
Através das poesias de Carlos d'Aige descobri um escri
tor em constante contdto diante da vida e da própria con
dição de ser humano. Entre o desejo de paz e de liberda
de, o desencanto em ver seus sonhos findados. 

Sua poesia limita-se a dois pólos dis.tintos: o bem e o 
mal . E desespera-se ainda mais, quando sente o mal ven
cendo: as guerras, as injustiças sociais, a ameaça nuclear, 
a destru ição do homem pela máquina. 

O c&nto subjetivo do poeta mistura-se com a dor da 
humanidade e isto faz dos seus textos, uma poesia compro
metida com a justiça e a paz do homem. 

Na luta incansável, entre emoções e algumas frustrações 
Carlos d'Aige crê ainda "na bondade do homem" e na vi. 
tória do bem contra o mal . 
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UMA INTERPRETAÇÃO DE APRESENTAÇÃO 
DO ROSTO 

Jarisa Medeiros Silva 

I - INTRODUÇÃO 

Lendo Apresentação do rosto, de H. Helder, percebto
mos que esta apresentação envolve a trama de uma vida e 
do livro. 

Tudo gira em torno da busca de um conhecimento, qué 
viria a ser crime, e o criminoso seria a vítima. 

a = b 
b = c a = crime 

b = vocação 

a = c c = conhecimento 

Saber acerca deste crime, quem o pratica, como é pra
ticado, em que circunstância e qual ou quais as conseqüên
cias, seria um dos nossos objetivos. 

Equação do autor; obsessão do Autor-personagem: 

"Que o crime é uma vocação - sim, diga-se 
dessa maneira; diga-se que o crime é uma voca
ção, do mesmo modo que o conhecimento. 

Que são uma só coisa, isso; que o crime e o 
conhecimento são uma só coisa: uma vocação." 
(Apresentação do rosto, - pág. 13) . (1) 
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Nos prólogos um "Autor" busca seu estilo, um livro se 
projeta, um homem anda pela noite seguido de vozes. que 
o acusam. Por quê? Quem são? Saberiam os surrealistas? 

Sartre, estudando o "homem surrealista", observa: 

"No vago átrio que é para ele a consciên
cia, aparecem e desaparecem objetos auto-estruti
vos., rigorosamente semelhantes a coisas. Ressoam 
grandes vozes sem corpo, como a que anunciou 
a morte de Pã". . . (2) 

Desenvolve-se um processo de conhecimento, e, na me
tade do livro, o homem completa seu círculo de existên-
cia . 

Na segunda metade, apresenta-se o processo da cria
ção. O livro se define, s.e explica. Estamos diante da inven
ção do homem e da obra. Problemas de interesse do Sur
realismo e do Novo-romance. 

Para Robbe-Griffet, Novo-romance seriam as novas formas 
de expressão do homem e suas relações com o mundo, no
vas formas. de romance. (3) 

Breton define o Surrealismo como instrumento de co
nhecimento do homem. (4) 

Na segunda metade do nosso trabalho tentaremos des
tacar traços destes dois movimentos, a:gumas imagens e me
táforas. comuns a eles. Para isso tomaremos como base, 
afirmações de Breton e Robbe-Griffet, entre outros. 

Pretendemos apresentar nossas observações ou afirma. 
ções, junto . às do autor. 

Logo no início, o Autor se apresenta tentando explicar 
sua obra, seu "milagre". Pede a cooperação da imaginação 
dos. que o apreciam. 

Talvez a palavra "milagre" esteja relacionada com a sua 
observação em relação à criação. Pois ele diz que repetirá o 
"acto iluminante do Gênesis" . (pág. 19 rosto). 

2. DESENVOLVIMENTO 

2 .1. "História" do conhecimento 

O Autor princip'a a sua obra com medo de ser destruído 
por ela . Começa a se penetrar, temendo o que vai encon-
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trar. Ao constatar que esgotara sua cidade, s.ente-se impe. 
lido à procurar o "none". Mas, para chegar lá, deverá es
quecer-::;e. Partindo do esquec1memo, poaerá encontrar seu 
rnmo, sua liberação. 

Na angústia aa invenção, tomando consciência da im
portância de sua força criativa, constata sobressaltado: 

"O meu poder é profundo e obscuro. 

Empunho essa arma inocente, atravesso com ela 
meu ser dúbio, o vocabu lário das contradições." 
(pág. 3). 

Temos assim um "Criador" que quer construir seu mun
do, um art ista que busca seu estilo, um ser que é um "voca
bulário de contrc.dições" . 

Um núcleo de tensão sob a forma aparentemente absur
da da linguagem surrealista constitui o texto. Acompanha
mos a formação de um homem, de um livro. Qual o mate
ri'al do trabalho? 

"Objetos para a criação de espaço, espe!hos 
para a criação de imz.gens, pessoas para a cria
ção de silêncio. 

Objetos para a criação de espelhos para a 
criação de pessoas para a criação de espaço 
para a cri s.ção de imagens para a criação de si
lêncio." (pág. 2). 

