


TAMANHA POESIA

leituras da poesia de Herberto Helder

Sáfara Safra

Silvana Pessôa de Oliveira
Isabella Batista de Souza
Patrícia Resende Pereira



leituras da poesia de Herberto Helder

Sáfara Safra

TAMANHA POESIA



6

Apresentação

Dulcirley de Jesus 
Ser-Diluição: uma questão de 
linguagem na poética de HH

Felipe Diógenes Ramos Vieira
As metáforas da pedra e do fogo 
em dois poemas de Herberto Helder

Helena Angélica Silva Reis
Cenas de escrita em Servidões, 
de Herberto Helder

Mariana Ferreira Pinto
Vozes comunicantes em HH: uma breve 
análise de duas cantigas de amigo

Moisés Paim 
“A poesia também pode ser isso”: cenas 
de escrita em Os selos, de Herberto Helder

Patrícia Resende Pereira

sobre o ato da criação em um poema 
de Servidões, de Herberto Helder

Roberto Bezerra de Menezes
“aos setenta e sete é tudo obsceno”: 
interditos num poema d’A faca não corta 
o fogo, de Herberto Helder 

SUMÁRIO

25

32

37

45

51

61

11

15



hoje, que eu estava conforme ao dia fundo,
fui-me a reler alguns dos meus poemas,
e então caí abaixo de mim mesmo,
e era só o que faltava:
sáfara safra
- nem as mãos me serviam,
nem a dor escrita e lida me serve para nada’

(Herberto Helder, Servidões)



10

APRESENTAÇÃO

Esta publicação resulta da Jornada do Grupo de Poesia 
Portuguesa Moderna e Contemporânea, realizada no dia 25 de 
abril de 2014, na Faculdade de Letras da Universidade Federal 
de Minas Gerais. Dedicada este ano ao poeta Herberto Helder, a 
Jornada, em seu sexto ano, se consolida como um profícuo espaço 
de discussão e leitura da poesia portuguesa contemporânea, na 
medida em que congrega a análise, a reflexão e o debate sobre a 
obra mais recente daquele que é considerado o mais importante 
poeta português vivo. 

Criado em 2006, com o propósito de reunir pesquisadores 
interessados no debate e na divulgação da poesia portuguesa 
produzida a partir do modernismo da geração de Orpheu, o Grupo 
de Estudos de Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea é 
coordenado por professores da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), do Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais (CEFET-MG) e da Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP) e conta com a participação empenhada de alunos 
da Graduação em Letras e de programas de Pós-Graduação 
de instituições como a própria Universidade Federal de Minas 
Gerais, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de 
Santa Catarina. 

O resultado das discussões do Grupo, que foi certificado pelo 
CNPq em 2012, pode ser auferido através da publicação de artigos 
em revistas especializadas e da participação em diversos eventos 
acadêmicos. Ressalte-se, nesse quesito, a publicação do volume 
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Escritos sobre poesia (Belo Horizonte, Scriptum, 2011), fruto de nossa 
participação no II Simpósio Internacional de Letras e Linguística, em 
Uberlândia, no ano de 2009.

da poesia portuguesa contemporânea, esta segunda publicação, intitulada 
“Sáfara safra – leituras da poesia de Herberto Helder”, que ora vem a 
público, apresenta o ensaio “Ser-Diluição: uma questão de linguagem na 
poética de HH”, parte da dissertação de mestrado de Dulcirley de Jesus, 
defendida em abril de 2014, na Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Nele se investiga a forma como Herberto 
Helder desloca, em sua poesia, a referência, tornando possível a criação 

Gilles Deleuze sobre os corpos-linguagem de Klossowski. 

pedra e do fogo em dois poemas de Herberto Helder. O primeiro poema, 
em versão publicada na antologia Poesia toda em 1973, é intitulado “Para 
o Leitor Ler De/Vagar”. Já o outro aparece como o segundo poema, sem 
título expresso, em A faca não corta o fogo, versão incluída em 2009 em 
Ofício cantante. 

Já Helena Angélica Silva Reis, no artigo “Cenas de escrita em Servidões, 

conceito de “cenas de escrita”, elaborado pela ensaísta portuguesa 
Rosa Maria Martelo, se faz presente no poema “do tamanho da mão 
faço-lhes o poema da minha vida”, de Servidões. Enfatiza-se, no 

   odanoicaler átse otiecnoc o omoc arienam a ,etnemlaicepse ,odutse
à experiência do poeta com a linguagem.

