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RESUMO 

 

O tema da criação literária percorre há muito a literatura, em especial a poesia. A valorização 

da escritura em detrimento do Humanismo e da História, ambos detentores de um saber 

teleológico, permite-nos hoje percebê-la por si e numa busca de si. Em nossa 

contemporaneidade, a noção de unidade não permanece em sua essência primária, o que nos 

permite pensar na idéia de fragmentação. Tencionamos apresentar uma leitura da poética de 

Herberto Helder atentando para as figurações da imagem do corpo e mostrar a relação entre 

criação literária, origem da voz poética e corporificação/fragmentação do discurso. 

Dedicaremos ainda parte de nossos escritos a elaborar uma reflexão sobre a leitura de poesia e 

sobre a situação da linguagem poética a partir de críticos pós-estruturalistas, mas sempre 

pensando o texto literário de Herberto Helder. Concentrar-nos-emos em alguns poemas da 

edição brasileira de Ou o poema contínuo. Fundamentamo-nos em concepções teórico-

filosóficas de Maurice Blanchot, nas obras L’espace littéraire, La part du feu, L’entretien 

infini et Le livre à venir, por exemplo, e ainda levamos em conta leituras de Roland Barthes, 

Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, Antoine Compagnon, Jacques Rancière e Leyla Perrone-

Moisés. 
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ABSTRACT 

 

The theme of literary creation is frequent in literature, especially in poetry. The valorisation of 

writing to the detriment of Humanism and History, with their teleologic knowledge, allows us 

to perceive creation by itself and in a research for itself. In contemporary times, the notion of 

unity doesn't preserve its primary essence, which allows us to think of the idea of 

fragmentation. I intend to present a reading of Herberto Helder's poetry considering deeply 

the images of the body and showing the relation between it and literary creation, origin of 

poetic voice and corporification and fragmentation of the speech. I will also devote part of 

this text to a reflection on the reading of poetry and on the regarding of poetic language after 

the post-structuralism criticism, but always having in mind Herberto Helder's poetry. I'll 

concentrate my research on some poems of the brazilian edition of Ou o poema contínuo (Or 

the continuous poem). The study will be based upon the theoretical-philosophical conceptions 

of Maurice Blanchot in The Literary Space, Work of Fire, Infinite Conversation, The Book to 

Come and other texts, as well as upon some readings of Roland Barthes, Gilles Deleuze, 

Giorgio Agamben, Antoine Compagnon, Jacques Rancière and Leyla Perrone-Moisés. 
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RÉSUMÉ 

 

La création littéraire comme thème fait partie de la conception de la littérature il y a 

longtemps, principalement chez la poésie. La valeur de l‟écriture en dépit de l‟Humanisme et 

de l‟Histoire, qui portent un savoir téléologique, nous rend possible l‟apercevoir en soi-même 

et parcourant son essence. Actuellement, l‟idée d‟unité n‟est pas la même d‟autrefois, son 

essence a changé, ce qui nous permet penser la fragmentation. On veut présenter une lecture 

de la poétique d‟Herberto Helder en tenant en compte les figurations de l‟image du corps et, 

dans le même mouvement, montrer la relation avec la création littéraire, l‟origine de la voix 

poétique et la fragmentation du discours. On réserve une partie de nos écrits à l‟élaboration 

d‟une réflexion à propos de la lecture de poésie et aussi de la situation du langage littéraire à 

partir des idées des critiques post-structuralists, mais toujours sans perdre de vue les textes 

d‟Herberto Helder. On utilise quelques poèmes de l‟édition brésilienne de Ou o poema 

contínuo. On tient pour base les conceptions téoriques et philosophiques de Maurice 

Blanchot, chez les œuvres L’espace littéraire, La part du feu, L’entretien infini et Le livre à 

venir, par exemple, et encore les idées de Roland Barthes, Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, 

Antoine Compagnon, Jacques Rancière et Leyla Perrone-Moisés. 
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introdução 

EIS QUE PARA, APESAR DE 

O percurso necessário à escolha que ora resulta este trabalho poderia ser 

facilmente descrito como tortuoso, mas qual não o é. Acolher Herberto Helder como 

nossa pesquisa pareceu inevitável. Sua grande preocupação com o ato escritural e com a 

constante tentativa de renovação da concepção de linguagem literária nos aporta uma 

poética singular. A escritura torna-se seu centro de interesse em uma busca que somente 

conduz a uma poesia permeada de riscos. Helder opta pela rejeição dos parâmetros 

vigentes no cenário literário português, arriscando-se na criação de uma poética 

inquietada e inquietadora. 

 Ao longo dos anos, Herberto Helder fez várias revisões em seus escritos, 

modificando-os quando achava necessário e relançando-os. Este trabalho toma por base 

a edição brasileira de Ou o poema contínuo, reunião de parte de sua poesia revisitada, 

lançada em 2004 em Portugal e no Brasil apenas em 2006. Sabiamente, os poemas não 

foram “traduzidos” para o português brasileiro. 

Propomos uma leitura da poética helderiana alicerçada em ideias e concepções 

do filósofo-teórico Maurice Blanchot, tais como a instabilidade, a insolubilidade, a 

ausência, o vazio, o silêncio, a solidão essencial e a impossibilidade da morte da escrita 

literária, por exemplo, presentes principalmente em L’espace littéraire, Le livre à venir, 

L’entretien infini e La part du feu. Utilizamos ainda ideias de outros teóricos e/ou 

filósofos, dentre eles Roland Barthes, Gilles Deleuze, Antoine Compagnon, Michel 

Foucault, Leyla Perrone-Moisés e Giorgio Agamben, a fim de dar maior 

sustentabilidade ao nosso estudo. 

Desse modo, o primeiro capítulo desta dissertação, intitulado “essas vozes que 

batem no ar”, buscou pensar ideias acerca do canto poético e do silêncio que o constitui, 
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em especial a partir do pensamento de Maurice Blanchot, bem como analisar poemas 

que contribuíssem para pensá-los, essencialmente dos livros A colher na boca e 

Poemacto, de Herberto Helder. Fizemos o diálogo entre a poesia de Helder e os 

conceitos não-conceitos de Maurice Blanchot, além de dar voz a outros críticos afins. 

No segundo capítulo, intitulado “a eternidade de um teorema”, buscamos focar 

nas figurações dos corpos silenciosos presentes na poética de Herberto Helder. 

Utilizamos, primordialmente, os livros Etc. e Lugar. O diálogo com as concepções 

blanchotianas continua sendo o grande aporte para nossas reflexões, entretanto, como se 

pode supor, esse capítulo tende a ser um momento para leitura de poesia, sendo, assim, 

o diálogo com o próprio texto literário o principal foco que se pretendeu seguir. 

O terceiro e último capítulo desta dissertação se ocupa do livro Antropofagias, 

conjunto de doze textos-poemas que dançam em ritmo silencioso o ruído escritural que 

os movimentos poemáticos ensaiam. Aqui, coube pensar o canibalismo poético como 

proposta de criação literária. As contribuições crítico-teóricas partem de um conjunto de 

pensamentos em geral ditos pós-estruturalistas, mas, outrossim, procuramos privilegiar 

o texto literário e jogar com ele e com suas possibilidades de leitura. 

Desse modo, almejamos identificar a ideia de interminabilidade e de 

incomunicabilidade como inerentes à poética de Herberto Helder, a partir das discussões 

sobre a voz e o corpo; uma escrita que se afirma na relação consigo mesma, recusando a 

situação de imagem e de representação do mundo sensível. E, ainda, mostrar que a 

relação de Helder com a escrita não é baseada na desconstrução total do que existe, mas 

de afirmação e edificação de um novo mundo através da revelação poética.
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PLENA PAUSA 

 

Lugar onde se faz 

o que já foi feito, 

branco da página, 

 soma de todos os textos, 

foi-se o tempo 

quando, escrevendo, 

era preciso 

uma folha isenta. 

 

Nenhuma página 

jamais foi limpa. 

Mesmo a mais Saara, 

ártica, significa. 

Nunca houve isso, 

uma página em branco. 

No fundo, todas gritam, 

pálidas de tanto. 

(Paulo Leminski)
1  

 

 

                                                 
1
 LEMINSKI, 1995, p. 29.  



15 

 

1  “ESSAS VOZES QUE BATEM NO AR” 

1.1 o canto por vir 

Em O silêncio das sereias, parte das Narrativas do espólio (2002), Franz Kafka 

subverte o conhecido episódio da Odisséia em que o heroi Ulisses pede para ser 

acorrentado ao mastro a fim de resistir ao canto das sereias. Nessa versão ao gosto 

kafkiano, surpreendemo-nos ao ser apresentado o silêncio das sereias e não o seu 

famoso canto. Apesar de ser o canto o que “penetrava tudo”, para Kafka a “arma ainda 

mais terrível” (p. 104) é o silêncio e a ele é impossível escapar. Convencido de que com 

cera e correntes estaria vencendo o “poder” das sereias, escapando aos deslimites do 

canto, e de que, com isso, seria o heroi, Ulisses é tomado por ingênuo em seu “jogo de 

aparências”, lembrado muito mais como covarde e ardiloso. 

 Permanece, entretanto, o mistério acerca do silêncio das sereias. Dentre as duas 

possibilidades aventadas por Kafka, uma seria a de que somente com o silêncio as 

sereias poderiam derrotar Ulisses; a outra que elas teriam esquecido de cantar ao ver os 

estratagemas preparados pelo heroi, porém nenhuma das duas é confirmada. Tanto 

porque Ulisses era “uma raposa tão ladina, que mesmo a deusa do destino não 

conseguia devassar seu íntimo” (p. 105), quanto porque das sereias ficamos apenas com 

o silêncio. 

 Maurice Blanchot, no capítulo inicial de Le livre à venir (2008), “La rencontre 

de l’imaginaire”, mostra também as incertezas acerca do episódio: “Les Sirènes: il 

semble bien qu’elles chantaient”
2
 (p. 9). O encontro de Ulisses com as Sereias não 

passaria do “encontro do imaginário”, pois não teria havido a consumação do canto, 

sendo considerado por Blanchot “un chant encore à venir”
3
 (p. 9) e destinado a 

                                                 
2
 Tradução: “As Sereias: consta que elas cantavam” 

3
 Tradução: “um canto ainda por vir” 
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“hommes du risque et du movement hardi”
4
 (p. 10). Na essência do canto estaria “le 

mouvement vers le chant”
5
 (p. 10), em vez de um destino pronto à espera do navegante 

de risco. O “au-delà merveilleux”  aparece como um “désert”  que, sendo a “région 

mère de la musique” , é o “seul endroit tout à fait privé de musique”
6
  (p. 9), o que 

subverte o ideário comum de região essencial portadora de um dizer definitivo. 

 O movimento do/no canto é que o permite fazer uma aproximação com a escrita 

literária, na visão de Maurice Blanchot. Assim como entoar tal canto escorregadio não 

pode ser considerado uma tarefa assertiva para aqueles que vivem em sociedade, a 

escrituração não deve ser encarada como uma tarefa útil e sólida, passível de ser 

inserida em um contexto pragmático da vida de um ser. Tanto Kafka quanto Blanchot 

acreditam que o silêncio desse canto deve ser valorizado por ser um dizer esburacado, 

considerando-se os valores de escrita mais comuns, mas que diz, e cantar o silêncio é 

encontrar o imaginário e jogar com ele, culminando em criação, em canto. Se o canto é 

movimento, já que está por vir, também o é a escrita. 

O escritor por excelência para Blanchot não é o que se amarra ao mastro na 

tentativa de não sucumbir aos deslimites da obra, mas o Orfeu que se perde ao virar e 

olhar Eurídice, que tem ciência da sua impotência frente à exigência profunda da obra. 

Assim, só resta ao navegante-escritor seguir no desconhecido, pois que foi “exclue toute 

allusion à un but et à une destination”
7
 (2008, p. 12). É em direção ao silêncio desértico 

que o escritor deve se jogar na busca da fala essencial, a fala não-fala, e “qu’il semble 

qu’elle dise quelque chose, alors qu’elle ne dit peut-être rien”, através do “silence qui 

                                                 
4
  Tradução: “homens do risco e do movimento ousado” 

5
  Tradução: “o movimento em direção ao canto” 

6
 Tradução: “além maravilhoso”, “deserto”, “região-mãe da música”, “único lugar totalmente privado de 

música”. 
7
  Tradução: “excluída toda alusão a um objetivo e a um destino” 
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parle, qui est devenu cette fausse parole qu’on n’entend pas, cette parole secrète sans 

secret”
8
 (p. 297). 

 

  

1.2 o silêncio 

Costumeiro nos escritos de Maurice Blanchot, o termo silêncio nos impõe a fala. 

Entretanto, temos que reconfigurar a relação entre fala e informação, entre fala e 

comunicação. A fala, para Blanchot, se realiza na potência do silêncio e perde a função 

de apaziguamento do mundo e de seus saberes. O escritor e sua obra estão nesse silêncio 

como “preciosa morada”, não próximo à materialidade de um muro ou no correr das 

páginas impressas e encadernadas, pois 

 

Un écrivain est celui qui impose silence à cette parole, et une œuvre 

littéraire est, pour celui qui sait y pénétrer, un riche séjour de silence, 

une défense ferme et une haute muraille contre cette immensité 

parlante qui s’adresse à nous en nous détournant de nous. Si, dans ce 

Tibet imaginaire où ne se découvriraient plus sur personne les signes 

sacrés, toute litterature venait à cesser de parler, ce qui ferait défaut, 

c’est le silence, et c’est ce défaut de silence qui révélerait peut-être la 

disparition de la parole littéraire.
9
 (2008, p. 298) 

 

O escritor não revela uma fala com a sua obra, mas impõe silêncio com esse falar 

faltante. Temos, assim, um discurso que mora no silêncio e assume a inefabilidade que 

lhe é própria. E a despersonalização dessa fala – como raspar o Eu e deixar fluir o Ele – 

revela que esse Outro deve agir no espaço literário, a fim de resgardar a existência do 

discurso verdadeiramente literário, na visão blanchotiana. O Ele deve ser entendido 

                                                 
8
 Tradução: “parece dizer algo, enquanto talvez não diga nada”, “silêncio que fala, que se tornou essa 

falsa fala que não se ouve, essa fala secreta sem segredo”. 
9
 Tradução: Um escritor é aquele que impõe silêncio a essa fala, e uma obra literária é, para aquele que 

sabe penetrar nela, uma preciosa morada de silêncio, uma defesa firme e uma alta muralha contra essa 

imensidade falante que se dirige a nós, desviando-nos de nós. Se, nesse Tibete imaginário onde já não se 

descobririam em ninguém os sinais sagrados, toda literatura cessasse de falar, o que faria falta é o 

silêncio, e é essa falta de silêncio que revelaria, talvez, o desaparecimento da fala literária. 
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como a “puissance neutre, sans forme et sans destin”
10

, de que fala Blanchot, em 

oposição ao ser histórico e social, que usa do recurso ao diário para lembrar de si 

“quand il n’écrit pas, quand il vit la vie quotidienne, quand il est vivant et vrai, et non 

pas mourant et sans vérité”
11

 (2009, p. 24). 

No capítulo “Morte do último escritor”, de Le livre à venir (2008), Blanchot nos 

convida a entrar em seu jogo. A morte do último escritor não acarretaria a supressão de 

uma fala, mas do silêncio, pois, para ele, é nisso que a literatura se fundamenta: uma 

fala sob a aparência da seriedade, e “qu’il semble qu’elle dise quelque chose, alors 

qu’elle ne dit peut-être rien”
12

 (p. 297). A ambiguidade do termo “silêncio” poderia 

supor que estamos a ler acerca da completa extinção da literatura: “dans ce monde où 

soudain manquera le silence de l’art”
13

 (p. 298). Mas, percebemos ao longo da leitura, 

esse silêncio adviria com a morte do escritor da tradição, o que propiciaria surgir uma 

fala não-fala. Assim, cremos que a fala do escritor, para Blanchot, não está ligada a 

manutenção da tradição artística, e os que se deixam dominar pelo “dictare” intentam 

prolongar essa manifestação arraigada pela “soberba de sua linguagem”: 

 

[...] certains « grands » écrivains ont je ne sais quoi de péremptoire 

dans la voix, à la limite du tremblement et de la crispation, qui 

évoque, dans le domaine de l’art, la domination du dictare. On dirait 

qu’ils se ramassent sur eux-mêmes, ou sur quelque croyance, sur leur 

conscience ferme, mais bientôt fermée et bornée, afin de prendre la 

place de l’ennemi qui est en eux et qu’ils assourdissent seulement par 

la superbe de leur langage, l’éclat de leur voix et le parti pris de leur 

foi, ou de leur manque de foi.14
 (2008, p. 301) 

  

                                                 
10

 Tradução: “potência neutra, sem forma e sem destino”. 
11

 Tradução: “quando ele não escreve, quando vive a vida cotidiana, quando está vivo e verdadeiro, e não 

moribundo e sem verdade”. 
12

 Tradução: “que parece dizer alguma coisa, enquanto talvez nada diga”. 
13

 Tradução: “no mundo onde faltará de repente o silêncio da arte”. 
14

 Tradução: “alguns „grandes‟ escritores têm algo de peremptório na voz, no limite do tremor e da 

crispação, que evoca, no âmbito da arte, a dominação do dictare. Diríamos que se apoiam sobre eles 

mesmos, ou sobre alguma crença, sobre sua consciência firme, mas logo fechada e limitada, a fim de 

tomar o lugar do inimigo que está neles e que só conseguem ensurdecer com a soberba de sua linguagem, 

a altura de sua voz e a firme decisão de sua fé, ou de sua falta de fé.” 
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 Maurice Blanchot quer que o escritor se jogue ao deslimite do verbo, adentre no 

silêncio essencial e dele retire a experiência limite que permite a despersonalização da 

voz enunciativa, a maneira de Michaux – “s’est uni à la voix étrangère, et il lui vient le 

soupçon qu’il a été pris au piège et que ce qui s’exprime ici avec les soubresauts de 

l’humour, ce n’est plus sa voix, mais une voix qui imite la sienne”
15

 (2008, p. 302) – e 

de Mallarmé. Essa fala não-falante seria potente em sua fraqueza e em seu silêncio, 

“errante et toujours au-dehors”
16

 (2008, p. 302). 

Eliminando qualquer tentativa de binarização entre fala e silêncio, devemos 

pensar que, a partir do momento que se tem a “parole non parlante”, estamos a jogar 

com o silêncio que mora e “atravessa as palavras, que existe entre elas, ou que indica 

que o sentido pode sempre ser outro” (ORLANDI, 2007, p. 14). E nesse jogo discursivo 

é preciso atentar para a relação que as palavras têm entre si: “é nessa dimensão do 

significar, como jogo de palavras, em que importa mais a remissão das palavras para as 

palavras – desmontando a noção de linearidade e a que centra o sentido nos „conteúdos‟ 

–, que o silêncio faz sua entrada” (ORLANDI, 2007, p. 15). Orlandi ressalta ainda a 

propriedade “fundante” que o silêncio porta. Mas não se afirma o silêncio como ponta 

originária da fala. O silêncio tem, pois, 

 

significância própria. E quando dizemos fundador estamos afirmando 

esse seu caráter necessário e próprio. Fundador não significa aqui 

“originário”, nem o lugar do sentido absoluto. Nem tampouco que 

haveria, no silêncio, um sentido independente, auto-suficiente, 

preexistente. Significa que o silêncio é garantia do movimento de 

sentidos. (2007, p. 23) 

 

                                                 
15

 Tradução: “uniu-se à voz estrangeira, e de repente desconfia que caiu na armadilha, e que aquilo que ali 

se exprime, com sobressaltos de humor, não é mais sua voz mas uma voz que imita a sua”. 
16

 Tradução: “errante e sempre de fora”. 



20 

 

O silêncio é aqui encarado como a incomunicabilidade inerente à obra de 

Herberto Helder. O excesso de sentidos – “ao invés de pensar o silêncio como falta, 

podemos, ao contrário, pensar a linguagem como excesso” (ORLANDI, 2007, p. 31) –, 

apontando em várias direções, faz-nos pensar na indeterminação desse discurso poético, 

erigido para fazer “girar os saberes” (BARTHES, 2007, p. 18), pois “o texto é o próprio 

aflorar da língua, e porque é no interior da língua que a língua deve ser combatida, 

desviada: não pela mensagem de que ela é o instrumento, mas pelo jogo das palavras de 

que ela é o teatro” (2007, p. 16). 