O homem tem uma missão - conhecer-se. Num cami
nho de conflitos, choques e complementação entre consci
ente e inconsciente, ele andará para a sua totalização. Esta, 
se realiza graças ao controle de uma força subjacente, nú
cleo da personalidade - o "selfe", centro organizador do 
consciente e inconsciente, dínamo incansável. (5) Por várias 
vezes. o autor fala sobre ele, assim o interpretamos. Veja
mos um dos trechos: 

"Este saber desordenado insta1a-se no sonho, é aí que 
trepida um velho motor furioso." (pág. 21) 

Nesta evolução-formação nada se exclui . Não se pro
cura a perfeição, mas a re ::: lização. Aí se encontram os. sur
realistas e Jung . Procu ra-se revelar o que está na "sombra". 
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projeta, um homem anda pela noite seguido de vozes. que 
o acusam . Por quê? Quem são? Saberiam os surrealistas? 
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O Autor princip;a a sua obra com medo de ser destruído 
por ela . Começa a se penetrar, temendo o que vai encon-
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trar. Ao constatar que f'sgotara sua cidade, sente-se impe
lido à procurar o "nane". Mas, para chegar lá, deverá es
quecer-~e. Partmdo do esquecimento, poderá encontrar seu 
rnmo, sua liberação. 
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portância de sua força criativa, constata sobressaltado: 

"O meu poder é profundo e obscuro. 

Empunho essa arma inocente, atravesso com ela 
meu ser dúbio, o vocabu lário das contradições." 
(pág. 3). 

Temos assim um "Criador" que quer construir seu mun
do, um art ista que busca seu estilo, um ser que é um "voca
bulário de contradições". 

Um núcleo de tensão sob a forma aparentemente absur
da da linguagem surrealista constitui o texto. Acompanha
mos. a formação de um homem, de um livro. Qual o mate
ri'al do trabalho? 

"Objetos para a criação 
para a criação de imagens, 
ção de silêncio . 

de espaço, espelhos 
pessoas para a cria-

Objetos para a criação de espelhos para a 
criação de pessoas para a criação de espaço 
para a cri ::.ção de imagens para a criação de si
lêncio." (pág. 2). 

O homem tem uma missão - conhecer-se. Num cami
nho de conflitos, choques e complementação entre consci
ente e inconsciente , ele andará para a sua totalização. Esta, 
se realiza graças ao controle de uma força subjacente, nú
cleo da personalidade - o "selfe", centro organizador do 
consc iente e inconsciente, dínamo incansável. (5) Por várias 
vezes. o autor fala sobre ele, assim o interpretamos. Veja
mos um dos trechos: 

"Este saber desordenado insta1a-se no sonho, é aí que 
trepida um velho motor furioso." (pág . 21) 

Nesta evolução-formação nada se exclui. Não se pro
cura a perfeição, mas a re ::lização . Aí se encontram os sur
realistas e Jung . Procura-se revelar o que está na "sombra" .. 
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Instituições sociais, religiosas e morais vêm, através dos 
tempos, subjugando o homem, forçando-o a desprezar e ocul
tar partes de si mesmo. Envergonhando-se de si, oprimindo-se 
a si mesmo, esconde-se no inconsciente. 

Arvorou-se o Surrealismo como instrumento de sua li· 
bertação: 

''Par l'éscriture automatique, Breton prétend libérer et 
manifestar ce dis,cours essentiel qu'est l'homme." (6) 

Cada conhec1mento, cada renascimento, deixa a marca 
no indivíduo. ~ difícil aceitar o que os .outros condenam. 
Olhar-se no espelho, aceitar a "sombra" , exige coragem. A 
sensação de culpa persegue o Autor. Do "sono" surgem 
rostos: 

"Começamos por reconhecer aí os. seres do 
nosso amor e gentileza - sei lá - a mãe, as ir
mãs, a rapariga cujas altas ancas atravessavam 
os quartos obscuros, atravancavam corredores., e 
onde a luz via se quebrava." (pág . 5) 

"Sei lá" , diz ele . Quer apenas recordar, não quer pen
sar . A reflexão leva ao conhecimento, e este à dor . Para 
onde fugir? Precisa se purificar . Onde? 

"No norte a neve é grande, e eu andarei sobre 
ela . 

Lá em cima, se me aplicar bastante, segundo 
uma regra minha interior que hei-de descobrir, fi
carei com os pés queimados." (pág. 6) 

No norte estaria livre de condicionamentos morais e sen
timentais . Lá encontraria a pureza, a liberdade e a paz. Lá 
viveria e poderia morrer. Mas antes de partir deveria matar 
aqueles seres, sentir-se seu executor . Por que? E o que se
ria o norte? 
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No segundo Manifesto surrealista, Breton comentava: 

"Tudo leva a crer que existe um certo ponto 
do espírito donde a vida e a morte, o real e o 
imaginário, o passado e o futuro, o comunicável 
e o incomunicável, o alto e o baixo dP.ixam de 
ser vistos, contraditoriamente" . (7) (pág. 122) 
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Pelo caminho, corredores, labirintos, túneis, escadas, por
tas e janelas, quartos, e salas . E no túnel 

"A cabeça da mãe, essa, é tremendamente alta no meio 
da luz." (pág. 8) 

Interpretando sonhos, Jung identifica labirintos, túneis e 
quartos com o inconsciente, e as salas, com o consciente. 

Os surrealistas pretendiam seguir o que ditasse o incons~ 
ciente em delírios e sonhos . Suas imagens pareceriam sem 
nexo, mas seriam como fotografias do ser autêntico, liberto 
de críticas e autocríticas . Linguaqem, imagens e metáforas 
teriam um s.entido paralógico . Seria o sentido subjacente 
que N. Sassaute denunciaria muito mais tarde, como reve
lador de "movimentos interiores." (8) 

"Não tenciono ser demasiado claro a respeito de coisa 
alguma," diz o Autor, e procu ra ser fiel à sua afirmação. 