Dando sequência às “cenas de escrita”, o texto de Moisés Paim explora 
as pos

-

síveis concepções de poesia presentes em um dos poemas de Os 
selos, de HH. 

O artigo de Mariana Ferreira Pinto, intitulado “Vozes comunicantes 
em HH: uma breve análise de duas cantigas de amigo”, faz um percurso 
comparativo en

-

tre uma cantiga galego-portuguesa e o poema “belo belo 
é meu amado correndo pelas colinas como um cêrvo”, do livro A faca 
não corta o fogo, no intuito de mostrar como o poeta é capaz de criar sua 
própria língua, subvertendo tanto o modelo medieval quanto a língua 
portuguesa.

Por sua vez, Patrícia Resende Pereira busca investigar a maneira como 
Herber

-

uma vez na vida, agaué!”, publicado em Servidões, livro de 2013. Neste 

respeito do ato de criação para expor um mundo presente apenas em sua 
poesia, ao mesmo tempo em que faz uma série de referências a outros 
universos, tais como a Bíblia e a mitologia grega.

Roberto Bezerra de Menezes analisa as encenações do desejo e da 
velhice no poema “aos vinte ou quarenta os poemas de amor têm uma 
força directa,” presente apenas na versão do Ofício cantante, publicado 
em 2009. Assiste-se, no poema, à encenação do desejo de um velho por 
alguém bem mais jovem, fato que coloca em causa os questionamentos 
inerentes a um ser que recusa acredi

-

tar em Deus e em ditames éticos 
provenientes de um certo pensamento ocidental. A partir dessas 
imagens, procuraremos também pensar as ideias de vida e de morte, 
em poesia, e de beleza, no sentido físico e no sentido poético/artístico. 

         
         

As organizadoras

Espera-se, com esta coleção que ora se inaugura, que a vitalidade e 
a dimensão investigativa dos estudos de poesia portuguesa no Brasil  
amplamente se comprovem e se consolidem. Bem haja.
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Ser-diluição: 
uma questão de linguagem 
na poética de hh

Na atualidade, muitas são as discussões que têm por objetivo 
desvelar a problemática que envolve as produções de Herberto 
Helder, a qual se impõe àqueles que buscam a compreensão 
da estrutura inusitada da obra desse autor e da pluralidade de 
significações que esta pode proporcionar. É dessa preocupação de 
se estabelecer critérios teóricos elucidativos sobre a técnica e o 
estilo herbertianos que emerge uma série de vertentes teóricas as 
quais apresentam pontos tanto convergentes, quanto divergentes 
em relação às propostas de leitura de seus textos literários. 

O problema parece delinear-se oficialmente a partir da década 
de 1970, quando, em 1979, Maria Estela Guedes publica o livro 
crítico Herberto Helder: poeta obscuro, por meio do qual propõe a 
ideia de obra enigmática que escapa à submissão a teorias estéticas 
que lhe antecedem, como destacado em: “Trata-se de um poeta 
obscuro, insuficientemente estudado pela crítica, e ausente de 
quaisquer manifestações culturais de natureza oficial”.1 Para 
Guedes, o inusitado na obra de HH e o estranhamento que a 
leitura de seus textos proporciona relacionam-se, de algum modo, 
à autonomia e à autosuficiência que a palavra poética alcança: “A 
mais alta expressão poética definir-se-ia pelo absoluto silêncio, 
pura acção criadora e original ab initio. Silêncio correspondente 
à palavra capaz de dispensar todas as palavras, pois seria a palavra 
única, a Palavra”.2 A partir dessa lógica, a linguagem literária em 
HH é apresentada como inapreensível, um problema estético 
insolúvel frente à força de um código que não se abre à decifração, 
isto é, a obra herbertiana, sobretudo sua poesia, fecha-se em si 

Dulcirley de Jesus
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais

1 GUEDES, 
1979, p.29.

2 GUEDES, 
1979, p.16.
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mesma, alçando uma soberania tal que a eleva a um valor sagrado. 