Percebemos o quanto a escrita de Helder está próxima da desumanização da 

linguagem, ou, para usar um termo de Maurice Blanchot, do désœuvrement
17

. Não tendo 

o que dizer, sem verdades, conselhos e direções, o poeta recorre ao silêncio do indizível, 

um excesso de vazio, a busca de uma maneira diferente de usar as palavras que não a 

cotidiana. E não conseguindo mais domá-las, cria-se uma tensão entre a linguagem e o 

real, tornando insustentável o discurso da História, ordenador e teleológico. 

A própria ideia de símbolo, no pensamento blanchotiano, está fora da história e de 

sua pretensa potência, pois não se ocupa em representar, mas apresentar. Herberto 

Helder desestrutura o sistema simbólico e metafórico da linguagem ao transformar sua 

escrita em eco de si mesma. O que nos lembra Giorgio Agamben, em Estâncias 

(2007A), quando diz que essa condição da linguagem poética está relacionada com a 

“fratura original da presença”, e somente através do “diabólico” (o que atravessa), em 

vez do “simbólico” (o que une), denunciaríamos “a verdade deste conhecimento” (p. 

219), pois “aquilo que vem à presença, vem à presença como lugar de diferimento e de 

uma exclusão, no sentido de que o seu manifestar-se é, ao mesmo tempo, um esconder-

se, o seu estar presente, um faltar” (p. 219). O conjunto de saberes denominado 

                                                 
17

Palavra de tradução imprecisa, mas entendida por “ociosidade” e “inação”,  ressaltando o afastamento 

das manifestações no mundo, do trabalho do dia. 
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metafísica ocidental trabalha no discurso formulando verdades com palavras e na 

ausência do objeto. A filosofia de cunho desconstrucionista intenta em seu seio formular 

um pensamento contra a adoção paternalista da metafísica. A literatura, na visão de 

Blanchot e também na de Agamben, não traz em si um combate sistemático, no sentido 

engajado do termo, sendo muito mais uma negatividade sem oposição. Ambas operam 

na ausência desse conceito, apesar de o fazerem de modo diferente. 

O escritor recai, portanto, no que Maurice Blanchot chama de solidão e fascínio: 

“la solitude qui arrive à l’écrivain de par l’œuvre se révèle en ceci: écrire est 

maintenant l’interminable, l’incessant”
18

 (1978, p. 20). A angústia que o acomete faz 

com que entregue-se ao ato interminável da escritura, destituída de um acabamento, 

intransitiva por excelência, “a pergunta inesgotável” assinalada por Helder.  

O silêncio, na visão de Blanchot, é o cerne da literatura. Não o silêncio da 

ausência de fala, mas da ausência de saber e de verdades do mundo sensível: “écrire, 

c’est se faire l’écho de ce qui ne peut cesser de parler”
19

 (1978, p. 21). Essa fala da 

falta, ou da “dupla falta”, na concepção de Perrone-Moisés (1990), é percebida como 

um murmúrio, que diz sem dizer, mas que “une fois entendu, il ne peut cesser de l’être, 

et comme on ne l’entend jamais vraiment, comme il échappe à l’entente, il échappe 

aussi à toute distraction, d’autant plus présent qu’on se détourne” (2008, 296-7)
20

. É no 

contato com o rumor essencial que a criação literária se dá, pois 

 

[...] l’écrivain a une tout autre tâche et aussi une tout autre 

responsabilité : celle d’entrer, plus que personne, en un rapport 

d’intimité avec la rumeur initiale. C’est à ce prix seulement qu’il peut 

                                                 
18

 Tradução: “A solidão que chega ao escritor pela obra se revela nisto: escrever é agora o inteminável, o 

incessante”. 
19

 Tradução: “Escrever é se fazer eco do que não pode cessar de falar”. 
20

 Tradução: “uma vez ouvido, não poderá deixar de se fazer ouvir, e como nunca o ouvimos 

verdadeiramente, como escapa à escuta, escapa também a toda distração, tanto mais presente quanto mais 

tentarmos evitá-lo”. 
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lui imposer silence, l’entendre dans ce silence, puis l’exprimer, après 

l’avoir métamorphosée. 

Il n’y a pas d’écrivain sans une telle approche et s’il n’en subit 

fermement l’épreuve.
21

 (2008, p. 300) 

 

 

1.3 o corpo silencioso, dois mundos 

As figurações em torno da imagem do corpo, em arte, normalmente são ligadas ao 

estilo clássico, que busca representar o corpo de forma elevada, uma matéria orgânica 

sublime. Talvez por isso, quando do advento das vanguardas do século XX na Europa, 

uma das primeiras atitudes foi a ruptura com esse tipo de representação do que nos 

molda superficialmente: o corpo e as imagens de mundo.  

Se atentarmos para a produção cubista de Pablo Picasso, veremos que a 

verossimilhança e a representação são abandonadas em prol da instauração de um modo 

particular de ver o mundo, ou o corpo, mostrando que na diferença e na irrupção desse 

olhar particular é que a arte se faz. Do mesmo modo, podemos verificar tal atitude em 

outros artistas do século XX, como Salvador Dali e René Magritte, para ficar entre os 

surrealistas. 

 No livro O corpo impossível (2002), de Eliane Robert Moraes, observamos ser 

traçado um perfil do itinerário da dilaceração do corpo ligado às artes, em especial no 

modernismo francês e na obra de Georges Bataille, além de colocações acerca da 

modernidade e de seus entraves e desdobramentos, que foram primordiais para a leitura 

ora proposta, em especial o capítulo 3, intitulado “O corpo fragmentado”. 

Ao dedilhar alguns comentários sobre a fragmentação da consciência empreendida 

à época do surrealismo, Moraes deixa claro que para a experiência do automatismo 

                                                 
21

 Tradução: “o escritor tem uma tarefa muito diferente e também uma responsabilidade muito diferente: a 

de entrar, mais do que ninguém, numa relação de intimidade com o rumor essencial. É somente a esse 

preço que ele pode impor-lhe o silêncio, ouvi-lo nesse silêncio e depois exprimi-lo, metamorfoseado. Não 

existe escritor sem essa aproximação, sem a passagem por essa prova.” 
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acontecer “o sujeito deve se fragmentar, perder sua unidade e deslocar completamente 

seu ponto de vista” (2002, p. 55). A instabilidade na noção de unidade promulgou uma 

avalanche de deslocamentos tidos por imutáveis. O pensamento a longo prazo é 

substituído pela “dinâmica do instantâneo e do efêmero” (p. 56), resultando na 

suspensão das certezas e dos saberes norteadores caros à humanidade. A estética 

modernista, com a supressão da “unidade material mais imediata do homem” (p. 60), o 

corpo em sua aparência externa, acolheu o embate travado contra o Humanismo, o que 

hoje, na estética pós-modernista, não pode ser identificado como luta. 

Parece-nos perigoso supor que Herberto Helder tenha feito algum tipo de 

“filiação” com alguma estética ou movimento literário. E não tencionamos tentar 

enquadrá-lo em alguma para apaziguar o turbilhão caleidoscópico que sua poética 

evoca. Mesmo seus primeiros escritos, que datam do início da década de 60, mostram-

se com o vigor do Helder que publicou A faca não corta o fogo, em 2009. 

Em seus poemas reunidos sob o título de A colher na boca, Helder dá início com 

o “prefácio”: “Falemos de casas, do sagaz exercício de um poder | tão firme e silencioso 

como só houve | no tempo mais antigo.” (2006A, p. 7)
22

. Os poetas, ou os “arquitectos”, 

são os responsáveis pela construção dessas casas, moradas de silêncio, que com “a boca 

subtil rodeada em cima pela treva das palavras” (p. 8) enfrentam tamanho desígnio, mas 

não na tentativa de erigir uma ordem. Vejamos: 

 

– Que fizeram estes arquitectos destas casas, eles que  

                                                          [vagabundearam 

pelos  muitos sentidos dos meses, 

dizendo: aqui fica uma casa, aqui outra, aqui outra, 

para que se faça uma ordem, uma duração, 

uma beleza contra a força divina? (p. 8) 

                                                 
22

 Utilizamos a edição brasileira de Ou o poema contínuo para referenciar a presente pesquisa. A partir de 

então, colocaremos apenas o número da página entre parênteses para situar o leitor. HELDER, Herberto. 

Ou o poema contínuo. São Paulo: A Girafa Editora, 2006A.  
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Esse questionamento parece comportar uma ironia. Ora, se o poeta-arquitecto 

corre o mundo sem instabilidade, como poderá instaurar uma ordem, uma duração e 

uma beleza? Ir contra a “força divina” seria humanizar-se nas instâncias sociais 

primordiais que pregam o culto à ordem e ao progresso. Para Helder, o “arquitecto” 

deve erigir o mundo a sua maneira, mesmo em contato com este mundo que pisamos. 

Assim, vemos um corpo discursivo que está fragmentado e entre dois mundos: ao 

utilizar as palavras, que também são do cotidiano, o poeta angustia-se em tentar não 

comunicar a vida, mas, ao mesmo tempo, anseia por instaurar uma nova existência, e 

com vida, muita vida. A relação com o mundo sensível deve ser repensada, os espelhos 

não são seguros: 

 

Mas casas, arquitectos, encantadas trocas de carne 

doce e obsessiva – tudo isso 

está longe da canção que era preciso escrever. 

 

– E de tudo os espelhos são a invenção mais impura. (p. 9) 
 

Na parte “O poema”, ainda da recolha A colher na boca, a poesia é a estrela da 

escritura. Sabemos que a criação poética é preocupação constante no percurso literário 

traçado por Herberto Helder. Logo no primeiro texto, vemos o “nascer” do poema, ou, 

mais adequadamente, a corporificação do discurso poético (e aqui não se fala em 

antropomorfização, o que indicaria tornar-se Homem), que passa “pelos canais do ser” 

ainda destituído das palavras do mundo, num estado puro da linguagem. 

 

Um poema cresce inseguramente 

na confusão da carne. 

Sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto, 

talvez como sangue 

ou sombra de sangue pelos canais do ser. 
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Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência 

ou os bagos de uva de onde nascem 

as raízes minúsculas do sol. 

Fora, os corpos genuínos e inalteráveis 

do nosso amor, 

rios, a grande paz exterior das coisas, 

folhas dormindo o silêncio 

– a hora teatral da posse. 

 

E o poema cresce tomando tudo em seu regaço. 

 

E já nenhum poder destrói o poema. 

Insustentável, único, 

invade as casas deitadas nas noites 

e as luzes e as trevas em volta da mesa 

e a força sustida das coisas 

e a redonda e livre harmonia do mundo. 

– Em baixo o instrumento perplexo ignora 

a espinha do mistério. 

 

– E o poema faz-se contra a carne e o tempo. (p. 26) 

 

“A poesia parece um corpo único, que nas mãos do poeta se vai transmutando”, 

afirma Guedes (2010, p. 35). Termos como “ferocidade”, “confusão”, “esplêndida 

violência” atestam que o processo de que se fala ao mesmo tempo acontece no poema, 

tornando-nos testemunhas e reatores. Esse processo interno que em dado momento se 

exterioriza é trazido à tona sob o signo do “mistério”, numa mescla de “luzes” e 

“trevas”, deixando a mesa, ambiente metafórico para a criação, na poética de Helder, 

livre da “harmonia do mundo”. O poema “invade as casas deitadas nas noites”, 

revelando que o espaço noturno é o que rodeia o processo. Mas entendamos a noite 

como sendo o momento em que as tarefas diurnas e racionais estão suspensas, 

possibilitando o encontro com o “mistério”, mesmo que ignore a “espinha”, o cerne e a 

origem dele. 

O discurso poético é dotado de uma força tremenda, capaz de instaurar uma 

divisão clara entre o seu nascimento, organicamente advindo pelos “canais do ser”, e o 

fora: “Fora existe o mundo”. Temos, assim, um corpo entre dois mundos. Mesmo que 
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ainda “só ferocidade e gosto”, o poema está com a “carne” fazendo o seu corpo. 

Entretanto, ao final do poema, percebemos que ele recusa a carne e o tempo, instâncias 

materiais primordiais que lhe confeririam uma existência no mundo sensível. 

Entendemos, portanto, que a natureza da poesia não é adequar-se à carne e ao tempo 

humanos. O corpo do poema não é feito de carne, não é submetido ao tempo 

cronológico. Como Manoel de Barros também o disse,  

 

O tempo só anda de ida. 

A gente nasce cresce amadurece envelhece 

e morre. 

Pra não morrer tem que amarrar o tempo 

no poste. 

Eis a ciência da poesia:  

Amarrar o tempo no poste (BARROS, 2005, p. 19) 

 

Para Helder, assim como para Barros, a poesia não pode querer seguir o rumo do 

mundo sensível. Ou os poetas não devem querer deixar a sua poesia como espelho do 

mundo. É preciso aceitar a “hora teatral da posse” destituída de um completo controle 

racional, pois o “poema cresce tomando tudo em seu regaço”. 

A busca da palavra pura, sem a obediência aos critérios do Humanismo, se dá 

quando o poeta está à mesa, próximo da noite e do sonho, entre usar os símbolos e a 

tontura proporcionada pelo furor escritural. 

 

Às vezes estou à mesa: e cômo ou sonho ou estou 

somente imóvel entre a aérea 

felicidade da noite. O sangue do mundo corre 

e brilha. Porque a minha carne se distrai 

entre as coisas altas da primavera nocturna. 

Ocupo-me nos símbolos, e gostaria 

que meu coração 

entontecesse lentamente, que meu coração 

caísse numa espécie de extática e sagrada loucura. 

 

E enquanto estou só e o céu rodeado de lírios 

amarelos, e animais de luz, e fabulosos 
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órgãos de silêncio, descansa 

sobre os meus ombros 

seu doce peso antigo – eu penso 

que haveria uma palavra vingativa e pura, 

uma esfera com espinhos de fogo que me ferisse 

primeiro na voz ou na claridade 

ou na tenebrosa 

fantasia, e que depois me ferisse 

na minha própria morte, sob a intensa 

profusão celeste. 

 

Penso que deve existir para cada um 

uma só palavra que a inspiração dos povos deixasse 

virgem de sentido e que, 

vinda de um ponto fogoso da treva, batesse como um raio 

nos telhados de uma vida, e o céu 

com águas e astros 

caísse sobre esse rosto dormente, essa fechada exaltação. 

 

Que palavra seria, ignoro. O nome talvez 

de um instrumento antigo, um nome ligado 

à morte – veneno, punhal, rio 

bárbaro onde 

os afogados aparecem cegamente abraçados a enormes 

luas impassíveis. 

Um abstracto nome de mulher ou pássaro. 

Quem sabe? – Espelho, Cotovia, ou a desconhecida 

palavra Amor. (p. 29-30) 

 

Como o poeta pode, no mundo, desvencilhar-se do sistema simbólico? A 

loucura, para Helder, não é estar alheio ao mundo, mas estar com o mundo de outra 

forma, e que não peça à razão justificativas plausíveis para suas ações. Helder não está a 

falar de uma loucura mundana, mas de uma “sagrada loucura”, que busca o acesso ao 

divino, ao inefável.  O ser à mesa, “rodeado de lírios amarelos” e de “fabulosos órgãos 

de silêncio” procura expressar-se com a palavra outra, fatal, porém “virgem de sentido”. 

Uma palavra “vinda de um ponto fogoso da treva”. Mas, nessa situação, como 

identificar a palavra, o nome, o discurso exato? “Que palavra seria, ignoro”. Com o 

poder de matar o mundo, a palavra poética – ainda retomando as questões de 

representação e de diferença entre linguagem do cotidiano e linguagem poética – 

carrega em si a possibilidade de instaurar um nome, “uma atmosfera de indeterminação 
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e de incerteza que evoca um tempo primeiro, quando as coisas não conheciam estados 

definitivos, não havia oposições nem contrários” (MORAES, 2002, p. 76). 

 O corpo de carne deve se doar para a criação poética que instaura o corpo-

discurso: 

 

[...] Doada [a mão] à poesia que esperava, 

entre a rigorosa visão e a experiência 

desmedida da carne. 

Se a mão se atreve pela confluída laranja, 

sobe ao ombro o puro sentimento 

de ligação ao mundo. São as manhãs impossíveis 

da terra, o subjacente e livre fogo 

da noite, as águas a urdir 

o peixe que vai nadando até se consumar em lento 

lírio. (p. 33) 

 

 A ligação com o mundo não se dá através da convenção comum de tentativa de 

representação do objeto pela palavra. Percebamos que no poema acima, Helder nos faz 

pensar os deslimites que são impostos ao poeta frente ao processo escritural. É 

necessário ter uma “experiência desmedida da carne” para transformar um “peixe” em 

“lírio”. Sugere que a criação literária precisa retirar os excessos de vínculos com o 

mundo para que seja percebido o “puro sentimento”. E é no uso da língua, código e 

órgão, que nasce o “enigma”. 

 

– Talvez todo o enigma materno me fosse dado 

de inspiração 

através da língua, por confusos órgãos, a todo um corpo 

tenso e apto aos segredos e às 

delicadas subtilezas da terra. (p. 33) 
 

Perscrutado o espaço da criação literária, mesmo com suas cavidades 

indeterminadas, chegamos ao texto sétimo, que encerra a parte “O poema”, e no qual 

sentimos todo o poder do dia manifestando-se contra o poema. É nesse contraste que o 
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discurso se faz, questionando o quanto é possível que alguém adentre num poema. 

Inevitavelmente, somos levados a nos perguntar: será que podemos de fato ter acesso a 

um poema pela leitura? Parece-nos que Herberto Helder refuta essa possibilidade. As 

coisas do mundo “batem, sobem, abrem, fecham, / gritam à volta da minha carne que é a 

complicada carne / do poema”, reclama o poema corporificado. No contato com essas 

coisas que o homem atrela à linguagem e que de alguma forma, mesmo em se tratando 

de poesia, o mundo tenta fazer associações referenciais, a “treva” que o espaço da noite 

deixa no poema, aquilo de indecifrável que tem, é impelida a sair, é “transfigurada”. 

 

A manhã começa a bater no meu poema. 

As manhãs, os martelos velozes, as grandes flores 

líricas. 

Muita coisa começa a bater contra os muros do meu poema. 

Escuto um pouco a medo o ruído das gárgulas, 

o rodopio das rosáceas do meu 

poema batido pela revelação das coisas. (p. 40) 
 

 Agora poeta e poema estão indissociáveis (eis o apagamento da figura 

imponente do autor), pois é com o discurso que o poeta “chega a ser”, é através da 

poesia que o poeta é poesia, nas palavras de Helder:  

 

O poema dói-me, faz-me. 

O povo traz coisas para a sua casa 

do meu poema. 

Eu acordo e grito, bato com os martelos 

dos dias da minha morte 

a matéria secreta de que é feito o poema. 

 

– A manhã começa a colocar o poema na parte 

mais límpida da vida. E o povo canta-o 

enquanto crescem os campos levantados 

ao cume da seiva. 

A manhã começa a dispersar o poema na luz incontida 

do mundo. (p. 41-2) 
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Essa “matéria secreta” parece ser inacessível mesmo para o próprio poeta, ainda 

mais depois do surgimento do dia. Nas palavras de Blanchot:  

 
L’écrivain appartien à l’œuvre, mais ce qui lui appartient, c’est 

seulement un livre, un amas muet de mots stériles, ce qu’il y a de plus 

insignifiant au monde. L’écrivain qui éprouve ce vide, croit seulement 

que l’œuvre est inachevée, et il croit qu’un peu plus de travail, la 

chance d’instants favorables lui permettront, à lui seul, d’en finir.23
 

(1978, p. 16) 

 

Herberto Helder canta e o seu canto quer consumir violentamente o mundo em 

sua totalidade. Canta “devagar o espírito dos livros” e com o “silêncio da língua” (p. 

62). Uma voz que vive a noite à procura do inefável: “Não sei como dizer-te que minha 

voz te procura | e a atenção começa a florir, quando sucede a noite | explêndida e vasta.” 