Dizendo-se com oito anos, ele começa a falar da família 
e da casa . Chega ao quarto da mãe: 

"E então foi-me dado o labirinto e a minha 
tarefa é dura e fascinante . 

Encontrar chaves , decifrar enigmas, descobrir 
pistas." (pág . 8) 

Senue-se teses da vida . Sua adnlescência e a d8. irmâ. 
Conhecimento do crescimento, conhecimento da feminili
dade: 

"Aoarecera em mim uma nova fr~ail i c!ar!e, e 
o meu corno cresr.erA no seu conhecimento . o 
amor crescera e a confusão . 

Eu deverei aprender dev<>gar e penosamente o 
ritmo da feminilidade . .. " (págs. 9/ 1 O) . 

Uma fotografia . Uma família . Um filho de cabeça en
costada à barriga da mãe. "Outra" irmã encostada à perna 
do pai. O rosto da mãe e a "pata patriarcal" jamais os dei
xarão . Um8. imperceptível teia os envolve. Entre eles, um 
pacto tenebroso . 

"Decifrando a metáfora, percorrendo os cami
nhos para descobrir as deslocações das partes e, 
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Pelo caminho, corredores, labirintos, túneis, escadas, por
tas e janelas, quartos. e safas . E no túnel 

"A cabeça da mãe, essa, é tremendamente alta no meio 
da luz." (pág . 8) 

Interpretando sonhos, Jung identifica labirintos, túneis e 
quartos com o inconsciente, e as salas, com o consciente . 

Os surrealistas pretendiam seguir o que ditasse o incons" 
ciente em delírios e sonhos . Suas imagens pareceriam sem 
nexo, mas seriam como fotografias do ser autêntico, liberto 
de críticas e autocríticas. Linguagem, imagens e metáforas 
teriam um s.entido para lógico. Seria o sentido subjacente 
que N . Sassaute denunciaria muito mais tarde, como reve
lador de "movimentos interiores." (8) 

"Não tenciono ser demasiado c'aro a respeito de coisa 
alguma," diz o Autor, e procura ser fiel à sua afirmação. 

Dizendo-se com oito anos, ele começa a falar da família 
e da casa . Chega ao quarto da mãe: 

"E então fo i-me dado o labirinto e a minha 
tarefa é dura e fascinante . 

Encontrar chaves , decifrar enigmas, descobrir 
pistas." (pág. 8) 

Senue-se teses da vida . Sua 
Conhecimento do crescimento, 
dade: 

adolescência e a d~ irmâ. 
conhecimento da feminili-

"Aoarecera em mim uma nova fr!!!ai' irlarie, e 
o meu corno cresr.erA no seu conhecimento . o 
amor crescera e a confusão . 

Eu deverei aprender dev<>gar e penosamente o 
ritmo da feminilidade . .. " (págs. 9/ 10) . 

Uma fotografia . Uma família . Um filho de cabeça en
costada à barriga da mãe . "Outra" irmã encostada à perna 
do pai . O rosto da mãe e a "pata patriarcal" jamais os dei
xarão. Um8. imperceptível teia os envolve . Entre eles, um 
pacto tenebroso . 

"Decifrando a metáfora, percorrendo os cami
nhos para descobrir as deslocações das partes e, 

R0v. de Letr as, Fortaleza, 12 0 /2) - jan./dez. 1987 329 



assim, recompor a verd =:de do texto - a fotografia, 
a realidade, a vida - e!e descobre que toda a gente 
tem as mãos cheias de sangue." (pág. 15) 

Por várias vezes alude à infânci a. Volta aos oito anos, 
vê crianças de oito, onze, doze e quinze anos. 

Jung fala que dentro do adulto fica guardada a criança. 
O surrealista sonha com a infância, tempo livre de conven
ções. 

No primeiro Manifesto surrealista, Breton observa: 

"Se conserva (o homem) ainda alguma lucidez, 
é para a sua infância que se volta ( ... ) a ausência 
de todo o rigor conhecido deixa-lhe a perspectiva 
de várias vidas vividas simultâneamente ( ... ) To
das as manhãs há crianças que partem sem inquie
tação." (9) 

No jogo da simultaneidade temos a adolescência dele e 
dela, o complexo de ~dipo e o de Electra. Ele e ela se 
despem pelos caminhos, desfazendo-se das falsas roupas da 
"persona" . Onde acontecia isto? 

"Isto é no norte. 
Quer dizer: o homem e a mulher são extre

mos, desoiram muitos vestidos . são implacáveis. 
E, dentro da sua justa feroc idade, em frente 

do norte ascético, possuem uma doçura essen
cial." (pág. 27) 

Para chegar ao norte, ele precisara se libertar de tudo: 

"Não temos família, nem amor, nem paz, nem casa, nem 
país., nem fraternidade, nem." (pág . 5) 

Isso é um grito de revolta surrealista. A neg :~ção e a 
destruição para const ruir era o lema. Rompendo liames o 

·indivíduo real'zar-se-ia. Mas, construir e destruir gera uma 
situ2ção ambígua, que suscita a crítica de Sartre. (10) Breton 
proclamava um homem ilógico, protestando contra um mun
do lógico, ao mesmo tempo que exigia o d ireitú de viver 
nele, e de le tirava os elementos para o protesto . Amb 'güi
dade comprovada pelo meio de expressão - escrita auto-
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mática: linguagem do inconsciente organizada como pro
testo. 

