendo, as categorias intertextuais aparecem em primeiro lugar como 

um exercício de conexão, uma necessidade de uma tessitura se realizar enquanto ato de 

ligação entre vários dizeres de naturezas diversas. Assim, a condição de juízo de valor, 

que tais intertextos trazem em seu âmago, só se efetiva na medida em que se constitui 

uma possibilidade de sentido específica. Isto revela uma intencionalidade presente no 

tecido poético apenas enquanto potência, mas realizada por um agente externo capaz de 

interagir de maneira específica com a poesia, a fim de atingir um objetivo moral. 

 Essa condição primordial de conectividade permite a presença de uma 

multiplicidade de tempos e singularidades, instaurando uma consistência poética 

heterogênea. O que diz uma poesia como percurso tridimensional, mapa reversível a 

expandir-se feito uma massa que cresce para todos os lados. Por mais que a aparência 
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seja a de uma bidimensionalidade, o estado de trânsito comprova sua qualidade 

tridimensional, além do ato de conectar os tempos e espaços diversos.  

 Com isto, abole-se a possibilidade de se estar fora de um contexto, uma vez que 

sempre haverá um circunstanciado estabelecido pelo fazer dessa tessitura. O poético fala 

sobre um contexto presente, passado e/ou futuro e, ao dizê-lo, funda seu próprio 

momento, sua própria inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma 

situação. A poesia provoca um deslocamento em si mesmo, colocando-se como uma 

prática terrena, humana, capaz de falar afectos, perceptos e conceitos a partir do 

sensível. Isto sem abrir mão de uma possibilidade transcendente, mas esta deve ser 

vislumbrada por meio do corpo poético e não por um extra-sensorial dado. 

Ao se observarem as poesias desses três criadores, percebem-se algumas 

cerziduras do poético contemporâneo. A linguagem verbal, independentemente do 

suporte e das tecnologias, é um dos eixos fundamentais desse fazer artístico. No entanto, 

verifica-se uma perda de exclusividade do código alfabético para se reconhecer tanto as 

produções de linguagens baseadas em ideogramas e hieróglifos, quanto para uma 

invenção com interfaces de linguagens visuais e sonoras. 

Essa privação de um estado exclusivo revela uma abertura para o irrestrito, para 

um fora no qual não há normas, leis que dêem um paradigma de ações sistematizadas. 

Portanto, o poético, ao se associar aos recursos visuais e sonoros, lança-se para um lugar 

inominado, uma exterioridade cuja marca primeira é o estranhamento provocado pela 

liberdade extrema na fabricação do tecido artístico. No entanto, infere-se dessa prática 

um movimento de conexão com temas, textos, línguas, imagens e sons que desdobram a 

noção de escrita poética para um se constatar uma série de qualidades que expressam 

determinadas regularidades, revelando uma norma de gestos criativos, de produção da 

poesia. 
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 Após esse percurso realizado com três expressões da poesia contemporânea 

escolhida por mim, talvez possa afirmar que o poético se dá como um território 

movediço, no qual agem forças de natureza diversa. Como ele está disponível para a 

interface com qualquer poeta, sua realização está colada a essas máquinas desejantes 

produtoras de uma subjetividade plural e heterogênea ao mesmo tempo. Este fato 

determina um estar aí diretamente relacionado com as questões que urgem nesta época, 

ao se voltarem para um interesse universalizado, sob a ótica particular dos escritores. 

 Aqui se pode verificar uma insistência, uma reincidência da temática da morte, 

seja de forma direta ou não, como um evento catalisador das ações desenvolvidas pela 

escrita. Seus mistérios, a importância de certa opacidade na constituição do tecido 

artístico, suas sugestões aparecem como um inebriante recurso para dizer que a 

condição de falência é um gesto com o qual se deve interagir para se criar uma 

perspectiva diferente sobre o poético. Esse grau de consciência sobre o estado efêmero 

do artístico é afirmado como uma crise que permite um deslocamento contínuo sobre o 

eu e o tempo, através do se fazer dessa tessitura. 

 A face de trama evidenciada pelos textos aqui lidos coloca a questão da 

atividade de criação como uma elaboração complexa, porque nela se pode perceber a 

presença de muitas expressões discursivas de origem e exercício semiótico diferenciado. 

Isto faz a poesia tocar a realidade de maneira transversal, garantindo uma série de 

conexões com suas linhas de fuga que ora são naturais da realidade, ora transpassam 
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esse estado de concreção, e em outros momentos apenas flanam pelo corpo poético, 

voltado para a exterioridade da própria urdidura. 

 Ao se verificar nessas produções textuais de Antunes, Castro e Patraquim um 

conjunto de semelhanças e diferenças, abriu-se uma oportunidade para se abordar o 

poético como um evento único, de alto grau de diversificação. Sob o predomínio da 

linguagem alfabética, a escrita poética se abre para uma série de contatos com os vários 

fluxos produzidos pela linguagem sonora e a visual. O que desloca o seu lugar original 

de expressão puramente humana, executada pela voz biológica.  

Em outras palavras, há uma reterritorialização do poético em um espaço no qual 

podem se conectar processos de diferentes sistemas cognitivos, lingüísticos, plásticos ou 

científicos que produzam um corpo. Este produto heterogêneo por natureza está ora 

como um corpo-sem-órgãos, ora como um organismo, mas sempre afirmado pelos 

próprios movimentos como uma fala independente, um se dizer exterior, um fluxo a 

deixar-se presente, instaurando uma visibilidade singular. 

 Ler essa poesia sob o signo da vacância possibilitou o procedimento de 

unificação desse tecido que se movimenta através do estado de apagamento. É notório 

que na atualidade as forças expressas, por exemplo, pelos meios de comunicação de 

massas, pelos avanços tecnológicos e pelo chamado processo de globalização, colocam 

em condição de ruína as identidades, as alteridades e todas as produções culturais que 

correm fora do fluxo econômico. O poético faz frente a esse exercício perverso como 

um apagamento que possibilita o aparecimento do que está fora, sem abrir mão de se 

beneficiar dessa marcha aparentemente natural, lançada para um futuro linearizado. 

 A poesia ao se estabelecer dessa forma reivindica uma única função primordial, 

o compromisso com ela mesma de se dar enquanto expressão. Essa necessidade de estar 

aí revelada pelo poético condiz com a sua postura de tornar acessível quaisquer funções 
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secundárias para o seu falar. Daí a sua inutilidade se desdobrar ludicamente em um 

imaginário exposto como uma consistência irrequieta, móvel, às vezes reversível. Como 

um mapa a demarcar e remarcar ininterruptamente seus limites, suas leis, qualidades, 

relações e seus gestos, a escrita poética cria e executa o seu estar aí como uma operação 

de redes semióticas.  O que enfatiza a propriedade de conectividade recíproca entre os 

sistemas significantes que a integram. 
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