(p. 13). A espera pelo canto que parece nunca chegar é o que constitui, no poema, a 

ausência de espaço e de tempo históricos. Dilata-se os limites com o canto por vir:  

 

Espero cada momento seu 

como se espera o rebentar das amoras 

e a suave loucura das uvas sobre o mundo.  

– E o resto é uma altura oculta, 

um leite e uma vontade de cantar. (p. 16) 

 

Em “As musas cegas”, o poeta admite que o canto não é morada da certeza e da 

objetividade: “[...] É preciso cantar como se alguém | soubesse como cantar.” (p. 77). 

Mais uma vez percebemos que o ato, não em um sentido performático, mas o ato 

interiorizado na carne, é a constituição primeira da linguagem poética. “Essas vozes que 

batem no ar” (p. 265) cantam um saber que não se confunde com o saber edificante e 

teleológico promulgado em sociedade, pois somente temos acesso à “paisagens de uma 

                                                 
23

 Tradução: “O escritor pertence à obra, mas o que lhe pertence é somente um livro, um amontoado 

mudo de palavras estéreis, o que há de mais insignificante no mundo. O escritor que experimenta esse 

vazio crê unicamente que a obra está inacabada, e que um pouco mais de trabalho, a sorte de instantes 

favoráveis lhe permitirão, somente a ele, concluí-la.” 
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canção irregular” (p. 266); Levinas endossa: “Possédé, inspiré, l’artiste, dit-on, écoute 

une muse. L’image est musicale”
24

 (1994, p. 111). 

 

 

1.4 o corpo, a noite 

A escritura-corpo de Herberto Helder se materializa no espaço da noite e lá 

permanece. Todas as tentativas de aprofundamento nesse espaço parecem recair na 

impossibilidade de compreendê-lo. Nos poemas já aqui lidos, foram diversos os 

momentos em que a noite foi presenciada. No texto III da parte “O poema”, em que se 

tem uma imagem da mesa também citada no primeiro texto, “as luzes e as trevas em 

volta da mesa”, lugar que marca a transformação do discurso, e o ser, cujos canais 

foram invadidos pela “ferocidade” do poema: “Às vezes estou à mesa: e cômo ou sonho 

ou estou / somente imóvel entre a aérea / felicidade da noite” (p. 29). Ou mesmo mais 

adiante: “Comer ou sonhar ou estar à mesa / da fantasia nocturna” (p. 31). Eis o ponto 

de contato com o processo criativo e institivo. 

Acerca da relação entre a criação literária e o ambiente noturno, Maurice 

Blanchot, em L’espace littéraire (1978), apresenta-nos o que considera a “outra noite”, 

livre das limitações impostas pela razão do dia e mais próxima de um estado de imersão 

na inconsciência da escrituração: 

 
Mais l’autre nuit n’accueille, ne s’ouvre pas. En elle, on est toujours 

dehors. Elle ne se ferme pas non plus, elle n’est pas le grand Château, 

proche, mais inapprochable, où l’on ne peut pénétrer parce que 

l’issue en serait gardée. La nuit est inaccessible, parce qu’avoir accès 

à elle, c’est accéder au dehors, c’est rester hors d’elle et c’est perdre 

à jamais la possibilité de sortir d’elle.25
 (1978, p. 214) 

                                                 
24

 Tradução: “Possuído, inspirado, o artista, diz-se, escuta uma musa. A imagem é musical”. 
25

Tradução: “Mas a outra noite não acolhe, não se abre. Nela, está-se sempre do lado de fora. Não se 

fecha também, não é o grande Castelo, próximo, mas inalcançável, onde não se pode penetrar, pois as 
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E é na outra noite que as manifestações escriturais mais “puras” acontecem, pois 

que destituídas das imposições do mundo sensível. Nesse espaço da outra noite se tem o 

que Blanchot defende como a autonomia da escritura e o apagamento da figura do autor, 

usando de recursos imagéticos como o da preensão persecutória: 

 
La main se meut dans un temps peu humain, qui n’est pas celui de 

l’action viable, ni celui de l’espoir, mais plutôt l’ombre du temps, elle-

même ombre d’une main glissant irréellement vers un objet devenu 

son ombre. Cette main éprouve, à certains moments, un besoin très 

grand de saisir: elle doit prendre le crayon, el le faut, c’est un ordre, 

une exigence impérieuse. Phénomène connu sous le nom de 

« préhension persécutrice ».26 (1978, p. 18-19) 
 

O pulso que conduziria a escrita trabalha no escuro, no interior da noite e 

exterior a ela, longe da razão e da lógica, buscando um fim, mesmo calcado na 

impossibilidade, consumindo-se no decurso sem fronteiras. A negação do humano no 

ato de criação, transcendendo ao palpável, parte da “exigência imperiosa” que acomete 

os escritores, na visão de Blanchot. Muito mais um desejo desejante, que não se 

pretende realizável, valorizado em seu processo, é entendido na ruptura com a ligação 

ao mundo ordinário. 

 No segundo poema do conjunto Poemacto, temos uma imagem nítida que se 

aproxima do que fala Blanchot: 

 

Eu agora mergulho e ascendo como um copo. 

Trago para cima essa imagem de água interna. 

– Caneta do poema dissolvida no sentido 

primacial do poema. 

                                                                                                                                               
vias de acesso são vigiadas. A noite é inacessível, pois ter acesso à ela é ter acesso ao exterior, é 

permanecer fora dela e perder de vista a possibilidade de sair dela.” 
26

Tradução: “A mão se move em um tempo pouco humano, que não é o da ação viável, nem o da 

esperança, mas antes a sombra do tempo, ela mesma sombra de uma mão deslizando irrealmente para um 

objeto tornado sua sombra. Sobre essa mão recai, em determinados momentos, uma necessidade muito 

grande de agarrar: deve agarrar o lápis, é necessário, uma ordem, uma exigência imperiosa. Fenômeno 

conhecido como „preensão persecutória‟.” 
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Ou o poema subindo pela caneta, 

atravessando seu próprio impulso, 

poema regressando. 

Tudo se levanta como um cravo, 

uma faca levantada. 

Tudo morre o seu nome noutro nome. 

 

Poema não saindo do poder da loucura. 

Poema como base inconcreta de criação. 

Ah, pensar com delicadeza, 

imaginar com ferocidade. 

Porque eu sou uma vida com furibunda 

melancolia, 

com furibunda concepção. Com 

alguma ironia furibunda. (p. 110-11) 

 

 A caneta que escreve o poema é “dissolvida” quando se encontra com o “sentido 

primacial do poema”. Numa contracorrente, o poema retorna caneta acima, voltando 

para sua origem, como se não pudesse estar no papel e o nome que nele se inscreve 

fosse outro, já não mais o poema em sua essência. Se no papel devemos caligrafar 

baseados na razão, o poema não sai “do poder da loucura”, mas também não oferece 

uma base concreta, pois é todo “delicadeza” e “ferocidade”. 

 Nesse processo escritural, entre “amador” e “coisa amada” (p. 11), o poeta é 

visto como um ator e o poema como um ato – e aqui o Poemacto “não deixa de se 

dirigir ao leitor”, também uma “coisa amada”, “e a criação não deixa de ser um ato 

amoroso” (MAFFEI, 2007, p. 113). A encenação ganha força na linguagem e é nela que 

temos acesso a esse espetáculo sempre por vir. No terceiro poema de Poemacto, a noite 

mais uma vez é ambiência necessária para a criação, para a atuação. Poeta que escreve e 

que é poesia. Ator que atua e que é ato. Fundidas as duas coisas, temos um só tecido 

orgânico que se mostra como discurso, potência do possível e que arde na noite: 

 

O que rutila, o que arde destacamente 

na noite, é o actor, com 

uma voz pura monotonamente batida 

pela solidão universal. 
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O espantoso actor que tira e coloca 

e retira 

o adjectivo da coisa, a subtileza 

da forma, 

e precipita a verdade. 

De um lado extrai a maçã com sua 

divagação de maçã. 

Fabrica peixes mergulhados na própria 

labareda de peixes. 

Porque o actor está com a maçã. 

O actor é um peixe. (p. 112-13) 
 

Aqui, o autor é um ser de papel, instaurado pelo discurso, não se confunde com 

o ser histórico que é capaz de sair do sono da noite para as tarefas do dia. Temos o 

ator/ato que trabalha somente no nível do discurso, fabricando peixes e sendo um peixe, 

mestre e refém de si, aquele “que subtrai Deus de Deus, e dá velocidade aos lugares 

aéreos” (p. 113), 

 

Porque o actor é uma astronave que atravessa 

a distância de Deus. 

Embrulha. Desvela. 

O actor diz uma palavra inaudível. 

Reduz a humidade e o calor da terra 

à confusão dessa palavra. (p. 113) 
 

O discurso do ator é destituído de uma ligação imediatista com a manifestação 

no mundo. Sua palavra é confusa e inaudível. Seu silêncio busca sanar a distância de 

Deus, mas subtraindo-o. Nega, assim, a substância humana que nele haveria. Afinal, 

“l’écrivain est sa première dupe, et il se trompe dans le moment même qu’il trompe les 

autres”
27

 (BLANCHOT, 2003, p. 301). 

                                                 
27

 Tradução: “o escritor é seu primeiro enganado, e se engana no exato momento que engana os outros”. 
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Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

(Carlos Drummond de Andrade)
28

 

 

 

                                                 
28

 DRUMMOND, 2002, p. 118. 
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2 “A ETERNIDADE DE UM TEOREMA” 

2.1 Etc.: silêncio na paisagem da escrita 

Em Etc., Herberto Helder coloca mais uma vez a indefinição e a interminabilidade 

de sua escrita. A partir do título, que se refere a algo que foi omitido, podemos supor 

que se trata de uma repetição, supostamente desnecessária, uma simples continuação de 

coisas similares que não ganha um ponto final determinado. Tendo sido publicado 

inicialmente no livro Cobra, de 1977, sob o nome Cólofon, o então livro Etc. apresenta-

nos uma escrita que nasce do silêncio. A ausência de uma voz detentora de poderes e 

saberes organizados sob a ótica da padronização social permite a essa escrita 

manifestar-se de diversos modos, assim como ser percebida de diversos modos: 

“começo a pensar em tudo de diversos modos” (p. 297). Entretanto, esses “modos” são 

falhos, ou melhor, lacunares, pois o que nos chega é “apenas uma frase com buracos” 

(p. 297), uma linguagem insuficiente que não objetiva a comunicação de um saber, visto 

que temos apenas uma “cabeça escritora”, não um ser presente no mundo sensível. 

Leiamos o início: 

 

Como o centro da frase é o silêncio e o centro deste silêncio 

é a nascente da frase começo a pensar em tudo de vários modos – 

o modo da idade que aqui se compara a um mapa arroteado 

por um vergão de ouro 

ou o medo que se aproxima da nossa delicadeza 

e que tratamos com o poder da nossa delicadeza – 

temos de entrar na zoologia fabulosa com um talento bastante      

                        [fabuloso 

pois também somos a vítima da nossa vítima – 

e ofereço à perscrutação apenas uma frase com buracos 

assinalando uma cabeça escritora 

assim era – dizia a própria cabeça – um queijo suíço 

a fermentar como arcturus fermenta na treva celeste (p. 297) 

 

 O silêncio se mostra mais patente. Somos apresentados a uma frase que o tem 

por centro: “o centro da frase é o silêncio” (p. 297). Esse centro, que poderia ser 
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facilmente relacionado a uma estabilidade no significado da frase – o que seria de fato 

ingênuo e precipitado –, parece-nos mais disperso que concentrado em sua possível 

potência comunicativa. Maurice Blanchot, na advertência inicial de L’espace littéraire, 

diz que 

 

Un livre, même fragmentaire, a un centre qui l’attire : centre non pas 

fixe, mais qui se déplace par la pression du livre et les circonstances 

de sa composition. Centre fixe aussi, qui se déplace, s’il est véritable, 

en restant le même et en devenant toujours plus central, plus dérobé, 

plus incertain et plus impérieux.
29

 (2009, p. 9) 

 

Essa “frase” tem sua nascente no centro do silêncio e é isso que permite a 

multiplicidade de abordagens acerca de si mesma; tudo pode ser pensado de vários 

modos. A página em branco tem a potência em seu silêncio, pois a ausência de algo 

possibilita ter tudo. Uma “frase com buracos” é o que o poeta pode oferecer, “arcturus” 

fermentando e se despedaçando na “treva celeste”, infinito que no caos instaura sua 

ordem. 

Em texto acerca do discurso e do silêncio, “A estética do silêncio”, Susan Sontag 

(1987) nos diz que “a arte tradicional convida a olhar”, enquanto “a arte silenciosa 

engendra o fitar” (p. 23). Essa atitude diante da obra de arte parece revelar muito do que 

se encontra na poética de Herberto Helder, mostrando que “o fitar talvez seja o mais 

afastado da história e o mais próxima da eternidade que a arte contemporânea é capaz 

de atingir” (p. 23). 

Essa escrita fermentada, inserida em uma “zoologia fabulosa” – fábula, lenda, 

mitologia, imaginação –, é vítima e algoz da “cabeça escritora”. As relações de poder 

                                                 
29

 Tradução: “Um livro, mesmo fragmentário, possui um centro que o atrai: centro não fixo, mas que se 

desloca pela pressão do livro e pelas circunstâncias de sua composição. Centro fixo também, que se 

desloca, é verdade, sendo o mesmo e tornando-se sempre mais central, mais esquivo, mais incerto e mais 

imperioso.” 
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são postas no papel e anuladas em um mesmo ato/ação, como um “medo que se 

aproxima da nossa delicadeza”, mas, no fim, é a delicadeza que assume “a nascente da 

frase” (p. 297). 

O nome, a palavra, a linguagem. Herberto Helder parece sofrer de uma profunda 

inquietação que só o encaminha para o estranhamento do signo. A insuficiência da 

linguagem parece ao mesmo tempo causar-lhe um grande impacto e ser a nascente de 

sua escrita, “vítima da nossa vítima”, mestre e refém. O embate entre a forma e o 

conteúdo, e a inevitável percepção dos dois na poesia, precisa ser posto em jogo, mas 

não com a intenção de resolução. 

 

o mais extraordinário dos nomes sempre esbarrou 

consigo mesmo 

com o poder extraordinário de ser dito – 

qualquer vagar é de muita pressa e toda a rapidez 

é lenta – basta olhar para a paisagem da escrita já antes 

quando começa a abater-se pelo seu peso e o espírito 

da sua culpa – 

porque uma frase trabalha na sua culpa como a paisagem 

trabalha na sua estação – (p. 297-98) 

 

A forma nome esbarra com a sua manifestação, o poder de ser dito; o que não 

implicaria, a princípio, uma significação no mundo. A escrita que se delineia se mostra 

como uma paisagem construída no peso e na culpa que é matar o mundo e instaurar o 

discurso, como Blanchot aponta em L’entretien infini: 

 

Et le langage est de nature divine, non parce qu’en nommant il 

éternise, mais parce que, dit Hegel, « il renverse immédiatement ce 

qu’il nomme pour le transformer en quelque chose d’autre », ne disent 

certes que ce qui n’est pas, mais parlant précisément au nom de ce 

néant qui dissout toute chose, étant le devenir  parlant de la mort 

même et toutefois, intériorisant cette mort, la purifiant peut-être, pour 

la réduire au dur travail du négatif, par lequel, en un combat 
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incessant, le sens vient vers nous, et nous allons vers lui.30
 (1969, p. 

49)  

 

Pode-se, ainda, pensar que a relação com o mundo não se dá em uma simples 

anulação, mas num fazer gritar e ver com mais sons e cores que o real por si permite. 

Nas palavras de Manuel Frias Martins (1983, p. 28), seria preciso “entender o discurso 

poético não como um discurso fechado em si mesmo, mas abrindo-se ao mundo, ao 

discurso do mundo, através das palavras”. Ora, por certo que a linguagem poética nos 

permite olhar para o mundo doutro modo, ou, talvez mais acertadamente, fazer ver 

mundos onde só havia contato imediato com um mundo. Agora, com as palavras, o 

toque acontece mediado pelo discurso, e, no caso de Herberto Helder, um discurso em 

que “todas as significações são possíveis”, em que “as coisas se alojam no âmago da sua 

ausência e por onde são dadas ao mundo, são mostradas, são dadas à luz na pura nudez 

da sua transfiguração de coisas nomeadas” (MARTINS, 1983, p. 28-9). 

A noção de que estamos matando o objeto ao ensaiar representá-lo com a 

linguagem parece ser a que Helder partilha. Sua poética não está buscando algo para 

representar, erigir no mundo e com o mundo um discurso para nele atuar. Sua fala não-

falante é experiência do fora, “é uma tentativa de falar do inefável, daquilo que não 

pode ser dito e que não tem palavras. Então a peleja humana é essa: é dizer, tentar dizer 

uma coisa que não pode ser dita por causa mesmo de sua natureza.” (PRADO, 1999, p. 

19). Afinal, “la littérature , par son mouvement, nie en fin de compte la substance de ce 

qu’elle represente. C’est là sa loi et sa vérité. Si elle y renonce pour s’attacher 

                                                 
30

 Tradução: “A linguagem é de natureza divina, não porque nomeando ela eternize, mas porque, diz 

Hegel, “ela inverte imediatamente o que nomeia, para transformá-lo numa outra coisa”, não dizendo 

aquilo que não é, mas falando precisamente em nome deste nada que dissolve tudo, sendo o devir falante 

de própria morte e, no entanto, interiorizando esta morte, purificando-a talvez, para reduzi-la ao duro 

trabalho do negativo, pelo qual, num combate incessante, o sentido vem a nós e nós a ele.” 
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définitivement à une vérité extérieure, alors elle cesse d’être littérature”
31

 

(BLANCHOT, 2003, p. 301). A representação, termo que implica haver semelhança 

com o objeto, está voltada para o conhecimento de algo. Representar alguma coisa 

direciona o pensar para o conhecimento a ser adquirido a propósito da coisa, da mesma 

maneira que se teria se o contato fosse com a coisa. Mas, em literatura, nomeadamente a 

de Herberto Helder, a transitividade que poderia haver com o objeto não é causa nem 

consequência do discurso, e nem ele pretende transmitir ao mundo o conhecimento 

acerca do objeto. Assim, a palavra silenciosa de Helder aparece como uma ameaça para 

si mesma,  

 

porque em toda a palavra está o silêncio dessa palavra  

e cada silêncio fulgura no centro da ameaça  

da sua palavra – 

como um buraco dentre de um buraco no ouro dentro do ouro (p. 298) 
 

 A noção comum que cada palavra comporta um dizer sobre algo é deixada de 

lado por Helder, que prefere, afinal, pensar no que não é dito. Não consideremos essa 

relação de forma binária, como se pudéssemos separar o dito (dizer) do que não é dito 

(silêncio). Fica-nos claro que a palavra guarda um silêncio. Mas em nenhum momento 

afirma-se que esse silêncio não diz. Assim, a relação entre dito e não-dito não parece 

corresponder ao ordinário. 

A potência para a inação presente no silêncio é que permite que o “teatro | dentro 

do teatro”, arquitetado na linguagem, cumpra a oblíqua função de atuar “entre a verdade 

que é outra e a outra verdade que é | uma verdade de uma nova verdade 

continuadamente” (p. 299). Levinas (1994, p. 111) nos diz que o discurso literário, ou a 

                                                 
31

 Tradução: “a literatura, por seu movimento, nega, no final das contas, a substância do que representa. 

Essa é sua lei e sua verdade. Se renunciar a isso para se ligar definitivamente a uma verdade exterior, 

cessa de ser literatura”. 
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sua “imagem”, “n’engendre pas, comme la connaissance scientifique et la vérité, une 

conception”
32

. 

O espetáculo que comporta uma 

rapariga vestida de rapaz interpretando a função oblíqua de rapariga 

perante o rapaz vestido de rapariga interpretando 

a misteriosa verdade corporal de rapaz (p. 298) 

 

não busca propor uma delimitação clara sobre as coisas. Esse ser híbrido que desvia das 

determinações socialmente instituídas mais imediatas está na “paragem do tempo” (p. 