O autor tem consciência disso, e, ao explicar suas me-
táforas, justifica: 

"Porque o labirinto, veja-se, só é espaço para 
a boa contabilidade das emoções e pensamentos, 
se se tem a chave dele, se ele deixou dê ser labi
rinto." (pág. 32) 

Acompanhamos a evolução de um homem e uma mu
lher. Na descrição do retrato o autor fala em "outra irmã" 
Por que "a outra"? 

Analisando o homem, Jung fala sobre "anima" e "ani
mus". Teria o autor, intenção de abordar o homem integral? 
Seria um irmão, uma irmã, um homem, um autor? Ou um lio 
vro? Que diz o autor? 

"Os papéis são um motor, trabalhando inin
terruptamente; os p:!péis trabalham pelos dias den
tro e no meio da noite." (pág. 3) 

O amor pela mão aterrorizava o filho . Ele não o a_cei
ta, teme enfrentá-lo . A mãe quer impor s11a presença, ele 
quer fugir . Ela dirige-se a ele: e fica a refletir: 

"Escuta: avança pelas trevas . 
~ um litemto, e!>te pobre diabo: · leu o Apocâ-· 

fipse, o Interno, Lautréamont, Rimb?.ud. 

Não leu a si próprio, não leu o · mistério . da 
minha aparição . 

O que deseja, o fraco, é curar-se do ·· ·pouco 
que ainda sabe." (pág. 20) 

Como aceitar este amor que enveraonha a mãe, aterro
riza o · filho, destrói os dois? A juventude ·dele foi marcada 
pelo terror junto à alegria . Ela sofre ao ver a· angústia do 
filho. O amor os consome. 

Também o livro tem su as angústias de realização. Fal
ta-lhe espaço, palavras, estilo . Às vezes se desespera: 

"Não há uma verdadeira metáfora humana - o estilo." 
(pág. 32) 
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Isso é um grito de revolta surrealista. A neg3.ção e a 
destruição para construir era o lema . Rompendo liames o 
indivíduo realizar-se-ia. Mas, construir e destruir gera uma 
situeção ambígua, que suscita a crítica de Sartre. (10) Breton 
proclamava um homem ilógico, protestando contra um mun
do lógico, ao mesmo tempo que exigia o direito de viver 
nele, e de!e tirava os elementos para o protesto. Amb 'güi
dade comprovada pelo meio de expressão - escrita auto-
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mática: linguagem do inconsciente organizada como pro
testo. 

O autor tem consciência disso, e, ao explicar suas me-
táforas, justifica: 

"Porque o labirinto, veja-se, só é espaço para 
a boa contabilidade das emoções e pensamentos, 
se se tem a chave dele, se ele deixou dê ser labi
rinto." (pág. 32) 

Acompanhamos a evolução de um homem e uma mu
lher. Na descrição do retrato o autor fala em "outra irmã" 
Por que "a outra".? 

Analisando o homem, Jung fala sobre "anima" e "ani
mus". Teria o autor, intenção de abordar o homem integral? 
Seria um irmão, uma irmã, um homem, um autor? Ou um li> 
vro? Que diz o autor? 

"Os papéis são um motor, trabalhando inin
terruptamente; os p9péis trabalham pelos dias den
tro e no meio da noite." (pág. 3) 

O amor pela mão aterrorizava o filho . Ele não o a_cei
ta, teme enfrentá-lo. A mãe quer impor s11a presença, ele 
quer fugir. Ela dirige-se a ele: e fica a refletir: 

"Escuta: avança pelas trevas . 
É um litemto, e~te pobre d'abo: -leu o Apocâ-· 

fipse, o Inferno, Lautréamont, Rimbqud : 

Não leu a si próprio, não leu o · mistério . da 
minha aparição . 

O que deseja, o fraco, é curar-se do ·· ·pouco 
que ainda sabe." (pág. 20) 

Como aceitar este amor que enveraonha a mãe, aterro
riza o · filho, destrói os dois? A juventude ·dele foi marcada 
pelo terror junto à alegria. Ela sofre ao ver a- angústia do 
filho. O amor os consome. 

Também o livro tem su as angústias de realização. Fal
ta-lhe espaço, palavras, estilo. Às vezes se desespera: 

"Não há uma verdadeira metáfora humana - o estilo." 
(pág . 32) 
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O texto tem seus temores, seus atropelos, no caminho 
do objetivo: 

"Desejaria afastar-me do espírito, o engen
drador do princípio criminal. 

Isto luta para ser um texto branco, reconci
liado, a vida externa. 

Olho, dou um passo atrás, desocupando o es
paço interior - e então o texto põe-se a andar, 
cego, tacteando, procurando entrar na su3 verda
de própria: a clareira primitiva." (pág. 45) 

O drama do artista é encontrar seu estilo, criar seu es
paço. Não é fácil fugir à tradição . Ditam-lhe normas, sur
gem juízes. Para ser original deverá romper com o passa
do. Procura um estilo rigoroso e livre. 

No ritual da escrita, olha a mão: 

"Gosto da mão direita um pouco mais que 
da outra, pois tenho aquela idéia tradicional de 
que ela é um nobre instrumento da obra e está li
gada superiormente ao espírito." (pág. 35) . 

Em meio a tempestades. morre a mi'ie. Um corno lev~do, 
um catafalco inútil, perspectivas de saída. Purificações. Che
ga a meturidade. 

"O crime é apenas a circunstância orooici::~tória nara o 
des.envolvimento reliaioc;o da perc;onaqem ." foáa. 21) 

Atravessando desertos, ele atinÇJiu sua ciência. Com se
mentes e instrumentos vai para o seu deserto. oara o seu 
silêncio. Lá floresceriam sombrias e doces cabeças de cri
anças. 