Em 2003, Silvina Rodrigues Lopes intensifica a discussão sobre a 
problemática que envolve a estética herbertiana, opondo-se, com seu 
ensaio A inocência do devir, ao núcleo nevrálgico do que parecia ser 
até então a principal perspectiva vigente. Já no início de seu texto, em 
um evidente diálogo com Herberto Helder: poeta obscuro, de Guedes, a 
estudiosa nega a obscuridade tão cara a alguns críticos: “[o sangue] circula 
nas palavras, conduzindo-as a um devir-segredo, distante das noções de 
profundidade ou ocultação, pois o próprio devir é o que revela”.3 A recusa 
à ideia de obscuridade é, ainda, reforçada em um ensaio publicado pela 
autora em 2009 na revista Diacrítica sob título “Investigações poéticas 
do terror”, em que torna explícita a crítica àqueles que relegam a obra 
herbertiana à condição de código ilegível: 

Sendo a poesia incompreensível, as duas piores coisas que se 
podem fazer com ela são: lamentar a sua incompreensibilidade 
ou enaltecê-la como valor em si. No primeiro caso, pretende-se 
reduzir a poesia à lógica gramatical, no segundo, sacralizá-
la em função de uma verdade reservada aos iniciados. (...)  
A compreensibilidade, legibilidade ou ilegibilidade são 
construções da leitura, como construções dela são os problemas 
que apresenta, cuja apresentação é da responsabilidade dela, 
que não pode ser iludida pela sua pretensão a ser comentário.4  

A negação de pilares conceituais que são fulcro de sustentação da 
estética do obscuro deve-se à crença de que a problemática que envolve 
a obra herbertiana centra-se naquilo que, de certo modo, é contrário à 
ilegibilidade, já que a suposta dificuldade de acesso ao texto herbertiano 
decorre exatamente do fluxo de leituras que este proporciona; fluxo 
este tão intenso e por vezes arbitrário que inviabiliza uma lógica, um 
raciocínio acabado. No caso, o fluxo de sentidos proposto como leitura por 
Lopes origina-se de movimentos intensos e internos à poesia de HH, de 
um devir que envolve noções como metamorfose, morte e nascimento: 
“a poesia de Herberto Helder é um dos exemplos mais extremos da 

3 LOPES, 
2003, p.08.

4 LOPES, 
2009, p.171.

manifestação de uma força metamórfica da linguagem”;5  “(...) toda a 
poesia de HH [torna] explicita a consonância entre escrever o poema 
e morrer-renascer como movimento contínuo (...)”.6  Sob a luz dessa 
perspectiva, é no movimento de metáforas, nomes, figuras e imagens, 
em suas convergências e divergências, ligações e rupturas que emerge o 
sentido dos textos poéticos de HH; sentido esse não compreendido na 
fixidez de um significado, mas na irradiação de significações decorrentes 
da comunicação entre esses elementos e os vários eixos temáticos que 
deles emergem, como destaca: 

Tomando como fio condutor um pensamento do devir 
apresenta-se aqui uma travessia da poesia de Herberto Helder, 
no decurso da qual é dado relevo a certos nós temáticos e às figuras 
que os expõem constituindo-se como centros de irradiação e de 
múltiplas conexões.7

O jogo de significações originados desses movimentos é, portanto, 
orgânico, de modo que o sentido é construído, deslocado, destruído, 
ressignificado em um fluxo ininterrupto, isto é, o sentido “nasce” e 
“morre” conforme correlações que se estabelecem no ato da leitura. 
Assim sendo, esse jogo culmina no envolvimento do leitor como 
coparticipante do processo de construção do próprio poema, já que 
cabe a ele o papel de colocar-se, também, no movimento das fusões e 
rupturas, prever relações de significação entre partículas, entre aparentes 
fragmentos que em seu vazio são carregados de potência significativa. 
Nesse caso, a ideia de uma poética que não se abre à construção de 
sentidos torna-se arbitrária e, dessa forma, inviável.  

A partir do embate com a chamada “estética do obscuro”, Lopes promove 
a abertura de novos direcionamentos para se ler a poesia de HH.  Entre 
esses, está a busca por uma compreensão maior acerca tanto da origem 
quanto da natureza do devir herbertiano. Explicação essa que pode ser 
alcançada no diálogo que a estética de HH trava com uma dentre as 
várias vozes que se enfeixam em sua poesia: alguns desdobramentos do 
pensamento nietzscheano. 