299), inventando sua existência no espetáculo teatral do discurso, aportando o “delírio 

de uma coisa exacta | através das armadilhas” (p. 298-9) ao assumir uma máscara que 

lhe promova a possibilidade de ser “o rosto teatral”: “a máscara era a abolição de uma 

falsa liberdade | do rosto”. Se a “regra do espetáculo é inventar”, atuar com “o rosto 

teatral” – “empurrar o rosto para as trevas” –, pode-se apenas assumir a insolubilidade 

que a “eternidade de um teorema” carrega em si, o que também comporta “a abdicação 

das formas que morrem de si mesmas” (p. 299). A voz/ato que se constitui no discurso 

se apresenta e fala de si, mas apenas como alusão: 

 

perder o nexo que liga as coisas porque há só uma coisa 

dada por indícios – 

uma centelha um sopro um vestígio um apelo uma voz – 

que a metáfora seja atendida como alusão à metáfora 

da metáfora 

como cada coisa é a metáfora de cada coisa – 

e o sistema dos símbolos se represente como o símbolo 

possível de um sistema 

de símbolos do símbolo que é o mundo – 

o mundo apenas como a nossa paixão posta diante de si –  

a paixão da paixão – (p. 299-300) 
 

Uma linguagem que perdeu o nexo, mas que, centelha sopro vestígio apelo voz, é 

eco de si, metáfora da metáfora que é alusão da metáfora, discurso impreciso que usa do 

                                                 
32

 Tradução: “não engendra, como o conhecimento científico e a verdade, uma concepção”. 
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simbólico para aludir ao “símbolo | possível de um sistema | de símbolos do símbolo 

que é o mundo”. Mundo imaterial, mundo intransitivo, mundo-paixão, paixão de si, 

“paixão da paixão”. As relações, no poema, parecem, a princípio transitar num espaço 

restrito, voltando-se para si. Entretanto, se atentarmos para a poética de Helder, 

entenderemos que esse mundo não está limitado; uma imagem que logo de cofre remete 

ao material, “mundo”, é retirada dessa co-relação para mostrar que pode ser 

potencializada se não diretamente referindo-se a algo já estabelecido. O “mundo apenas 

como a nossa paixão posta diante de si” é qual mundo? A força da palavra que residiria 

em “mundo” resvala para “paixão” e a isso imaginamos o ofício cantante do poeta que 

entoa com sua voz um mundo não-mundo sensível, mas mundo e com todo o poder que 

a paixão aporta. Como afirma Maria Estela Guedes (2010): 

 

Diferentemente da linguagem que usa signos linguísticos, da qual 

esperamos informação prática, voltada para a nossa capacidade de a 

compreender, a linguagem simbólica dirige-se à emoção, a áreas 

religiosas do ser. Não é preciso compreender a língua de um ritual 

para sermos tocados por ela. Isso era muito claro no tempo em que a 

missa se dizia em latim, e a mesma experiência do sublime 

encontramo-la ainda hoje no canto corânico. (p. 30) 

 

A exemplo dos surrealistas, Helder não quer seus escritos presos por uma voz 

racional, que preza o nexo e a clareza no dizer. O silêncio seria a maneira mais próxima 

dessa fala que se quer centelha, sopro, vestígio, apelo. A linguagem metafórica 

explorada exponencialmente para afirmar não a proximidade e o acordo na apresentação 

de imagens, mas a diferença que se manifesta em seus versos; usar, assim, a metáfora 

para aproximar coisas inimagináveis, como “queijo suíço” e a estrela “arcturus”. É 

assumir que o mundo opera por um sistema simbólico, na tentativa de unir as palavras e 

as coisas, enquanto que a escrita de Helder quer separar, atravessar, diabolicamente, 
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como o diz Agamben (2007A). Helder quer o mundo como a “paixão posta diante de si” 

e termina seu poema afirmando a autonomia da escrita, pois 

 
nenhuma frase é dona de si mesma – 

e então o teatro que apresenta a frase não é dono de nada 

mas só do recurso 

de ganhar uma regra e recusar a regra ganha – 

assim como a voz abdica no silêncio e o silêncio 

abdica na voz para dizer apenas que é uma forma de silêncio – 

um génio animal inexplicável como uma queda no escuro – 

enquanto as vozes são cada vez mais astrológicas e loucas – 

e desaparecemos no silêncio levando com uma grande 

leveza a queimadura inteira na cabeça (p. 300) 
 

 A impotência em comunicar presente em seus escritos passa pelo silêncio tão 

caro ao poeta, que lhe deixa uma queimadura na cabeça, ferindo a razão que poderia 

atuar no mundo sensível, caindo no escuro, longe do dia pacificador. O ato teatral 

poético deve ser valorado como ato, não a busca de uma finalidade. Assume que a 

repetição – o que para nós é encarado como “interminabilidade”, termo cunhado pelo 

próprio Helder em um de seus poemas – é fundamento e, assim como Foucault 

considera necessário, para ele “escrever, no sentido literário, é situar a repetição no 

âmago da obra” (2000, p. 160), é entender que a sua poesia é “Um supremo | etc. | das 

vozes” (p. 458). Operando com o enigma da condição da obra de arte, “a matéria secreta 

de que é feito o poema” (p. 41), a criação literária, ao mesmo tempo em que dói ao 

fazer-se do próprio poeta, não mais ser, mas poesia, é da ordem do indefinido, como os 

dias da morte. Como bem colocou Réné Char: « Le poème est l’amour realisé du désir 

demeuré désir »
33

 (BLANCHOT, 1969, p. 68). A valorização do desejo permanecido 

desejo, ou, como coloca Luis Maffei (2006, p. 193), “não há fim de movimento, 

interminável gerúndio que ela é [a escrita]”, recai na perda da função teleológica e da 

transitividade da escrita. 

                                                 
33

 Tradução: “O poema é o amor realizado do desejo permanecido desejo”. 
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2.2 Lugar: espaço silencioso da fala 

Em Lugar, Helder nos mostra mais uma vez como o silêncio pode estar inserido 

na concepção do texto literário, uma voz que se utiliza do silêncio para dizer o indizível. 

Nas palavras de Octavio Paz (2009, p. 52), “o que caracteriza o poema é sua necessária 

dependência da palavra tanto como sua luta por transcendê-la”. Um corpo em contato 

com a pedra da noite e da morte, que habita o mundo “em gestos”, usando do silêncio 

para entrar em contato com o espaço e com o tempo, ambos imemoriais. 

 
Encontrei a noite como uma pedra inclinada 

sobre o meu corpo 

puro, profundo como um sino. 

Vi que havia em mim um pensamento 

inocente, uma pedra 

quando se entra na noite pelo lado onde 

há menos gente. 

Ou era um sino de um futuro 

maior silêncio, tão 

grande silêncio para se habitar só em gestos. (p. 130) 
 

A pedra seria responsável pelo golpe da morte, tirando o que o dia pode oferecer, 

em suas ações, e trazendo o espaço da noite e da ociosidade para decorar o “lugar”. O 

“corpo puro” somente comporta o eco estridente como a um sino cabe o ressoar 

profundo que traz em si a possibilidade de silêncio, um corpo vazio com cavidades 

ressoantes. É no espaço da noite e no silêncio da pedra que o escritor pode ter acesso ao 

rumor essencial, para Maurice Blanchot, e que não depende do sistema simbólico para 

expressar sua essência. O ato de “habitar só em gestos” e essa linguagem que diz e não 

diz, que se evidencia na fratura e na falta de dizer, que não se utiliza do sistema 

simbólico vigente para dizer o silêncio: “Encontrei ondas e ondas contra mim, como se 

eu fosse | um homem morto entre palavras.” (p. 132).  Mas será que podemos entender 

que essas “palavras” estão carregando em si algum significado que faça referência ao 

mundo sensível? Ora, se a pedra da morte trouxe a possibilidade de se desvincular do 
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mundo, inclusive de sua maneira de se expressar através da linguagem comum, 

adotando, assim, a utilização dos “gestos”, que podem figurar como uma negação da 

palavra, e, logo após, ele admite estar “morto entre palavras”, resta-nos aceitar a sua 

condição de palavra vazia, que não podem restaurar o dia ou mesmo incutir-lhe a ideia 

máxima de atuação no mundo. As palavras que o rodeiam no ambiente da morte, sendo 

esta muito mais percebida como a ausência de mundo que uma passagem do mundo da 

matéria para o mundo espiritual, não dizem. São intransitivas. Mas, ao mesmo tempo, 

sugerem algo próximo de uma “vida verdadeira” (p. 133). Seria então a condição de 

“pedra” e de “sino” as verdadeiras manifestações no mundo? A “pedra” com o seu 

silêncio linguajeiro – “como se estivesse morta” – e o “sino” com a possibilidade de 

silêncio no seu soar indeterminado e não condicionado por um signo? Ao mesmo tempo 

que a pedra da morte o aproxima dessa morte como ausência de mundo, temos também 

a instauração de uma “vida verdadeira”. Leiamos um pouco mais: 

 
[...]. Encontrei depois o lugar 

onde deitar a cabeça e não ser mais ninguém 

que se saiba. Uma pedra 

pedra seca, uma vida entre muitos dons. 

Com as raízes de quem divaga. 

Uma pedra sem som como quem se move 

sobre os alimentos. (p. 133) 

 

O “lugar” em que deixará de estar no mundo, sem nome e sem saber, não podendo 

ser aprisionado pela linguagem, é “uma vida entre muitos dons”. Percebamos que a 

manuntenção de sua nova existência não parte de uma ideia de fixação dessa nova 

existência, pois lhe serão conferidas raízes “de quem divaga”, uma “pedra pedríssima” 

como em “Para o leitor ler de/vagar”, do mesmo conjunto, que sugere uma interrupção 

nas ações possíveis da pedra. Ações que talvez a salvassem da condição de corpo-pedra, 

mas que anunciam ainda o silêncio, e muito mais morosamente parece-nos sugerir: 
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Sou fechado 

Como uma pedra pedríssima. Perdidíssima 

da boca transacta. Fechado 

como uma. Pedra sem orelhas. Pedra una 

reduzida a. Pedra. 

Pedra sem válvulas. Com a cor reduzida 

a. Um dia de louvor. Proferida lenta. 

Escutada lenta. (p. 126) 

 

Ainda no primeiro poema de “Lugar”, percebemos a fala do silêncio 

extremamente carregada e inquieta: “Encontrei como quem arrasta para a noite | um 

símbolo pesado e ardente.” (p. 133). Deslocar o símbolo do dia para a noite é 

ressignificar completamente a noção de procedimento simbólico, como mencionado 

anteriormente. Em vez de buscar a proximidade na diferença, unir dois ou mais polos, 

procura-se colocar em evidência essa fratura que é própria da fala e que dela faz uso: 

“Somente o meu silêncio pensa.” (p. 133). Quando lemos “chama | que a noite viesse 

alimentar com sua | própria matéria que se queima” (p. 130), entendemos que esse ato 

suicida da noite, que se alimenta em sua entrega à decomposição, é também o que o 

poeta faz em sua pulsão escritural, o ato de risco, “lenha para nossa leveza humana” (p. 

130). 

Os achados no poema vão desde a pedra, a coisa, como a “um animal adormecido, 

uma flor hipnotizada, | uma viola ferozmente taciturna”, ou ainda a “clareira 

desarrumada em seiva” (p. 132). Mas o que se busca de fato em Lugar que não um 

lugar? Lugar para ser, lugar para Ser, lugar para não ser, em que se possa cantar “sua 

pureza | quase louca” (p. 133): 

 

[...] Encontrei depois o lugar 

onde deitar a cabeça e não ser mais ninguém 

que se saiba. Uma pedra 

pedra seca, uma vida entre muitos dons. 
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Com as raízes de quem divaga. 

Uma pedra sem som como quem se move 

sobre os alimentos. (p. 133) 

 

 A “pedra sem som”, “uma vida entre muitos dons”, parece ser a vida verdadeira 

que se busca, lugar que é ser e não-ser, não sendo o que se é e o que se busca ser, 

intensificação de um desdobramento do vazio na cavidade interior do sino, onde soam 

acordes silenciosos e solitários. 

 
Encontrei em mim essa clareira desarrumada na seiva, 

como se um poço distante ressoasse, 

ou como 

se os dias se fossem aproximando da minha idade 

triunfante, 

e eu me calasse e movesse o rosto aberto 

pela luz para a abstracta violência 

da solidão. (p. 132) 
 

No segundo poema, a noite é lugar e tempo, é para não ser, efeito da insônia e do 

torpor do sono não consumado. O silêncio no espaço/tempo da noite seria o mais 

próximo da “língua flamejante” (p. 135). Blanchot coloca o silêncio inumano, aquele 

que faz mover a língua, como o agente dispersante das regiões estrangeiras: 

 

Ce qui frappe donc, ce qui lui paraît «terrible», c’est, dans l’écriture 

comme dans la peinture, le silence, silence majestueux, mutisme en 

lui-même inhumain et qui fait passer dans l’art le frisson des forces 

sacrées, ces forces qui, par l’horreur et la terreur, ouvrent l’homme à 

des régions étrangères. (2002, p. 54) 

 

Canto noturno resultado de um chamado não-identificado, de um rumor que pede o 

rumor, o “homem nocturno” (p. 134). Esta “Noite, uma inextingível | inexprimível | 

noite.” (p. 135) parece-nos querer falar, mas dela colhemos a “cinza transtornada” (p. 

135). 
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Há sempre uma noite terrível para quem se despede 

do esquecimento. Para quem sai, 

ainda louco de sono, do meio 

de silêncio. Uma noite  

ingénua para quem canta. 

Deslocada e abandonada noite onde o fogo se instalou 

que varre as pedras da cabeça. 

Que mexe na língua a cinza desprendida. 

 

E alguém me pede: canta. 

Alguém diz, tocando-me com seu livre delírio: 

canta até te mudares em azul, 

ou estrela electrocutada, ou em homem 

nocturno. [...] 

[...] 

Canta – dizem em mim – até ficares 

como um dia órfão contornado 

por todos os estremecimentos. 

E eu cantarei transformando-me em campo 

de cinza transtornada. 

Em dedicatória sangrenta. (p. 134-5) 

 

Longe do conforto e do apaziguamento de uma noite de sono, o homem cai na 

noite terrível e se vê em um terreno sem os limites do dia. Cantar, eis a tarefa, a sina. O 

fogo incendeia e varre da cabeça as pedras do meio do caminho, o dia em suas 

limitações. E o poeta aceita que deve cantar, impelido por um pedido – de origem 

desconhecida? –, mas cantará: “canta até te mudares em azul”. Sente partindo de si tal 

ímpeto que o motiva ao canto, ao “estremecimento” e à orfandade, ainda remetendo à 

origem e a suas indeterminações. “No momento em que o canto irrompe, ele irrompe de 

dentro, obscuro e espontâneo, sem rédeas que o segurem”, já nos disse Guedes (2010, p. 

43). Sua transformação em campo, despersonalizando-se, traz a imagem perversa das 

cinzas fora da ordem no campo, provenientes da alteração do mundo, de seu 

desaparecimento. E o que resta é uma “dedicatória sangrenta”, letra marcada pela 

pungente inscrição caligráfica que demanda do corpo o sangue, fonte de força e vigor e 

que confere à escrita potência autônoma, pois que sugou o que havia de vida no mundo 

sensível e inscreveu-se como linguagem literária. Guedes (1979) a esse respeito 

acrescenta: 
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Os aspectos de ucronia e utopia, conseguidos através da loucura 

sagrada, representam o lugar: lugar será a palavra que indica o acesso 

ao espaço e tempo outros, espaço e tempo da Poesia. Ou seja, o lugar 

funda a verdade poética, representando a assunção do conhecimento. 

 

É ainda o gesto entremeado a um sentimento que Herberto Helder denomina 

amor. Não o confundamos com o amor do qual se fala sentir no mundo com as pessoas. 

Estamos aqui a ver nascer um sentimento que não depende necessariamente da relação 

amorosa entre humanos, mas da necessidade de estar ali e de sentir fazer nascer, de 

criar, tal qual um parto. É, pois, o amor que pede, que demanda do poeta que crie, que 

dê existência e abdique de sua mortalidade. O corpo, enquanto unidade significativa e 

constituidora da humanidade do ser, é o caminho para gerar esse poema contínuo que 

está ligado diretamente à solidão e à loucura para, em seguida, ser sacrificada essa 

unidade. A existência em prol do eterno nascer do poema. Relega-se o que em si há de 

humano desumanizando-se em escritura para vir a ser constantemente, em ato contínuo 

discursivo. E o leitor, nesse jogo, mistura-se ao autor e nele se confunde, como bem 

coloca Maffei (2007, p. 234): “O canto pretende construir entre autor e leitor uma 

relação que sabe à do „amador‟ com a „coisa amada‟, e as „mãos‟ que envolvem as 

outras „mãos‟ podem ser tanto do autor como do leitor, pois as instências se vêem em 

precária distinção”. 

 

Pedem tanto a quem ama: pedem 

o amor. Ainda pedem 

a solidão e a loucura. 

Dizem: dá-nos a tua canção que sai da sombra fria. 

E eles querem dizer: tu darás a tua existência 

ardida, a pura mortalidade. (p. 135) 

 

 A existência humana está intimamente relacionada à razão e a consciência de 

nossa existência se dá através da percepção do outro. A linguagem humana, 
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racionalizada, desde a Antiguidade, é o ponto que nos difere dos deuses e dos animais.  

E a existência “ardida” do homem que canta na “sombra fria” retira-lhe a própria 

mortalidade, conferindo-lhe o infinito através da e na palavra. Para Blanchot, “celui qui 

écrit le livre l’écrit par désir”
34

 (2009, p. 9), o escritor “ne possède que l’infini, le fini 

lui manque, la limite lui échappe” (2003, p. 306) , e por isso não pode agir no infinito, 

restando-lhe a inação, o désœuvrement, pois que é o “maître de l’imaginaire” (p. 307). 

Mas entendamos que, para Blanchot, o “l’imaginaire n’est pas une étrange région 

située par-delà le monde, car il est le monde”
35

 (p. 307). Pensemos, assim, a existência 

“ardida” como um imaginário feito de escritura, em que o mundo esteja completo, pois 

que feito a partir da falta sentida no mundo e com o mundo, segundo Perrone-Moisés 

(1990). A essas palavras, acrescento as de João Décio acerca das repetições/recorrências 

de certos termos na poética de Helder: 

 
a repetição de uma palavras ou uma expressão maior constitui, desde 

sempre, uma tentativa desesperada e frustrante de superar a ausência 

da coisa, tentando restaurar-lhe uma impossível presença. O objeto 

nunca está ali, a coisa nunca está ali, a própria poesia está noutro 

lugar, a palavra é apenas um sinal remoto. (2002, p. 15) 

 

Retornando ao poema e seguindo a escrita que nos é apresentada, notamos que 

esse amor é mais uma vez colocado frente ao ser amado, que sem paz segue no 

desconhecido, pelos “lugares reticentes”, procurando mergulhar na “fonte dos povos”, 

cumprindo o ofício de cantar e “instaurar o corpo” de escritura, de maneira implacável, 

contra a carne e o tempo, como nos diz Izabela Leal: “se o poema emerge do corpo e é o 

próprio corpo, seremos levados a considerar que a criação é algo de ordem de uma 

experiência, de uma experiência sensível, que se produz a partir da transformação 

daquilo ou daquele que lhe dá origem”. 

                                                 
34

 Tradução: “Aquele que escreve o livro o escreve por desejo” 
35

 Tradução: “só possui o infinito, o finito lhe falta, o limite lhe escapa”, “senhor do imaginário”, 

“imaginário não é uma estranha região situada além do mundo; é o próprio mundo”. 
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Porque não haverá paz para aquele que ama. 

Seu ofício é incendiar povoações, roubar 

e matar, 

e alegrar o mundo, e aterrorizar, 

e queimar os lugares reticentes deste mundo. 

Deve apagar todas as luzes da terra e, no meio 

da noite aparecente, 

votar a vida à interna fonte dos povos. 

Deve instaurar o corpo e subi-lo, 

lanço a lanço, 

cantando leve e profundo. 

Com as feridas. 

Com todas as flores hipnotizadas. 