No sétimo dia, o homem atinpe sua maturidMie, seu 
conhecimento . Senta-se e fica a apreciar sua criação, en
quanto reflete: 

"Eu nunca mais dormiria - era de noite, era 
agora a minha noite. 

E então elas começaram a cantar - na mi
nha noite." (pâg. 24) 

Canto. epifania mais uma vez. Louvor à criação de um 
mundo, à libertação de um ser. 
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Agora ele alcançara o seu silêncio . Surge então o seu 
descontentamento: 

"Resta ao filho caminhar lentamente com o 
sua festa negra: o segredo que se não revela, o 
amor maldito, incesto, canto da sua glória tenebro
sa." (pâg. 22) 

Aqui ele completa seu círculo de vida . No livro, por 
várias vezes, lemos sobre círculos, movimentos em volta, 
além desta afirmação: 

"Tentamos a factura do círculo, com a idéia 
de que uma identificação do princípio com o fim 
possa encerrar o cumprimento do ser, a totalidade 
da vida - a sabedoria." (pág. 32) 

Esta imagem é explicada por Jung, ao descrever as eta
pas de re3.1ização do ser . Há a es.ferificação - "manda la", 
totalização em volta do "self". 

Do início ao fim do texto há a busca de silêncio. O 
conhecimento leva a ele . Quando se aprende a viver. atin
ge-~e o silêncio, alc,.nça-se a solidão, conhece-se a vida, o 
espírito estará pronto para a morte - sabedoria maior do 
homem. 

No seaundo Manifesto, Breton exclui do interesse sur
rea'ista "tudo o aue não tenha por fim o aniquilamento do 
ser um esplendor interior e cego, alma a um tempo do gelo 
e do fogo ." (11) 

A morte, sabedoria maior buscada no texto. Jung define 
como o alvo de todas as formas de vida. E ao fim do 
texto, lemos: 

"Desenvolve-se furiosamente no coração um 
ÇJrande pens<>mento de imortalidade, tão vivo e 
exclusivo que a carne verga ao seu peso." (pág . 
46). 

2. 2 . - Surrealismo e Novo-romance em Apresentação do 
rosto 

As palavras têm importância capital para os dois movi
mentos . Breton via nelas o meio de libertação do espírito 
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Canto. epifania mais uma vez . Louvor à criação de um 
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Agora ele alcançara o seu silêncio . Surge então o seu 
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ser um esplendor interior e cego, alma a um tempo do gelo 
e do fogo." (11) 

A morte, sabedoria maior buscada no texto . Jung define 
como o alvo de todas as formas de vida. E ao fim do 
texto, lemos: 

"Desenvolve-se furiosamente no coração um 
ÇJrande pens<~mento de imortalidade, tão vivo e 
exclusivo que a carne verga ao seu peso." (pâg . 
46). 

2. 2. - Surrealismo e Novo-romance em Apresentação do 
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e N . Sarraute as vê como 
movimentos interiores, o 
tos. (12) 

espelho e força movedora dos 
mais precioso dos instrumen-

Em "Os prólogos" e "As palavras", o Autor revela con
ceito idêntico ao destes autores. Identifica-as com os rít
mos interiores. Cristais onde a luz se retracta . Para ele, elas 
têm e fazem vida. Movem mundos, criam pessoas, coisas e 
lugares. Letras e fonemas têm sentido. 

A quem pretendia fazer arte, Breton aconselhava, no pri
meiro Manifesto: 

"O seu estado de espírito (do es.critor) deve 
ser o mais passivo ou receptivo possível. Abstraia
se do seu gênio, de todas. as suas capacidades 
e bem assim das dos outros." (14) 

H. Hei der aconselha a quem o lê: 

"Lê o escuro que tomba entre os teus bra
ços como um ramo tenebroso, desfolha-te o"'tq
la, até seres puro como uma paisagem expectan
te." (pág . 41) 

Para N . Sarraute , no Novo-romance o leitor representa 
o "parteneire réel" . (14) 

A todo o passo, o livro se explica . Qualnuer interpre
tação seria demais à do autor . Por isso, deixaríamos a ele 
a definição da sua obra: 

"Trata-se de uma me~átora. 
Compreenda-se que escrevo para explicar: 

que se trata de uma tumultuosa des.avinda multi
dão de met::Horas encerradas numa única metáfo
ra." (pág. 31) 

Como o Demônio dissera, no início do livro, o Autor 
não usa truaues . O texto vai se explicando . Leiamos uma 
revelação da mão: 
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"Mas as faunas e f lores daqueles países que 
não há, consignadas na parede do estádio, que 
são elas senão alusões aos misté rios do amor, 
metáforas do crime, deslocações subtis de senti
do para chegar ao centro do próprio amor?" 
(pág. 19) 
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Todo o texto é o homem integral , não apenas o indi
víduo, mas. um elo da humanidade, um presente integrado 
com o passado e o futuro. As influências do passado reve
Jam-se nas conotações do texto. 

Castigos e restrições fundamentam-se na Bíblia. (15) O 
trecho que se refere à mens.truação, na página 12, remete
nos ao Levítico 11-12. E quando ele se decide a levar seu 
crime pela vida, remete-nos ao Apocalipse, à parosia. 