5 LOPES, 
2003, p.57.

6 LOPES, 
2003, p.23.

7 LOPES, 
2003, p.07.
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Gilles Deleuze (2009), um dos filósofos que faz uma releitura da obra 
de Nietzsche, em seu livro A lógica do sentido, especialmente no texto 
de apêndice “Klossowski ou os corpos-linguagem”, em análise à obra 
do autor homônimo ao título do texto, desvela problemas estéticos 
que podem, em certa medida, aclarar aspectos estilísticos da estética 
herbertiana. Segundo Deleuze, a obra de Klossowski seria marcada por 
uma espécie de paralelismo entre as noções de corpo e de linguagem, de 
modo que “o raciocínio é a operação da linguagem, mas a pantomima 
é a operação do corpo”,8  isto é, um reflete o outro de maneira tal que 
um se confunde no outro. Nessas circunstâncias, a linguagem sofre 
um processo de contínua diferenciação; assim como o corpo, em seu 
constante processo de metamorfose. 

Para Deleuze, a técnica empregada por esse escritor se baseia, em 
parte, em silogismos disjuntivos que se desenvolvem em cascatas 
em um raciocínio de ordem teológica, de modo que a obra se abre a 
um fluxo intenso de significações. A explicação deleuzeana para a 
linguagem desenvolvida por Klossowski dialoga com a poética de HH 
na medida em que nesta as referências a uma gramática, a uma língua e 
a um idioma demoníacos são indicadores da morte de Deus, raciocínio 
presente na teoria proposta por Deleuze. Este, movido pela influência 
do pensamento nietzscheano manifesto na expressão “Deus está morto”, 
traz à luz a essência de um espírito revolucionário na linguagem artística. 
Para ele, um dos problemas que está no centro da estética de Klossowski, 
e consequentemente de muitos escritores modernos e pós-modernos, 
é de natureza teológica, já que Deus, a representação da ordem e da 
integridade do ser, é posto como uma forma vazia a ser preenchida.

A inexistência de Deus, ou inexistência de uma verdade absoluta 
sobre coisas e seres, é a relativização das referências a partir das quais 
se organizam os seres e o mundo. O sujeito empírico nesse processo 
é desintegrado, diluído, da mesma forma que aquilo que dá nome na 
linguagem torna-se mera forma vazia, estrutura carregada de potência 
significativa. O mundo convencionado se desordena e concede lugar 

8 DELEUZE, 
2009, p.289.

à construção de uma nova realidade, um novo espaço regido por uma 
lógica própria, a lógica do anticristo, segundo o próprio filósofo explica:

A ordem de Deus compreende todos estes elementos: a identidade 
de Deus como último fundamento, a identidade do mundo como 
meio ambiente, a identidade da pessoa como instância bem 
fundada, a identidade do corpo como base, enfim a identidade 
da linguagem como potência para designar todo o resto. (...) A 
morte de Deus significa essencialmente, provoca essencialmente, 
a dissolução do eu: o túmulo de Deus é também o túmulo do 
eu. E o dilema encontra talvez sua expressão mais aguda: a 
identidade do eu remete sempre à identidade de alguma coisa 
fora de nós; ora, “se é Deus, nossa identidade é pura graça, se é o 
mundo ambiente em que tudo começa e acaba pela designação, 
nossa identidade é apenas puro gracejo gramatical”.9

A afinidade da poesia de Herberto Helder com essa perspectiva 
deleuzeana está presente não somente de forma implícita na estética 
que caracteriza sua escrita, mas explícita em referências diretas a um 
Deus morto e a um idioma, língua e/ou gramática demoníacos. Em 
Poemacto, por exemplo, publicado em 1961, a imagem do ator, que pode 
ser lida como metáfora do poeta, remete àquele que se coloca como 
um destruidor da força divina: “Sorri assim o actor contra a face de 
Deus. / Ornamenta Deus com simplicidades silvestres. / O actor subtrai 
Deus de Deus, / e dá velocidade aos lugares áereos”;10  o poema “Selos”, 
de 1990, reporta a essa perspectiva ao propô-la como tema já em sua 
primeira estrofe: “eu falo o idioma demoníaco”;11  o livro A faca não corta 
o fogo, lançado em 2008, tem por texto de abertura um poema composto 
pelo único verso “até que Deus é destruído pelo extremo exercício da 
beleza”;12  sua obra Servidões, de 2013, promove um louvor à expressão 
nietzscheana: “não cantaram nunca nenhum poema celebrando a morte 
/ de Deus, / mas ele morreu algures num curto verso ou numa longa / 
linha rítmica”.13

9DELEUZE, 
2009, p.301.