Deve ser aéreo e implacável. (p. 137) 
 

O “lugar” para aquele que ama, que canta, “é tremendo”. Deve-se sair da 

linguagem, eliminar a possibilidade de morte e ir contra o ato de fala, afirmando a fala 

não-fala blanchotiana, o silêncio decorrente do rumor essencial: “Às vezes penso: o 

lugar é tremendo. | É sobre os mortos, além da linguagem. | Lugar que se transforma 

rodando contra a boca.” (p. 150). Essa linguagem parece querer tomar para si toda a 

vida do mundo, guardar em si o mundo em sua totalidade e em suas possiblidades, na 

visão de Blanchot anteriormente citada, mas esse mundo que a linguagem incorpora 

tende a desaparecer na obscuridade da noite e na inação: “É minha voz que se ouve para 

diante da noite, | voz tremente e limpa. | Voz acocorada depois numa obra obscura. | 

Voz bebida em si própria.” (p. 153). A noite, mais uma vez, espaço/tempo livre de 

limites, permite ao escritor – ou à voz – beber de si a matéria que lhe constitui o corpo-

discurso, “obra obscura”, desdobrada sobre si mesma. 

 
E eis que todo esse puro tempo passado 

se levanta, enquanto respiro debaixo da luz. 

Com a dor dentro, levanta-se; com 

Um forte delírio e a luz imensa – e eu sei. 

[...] 

Que nada existe e as coisas nascem no tocar 

de minha mão inundada. (p. 156-7) 
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 O amor a que vimos estar ligado diretamente à gestação do poema não pode ser 

desvinculado à figura da mulher. Na poética de Herberto Helder, a mulher ocupa lugar 

de destaque ao ser apresentada como ser místico e misterioso, fundador da vida e do 

mundo, ambos no espaço literário, como o diz Maria Estela Guedes (1979): 

 
Os poemas assentam na marca da presença da feminilidade e da 

maternidade, invariavelmente associadas à linguagem poética. As 

mulheres acabam por simbolizar o espaço inspirador encantatório, 

espécie de língua mater, matéria-prima com a qual o poeta trabalha. 

Toma a massa caótica de signos como se fora uma tábua, e 

progressivamente vai aplainando, aperfeiçoando e cosmificando até 

fazer do informe ou da forma insignificante outra forma viva, capaz de 

irradiar novas significações. 

 

 No terceiro poema de Lugar, a imagem mulher aparece ligada à natureza e ao 

canto. Conectadas com a terra, as mulheres cantam: “Que coisa verdadeira cantam? | 

Elas cantam.” (p. 139). As mulheres não pensam conceitos e verdades universais, as 

mulher não estão ali preocupadas com um saber edificador que possa ser a grande 

revelação do mundo. Seu ofício é impensado, sem preocupações com alguma “coisa 

verdadeira”: “Porque as mulheres não pensam: abrem | rosas tenebrosas, | alagam a 

inteligência do poema com o sangue menstrual.” (p. 140). A voz poética que aqui 

circula dedica sua vida a essa mulher capaz de fazer nascer “dos pés, ou da vulva, ou do 

ânus” (p. 139) o cantar emudecedor, “a candeia sobre o silêncio” (p. 140). João Décio 

de outro modo disse que “as sensações físicas intensas começam a substituir 

irresistivelmente os sentimentos e as ideias” e que o poeta “identifica e associa a criação 

poética (a construção do poema) com a vida da carne e do sexo” (2002, p. 15). 

 
Digo: minha vida é para as mulheres vazias, 

as mulheres dos campos, os seres 

fundamentais 

que cantam de encontro aos sinistros 

muros de Deus. 

As mulheres de ofício cantante que a Deus mostram 

a boca e o ânus 
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e a mão vermelha lavrada sobre o sexo. (p. 140) 

 

 Mais uma vez devemos repensar o que se entende por vazio. Helder, ao cantar 

“mulheres vazias”, não promulga uma visão distintiva entre ter ou não inteligência; o 

saber que está em jogo não pertence ao duro invólucro a que submetemos o que é 

importante em nosso mundo. A essas “mulheres vazias” é mais importante o “ofício 

cantante” que em ato aproximam-se do divino de corpos abertos e a expulsar o sangue 

pelo “sexo” – cito novamente: “alagam a inteligência do poema com o sangue 

menstrual” (p. 140) –, em uma doação corporal para sentir o Lugar, onde o cantar 

silencioso se mostra como um tipo de conhecimento “maior” que os promulgados pelas 

mulheres “cheias”. 

 A presença do ser masculino, em relação e complementada pela presença do 

feminino, está a olhar para essas mulheres que “pensarão folhas e folhas | no campo” (p. 

141) como a busca de um elo com o cosmos que os rodeia, essencialmente de origem 

orgânica, mas com ares de espiritual. Desde o início do poema, palavras como “roseira”, 

“planta”, “águas”, “espinho”, “folhas”, “orvalho”, “outono”, “campos”, “terra”, por 

exemplo, são conectadas ao ser feminino, indo ao encontro do que Manuel Frias 

Martins (1983) já disse: 

 
A mulher feita de vulva e coração; feita de corpo e sensibilidade. A 

mulher como expressão do vulgar, do sublime, da dor, da vida. A 

mulher que se confunde com o espírito da vida da terra. A mulher-

expressão arquetípica da Grande Mãe magnífica que comanda a vida e 

a morte. (p. 33) 

 

É preciso também pensar a figura da mãe como uma referência nebulosa à 

origem. Mauricio Salles Vasconcelos aponta que “o chamamento às nascentes da voz e 

da linguagem são um recurso constante de uma composição poemática gestada na 

dispersão e na disseminação dos atributos os mais diversos, os mais divergentes” (2011, 
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p. 134). Helder, assim, altera “a natureza do discurso” (2006B, p. 125) para fazer 

ressoar a nascente da voz que não se pretende que linguagem de seu corpo-mundo. Em 

tal situação, “o poeta está desamparado, porque os deuses se ausentaram” e “sem 

verdades, sem deuses, o escritor está condenado ao erro e à errança, à perda e ao exílio”, 

ainda a “perda da individualidade”, em um desassujeitamento, restando-lhe “o centro 

vazio, abismo fascinante”, pois “o trabalho do escritor é trabalho de morte, suicídio 

prolongado” (PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 101-2) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capítulo 3 

 

“antropofagias gramaticais” 
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Talvez seja necessário abandonar tudo. Abandonar tudo isso, os 

adornos medíocres, as máscaras, os anéis, os cintos coleccionados, 

tudo isso com que nos ataviaram. Desejaríamos acreditar que eram só 

palavras, as mais inconsistentes. Se quiséssemos, apagar-se-iam, as 

palavras que diziam que, que acreditavam que... Se julgavam, elas não 

as julgaríamos nós, um dia? Mas as palavras não são apenas palavras. 

Têm longas raízes tenazes mergulhadas na carne, mergulhadas no 

sangue, e é doloroso arrancá-las. Palavras aprendidas, reconhecidas, 

hábitos, parasitas, eram elas que destilavam veneno.
36

 

 

 

                                                 
36

 (HELDER, 2010, p. 14) 
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3 “ANTROPOFAGIAS GRAMATICAIS” 

3.1 o corpo, o outro 

Parece-nos claramente ser Herberto Helder um desses poetas exemplares de que 

Maurice Blanchot se ocupou em vida. Sua poética calcada em experimentações 

estéticas, eivada de traços surrealistas, transporta-nos a espaços imaginativos criados 

numa linguagem fraturada, fragmentada, movendo-se no risco que a destruição da 

língua permite, ou, nas palavras de Gilles Deleuze em Crítica e Clínica (2000), “é um 

estrangeiro na sua própria língua: ele não mistura outra língua à sua língua, ele talha na 

sua língua uma língua estrangeira que não preexiste. Fazer gritar, fazer gaguejar, 

balbuciar, murmurar a língua nela mesma” (p. 149). As “«antropofagias» gramaticais” 

de Helder sugerem esse mesmo poder de desconstrução e de busca de renovação da 

linguagem, das maneiras de expressar o poético. 

Deleuze afirma ainda que “a literatura apresenta já dois aspectos, na medida em 

que ela opera uma decomposição ou uma destruição da língua materna, mas também 

opera a invenção de uma nova língua dentro da língua, por criação de sintaxe” (p. 15-

16), e complementa mais à frente: “Para escrever talvez seja preciso que a língua 

materna seja odiosa, mas de tal modo que uma criação sintática trace aí uma espécie de 

língua estrangeira, e que toda a linguagem revele o seu exterior, para além de toda a 

sintaxe” (p. 16).  

Decorrente dessa tensão da linguagem é o estranhamento do poeta com a sua 

própria língua materna. O que poderia causar maior conforto e segurança acaba por 

desestabilizar toda a estrutura dos poemas e de sua poética em geral. Assim, é na busca 

dessa nova língua, na irrupção de uma voz poética, que Herberto Helder, em um duplo 
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movimento complementar, destrói e constrói o seu caminho que, como ele mesmo 

aponta, é essencialmente feito de questionamentos: “conheço agora a existência de uma 

pergunta inesgotável que se formula, se assim posso dizer, pela objectivação dos 

arredores evasivos, das alusões, dos sinais remotos” (HELDER, 2001, p. 191). 

No ensaio “Literatura comparada, intertexto e antropofagia”, Leyla Perrone-

Moisés diz: “A Antropofagia é antes de tudo o desejo do Outro, a abertura e a 

receptividade para o alheio, desembocando na devoração e na absorção da alteridade” 

(1990, p. 95). No referido ensaio, a autora fala da Antropofagia cultural proposta por 

Oswald de Andrade. Entretanto, em Helder podemos relacionar esse Outro com o 

estranhamento do poeta com a sua própria língua materna. 

A “pergunta inesgotável” de que Helder fala é consequência da “dupla falta” que, 

no ensaio “A criação do texto literário” (1990), Leyla Perrone-Moisés assinala: “A 

literatura nasce de uma dupla falta: uma falta sentida no mundo, que se pretende suprir 

pela linguagem, ela própria sentida em seguida com falta” (p. 103). A insatisfação 

diante do real é o que faz com que o escritor recaia na ilusão de tentar mostrar o que 

falta ou de apontar o que deveria ser. Não podemos, assim, confundir linguagem e vida, 

pois “a linguagem não pode substituir o mundo, nem ao menos representá-lo fielmente. 

Pode apenas evocá-lo, aludir a ele através de um pacto que implica a perda do real 

concreto” (p. 105). Ou ainda como Guedes bem coloca: “o mundo existente nos poemas 

não é o seu/teu, o meu, o nosso: é o mundo do si herbertiano, é o filme de palavras que 

ele realizou na mente” (2010, p. 84). 

O corpo e suas imagens estão no cerne da poética de Herberto Helder. Um corpo 

que não é mostrado em sua totalidade, como Ser atuante no mundo, mas como 

organismo no qual os processos internos acontecem numa (des)ordem particular. Ou, 
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como no texto III de “O poema”, o corpo à “mesa”, com o “sangue do mundo” correndo 

nas veias, e a “carne se distrai / entre as coisas altas da primavera nocturna” (p. 29). 

Nesse ponto temos o contato com as representações empreendidas no mundo, a 

utilização da linguagem ou mesmo o ato de estar à mesa, comendo ou sonhando no 

espaço da noite, mas possivelmente num estágio anterior à entrega aos deslimites do 

discurso poético: 

 
Ocupo-me nos símbolos, e gostaria 

que meu coração 

entontecesse lentamente, que meu coração 

caísse numa espécie de extática e sagrada loucura. (p. 29) 

 

As operações linguageiras aplicadas por Helder não se restringem à sintaxe, mas 

ultrapassam e muito a embalagem da língua, subvertendo os significados usuais, 

fazendo uma palavra ser muito mais o que não é efetivamente. Ainda no texto III temos 

a busca por “uma palavra vingativa e pura”, que surgida do fogo forjador das “trevas” 

viesse ao mundo “virgem de sentido”. Entretanto sabe-se que essa busca deve ser 

valorizada enquanto busca, e que o poeta, com ações que não se delineiam e planam na 

indecisão e no vagar, apenas fabula sobre o que sentiria se encontrasse tal palavra: sua 

“vida estremeceria”, seu “coração ficaria profundamente louco” e os nomes numa 

completa desordem estariam de volta ao fogo queimando e renascendo com o 

significado puro e primordial, ou mesmo desprovidos de significado e prontos para 

manipulação no espaço da literatura. 

 
(...) E nessa 

loucura 

cada coisa tomaria seu próprio nome e espírito, 

e cada nome seria iluminado 

por todos os outros nomes da terra, e tudo 

arderia num só fogo, entre o espaço violento 



61 

 

do mês de primavera e a terra 

baixa e magnífica. (p. 30-31) 

 

 A insistência de Herberto Helder em falar de poesia, em ser poesia, na criação de 

uma poética particular, nas experiências linguageiras, faz-nos pensar que a 

interminabilidade de seu discurso decorre de uma falta sentida na criação, que se faz 

necessária ao poeta, mas que nunca será apaziguadora, instigando muito mais ao 

continuo ato de escrituração. E quando “a manhã começa a colocar o poema na parte / 

mais límpida da vida” (p. 41), ao poeta cabe o recolhimento, pois a poesia corporificada 

lhe recusa uma identificação. 

 Em Antropofagias, a poesia-corpo realiza os atos de «respiração», de «digestão», 

de «dilatação» e de «movimentação», atos esses que ocasionam profunda revolução: 

transformação de poesia-imagem em poesia-possibilidade. Ao iniciar o conjunto, Helder 

desestabiliza a leitura ao afirmar que o discurso é apenas uma representação, “o símbolo 

de uma inflexão / da voz”. É nesse campo inseguro, permeado de riscos e armadilhas, 

que o poeta nos insere em sua concepção de discurso literário: uma linguagem que 

busca afirmar-se somente estabelecendo relação consigo mesma. 

Durante a leitura do “Texto 1” somos testemunhas de uma metamorfose do 

discurso. Inicialmente ele é apresentado como a representação das coisas do mundo, 

pois “partia-se sempre de um entusiasmo arbitrário / era esse o «espírito» o «destino» da 

linguagem” (p. 272). 

 
queremos sugerir coisas como «imagem de respiração» 

«imagem de digestão» 

«imagem de dilatação» 

«imagem de movimentação» (p. 271) 
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Entretanto, a ligação arbitrária entre “linguagem” e “vida” é quebrada e o 

discurso ganha vida própria, deixando de ser “imagem” e ascendendo à situação de 

“possibilidade”: “agora estamos a ver as palavras como possibilidades / de respiração 

digestão dilatação movimentação” (p. 272). A análise comum diz que a linguagem serve 

para nomear as coisas e que a imagem é a continuação do objeto, mas o próprio poeta 

afirma: “não tentamos criar abóboras com a palavra «abóboras»” (p. 271). Para Maurice 

Blanchot, “l’image d’un objet non seulement n’est pas le sens de cet objet et n’aide pas 

à sa compréhension, mais tend à l’y soustraire en le maintenant dans l’immobilité 

d’une ressemblance qui n’a rien à quoi ressembler”
37

 (2009, p. 350). “L’image 

demande la neutralité et l’effacement du monde”
38

 (2009, p. 341), ela “est après 

l’objet”
39

 (2009,  p. 343).  

É preciso, no entanto, definir de qual linguagem estamos falando. Existe um 

abismo intransponível entre a linguagem utilitária, cuja principal função é comunicar, e 

a linguagem literária, que está ligada à incomunicabilidade; podemos dizer que a 

primeira está para a transitividade como a segunda está para a intransitividade, uma 

impossibilidade interna essencial à condição do texto literário. Como Helder afirma, a 

linguagem originalmente possui uma “extraordinária desordem” e o que o Homem tenta 

fazer é moldá-la: “«estão a criar moldes?»” (p. 271). Entretanto, “tudo o que a 

linguagem pode imitar é a linguagem” (COMPAGNON, 2001, p. 101). O que vemos no 

poema é justamente a transição de um estado imagético para o estado plural permeado 

de possibilidades e, a partir desse momento, as palavras são vistas como 

“possibilidades”, a linguagem passa a ser detentora de um poder sem limites, o infinito 

                                                 
37

 Tradução: “a imagem de um objeto não somente não é o sentido desse objeto e não ajuda a sua 

compreensão, mas tende a subtraí-la na medida em que o mantém na imobilidade de uma semelhança que 

nada tem com que se assemelhar”. 
38

 Tradução: “A imagem pede a neutralidade e a supressão do mundo”. 
39

 Tradução: “está depois do objeto”. 
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lhe é concedido e a ligação com a realidade sensível não pode se dar. O Homem utiliza 

a linguagem para nomear as coisas, “sans ostentation et sans hésitation, sans précaution 

non plus”
40

 (1969, p. 46). Busca, com isso, “instaurer le règne sûr”
41

 (p. 46) da 

nomeação na tentativa de dar sentido às coisas. Entretanto, essa atitude apenas afasta a 

coisa de sua verdade, e o Homem recai na impossibilidade de apreender o “imediato”, o 

que “é”: “será que se pretende ainda identificar «linguagem» e «vida»?”, questiona 

Helder (p. 272). À literatura, no entanto, não é dado o direito de negação através da 

linguagem, pois não há objeto para matar. Assim, a relação entre a linguagem literária e 

a morte está baseada na impossibilidade, em um impasse que nunca será resolvido, pois 

está calcado na “dupla falta” há pouco assinalada por Perrone-Moisés. Blanchot afirma: 

 
Et, certes, lorsque je parle, je reconnais bien qu’il n’y a parole que 

parce que ce qui « est » a disparu en ce qui le nomme, frappé de mort 

pour devenir la réalité du nom : la vie de cette mort, voilà bien ce 

qu’est admirablement la parole la plus ordinaire et, à un plus haut 

niveau, celle du concept. Mais il reste – et c’est ce qu’il y aurait 

aveuglement à oublier et lâcheté à accepter –, il reste que ce qui 

« est » a précisement disparu : quelque chose était là, qui n’y est 

plus ; comment le retrouver, comment ressaisir, en ma parole, cette 

présence antérieure qu’il me faut exclure pour parler, pour la parler ? 

Et, ici, nous évoquerons l’éternel tourment de notre langage, quand sa 

nostalgie se retourne vers ce qu’il manque toujours, par la nécessité 

où il est d’en être le manque pour le dire. 42
 (1969, p. 50) 

 

 Retornando ao poema, vemos que, após a transição do estado “imagem” para o 

estado “possibilidade”, as palavras adquirem um corpo, sugerindo uma metamorfose 

                                                 
40

 Tradução: “sem ostentação nem hesitação, sem precaução tampouco” 
41

 Tradução: “instaurar o reino seguro” 
42

 Tradução: De fato, quando eu falo, reconheço que somente existe palavra porque o que “é” desapareceu 

naquilo que o nomeia, fulminado para tornar-se a realidade do nome: a vida desta morte, eis o que é 

admiravelmente a palavra, a mais ordinária e, num nível mais elevado, a do conceito. Resta no entanto 

que – e seria cegueira esquecê-lo e covardia aceitá-lo –, o que “é” precisamente, desapareceu: algo estava, 

que não está mais aí; como re-encontrar, como recuperar em minha palavra, esta presença anterior que 

precisa excluir para falar, falar dela? Aqui, evocaremos o eterno tormento de nossa linguagem, cuja 

nostalgia volta-se para aquilo que sempre faz falta, pela necessidade na qual se encontra a linguagem de 

ser falta para o dizer. (2001, p. 77) 
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para uma outra forma corporal. As palavras passam a “andar”, a “falar”, a “piscar o 

olho” e, principalmente, a “ter inteligência”. Esta última nova característica da 

linguagem é o que nos faz, para as Ciências em geral, potencialmente diferentes dos 

outros seres vivos. Assim, o Homem não é mais detentor do falso poder soberano de 

controle da linguagem. 

 
«elas estão andando por si próprias!» exclama alguém 

estão a falar a andar umas com as outras 

a falar uma com as outras 

estão lançadas por aí fora  a piscar o olho a ter inteligência (p. 272) 

 

 Importante notar, no excerto acima, a presença de um segundo discurso que 

interfere e complementa o discurso do poeta. Este discurso outro é marcado pela 

presença de aspas (« ») e contribui significativamente para o aspecto enigmático que 

percorre a poética de Helder, pois temos apenas “«discursos de discursos de discursos» 

etc” (p. 271), reportando-nos à ideia de antropofagia, presente no título do conjunto, 

como se a própria citação fosse um ato de deglutição do outro. Não temos sequer um 

ponto final e nem vírgulas em todo o poema. Cabe ao leitor estabelecer o ritmo da 

leitura, “montar” o poema como lhe apetece. Não vemos, assim, apenas uma 

possibilidade de leitura. 