Nada a esconder, o crime é o amor . O seu conheci
mento leva o criminoso a se confundir com o crime . Tudo 
0 mais são disfarces ou tentativas. de disfarce . Ele con-
firma: 

" Eu sou o crime, levanto-me com o meu cri
me, e então sou inocente, e atravesso o mundo 
para instaurar os novos lugqres, o silêncio e as 
palavras s.em culpa." (pág. 22) 

Estudando o niilismo surrealista, A. Camus (16) ob-ser
va outra ambigüidade, ou dualidade, do movimento. Tratan
do da não-culpabilidade absoluta do homem , o surrealista 
transforma sua revolta em castigo . Ex <>. lta a inocência ao 
mesmo tempo que o crime e o suicídio . 

Agora, descobrindo seu crime, aquele homem se conhe
ce, possui sua noite: 

"E, se eu pudesse gritar. gritaria: porque eu 
também lhe estendera as minh as mãos - amáva
mo-nos, amávamo-nos - e eu sabia o ser que 
amava e por auem era amado: a minha própria 
noite." (pág . 30) 

O Autor não pretendia ser demasiado c'aro e conseauiu 
o seu intento . As imaqens e metáforas, ricas de conteúdo, 
admitem mais de um sentido . Tratar-se-ia somente da apre
sentação de um rosto? Tragédia de uma vida? 

F . Alquié resume o homem surrealista: 

"Dans le surréalisme, l'homme se révêle au 
contraíre en son mystêre concret; el apparaíte aue 
nous jugeronsdésor - mais tout propos selon l'in
finité de sa conscience premiêre et fondamenta!e, 
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e N. Sarraute as vê como espelho e força movedora dos 
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do para chegar ao centro do próprio amor?" 
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Todo o texto é o homem integral, não apenas o indi
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lam-se nas conotações do texto. 
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admitem mais de um sentido. Tratar-se-ia somente da apre
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F. Alquié resume o homem surrealista: 

"Dans le surréalisme, l'homme se révêle au 
contraíre en son mystêre concret; el apparaíte aue 
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cons.cience qui préexiste à toute acquisition et à 
toute élaboration, conscience dont la représentation 
du réel et celle de l'imaginaire sont dérivées, cons
cience dont l'approche suffit à jeter en nos prejets 
réfléchis le plus grand trouble." (17) 

No início o Autor disse-nos que ia apresentar um "mi
lagre". Seria a criação de um mundo pelo artista. Talvez o 
seu. Veríamos a Arte criando e explicando o homem. 

F. Alquié estudando o conceito de Beleza surrealista, 
nota que o homem moderno após perder a fé religiosa e a 
compreensão metafísica, voltou-se para a Beleza, buscando 
o sentido de seu destino. (18) 

Para o caso de a Arte fazer o homem ou o homem fazer 
a Arte, H. Helder reúne os dois planos, ou melhor, mantém a 
união homem-livro: 

"Por isso eu digo: o ganho seria suplantar o 
espírito, aparecer 

Quanto à relação das palavras, figuras e imagens, N. 
Sarraute fala em "conversation et sous-conversation". (20) E, 
J. Ricardo fala de "charn;êres", célula, microcosmo, metáfo
ra e simetria estruturais. (21) 

O próprio autor define o livro como uma metáfora. Cre
mos que na metade do livro completa-se aque 1a que seria a 
metáfora estrutural, e na outra met 3.de, o Autor revela seu 
processo, o segredo das suas palavras, imagens. e metáfo
ras. Isto é, tenta explicar. 

Cremos que "Os prólogos" e "Os epíloqos" estão no 
plural, para comprovarem a realização de duas "metáforas" 
- o homem e o livro. 

Quanto ao "microcosmo estrutural", o livro revela que 
se trata de uma metáfora formada por uma "multidão de me
táforas". Lembremos só a dos oáss'lros aue cantam insnira
dos pela aqonia, com os quais ele se identifica, e a das mãos. 

Aqui e ali surae uma a'u~iõio à mão-in~tnJmFH1to. mA~ da 
página 34 à 36. a idéia se imnõe. Uma nódoa branca iniciAda 
no polegar direito se espalha por todo o corpo . Ele con
forma: 
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"Sabia que ela se vinqava, com a sua anuncia
ção de um inédito sentido tráqico, do quanto 
representara em dignidade plácida e inteligência 
s.obre a desordem." (pág. 36) 
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Da "simetria estrutural", lembremos que à página 45, o 
autor apresenta simultâneamente, suas conclusões e citações 
da história de Édipo. 

Recordemos as imagens do livro, e fixemos as da água, 
do espelho e das cores (claro e escuro). De preferência 
surrealista e do Novo-romance. 

Analisando o novo-romance, Ricardou dedica páginas ao 
estudo do espelho e da água como pontos de partida para 
a simetria e ref lexão de situações, estados de espírito e es
truturas formais. 

À página 46, lemos o cair de uma chuva pacificadora, 
absorvente: Diz-nos o autor que ela "é uma água vasta, nua 
e maternal". (pág. 46) 

Estudando a desrealização no surrealismo, Alquié dá 
uma citação de Claudel, em que a água é vista como elemen
to purificador, essencial. E, julga que para Breton, a água 
é objeto de uma esperança fundamental. (22) 

Certa noite, perdido no nevoeiro, seguido de vozes que 
o acusam, o Autor pensa: 

"Um dia chegará a luz. 
Um dia correrão as águas, e as plantas sairão 

das trevas com a chama branca das suas flores, e 
alguém louvará o renascimento da vida." (pág. 4) 

Claro e escuro, luz e sombra relacionam-se ao proces
so do conhecimento. 