10 HELDER, 
2004, p. 113.
  
11 HELDER, 
2004, p. 439.

12 HELDER, 
2009, p. 535.

13 HELDER, 

2013, p. 83.
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Diante do esfacelamento das referências consensuais, cabe ao leitor 
preencher os argumentos com inferências múltiplas, de modo que o 
racíocinio-leitura se desenvolve por cascastas disjuntivas, fluxos de 
sentido. Em alguns poemas de HH há um diálogo evidente com essa 
concepção apresentada, de modo que o poeta propõe uma espécie de 
jogo lúdico entre nomes e predicados que se chocam pelo deslocamento 
dos conceitos evocados e os argumentos, inicialmente destinados 
ao preenchimento que se dá por inferências lógicas e consensuais, 
se perdem no vazio de suas referências. O resultado é a dissolução 
do nome, do eu. A ordem divina é transgredida e o poema assume o 
“idioma demoníaco”, abrindo-se ao caos e ao infinito: “tudo morre o seu 
nome noutro nome”.14 

Uma compreensão da obra de HH a partir dessa perspectiva justifica, 
entre outros aspectos, a crítica que esse poeta realiza a Hugo Friedrich 
ao acusá-lo de confundir a realidade sensível com a realidade poética, 
ao denominar a realidade criada na poesia de poetas modernos, como 
Rimbaud, de “Irrealidade sensível”: “(...) a poesia [moderna] não se 
propõe criar uma realidade poética a partir da realidade comum, mas 
criar uma realidade independente que se baste a si mesma e seja, ela 
própria, uma finalidade”;15 “o mundo torna-se um facto novo no poema, 
por virtude do poema – uma realidade nova. (...) é registro e resultado 
dos poderes. (...) é o mundo transformado em poder de palavra”.16 

Nesse caso, o mundo herbertiano é um espaço em aberto, um lugar em 
que o nome perde a sua capacidade de designar para refletir-se e criar 
simulacros, exprimir força e intensidade, coligando-se a um número 
infinito de predicados em um movimento de intensidades que culmina 
na expansão do sentido.

É esse movimento de intensidades, a energia propulsora da poética de 
HH. Se se pode falar em uma lógica de sentido em relação à sua obra, 
este, de algum modo, relaciona-se ao estabelecimento da diferença no 
processo de desreferencialização da linguagem. O fluxo de imagens 
que se repetem em sua poética caracteriza-se por uma contínua 

14 HELDER, 
2004, p. 110.

15 HELDER, 
1999, p. 18.

16 HELDER, 
2001, p. 192.

ressignificação, de modo que: “cada intensidade quer a si mesma, 
intenciona-se a si mesma, volta-se sobre seus próprios rastros, repete-
se e imita-se através de todas as outras. É o movimento do sentido. 
Movimento a ser determinado como eterno retorno”.17

Nessas condições, a linguagem da poesia de HH revela-se a si mesma, 
de modo que o desaparecimento elocutório do sujeito provoca o 
surgimento daquilo que Michel Foucault (2011) denomina “ser da 
linguagem”, ou o “ser linguagem”, conceitos que remetem à crença de 
uma linguagem que se torna sujeito de sua criação, ao se voltar sobre si 
mesma e debruçar-se sobre aquilo que é próprio de sua essência: seu ser, 
como previsto por Manuel Frias Martins (1983) em Herberto Helder: um 
silêncio de bronze: “é a celebração da transcendência do ser da linguagem 
por onde a linguagem do ser encontra a sua derradeira natureza”.18 

Essa característica – o “ser da linguagem” – é apontada por Foucault, 
em As palavras e as coisas, como uma espécie de marco na literatura 
moderna, a qual rompe com “a arte (...) de nomear e (...) de captar esse 
nome, de encerrá-lo e encobri-lo por sua vez com outros nomes, que 
eram (...) seu signo segundo, sua figura, seu aparato retórico”  e remonta, 
“ao longo de todo o século XIX e até os nossos dias ainda – de Hölderlin 
a Mallarmé, a Antonin Artaud –[,] (...) assim da função representativa 
ou significante da linguagem àquele ser bruto esquecido desde o século 
XVI”.20 