O corpo, como visto até agora, é temática recorrente na poética de Herberto 

Helder. Em todos os doze textos de Antropofagias a linguagem está intrinsecamente 

ligada à ideia de corpo. Como Maria Estela Guedes afirma, em seu livro Herberto 

Helder: poeta obscuro (1979), essa imagem busca ressaltar “a natureza física da 

linguagem e por conseguinte a natureza corporal do poema”. 
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No final do poema, Helder anuncia sob tom de blague a autonomia do discurso 

perante o Homem e a História como um “cinema das palavras” e o Homem como o seu 

expectador passivo. 

 

é uma espécie de cinema das palavras 

ou uma forma de vida assustadoramente juvenil 

se calhar vão destruir-nos sob o título 

«os autômatos invadem» mas invadem o quê? (p. 272) 

 

Agora cabe às palavras entrar no teatro da vida, serão assistidas e temidas pelo 

Homem, que já antecipa uma violenta guerra entre ex-dominados e ex-dominantes. O 

espaço antes destinado ao Homem será ocupado pela linguagem. Mas essa invasão tem 

um fim definido? Um objetivo? Quem irá controlar a “extraordinária desordem” da 

linguagem? É preciso? O que restará ao Homem sem linguagem? 

 O diálogo entre a poética de Herberto Helder e as ideias de Maurice Blanchot, 

que apontam para a relação da Literatura consigo mesma, confirma-se ao percebermos a 

importância dada, em ambos, à escrita, ao discurso literário e, principalmente, na atitude 

de recusa do “reino seguro”. A ideia de linguagem como reflexo do mundo é quebrada, 

as palavras deixam de representar as coisas. Para Maurice Blanchot, o papel da poesia é 

a constante tentativa de apreender o “imediato” e que a impossibilidade que fazê-lo está 

no cerne da linguagem, por isso a busca incessante. Ou ainda, como Martins (1983, p. 

29) acertadamente afirmou, é a “recriação do mundo” que mais importa: 

 

É, em H.H., compreender o acto poético como um acto de fala que 

encontra na linguagem, nas palavras, uma corporalidade própria e em 

função da qual as coisas surgem como objectos distantes à espera de 

serem captados nas suas mais secretas realidades. E o poeta vai 

desdobrando a palavra, o nome, numa magnífica recriação do mundo 

que por esse acto se revela. 
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Na autoentrevista publicada na revista Inimigo Rumor, Helder afirma a propósito 

do livro Poesia Toda: 

 
Quando olho para esse livro, vejo que não fabriquei ou construí ou 

afeiçoei objectos – estas palavras não supõem o mesmo modo de fazer 

–, vejo que escrevi apenas um poema, um poema em poemas; durante 

a vida inteira brandi em todas as direcções o mesmo aparelho, a 

mesma arma furiosa. (2001, p.192) 

 

A violência de um “texto monstruoso” (2006A, p. 293), de uma “«escrita 

impossível»” (p. 291) e enigmática, pois “era um «mestre» na «arte longa» de perder 

«gramática» (p. 292), e o reconhecimento do “«estar a ser»” (p. 282), colocam Herberto 

Helder entre os poetas que conseguiram estabelecer uma unidade em sua poética, uma 

inquietante recorrência na mesma pergunta sem resposta. 

No “Texto 2”, continuamos a entrever a presença das máquinas – “Não vai se 

entregar aos vários «motores» a fabricação do estio” (p. 273) – e a isso como 

contraponto a utilização do silêncio para compor linguagem. O ato antropofágico 

implica o homem e é com a «mão» que ele interfere no “cenário”. Entretanto, mais uma 

vez, o texto não deixa claro o que essa mão busca, se busca, e quais as consequências de 

sua pressa em agir. Sabe-se que “afastar o excesso” é o mais evidente. Para ele, a 

princípio, deve-se evitar as “multiplicidades antropofagias” e buscar um “centro”, 

“«uma razão de razões»”. Seria isso um recuo do ato visto no texto que abre o conjunto? 

Leiamos a primeira parte do poema e pensemos: 

 

Não vai se entregar aos vários «motores» a fabricação do estio 

o sussurro da noite apresentada pormenores 

para um «estilo de silêncio» ou inclinações graves 

expectando « instantes iluminatórios» é certo que o cenário 
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ganharia uma qualidade empolgante 

mas desiste-se porque a «a mão» vem depressa 

indagam: que mão? que direcção? que posição? 

indagam que «acção de surpresa e sacralidade» (se há) 

o que houver «e vê-se pela pressa» é uma 

espécie de vivacidade ou uma turbulência íntima 

e ao mesmo tempo cautela poder serena destreza 

de «chamar» de dentro do pavor e «unir» por cima 

do pavor 

agora estamos a fazer força para afastar o excesso 

de planos multiplicidades antropofagias para os lados todos 

que andam 

«procuram um centro?» sim «uma razão de razões» 

uma zona suficiente leve fixa uma como que 

«interminabilidade» 

serve o cabelo serve uma pedra redonda – a submissão 

de um animal colocado sobre o seu próprio sangue ingénuo (p. 273) 

 

 Do discurso já liberto no texto anterior, ficamos com a forma humanoide que 

passa a ser o corpo linguajeiro que fala através do silêncio. Os dois movimentos 

apresentados no excerto acima mostram a falta de controle da «mão» para firmar o 

rumo. Mas, afinal, o que quer essa “mão”? É certo que ela muda o primeiro movimento 

a se delinear: o cenário que seria modificado e ganharia “uma qualidade empolgante”, 

com “«instantes iluminatórios»”. Assim, a «mão» vem com sua “vivacidade” e sua 

“turbulência íntima”, indicando força e vigor em sua ação, mas não só de violência e 

impulso ela se faz, trazendo em seu seio “cautela poder serena destreza”. Afastar os 

excessos para ir de encontro ao centro, à razão, em busca de uma “zona suficiente leve 

fixa uma como que | interminabilidade”. Mas de qual ordem é esse centro, essa zona? 

“serve o cabelo serve uma pedra redonda”, canta Herberto em tom suspeito.  

  
«escrita e escritura» desenvolvidas pelo silêncio 

que as não ameaça mas de si as libera como uma 

borboleta ávida uma dona do espaço 

visível proprietária da luz e sua extensão 

«sinal» daquilo que se abriu por sua energia mesma 

e nenhum arrepio de horror sequer um «transe» 

fere o flanco oferecido ao mundo 

apenas um «nascimento» o ritmo trabalhado noutro e trabalhando 
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outro ritmo como a malha das artérias 

um mapa uma flor quentíssima em fundo de atmosfera (p. 274) 

 

 O retorno quase inevitável à presença do silêncio para a substancialização da 

«escrita e escritura» é talvez o que traz liberdade de borboleta para as palavras, “visível 

proprietária da luz e sua extensão”, que de sua potência para o silêncio consegue tirar a 

energia necessária para se oferecer ao mundo, livre, com seu “ritmo trabalhado noutro”. 

 Os dois movimentos apresentados no poema, e ainda o ritmo citado ao final, 

confluem para “o sítio rítmico no pé rítmico” do “Texto 3”. A dança que o bailarino 

ensaia, “«o que acontece ao ar»”, espaço adentro em si, “«vamos lá encher o tempo com 

rapidez de espaço»”, faz parte do teatro que permeia todo o conjunto de poemas, 

concentrado em mostrar, fazer ver, os atos performáticos linguajeiros, poema contínuo 

em ação. Octavio Paz, em uma tentativa de diferenciar a poesia da prosa, usa da imagem 

da dança para sugerir o movimento poético: 

 

Enquanto o poema se apresenta como uma ordem fechada, a prosa 

tende a manifestar-se como uma construção aberta e linear. Valéry 

comparou a prosa com a marcha e a poesia com a dança. Relato ou 

discurso, história ou demonstração, a prosa é um desfile, uma 

verdadeira teoria de ideias ou fatos. A figura geométrica que 

simboliza a prosa é a linha: reta, sinuosa, espiralada, ziguezagueante, 

mas sempre para diante e com uma meta precisa. Daí que os 

arquétipos da prosa sejam o discurso e o relato, a especulação e a 

história. O poema, pelo contrário, apresenta-se como um círculo ou 

uma esfera: algo que se fecha sobre si mesmo, universo auto-

suficiente e no qual o fim é também um princípio que volta, se repete 

e se recria. (2009, p. 12-3) 

 

 A esse respeito, cabe lembrar o posicionamento de Giorgio Agamben acerca da 

presença do som e do sentido na poesia. Para ele, é a tensão e o contraste entre o som e 
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o sentido que faz a poesia. Com a oposição entre as segmentações métrica e semântica, 

temos a diferença entre prosa e poesia: 

 

A consciência da importância dessa oposição entre a segmentação 

métrica e a semântica levou alguns estudiosos a enunciarem a tese 

(por mim compartilhada) de que a possibilidade de enjambement 

constitui o único critério que permite distinguir a poesia da prosa. Pois 

o que é o enjambement senão a oposição entre um limite métrico e um 

limite sintático, uma pausa prosódica e uma pausa semântica? 

Portanto, será chamado poético o discurso no qual essa oposição for, 

pelo menos virtualmente possível, e prosaico aquele no qual não puder 

haver lugar para ela. (2002, p. 142) 
  

 É preciso, então, haver essa separação – ou “cisma”, para usar o termo de 

Agamben – entre o som e o sentido, o que ele chama de “não coincidência” (p. 142-3). 

Alguns autores são contra essa visão, afirmando a prevalência da convergência entre os 

recursos do poema. Assim pensa Francisco Bosco: 

 

isomorfia, convergência, sobredeterminação plurirrecíproca, isto é, 

uma maneira de mobilizar os vários recursos do poema (som, sintaxe, 

espacialização, semântica etc.) para produzir uma totalidade de 

sentido-forma irredutível, não-parafraseável, precisamente porque à 

redução e à paráfrase faltaria a mobilização convergente dos recursos 

materiais. (PUCHEU, 2010, p. 55) 

 

 Não tencionamos aqui declarar preferência por uma ou outra visão, mas trazer 

inquietação para a discussão. Entretanto, é-nos evidente que a posição de Agamben 

parece corroborar mais com a poética de Herberto Helder. 

 Para Agamben, “o verso se define precisamente através da possibilidade do 

enjambement” (p. 145), o que implica que o último verso de um poema não seria um 

verso. O autor não se prende em formular hipóteses, mas admite que essa situação 

também retira os poetas do conforto: “O essencial é que os poetas parecem conscientes 
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de que existe aí, para o poema, algo como uma crise decisiva, uma verdadeira e estrita 

crise de vers, na qual está em jogo sua própria consistência” (p. 145). O fim do poema, 

então, seria permanecer no silêncio, como antecipou Dante, citado por Agamben, em 

passagem do De vulgare Eloquentia: “pulcerrime tamen se habent ultimorum carminum 

desinentiae, si cum rithmo in silentium cadunt" – ou “belíssimas são as terminações dos 

últimos versos, se caem, com as rimas, no silêncio" – (p. 146); silêncio aqui entendido 

como a suspensão do fim, a impossibilidade formal que uniria som e sentido: 

 
Como se o poema, enquanto estrutura formal, não pudesse, não 

devesse findar, como se a possibilidade do fim lhe fosse radicalmente 

subtraída, já que implicaria esse impossível poético que é a 

coincidência exata de som e sentido. No ponto em que o som está 

prestes a arruinar-se no abismo do sentido, o poema procura uma saída 

suspendendo, por assim dizer, o próprio fim, numa declaração de 

estado de emergência poética. (p. 146) 

 

 Alberto Pucheu, em sua conversa com Francisco Bosco publicada no livro O 

amante da literatura (2010), esclarece-nos que Agamben 

 

aponta para um posicionamento poético da linguagem inteiramente  

distinto do da isomorfia e quer justamente assegurar tanto a 

impossibilidade de identificação entre fundo e forma, entre significado 

e significante, [...] no privilégio da hesitação, da ruptura, do abismo, 

da barra lacaniana. (p. 65) 

 

Para ele, Agamben renega a possibilidade de junção entre sentido e forma: “sentido e 

forma nunca fazem um, sendo o simbólico, o que se joga conjuntamente reunindo as 

diferenças, já diabólico, como ele próprio, sempre inventivamente, escreve” (p. 65). 

Para Pucheu, “o poema é um lugar em que a linguagem se mostra enquanto o lugar da 

linguagem – e nada mais” (p. 66), afirmando a impossibilidade de se trazer a chuva para 

dentro de um caligrama de Apollinaire, por exemplo. 
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 Retornando à poética de Helder, notamos que os cortes e os enjambements 

fazem parte da arquitetura de seus poemas, fragmentários em sua essência. Guedes 

afirma a esse propósito: “a palavra vazia de sentido, enquanto som e ritmo apenas, 

alcança o poder actuante da magia” (2010, p. 42). Doutro modo nos diz Maurice 

Blanchot (1980, p. 87): “Le mot, presque privé de sens, est bruyant. Le sens est silence 

limité (la parole est relativement silencieuse, dans la mesure où elle porte ce en quoi 

elle s’absente, le sens déjà absent, penchant vers l’asémique)
43

”. E de modo mais 

poético nos diz Helder (2006B, p. 24): 

 

Escreve-se para o silêncio onde, depois, o outro eu, o duplo pessoal, 

expectantemente alternativo, se apronta para a resposta à pergunta que 

é todo o escrito, toda a personagem em acto que a escrita também é. A 

implícita pergunta escrita envolve uma resposta que o outro 

desdobrado assume. Essa resposta consiste do mesmo modo numa 

pergunta. O juntíssimo tecido de interrogações e esclarecimentos, que 

se reenviam a si mesmos a contínuos modos de questionar e romper as 

respostas, constitui a própria tensão dinâmica da memória e do texto 

que a conduz. 

 

 No “Texto 3”, vemos esse acto ser actualizado pelo bailarino e os movimentos 

que seu corpo ensaia no ar, junto à ventania que o envolve, a pisar em outro corpo, ou 

mesmo em partes dele – “na cabeça no coração nos intestinos no nosso próprio pé” –, 

varrendo o espaço “com muita evidência”. Para Maffei (2007, p. 348), o texto “é uma 

exaltação à energia através da figura mais que geometrizante do bailarino”.  

 

Afinal a ideia é sempre a mesma o bailarino a pôr o pé 

no sítio uma coisa muito forte 

na cabeça no coração nos intestinos no nosso próprio pé 

pode imaginar-se a ventania quer dizer 

                                                 
43

 Tradução: “A palavra, quase privada de sentido, é barulhenta. O sentido é silêncio limitado (a fala é 

relativamente silenciosa, na medida em que carrega o que ela se ausenta, o sentido já ausente, recaindo no 

asemântico).” 
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«o que acontece ao ar» é a dança 

pois vejam o que está a fazer o bailarino que desata por aí fora 

(por «aí dentro» seria melhor) ele varre o espaço 

se me permitem varre-o com muita evidência (p. 275) 

 

Os movimentos leves, fortes e rítmicos do corpo do bailarino intentam ocupar o 

espaço com o tempo e o tempo com o espaço: “que faz? que fazem? oh apenas um 

pouco de geometria | em termos de tempo um pouco de velocidade | em termos de 

espaço dentro de tempo | «vamos lá encher o tempo com rapidez de espaço»” (p. 275). 

Mas as mudanças não terminam, não cessam. O girar sugere o desdobramento da dança 

e o bailarino fica, assim, mais próximo da morte, exaltado, solitário: “estamos 

«exaltados» com este pensamento de morte | é preciso pensar no «ritmo» é uma das 

nossas congeminações exaltadas | na realidade algo se transformou desde que ele 

começou a dançar | sem qualquer auxílio excepto” (p. 275). 

Dessa dança fica a instabilidade que a possibilidade de queda ameaça. O 

bailarino na ânsia de preencher o tempo-espaço arrisca-se com os movimentos ousados 

em busca do «estilo», o que, para Agamben (2007b, p. 21), “depende, porém, não tanto 

de seu gênio, mas daquilo que nele é isento de gênio, de seu caráter”. 

 

maçãs caem Newton cai na armadilha 

quedas não faltam umas por causa das outras 

os impérios 

caem etc. o assunto do bailarino cai 

mas sempre em cima da cabeça e estamos para ver 

Cristo a andar sobre as águas é ainda o caso do bailarino 

«o estilo» 

claro que «isto» apavora 

a dança faz parte do medo se assim me posso exprimir (p. 276) 

 

 O medo que o abismo do corpo revela continua no “Texto 4”. Nele, o corpo é 

um “mapa” com incursões incertas, obscuras, em que a leitura tátil se confunde com cair 
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“nalguma parte um buraco”, porém esse buraco estava “dentro”, como se todas as ações 

se passassem no interior de um todo orgânico a movimentar e a produzir com a energia 

corporal, no «lugar interno», as «antropofagias» a que ele se submete, inevitavelmente. 

O medo que no texto anterior estava mais associado ao acto de dançar, o que fatalmente 

nos faz pensar na escrituração, aqui aparece ligado à leitura, oferecendo uma dupla 

perspectiva desses movimentos complementares. O medo, o risco e o abismo que 

apavoram estão pendendo para os dois lados, scriptor e lector fervendo no 

desregramento que a “febre «táctil»” aporta. 

 

Eu podia abrir um mapa: «o corpo» com relevos crepitantes 

e depressões e veias hidrográficas e tudo o mais 

morosas linhas e gravações um pouco obscuras 

quando «ler» se fendia nalguma parte um buraco 

que chegava repentinamente de dentro 

a clareira arremessada pelo sono acima 

insônia vulcânica sala contendo toda a febre «táctil» 

furibunda maneira 

esse era então uma espécie de «lugar interno» 

áspera geologia alcalina e varrida e crua 

exposta assim à leitura que se esqueceu do seu «medo» 

o corpo com todas as «incursões» caligráficas 

«referências» florais «desvios» ortográficos da família dos carnívoros 

«antropofagias» gramaticais e «pègadas» 

ainda ferventes (p. 277) 

 

 Ana Lúcia Guerreiro, em artigo acerca das Antropofagias de Helder, ressalta que 

“o acto antropofágico é uma situação excepcional que confronta o Homem consigo 

mesmo, expondo-lhe, no corpo da vítima, a sua própria fragilidade e permitindo-lhe, na 

devoração, uma vitória contra a morte” (2009, p. 12). Parece-nos, muito mais, que não 

se busca vencer a morte, mas adentrá-la de tal modo que passe a ser constitutiva da 

própria existência escritural, deixando, a morte, de portar as significações corriqueiras 

comumente associadas em oposição à vida e ao mundo material. Na escrituração e na 
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leitura desse corpo, “apenas agora «composição» forte”, o tempo é suspenso como a 

uma fotografia, imagem que conserva o excesso de presente de um fato pontual do 

passado, causando pulsações da “arfante matéria” nos “canais dolorosos”: 

 

e só então assim desterrado do ruído nos subúrbios 

ele apenas agora «composição» forte e atada de elementos 

escarpas rapidamente 

decorrendo 

corpo que se faltava em tempo «fotografia» 

de um «estudo» para sempre 

como lhe bastava ser possível tão-só uma certa 

temperatura 

grutas aberturas minerais palpitações no subsolo 

tremores 

anfractuosidades esponjas onde pulsavam canais dolorosos 

e a arfante matéria irrompendo nos écrans (p. 278) 
 

 A organicidade da matéria do poema é mostrada de modo a fazer ver as 

movimentações no lado de dentro, onde se sente “palpitações”, “tremores” e 

“anfractuosidades”, revelando que esse todo não é algo pronto a ser definitivo, perfeita e 

divinamente constituído; um corpo com suas irregularidades nos diversos níveis das 

“nervuras vivas”, a ser “uma paisagem de espinhos faiscantes” (p. 278). Olhamos para 

esse poema e inevitavelmente pensamos na afirmação de Jacques Rancière acerca da 

revolução estética que se delineia, a "abolição de um conjunto ordenado de relações 

entre o visível e o dizível, o saber e a ação, a atividade e a passividade" (2009, p. 25). 