A sombra, o escuro, o indefinido, o nebuloso repre
sentam o inconsciente na psicologia. No entanto, para Jung, 
no inconsciente não estão apenas as fraquezas. Lá se en
contram energias que em dialética com o consciente enri
quecem o ser. Assim, o homem de vez em quando mergulha 
no inconsciente à procura de si mesmo. 

Conhecimentos novos são prenunciados por sombras e 
tempestades. Em oposição vem a luz - alegria, sabedoria. 

No jogo do ambíguo, peripécias do conhecimento, luz 
e sombra se alternam com tal freqüência, que chegam a se 
diluir uma na outra. Aprofundando-se na sua busca, o Autor 
"escuta o boletim meteorológico": 

Rev. de Letras, Fortaleza, 12 (1/2) - jan./ó.ez. 1.987 337 



conscience qui préexiste à toute acquisition et à 
toute élaboration, conscience dont la représentation 
du réel et celle de l'imaginaire sont dérivées, cons
cience dont l'approche suffit à jeter en nos prejets 
réfléchis le plus grand trouble." (17) 

No início o Autor disse-nos que ia apresentar um "mi
lagre". Seria a criação de um mundo pelo artista. Talvez o 
seu. Veríamos a Arte criando e explicando o homem. 

F. Alquié estudando o conceito de Beleza surrealista, 
nota que o homem moderno após perder a fé religiosa e a 
compreensão metafísica, voltou-se para a Beleza, buscando 
o sentido de seu destino. (18) 

Para o caso de a Arte fazer o homem ou o homem fazer 
a Arte, H. Helder reúne os dois planos,, ou melhor, mantém a 
união homem-livro: 

"Por isso eu digo: o ganho seria suplantar o 
espírito, aparecer 

Quanto à relação das palavras, figuras e imagens, N. 
Sarraute fala em "conversation et sous-conversation". (20) E, 
J. Ricardo fala de "charn'êres.", célula, microcosmo, metáfo
ra e simetria estruturais. (21) 

O próprio autor define o livro como uma metáfora. Cre
mos que na metade do livro completa-se aque 1a que seria a 
metáfora estrutural, e na outra met 3.de, o Autor revela seu 
processo, o segredo das suas palavras, imagens. e metáfo
ras. Isto é, tenta explicar. 

Cremos que "Os prólogos" e "Os epíloqos" estão no 
plural, para comprovarem a realização de duas, "metáforas" 
- o homem e o livro. 

Quanto ao "microcosmo estrutural", o livro revela que 
se trata de uma metáfora formada por uma "multidão de me
táforas". Lembremos só a dos oáss'l ros aue cantam insnira
dos pela aqonia, com os quais ele se identifica, e a das. mãos. 

Aaui e ali surae uma a'u~i'io à mão-il'l~tnJmAI'lto. m::~~ da 
página 34 à 36. a idéia se imnõe. Uma nódoa branca inici~da 
no polegar direito se espalha por todo o corpo . Ele con
forma: 
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"Sabia que ela se vinqava, com a sua anuncia
ção de um inédito sentido tráqico, do quanto 
representara em dignidade plácida e inteligência 
s.obre a desordem." (pág. 36) 
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Da "simetria estrutural", lembremos que à página 45, o 
autor apresenta simultâneamente, suas conclusões e citações 
da história de E:dipo. 

Recordemos as imagens do livro, e fixemos as da água, 
do espelho e das cores (claro e escuro). De preferência 
surrealista e do Novo-romance. 

Analisando o novo-romance, Ricardou dedica páginas ao 
estudo do espelho e da água como pontos de partida para 
a simetria e ref lexão de situações, estados de espírito e es
truturas formais. 

À página 46, lemos o cair de uma chuva pacificadora, 
absorvente: Diz-nos o autor que ela "é uma água vasta, nua 
e maternal". (pág. 46) 

Estudando a desrealização no surrealismo, Alquié dá 
uma citação de Claudel, em que a água é vista como elemen
to purificador, essencial. E, julga que para Breton, a água 
é objeto de uma esperança fundamental. (22) 

Certa noite, perdido no nevoeiro, seguido de vozes, que 
o acusam, o Autor pensa: 

"Um dia chegará a luz. 
Um dia correrão as águas, e as plantas sairão 

das trevas com a chama branca das suas flores, e 
alguém louvará o renascimento da vida." (pág. 4) 

Claro e escuro, luz e sombra relacionam-se ao proces
so do conhecimento. 

A sombra, o escuro, o indefinido, o nebuloso repre
sentam o inconsciente na psicologia. No entanto, para Jung, 
no inconsciente não estão apenas as fraquezas. Lá se en
contram energias que em dialética com o consciente enri
quecem o ser. Assim, o homem de vez em quando mergulha 
no inconsciente à procura de si mesmo. 

Conhecimentos novos são prenunciados por sombras e 
tempestades. Em oposição vem a luz - alegria, sabedoria. 

No jogo do ambíguo, peripécias do conhecimento, luz 
e sombra se alternam com tal freqüência, que chegam a se 
diluir uma na outra . Aprofundando-se na sua busca, o Autor 
"escuta o boletim meteorológico": 
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"Previsão para amanhã, tempestade de areia 
no deserto, tempestade de neve no pólo, maremo
to no mar, terremoto na terra, muiLa luz, muita 
treva." (pág. 21) 

A maturidade lhe trouxe a noite, e a sabedoria "é um 
ritmo, até a beleza se torna negra". (pág. 44) 

3. CONCLUSÃO 

Concluímos que o livro denuncia como óbvia a rela
ção entre o surrealismo e o novo-romance. Constatamos 
que aquele grito de libertação do espírito dado pelos sur
realistas em 1925 ecoou por todas as artes (23) e vem mar
cando sua existência até hoje. ~ inegável a importância do 
impulso surrealista às artes modernas, música e pintura, por 
exemplo. 

Nos seus Manifestos Breton enfatizava o objetivo primei
ro do surrealismo: vida - liberdade de vida. 

Acreditavam os surrealistas que o homem se escondia 
somente por ignorância e medo. Mas já Dostoiewski desper
_ta a atenção para o rápido processo de impermeabilização 
da sensibilidade humana. Preocupação esta, que chegou aos 
do novo-romance, através de Kafka. 

Reconsiderando o surrealismo, T. W. Adorno (24) con
cluiu: 

"E se hoje o surrealismo parece antiquado, 
isso deve-s.e a que os homens já se recusam a 
si mesmos e até àquela consciência da repulsa 
que se fixara na negação surrealista." 

Em relação a Apresentação do rosto, lembramos que 
F. Mendonça, (25) em um estudo sobre o romance portu
guês atual, prefere não fazer afirmações definitivas, visto a 
complexidade do mesmo. 

Quanto a nós, queríamos apenas demonstrar que neste 
romance coexistem características do surrealismo e do novo
romance. 
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4. RESUMO 

T0do o nosso trabalho consistiu numa tentativa de co
nhecer as circunstâncias em que se realiza um crime, e suas 
conseqüênctas .. Queriamos descobrir o criminoso e a víti
ma. Falamos do crime- conhecimento. 

Nossa tarefa foi realizada junto com o autor ou o Autor
personagem que também buscava o conhecimento-crime, e o 
criminoso ou/e vítima. 

A busca foi profunda mas não distante, pois o Autor 
se denuncia o criminoso-vítima. 

A primeira parte do livro constitui a ansiosa busca desse 
conhecimento. O terror ao encontrá-lo e a sua aceitação se 
envolvem de luz e sombra. Luz pelo silêncio e realização. 

Na segunda parte, o Autor revela seu processo de cria
ção. O livro é d.vidido em capítulos: "Os prólogos", "Os 
rítmos", "As imagens", "As metáforas, "As palavras" e "Os 
prólogos''. 

O segundo capítulo, "Os ritmos", há de ritmos interiores, 
a busca de ritmos formais, de um estilo de vida. Ou melhor, 
nele se condensa essa busca de um estilo, da criação de um 
mundo. Faz-se um livro e um homem. Homem-estilo. 

Procuramos primei r o dar uma interpretação da "histó
ria do conhecimento" e depois., destacar do texto, caracte
rísticas do surrealismo e novo-romance. 

Concluímos pela estreita relação entre estes dois mo
vimentos, perfeitamente assimilados por H. Helder em Apre
sentação do· rosto. 

5. NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. HELDER, H. Apresentação do rosto. Lisboa, Ulisséia, 1968. p. 217. 
A numeração das páginas será a da cópia feita pela Gráfica da Facul
dade de Letras da U . F . R. J . 1972 . 

2. SARTRE, J. P. Citado por Franco Fortini, em O movimento surrealista. 
Lisboa, Presença, 1965. p . 31. 

3. ROBBE-GRILLET, A. Por um novo romance. São Paulo, Documentos, 

1969, p. 8 . 
4. BRETON, citado por F. Fortini em O movimento surrealista . p. 122. 
5. SILVEIRA, Nise da. JUNG. Rio, José Alvaro, 1968. p . 195. O aspecto 

psicológico do texto é interpretado segundo a teoria de J ung. 
6. ALO Um, F. Philosophie du surréalisme. Paris, Flammarion, 1955. p. 43. 
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O ESTATUTO DA AMBIGüiDADE: 
JORGE DE LIMA E A ESCRAVIDÃO 

Dulce Maria Viana 

Falar da poes.ia de Jorge de Lima é sempre aceitar um 
desafio . Poucos textos poéticos têm-se mantido tão forte
mente resistentes à crítica, ou à tentativa de uma exegese. 
De saída, portanto, coloca-se a pretensão nada ambiciosa 
deste trab ::. lho que é mais uma aproximação do que um apro
fundamento, na medida em que temos. a consciência de que o 
universo poético de Jorge de Lima está ainda em quase total 
disponibilidade para os estudiosos de literatura. Assim sendo, 
ousamos "recortar" um tema - o da escravidão - para, 
nos seus desdobramentos formais, buscarmos em sua poesia 
uma linha de leitura. 

E falar da escravidão implica não só a apreciação de 
todos os poemas que a ela se referem e que se disseminam 
pela primeira fase da produção do poeta, (1) mas ainda es
tender a pesquisa pelos. textos da cultura brasileira que tratam 
do mesmo assunto. 

t= no confronto dos discursos que reside, portanto, o 
nosso interesse maior, que nos fez chegar a conclusões re
almente inesperadas, a partir de uma proposta que não 
perde de vista a "forma da express.ão", (2) mas que discute 
com igual curiosidade a "do conteúdo" . (3) 

Assim, permitimo-nos, no fluxo dinâmico da compara
ção dos textos, forjar uma hipótese, que esperamos poder 
demonstrar: a de que a poesia de Jorge de Lima, no que 

(1) TELES. G M. Conferência proferida na U. F. A. 
(2) HTELMSLEV, Louis. 1975, pp. 53-64 . 
(3} id . ib. 

Rev. de Letras, Fortaleza. 12 (1/2) - jan./dez. 1987 341 