 A despeito de todo o ruído corrosivo que se espalha pelos interiores do corpo-

escritura, é o silêncio que ele exala e nos atinge. Esse silêncio carrega em si uma 

potência – que não deve ser confudida com o agir no mundo –, mas “a potência pura da 

linguagem, quando esta se desvia de seus usos representativos e comunicativos para se 

voltar para seu ser próprio” (RANCIÈRE, 1999). No “Texto 5”, vemos que o 
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movimento preferível é entrar no silêncio, não sair dele. Helder nos faz ver “um cavalo 

no campo” adentrando o silêncio: 

 

o silêncio ex.: «não precisa sair do silêncio» 

por favor eu quero dizer que «é preciso entrar nele» 

no silêncio das clareiras obscuras das áscuas de ouro 

ficar como um cavalo no campo 

[...] 

o medo de saber alguma coisa quando se vê o campo 

o cavalo tudo vivo e longínquo 

«trouxeram fotografias onde estava o silêncio 

ainda todo molhado e atravessaram-no 

parando aqui escrutando» (p. 279-80) 
 

 A presença de fotografias confirma que esse silêncio nada pode dizer que sua 

performance em devir, que seu corpo em “bruta elegância”. Essa fotografia-paisagem 

que se delineia é a imagem do cavalo no campo a fazer adentrar silêncio. Para compô-la 

“precisava-se de «um pintor de cavalos»”, figurando como o poeta, que renuncia ao 

mundo sensível para adentrar o silêncio da escrita – aqui metaforizada pela paisagem-

silêncio, já que “le silence, le néant, c’est bien là l’essence de la littérature”
44

 

(BLANCHOT, 2003, p. 300) –; ser que necessita obscurecer-se no anonimato de um 

“coração longínquo”, no esquecimento que a entrega demanda, scriptor-ser de papel ou 

de paisagem, capaz de “destruir tudo numa «devassidão aracnídea»”, ao invés de erigir 

um mundo coerente, aquele que pinta “«o impossível»”. 

 

precisava-se de um «pintor de cavalos» 

uma criatura viva de dedos vivos longínqua de coração longínquo 

nada menos que um selvagem que viu «monstros dourados» 

e a si mesmo dissesse «entrega-te ao que melhor te pode esquecer» 

ou «dez dedos ainda assim é extenso para quem tem uma vida» 

animais blocos de ouro uma energia inexplicável 

toda a luz sugeria nele uma pulsação nocturna 

                                                 
44

 Tradução: “o silêncio, o nada, isso é a essência da literatura” 
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uma leveza indomável uma leveza 

ele entrava na posse de uma «visão» uma herança de ritmos 

então poderia destruir tudo numa «devassidão aracnídea» 

o perto e o longe «o cavalo no campo» ele «o bárbaro» 

apenas um pintor de cavalos «o impossível» (p. 280) 
 

 Essa visão do pintor-escritor mostra mais uma vez como Herberto Helder 

entende o seu próprio ofício cantante. A cosmogonia alquímica que envolve os 

procedimentos para composição de certo são os mais misteriosos e sedutores. Do modo 

que o pintor de cavalos assume a aparência de um ser fantástico,  “uma criatura viva de 

dedos vivos longínqua de coração longínquo”, o escritor compõe a paisagem colocando 

em movimento os seus “«monstros dourados»”, com “uma pulsação nocturna” e a 

leveza que a tudo pode destruir na busca pelo impossível, o que no “Texto 6” continua 

com a dança-fotografia-paisagem, ora em movimento ora em “sagrada suspensão”, 

“incrustada no escuro”. Cabe, no poema, realocar a “energia bruta” e “reter determinada 

«imagem»”, como a um ato antropofágico é dado deglutir as coisas “«para dentro» 

assim imóvel”: 

 

experimentem uma ou duas vezes ou três reter determinada 

«imagem» e metam-na «para dentro» assim imóvel 

e fiquem parados «aí» com a imagem parada talvez brilhando 

é qualquer coisa como uma sagrada suspensão 

e abrindo os olhos então o jogo retoma a imagem 

que entretanto ficou incrustada no escuro a brilhar sempre 

e dele «parece» que o movimento parte de novo 

é uma «linguagem» e energia e delicadeza atravessam o ar (p. 281) 
 

 Reter imagem «para dentro» é uma atitude propriamente antropofágica. Para 

que a dança em suspensão possa ser jogada nesse “«pretexto espaço-tempo»”, é 

necessário fazer adentrar as movimentações com “energia e delicadeza” que 

“atravessam o ar”. A imagem imóvel que lembra a fotografia do “pintor de cavalos” 
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prevalece no escuro “a brilhar sempre”, mas “«linguagem»”, “espetáculo do «verbo 

primeiro e último»” (p. 281). 

  

«metáfora» decerto minuto a minuto destruída pela pergunta 

«que jogo é este para o entendimento dos olhos?» 

a resposta «alegria» tudo esgota 

mas só um sentimento de urgência corporal dá ao jogo 

uma «necessária dimensão» 

«o jogo respira?» perguntam e diz-se «que respira» 

«então deixem-no lá viver» como se se tratasse de 

«uma criatura» 

podemos confundir «isto» com «acertar»? 

o jogo apenas acerta consigo mesmo e este acerto é o próprio 

«jogo» 

nele ressaltam só qualidades de acção força delicadeza 

envolvimento em si mesmo 

e o prazer de maquinar o universo numa restrita 

organização de linhas vividas em «iminência» 

de imagem em imagem se transfere o corpo 

sempre à beira de «ser» e parando e continuando 

e ainda «apagando e recomeçando» como se continuamente 

bebesse de si e tivesse o ar pequeno para demonstrar 

a grandeza de si a si mesmo 

«referido a quê senão ao absurdo de um espelho?» 

«a enviar-se» cerradamente entre os seus limites 

zona frequentada pela «ausência viva» 

destreza porque sim forma porque sim aplicação porque sim 

de tudo em tudo 

de nada em nada pelo gozo «básico» de «estar a ser» (p. 281-2) 
 

 O que antes era “apenas” dança tem de comportar uma nova dimensão: o jogo. 

Mais uma vez tem-se uma noção de movimento para referenciar os atos antropofágicos 

– e por assossiação escriturais –, a despeito da presença já mencionada do silêncio e da 

imobilidade. A escrita de Herberto Helder nasce também desse jogo que joga com as 

possibilidades do dizer – relativiza-se o sentido de dizer, aqui –, já que o resultado desse 

jogo é ainda o próprio jogo, sendo a performance o que importa, afinal: “o jogo apenas 

acerta consigo mesmo e este acerto é o próprio | «jogo»”. Izabela Leal diz à sua maneira 

que “a escrita é o efeito, ou o sintoma, dessa oscilação entre verdade e mentira, entre 
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aparecimento e desaparecimento, um jogo que se joga entre mortos e vivos, numa dupla 

captura dos primeiros pelos segundos e vice-versa” (2011, p. 29). Doutro modo Helder 

disse em Photomaton & Vox (2006B, p. 55-6):  

 

Podemos morrer da familiaridade com uma palavra: com a palavra 

CORPO, por exemplo. Porque esse corpo se fez nosso, e é o nosso 

corpo. Desta maneira, morremos de ter corpo. Se ele estremece, 

respira, transita, subverte e multiplica noutros corpos a sua funda 

vocação e provocação de corpo – nele se encontram o súbito 

reconhecimento e amor do perigo. O corpo morre. Isto ainda existe e é 

verdadeiro, apesar de tudo. Falo evidentemente da realidade. Quero 

dizer: da poesia. Trata-se da única coisa grave que há, da única coisa 

simples e frágil. E por isso ironizável. O jogo, o acaso, o alarme, o 

desafio do espírito e – claro – o ludíbrio. 

 

 Nos dois casos, notamos o trato com a palavra e a presença do jogo do corpo, 

instância que se constitui no jogar, com “sua funda vocação e provocação de corpo”. O 

jogo, assume Helder, é puro ludíbrio, enganação, ou mesmo “má-fé”, como nos alerta 

Blanchot: “Mais, attention: dès qu’en littérature la probité entre en jeu, l’imposture est 

déjà là. La mauvaise foi est ici vérité, et plus grande est la prétension à la morale et au 

sérieux, plus sûrement l’emportent mystification et tromperie”
45

 (2003, p. 300). Assim, 

sabe-se que, na constituição do texto literário, reside o jogar consigo mesmo e com as 

possibilidades de acesso através da leitura, afinal “l’écrivain est sa première dupe, et il 

se trompe dans le moment même qu’il trompe les autres”
46

 (2003, p. 301). 

                                                 
45

 Tradução: “Mas atenção: no momento em que a probidade entra em jogo, na literatura, a impostura já 

lá está. A má-fé é aqui verdade, e, quanto maior é a pretensão à moral e à seriedade, mais certo portar 

mistificação e engodo”. Ana Maria Scherer, tradutora da edição brasileira d‟A parte do fogo, utiliza o 

termo “engodo” para traduzir “tromperie”, o que julgamos adequado, visto que indica o jogo, a cilada e a 

manobra ardilosa empreendida pela literatura, mesmo que de maneira mais direta tenhamos o termo 

“engano” no português brasileiro para uso. 
46

 Tradução: “O escritor é seu primeiro enganado, e se engana no mesmo momento que engana os 

outros”. 
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 Quando retornamos ao poema, vemos que o jogar não só está na própria 

linguagem como exala de tal modo a contagiar o leitor. No caso dos escritos de 

Herberto Helder, sente-se precisamente esse jogo de sentidos entre o que é dito e o que 

é velado. É, precisamente, a “urgência corporal” que dá o tom para o poema, trazendo 

uma “«necessária dimensão»”. O jogo assume uma dimensão humana, ou, mais 

possivelmente, animalesca, ao ser tratado por “«uma criatura»”, e longe está a 

possibilidade de fracasso, visto que o “acerto é o próprio | «jogo»”, importando somente 

as “qualidades da acção”, o “envolvimento em si mesmo”. O jogar como acção é vivido 

em “«iminência»”, num universo maquinado por imagens que delineiam o corpo que 

dança, “sempre à beira de «ser» e parando e continuando | e ainda «apagando e 

recomeçando» como se continuamente | bebesse de si”. Corpo-escritura que se volta 

para si, através do “absurdo de um espelho”, e entende que o acto de “enviar-se” é 

adentrar na “«ausência viva»”, “de tudo em tudo | de nada em nada pelo gozo «básico» 

de «estar a ser»”. 

 Essa zona de inacabamento – ou de interminabilidade, espaço-temporalmente 

em suspensão – lembra-nos da figura de “«um velho negro num mercado indígena | a 

entrançar tabaco»”, presente no “Texto 7”. O negro e seus dedos contém uma “subtileza 

«rítmica»” que nos fazem lembrar todas as imagens já apresentadas ao longo do 

conjunto de poemas Antropofagias, desde a linguagem performática do “Texto 1” 

passando pela mão que escreve, o bailarino que dança, o corpo-paisagem, o pintor de 

cavalos e o jogo/dança, mais uma vez presentes no “Texto 6”. A “devotação | extrema 

quase «intáctil» sobre algo | «algo tabaco»”, algo escritura, está envolta em “«loucura 

comovida»”, com “o medo como se fosse mel a escorrer do crânio”: 
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o medo como se fosse mel a escorres do crânio 

por tudo ser de novo tão concentrado e leve 

a dor em nós de uma tão forte «ignorância activa» 

«a fazer-se» uma prova 

de elegância na «razão» do tempo 

nenhuma dúvida apenas a lisura branda de um «estilo» 

transcorrendo 

apetece não ter mais do que a interminável «escrita» 

prestes a sufocar e dedo a dedo salva (p. 283) 
 

Tal sentimento associado à ação do velho negro coloca em outro patamar o seu 

agir. Temos uma nova visão acerca do fato: se antes apresentava-se o entrançamento de 

tabaco como algo pontual – ação física no mundo mostrada pelo viés da linguagem do 

poeta –, agora, vemos que atrelado a essa ação coexistem movimentações internas que 

tornam o acto nada mecânico. De maneira misteriosa, com “a lisura branda de um 

«estilo» | transcorrendo”, a ação do velho negro, aproximada a dança-ação-pintura-

fotografia do poeta, assume o aspecto da “interminável «escrita»” que tanto apraz a 

Helder, com seu poema contínuo a reverberar, mesmo na ameaça de estar “prestes a 

sufocar”. 

 

a digitalidade do «silêncio» 

e a candura quase a corromper-se à força de candura 

e então o puro toque no tabaco cria 

uma «fria ocorrência de pavor» pois tudo é «ambíguo» 

nesta «rima obsessiva» a pertinácia ganha «formas» insuportáveis 

dedos na nuca ligamentos invisíveis de tendões 

centros nervosos irradiando impulsos cruéis 

imóveis animalidades fremindo ocultamente debaixo da «luz» 

e percebe-se então o «sangue» a ir e vir 

sempre «entrançando» o movimento dos dias e das noites 

sobre a tranquila «germinação» 

e a terra como um monstro «maternal» que parece dormir 

planetas a gravitar em redor dos dedos 

uma dolorosa absorção do tabaco pelo ritmo (p. 284) 
 

Mais o poema avança, notamos que as movimentações vão adquirindo acepção 

orgânica, com a presença do sangue a bombear os “impulsos cruéis”, “«entrançando» o 
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movimento dos dias e das noites”, mesmo com “a digitalidade do «silêncio»” – termo 

esse reconfigurado pela presença das aspas (« »). A “tranquila «germinação»”, mais 

uma vez em estreita ligação com o ritmo – “uma dolorosa absorção do tabaco pelo 

ritmo” –, faz os “ligamentos invisíveis de tendões”, em ambiente “«ambíguo»”, irradiar 

a “«rima obsessiva»” para ganhar “«formas» insuportáveis”. Paola Poma ressalta que o 

“corpo descosturado e fragmentado transitando na corrente sanguínea que é o poema 

retoma a ideia central do Texto 1 de que a linguagem, através das palavras, é sempre 

possibilidade de „respiração, digestão, dilatação e movimentação‟” (2011, p. 946). 

Do ritmo das mãos a entrançar tabaco surge também o torpor que faz adormecer 

o “velho negro”, mas que não deixa parar o ato, “o tabaco continua a ser entrançado | 

por dedos «negros» em todos os «sentidos»”, toque que “repercute” “de matéria em 

matéria”, em “ritmo ligeiro como uma alucinação”, pulsando pelas veias da escritura 

uma “«linguagem» extenuante pela sua própria «verdade»”. 

 

e quando enfim alguém «realmente» adormece 

nada pára e o tabaco continua a ser entrançado 

por dedos «negros» em todos os «sentidos» 

e nunca mais será possível esquecer 

tudo se repercute um toque passa um toque 

a matéria passa de matéria em matéria 

o ritmo ligeiro como uma alucinação 

falanges falanginhas e falangetas no «tabaco terreno» 

a pulsar 

«linguagem» extenuante pela sua própria «verdade» (p. 284) 
 

 O texto literário, ciente que não partilha das mesmas verdades do mundo, pode 

fluir a seu modo e apresentar-se sem determinações fixas, embalado pela “«dança 

imóvel»” que o discurso ensaia, tentando se livrar das “cacofonias” e dos recursos 
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estilísticos comumente convencionado para a criação literária, manter-se como uma 

“«movimentação errática»”: 

 

Nenhuma atenção se esqueceu de me cravar os dedos 

na massa malévola e fervente e levemente doce 

de um grande «vocabulário» 

até que apenas quis ter as mãos expostas ao ar 

e à minha frente o deserto pétreo das cacofonias 

uma pobre selvática e eriçada «linguagem» 

uma crua «exposição de designações» 

brutais sem vícios de beleza ou graça 

ou ambigüidade 

chegar à «leitura explícita» de mim mesmo «texto» 

sem marés «colocado» definitivamente 

sempre a «movimentação errática» se aproximou 

de um «sono extenso» e logo entendi 

mal se fez para os meus olhos a «dança imóvel» (p. 285) 
 

 Herberto Helder, no “Texto 8”, de inicio, admite haver atenção para o “grande 

«vocabulário»”, apesar de só querer “ter as mãos expostas ao ar”, uma linguagem “sem 

vícios de beleza ou graça | ou ambiguidade”. O poeta quer apenas “chegar à «leitura 

explícita»” de si mesmo, um “«texto» | sem marés”, sem uma ordem prevista. De seu 

discurso, afinal, sempre “se avizinhou o «excesso vocal» | da vocação silenciosa»”, o 

que, como já citamos anteriormente, Blanchot aponta ser “um rapport d’intimité avec la 

rumeur initiale”
47

 (2008, p. 300), uma tagarelice que não diz nada além do desejo de ser 

escritura, como aponta Roland Barthes, em O prazer do texto (2008, p. 9): “a tagarelice 

do texto é apenas essa espuma de linguagem que se forma sob o efeito de uma simples 

necessidade de escritura”.   Era, pois, necessário 

 

o palco apenas sem cenários a personagem sem gestos 

a fala «não aposta nem suposta» 

isto só bastaria como «acto» 

                                                 
47

 Tradução: “uma relação de intimidade com o rumor inicial”. 
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de cima e de baixo uma luz «indiscutível» 

bloco visão fulminante do «sentido» de tudo 

a impossibilidade de «rotações e translações» 

precipitação mortal e ainda voluta faiscante 

para o corpo chegar-se o arco de si próprio 

rangível apertado completo (p. 285-6) 
 

Corpo que, mais uma vez, está a existir em «acto», como um “bloco visão fulminante” 

que comporta o “«sentido» de tudo” – lembremos das aspas e da reconfiguração do que 

se entende por “sentido”, aqui muito mais próximo a um entendimento outro do que se 

está a ver/pensar/sentir, como é próprio do texto literário e Helder coloca em evidência. 

O corpo encontra-se em uma “«paragem fremente»”, em um “«sono extenso»”, na 

“impossibilidade de «rotações e translações»”, de fazer parte e de percorrer a mesma 

órbita do mundo, saindo desse movimento previsível, porém com “voluta faiscante”
48

, 

“rangível apertado completo” e capaz de produzir consigo mesmo o som para “intervir 

na «música»” (p. 286), ou seja, na palavra, como nos diz Octavio Paz: “A poesia tem 

sua própria música: a palavra.” (2009, p. 26). 

 Acontece haver outro movimento a conviver com os desejos do poeta. Reclama, 

então, que “estão sempre a virar-me para a «paisagem»”, como se a vontade de voltar-se 

para o próprio corpo pudesse ser abalada pela força que se faz para voltar o olhar do 

poeta para o exterior, o fora – “desviam de mim «o centro» essa paixão da unidade” – 

mas, ele diz, “eu estou para além disso unido às vísceras | pelo seu próprio fogo” (p. 

286). 

 Já aqui falamos da presença extremamente marcante das aspas ao longo do 

conjunto Antropofagias. Sua utilização não fica clara, a princípio. Aventamos algumas 

                                                 
48

 Cabe, aqui, apenas a nível de curiosidade, esclarecer que a voluta, nesse caso, faz referência à parte 

espiralada na extremidade superior dos instrumentos musicais de arco, como é o caso do violino mais à 

frente presente no poema em causa. Apesar de ser apenas um ornamento, entendemos que, com o arco, 

forma-se o som e com a voluta orna-se o som. 
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possibilidades e dentre elas parece-nos que a atitude antropofágica de absorver o 

discurso do mundo e revirá-lo de ponta-cabeça é a mais sensata. Se no mundo temos 

palavras que estão cristalizadas por significações usuais, Helder as incorpora em seu 

texto e coloca em evidência a atitude própria da literatura de desautomatizar o uso da 

língua, fazendo irradiar o “ritmo orgânico, a imposição rítmica do corpo” (HELDER, 

2006B, p. 130). Dessa posição, podemos pensar que as significações possíveis para os 

termos com aspas devem ser relativizadas, ou mesmo encaradas metafórica e/ou 

metonimicamente. 

 Ainda no “Texto 8”, a conviver com o movimento de virar-se “para a 

«paisagem»”, o poeta sente-se “para além disso unido às vísceras | pelo seu próprio 

fogo” e pede que não o “enxameiem a cabeça com as aspas coruscantes”. Ao corpo 

importa estar a emanar o que a si pertence, sejam “vísceras” ou “«silêncio que treme»”, 

não fazer uso do discurso da ordem e da luz, pois com eles “trava-se um pouco «a 

marcha»”, o curso do dis-curso literário. Leiamos essa parte final do poema e vejamos 

que a “«música»” que presenciamos ser forjada ultrapassa os movimentos em direção à 

poesia que são postos a ver ao longo da leitura: 

 

mas eu estou para além disso unido às vísceras 

pelo seu próprio fogo 

não me enxameiem a cabeça com as aspas coruscantes 

uma nostalgia dourada do «dicionário» que eu podia 

trava-se um pouco «a marcha» 

mas vou para um «silêncio que treme» 

«o violino sobre a mesa» a poeira que vem 

«produzir a eternidade» 

depois a alegria total de uma tentação dos dedos 

parados 

franquear a violência luminosa 

suspensa 

qualquer maneira de intervir na «música» 

subindo por dentro a «temperatura» até os termômetros 

caírem por eles abaixo 
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e a «explosão» preparada sorver-se implosivamente 

e para sempre se restabelecer a «linha viva» 

que une ao ar a labareda 

um discurso sem palavras atravessado pela febre 

fria 

de um saber extremo «irredutível» (p. 286) 
 

 Entre o silêncio e o que ele causa em si, o tremor, produz-se a eternidade com o 

som do violino, com os “dedos parados” que de alguma maneira podem “intervir na 

«música»”, fazendo o “discurso sem palavras atravessado pela febre | fria” aquecer de 

tal modo a temperatura que os termômetros explodem, o corpo implode para 

“restabelecer a «linha viva» | que une ao ar a labareda”. O saber que a música produzida 

carrega não pode ser reduzido a uma definição com palavras. Estamos a ver “um saber 

extremo”, algo que ultrapassa o saber iluminista ditado pela metafísica da presença 

(AGAMBEN, 2007a). Sabe-se que a música é um discurso que não pode sofrer as 

sanções que o discurso escrito sofreu, coberto por camadas e camadas de determinações 

que engodam um possível sentido originário das palavras, algo que Agamben (2007a) 

relaciona com o “significar”, pois “a metafísica não é mais que o esquecimento da 

diferença originária entre significante e significado” (p. 221) e “todo autêntico significar 

é sempre „enigmático‟” (p. 224).  

 A “cantaria” ou “negra dança” que é ensaiada em todos os poemas do conjunto 

mostra o quanto a própria concepção de poesia de Herberto Helder está bem próxima a 

esses questionamentos que fraturam o pensamento metafísico ocidental que acolhemos e 

partilhamos em sociedade, ainda que sem pensar ou colocar em xeque o que se faz. Para 

o poeta, o que vale é a “sabedoria do «tacto»” e a “«transformação do ritmo»”, tentar 

“equilibrar-se acima das águas”, pois se tem “uma «escrita» com a glória própria 
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cometida contra | ameaças climáticas distorções de leitura ligas suspeitas”, não se dando 

a conhecer e a ser manipulada pelas interpretações possíveis (p. 287). 

 Essa escrita “que requer «a sua zona» além das neblinas e vapores”, que não 

dirige o rosto “para o seu próprio «reflexo | irradiante»”, mas procura fazer “a absorção 

do poder difundido | para um novo impulso centrífugo” (p. 287-8), revelando que o 

movimento vai em direção oposta ao eixo de rotação, ou, pelo menos, oposta à rotação 

externa ao corpo das palavras, como Helder acentua: “é bom mexer nas palavras, 

organizá-las num espaço, estabelecer-lhes movimentos de rotação e translação umas 

com as outras” (2006B, p. 130). 

  

«diálogo daqui para lá» cerrada conversa 

entre forma e formas troca sem fendas comunicação 

ininterrupta 

o eco da pancada é a outra pancada e uma pancada única 

sustém a tensão do som uma «permanência» 

dos sentidos voltados «entre si» para o que são 

em si mesmos «sentidos de algo irrefutável» 

a forma enfim criada pelo «gosto de ser» e para 

o «gosto de que seja» 

que a vergastem luzes e serão as «suas» luzes 

gravita dentro e fora do que é o seu 

«movimento interior» e «exterior movimento» ao longo 

da «resposta» quando tudo pergunta «onde?» (p. 288) 
 

 O som produzido, agora, pelo “eco da pancada” que “é a outra pancada e uma 

pancada única” tem os sentidos voltados para o corpo, já que temos uma “troca sem 

fendas” voltadas para o exterior, cavidades de saída de som, mas mesmo assim a 

“comunicação” é “ininterrupta”, pois se dá no “«movimento interior» e «exterior 

movimento»”, que em resposta nos aporta mais perguntas, sem ciência de onde e para 

onde as coisas caminham. 
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 No “Texto 10”, o corpo que escreve está “suspenso | das cenas” de “algum 

«teatro»”, “nos fundos da «noite»”. Nesse momento, “o «movimento» procura o 

«corpo»”, não o contrário, e o «teatro» a que vemos o corpo ser levado é a “antropófaga 

festa” que faz o corpo “«estar sobre si»”, voltar-se para si e estar acima “de essa obscura 

dominação” que é o discurso do mundo. 

 

o lado tenebroso do corpo que avança debaixo das luzes? 

agora «a abertura irradiante» da treva por onde 

não bem surpresa não bem milagre não bem tremer de pés e mãos 

não bem isto ou aquilo 

mas uma «vertigem» que encontrou a «altura» justa 

se instalou nela fez «a perpetuidade da época de perigo» 

agarra-se a esse «destino» a «personagem» saída 

do «trabalho das palavras» dobra-se sobre esse medo 

esse pasmo e alegria essa antropófaga festa 

de «estar sobre si» e de essa obscura dominação 

«estar em cima dela» (p. 289-90) 
 

 Sabe-se, já, que é no corpo do actor que as transformações acontecem, pois é ele 

“«o sítio de nascer»”, onde “«escreve-se depressa a si mesmo | «o texto»”, texto que 

“não acaba e começa”, poema contínuo, porém “nem «a mão» se moveu para que fosse 

«escriturada»”, processo nebuloso que se basta. A esse espetáculo comporta um “grande 

silêncio para se habitar só em gestos” (p. 130) em uma noite “a ser a única sua noite”: 

 

e depois apenas «o corpo» onde é «o sítio de nascer» 

com as suas obras todas implícitas 

a noite onde se habituou a noite que ele habituou 

a ser a única sua noite 

e o pano corre «escreve-se» depressa a si mesmo 

«o texto» 

o corpo escreve-se «como seria e é» que não acaba e começa 

grande e sempre na «altura» propícia e precipício teatral «maior» 

e nem «a mão se moveu para que fosse «escriturada» (p. 290) 
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 De acordo com Ana Lúcia Guerreiro (2009, p. 14), “a posição patente no 

discurso de Herberto Helder é a de que a representação se distancia do real”, o que fica 

evidente quando se pensa na imagem acima transcrita, de um corpo a ver nascer de si e 

de sua noite interior algo que começa a todo o tempo e que se insinua como a 

actualização de uma «cena» teatral, como nos diz Blanchot (2002) sobre a “parole 

commençante”:  

 
Le langage en qui parle l’origine, est essentiellement prophétique. 

Cela ne signifie pas qu’il dicte les événements futurs, cela veut dire 

qu’il ne prend pas appui sur quelque chose qui soit déjà, ni sur une 

vérité en cours, ni sur le seul langage déjà dit ou vérifié. Il annonce, 

parce qu’il commence. Il indique l’avenir, parce qu’il ne parle pas 

encore, langage du futur, en cela qu’il est lui-même comme un 

langage du futur, qui toujours se devance, n’ayant son sens et sa 

légitimité qu’en avant de soi, c’est-à-dire foncièrement injustifié. [...] 

Plus rare encore est la parole qui, dans son silence, est réserve d’une 

parole à venir et nous tourne, fût-ce au plus près de notre fin, vers la 

force du commencement.49
 (p. 57-8) 

 

 Essa linguagem começante, de certo, é “a «escrita impossível»” (p. 291) que 

Helder anuncia no “Texto 11”. Um texto que coloca como impossibilidade a aquisição 

de respostas, “o seu «modo de escrever» a tempo | «o erro todo»” (p. 292), que não se 

ocupa em oferecer um aporte significativo para a compreensão dessa “prosa quebrada 

com aparências poemáticas” (HELDER, 2006B, p. 128); poeta que exercita o poder de 

ser “um «mestre» na «arte longa» de perder «gramática»” (p. 292). 

 O “Texto 12”, que sem um único ponto final, como todos os outros onze, fecha o 

conjunto deixando tudo em aberto, sempre e novamente no começo da linguagem. 

                                                 
49

 Tradução: “palavra começante”: “A linguagem em que fala a origem é essencialmente profética. Isso 

não significa que ela dita os eventos futuros, mas que ela não se apoia em algo já acabado, nem sobre uma 

verdade em curso e sobre a única linguagem já dita ou verificada. Ela anuncia, pois que começa. Ela 

indica o futuro, pois ele não fala ainda, linguagem do futuro, no que é ela mesma como linguagem futur, 

que sempre precede, tendo seu sentido e sua legitimidade apenas antes de si, ou seja, profundamente 

injustificada. [...] Mais raro ainda é a fala que, em seu silêncio, é reserva de uma fala por vir e nos volta, 

seja bem próximo de nosso fim, para a força do começo.” 
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Parece-nos que nesse momento a agonia da criação poética é colocada em evidência –

mas em todos os outros também não assim sentimos? – e o poeta está “a bater com os 

nós dos dedos pelas paredes a abrir e fechar | as mãos para que o ar saltasse”, querendo 

a todo custo encontrar algo que lhe permitisse “«estabelecer as vozes»” – relativizar 

aqui a ideia do verbo “estabelecer” como apaziguamento e definição de algo –, fazer 

falar a “coruscante «caligrafia do mundo»”, mundo herbertiano, discurso colocado 

como uma “terrífica massa de «silêncio»”. 

 

Sei de um poeta que passou os anos mais próximos do seu 

«suicídio» 

a bater com os nós dos dedos pelas paredes a abrir e fechar 

as mãos para que o ar saltasse 

como «modeladas» («moduladas») aparas de «som» 

um poeta nos limites da «consumação» à procura 

de um «ponto de apoio» apenas levemente «perceptível» 

para a terrífica massa de «silêncio» que lhe cabia 

a ele que procurara sob as ameaças da confusão 

«estabelecer as vozes» 

uma vez pensara: «que o corpo permitisse o corpo» 

e fora para diante com essa ideia 

era decerto uma decisão «explosiva» 

ele estava sentado a fazer aquilo «por dentro» 

e foi-se vendo pelo seu «rosto» que não era fácil tomar a cargo 

a coruscante «caligrafia do mundo» 

mas ele tomou-a até onde pôde e o «corpo» era já 

o outro lado da «agonia» um «texto monstruoso» que se «decifrava» 

apenas «a si próprio» (p. 293) 
 

 O «suicídio» do poeta é também um acto contínuo, pois “se acercava não como 

uma espécie | de «regra final de ouro»”, e ele “estivera como tanta gente a «ressuscitar» 

| metade do tempo e metade dele a «morrer» muito” (p. 294). Essas vozes parecem 

consumir o poeta a ponto de fazê-lo procurar “um «ponto de apoio» apenas levemente 

«perceptível»”, pois era preciso saber lidar com o silêncio que se lhe aproximava do 

corpo. De algum modo, era-lhe necessário usar seu poder corporal para organizar a 
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energia – ou “um feixe de energia que se pensa como mundo” (HELDER, 2006B, p. 

131) –; “«que o corpo permitisse o corpo»”, o poeta almeja e intenta “tomar a cargo | a 

coruscante «caligrafia do mundo»”, fazê-la adentrar em seu eco oco. Mas, qual o acesso 

que o poeta tem a essa caligrafia? Sabe-se, apenas, que, a partir desse movimento, o 

corpo do poeta torna-se também texto, “um «texto monstruoso» que se «decifrava | 

apenas «a si próprio»”. 

 Temos, no texto-poema, outro movimento que aparentemente convive em menos 

grau com o anterior, ou em tempos diferentes. Para nós, fica a impressão que o “toque 

no estuque e nas portas” fala da parte ornamental do discurso, porém, com a presença 

“de tanto «trabalho» tanta «poética transgressora» tanto | «nome» abusivamente 

«físico», esse recurso resvala e não se firma como fundamental, apesar de podermos 

pensar que o próprio Helder fez dele uso em suas revisões entre as edições de sua 

poética. A “«fractura no espaço» a «vírgula» a fremir | na «ausência»”, texto destinado 

ao limbo, que “já atingira | algumas partes da «biografia»” do poeta com a “«energia do 

silêncio»”, restando-lhe “o silêncio em toda parte”. 

 

e o ar como deserto a ver se dele irrompia 

«o princípio da fertilidade» 

do rosto não sei se era «a luz» que o alagava 

ou «a noite de tantas noites» 

enquanto o «suicídio» se acercava não como uma espécie 

de «regra final de ouro» 

acercava-se apenas e os dedos a baterem sempre na madeira 

e o ar fendendo-se enquanto fremiam ainda 

as barbatanas a ver se havia alguma coisa a seu favor 

no mundo que não havia (p. 294) 

 

 Herberto Helder, em textos de Photomaton & Vox (2006B), livro definido por 

Clara Riso “como exemplo de contra-programa irônico ou de antiprograma da escrita 
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que apenas confirma a labilidade das construções da linguagem” (2004, p. 51), tece 

vários comentários poéticos acerca de seu próprio ofício cantante, revelando um pouco 

de sua concepção de escrita e o que entende por verdade da poesia. Chega, inclusive, a 

afirmar que os textos do conjunto Antropofagias “não são «poemas»” (p. 127), que “o 

homem é uma linguagem, e o tema é a agonia da linguagem”, assumindo que “o erro 

está no coração do acerto” (p. 128). Para ele, “a escrita nasce diretamente do corpo, do 

seu movimento” (p. 128), “o mundo sai do corpo” (p. 131), e ainda declara abertamente: 

“A coerência dos meus poemas é a coerência da energia” (p. 135): “A poesia não é feita 

de sentimentos e pensamentos mas de energia e do sentido dos seus ritmos” (p. 136). 

 Em um mesmo ritmo crítico e sensível aos acontecimentos que envolvem a 

literatura, Helder coloca o poeta como aquele que “não transcreve o mundo, mas é o 

rival do mundo” (p. 138), o mesmo que no excerto último encerra o conjunto afirmando 

que todos os movimentos se passam “no mundo que não havia”. Nós, leitores, nos 

perguntamos em que lugar é possível residir para tentar se aproximar desse mundo 

inexistente. Indagamo-nos, ainda: é possível formular um pensamento sobre esse 

“canibalismo dançante” (p. 128)? As respostas são poucas, e são perguntas, mesmo 

assim. Para Helder, “nenhum poema se destina ao leitor” (p. 138), mas “gera uma vida 

nesses pontos tocados” (p. 139); aventa ainda, de modo radical, que “a poesia é feita 

contra todos” e que não importa a maneira como tentamos ter contato com ela, “pois 

ficará sempre errado” (p. 153). 
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considerações finais 

APESAR DE, AQUI 

 

Nossos escritos parecem determinados a circular em torno de uma mesma inquietação 

que é recorrente na fala poética de Herberto Helder: exprimir o inefável ao mesmo tempo em 

que se torna a expressão máxima de sua essência misteriosa. Mesmo quando a voz poética de 

Helder parece mostrar algo de si, um Eu a ser identificado ou não, tudo parece conduzir a um 

pensamento acerca do acto em primeiro plano, não do actor, sendo este um meio para se 

tentar chegar ao centro da voz, à consumação do crime. 

Neste último momento, é-nos necessário encerrar a fala de maneira precisa, em tom 

científico e detentor de um poder sobre o que foi “analisado”. Entretanto, tudo o que fizemos 

durante essas poucas páginas foi pensar a escrita literária em toda sua potência não atuante, 

procurando perceber o que a constitui, o que a move, desloca, fratura, cria e recria, o que é, 

afinal, se é que podemos ao menos intentar buscar tal resposta. Sabendo do perigo que é 

pensar um texto poético, conversamos com os textos mesmos em busca de uma resposta que 

se faça também acto, pois que não portamos a chave para o reino das palavras. Procuramos, 

assim, construir um caminho de reflexão, não de edificação de uma verdade acerca da 

literatura. 

Hoje, a tarefa do crítico, parece, consiste em tentar deslindar o texto literário, para 

usar um termo barthesiano, e não colocá-lo em moldes teóricos que pretendam parecer justos 

e poderosos, conferindo crédito e distinção a quem assim o executou. Herberto Helder e seus 

escritos dificilmente poderiam ser “objeto de estudo” de críticos com esse tipo de mentalidade 

arraigada ao saber científico. Muitos tentaram, inclusive, elaborar quadros numéricos com 

recorrências em termos, palavras, vocábulos em sua poética para, assim, poder ver centros de 

interesse do autor, a fim de mapear a extensa produção de Helder. Tal atitude pode mostrar, 
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na superficialidade, algum domínio sobre o texto por parte do teórico, porém, a fundo, sabe-se 

que a poesia não se permite a isso. 

Desde o início de nosso texto, ressaltamos alguns pontos tanto da poética de Helder 

quanto dos pensamentos de autores diversos que procuraram pensar a literatura de maneira 

mais aberta – o que não implica ser irresponsável e sem critérios, mas, dentro desses 

pensamentos, enxergam-se coerências outras que não se dispõem a ser as mesmas que 

edificam saberes vistos como irrefutáveis em sociedade, pois, é evidente, estamos a lidar com 

linguagem, não com fatos concretos e palpáveis, seres aprisionados pela História –, buscando 

confluir esses textos e fazer saltar imagens que nos permitissem fitar as possibilidades que a 

poesia nos aporta em nosso horizonte nebuloso. 

Do Canto da Sereia e do silêncio ruidoso da fala literária, fica-nos a certeza que os 

poemas, textos, danças e movimentos que Helder coloca à vista na enunciação de sua 

linguagem exponencial estão a actualizar – termo aqui lembrando mais o acto – no leitor essa 

insuficiência da linguagem em dar conta do real, e, assim, recriam a cada página, a cada 

verso, o mundo e as visões possíveis que esses novos – a se fazer continuamente, portanto, 

hoje e sempre novos – mundos nos dão a fitar. A potência silenciosa do discurso literário, e, 

por conseguinte, o de Herberto Helder, faz girar os saberes, como o disse Barthes, e coloca a 

noção de representação na instabilidade que lhe é inerente. Assim, a teatralização discursiva 

se assume enquanto desejo e vir a ser nos ritmos e movimentos que nos são apresentados a 

cada encontro com o texto. 

Herberto Helder uma vez disse: “A respeito da poesia pode ainda dizer-se: – A 

lâmpada acesa faz com que se veja a própria lâmpada”; doutro modo: “Evita as tentações da 

teoria: o poema é uma coisa veemente e frágil. E não é frontal, mas insidioso.” (2006B, p. 

136). Tememos haver buscado mais que os poemas deram a ver, a sentir, mesmo que seja tal 

ato sempre pouco, muito pouco diante da obra de arte. Tememos, ainda, haver ferido a 
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fragilidade, mesmo ardente e ofuscante, dos poemas. Entretanto, sabemos que é a literatura 

que nos engana, insidioso modo de ser diante do leitor, jogo de tromperie que se dá no nível 

da linguagem. 

Acreditamos ser impossível retirar de todo a paixão de leitor para mergulhar em uma 

leitura crítica na obra de Herberto Helder, e, talvez por isso, em determinados momentos as 

suscitações podem ter sido maiores que a razão em seguir o rumo escolhido para a 

dissertação, dificuldade que provem também da própria constituição do texto que Helder nos 

aporta. Esperamos ter sido ao menos um pouco o leitor “de safira” (p. 126) que Helder 

anuncia. 

Talvez seja imprescindível terminar esse hiato que se fez texto não com minhas 

palavras, mas fazendo as de Herberto Helder minhas: 

 

Ninguém acrescentará ou diminuirá a minha força ou a minha fraqueza. Um 

autor está entregue a si mesmo, corre os seus (e apenas os seus) riscos. O fim 

da aventura criadora é sempre a derrota irrevogável, secreta. Mas é forçoso 

criar. Para morrer nisso e disso. Os outros podem acompanhar com atenção a 

nossa morte. Obrigado por acompanharem a minha morte. (2006B, p. 67) 
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