Nesse processo, parece haver um deslocamento da vida própria do sujeito 
para a linguagem literária, de modo que esta se manifesta como um ser 
dotado de vida e de movimento. Em um estudo intitulado A experiência 
do fora, Tatiana Salem Levy (2003), na busca da compreensão de pontos 
de convergência entre aspectos teóricos desenvolvidos por Foucault, 
Blanchot e Deleuze, destaca o elo entre poesia e vida no pensamento 
deleuzeano, em releitura aos dois filósofos também supracitados: “Uma 
vida...” é a vida absoluta, que não pode ser atribuída a um sujeito nem 
a um objeto. Ela está em todos os lugares, atravessando tudo o que está 
no plano. E é justamente essa vida que atravessa a escrita, que atravessa 

17 HELDER, 
2013, p. 83.

18 MARTINS, 
1983, p. 43.

19 FOUCAULT, 
2011, p. 60.

20 FOUCAULT, 
2011, p. 60.
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o ato de criar, que potencializa e o faz real. “Escrever é um caso de devir, 
sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer 
matéria visível ou vivida. É um processo, ou seja, uma passagem de 
Vida que atravessa o vivível e o vivido”.21 

Essa relação intrínseca entre o ser poético e a vida justifica a observação 
de Deleuze sobre aquilo que ele denomina “pantomima do corpo” em seu 
estudo sobre Klossowski. Neste, a noção de vida é manifesta, sobretudo, a 
partir da evocação de um corpo que emana do movimento da linguagem, 
como destaca: 

Se a linguagem imita os corpos, não o faz pela onomatopeia, 
mas pela flexão. E se os corpos imitam a linguagem, não o é 
pelos órgãos, mas pelas flexões. Assim, há toda uma pantomima 
interior à linguagem, como há um discurso, uma narrativa 
interior ao corpo (...). São as palavras que tomam uma atitude, 
não os corpos. (...) Na flexão há esta dupla “transgressão” de 
que fala Klossowski: da linguagem pela carne e da carne pela 
linguagem. Ele soube tirar daí um estilo, uma mimética, ao 
mesmo tempo uma língua e um corpo particulares.22

Nesses termos, a partir de uma linguagem movente e dotada de potência 
criadora, a poesia de Herberto Helder assume a condição de protagonista 
na poética desse escritor. Isto é, de um personagem que se insere em um 
mundo que lhe pertence e em um tempo que lhe é próprio. E como 
convém, sendo o maior referente, manifesta o pensamento que respeita 
a si mesma e à sua realidade, como salienta o estudioso Manuel Gusmão 
(2010), em análise à poesia de HH: 

Por aí, ‘o poema’ mais que o tema de um discurso é uma 
‘personagem’ ou uma figura indissociável do movimento do 
mundo verbal em que se inscreve, e que é assim dotada da 
mesma opacidade luminosa que caracteriza as outras figuras 
que formam a “população” desse mundo.23 

21 LEVY, 2003, 
p. 100-101.

22 DELEUZE, 
2009, p. 295.

Justifica-se, nesse caso, a importância de se considerar o metatexto na 
poesia de HH não apenas em seu aspecto formal, mas como força vital 
dos poemas herbertianos, já que toda a organicidade e a vida destes 
têm por origem um tratamento particular com a palavra, o idioma, a 
língua, a gramática; pensamento que se manifesta de forma direta em 
textos poéticos de vários livros: “é essencial, que aprenda uma língua / 
respirada em cada furo que tem uma língua da natureza / das coisas –”; 
24 “uma língua analfabeta, plena, / fazia-se um inferno para obrigá-la a 
falar nessa língua? / (...) mas quem não queria criar uma língua dentro 
da própria língua?”.25 

A manifestação de um desejo de se criar uma língua desconhecida a 
partir de outra em uso coloca em evidência não apenas a ruptura com 
o universo humano, mas a sua consequente substituição, já que toda a 
realidade com aquilo que a integra – como tempo, espaço, sujeito, ação, 
entre outros – se alicerça na linguagem. Nesse caso, não existiria outra 
forma de expressão do pensamento, senão a da própria palavra, assim 
como da língua, do idioma, da gramática, do poema. 

O resultado dessa nova realidade alicerçada na potência de um idioma, 
língua, ou mesmo linguagem, que se manifesta como sujeito é o 
extermínio não apenas de um eu poético humano, mas da própria figura 
autoral e de tudo o que diz respeito ao seu universo, às suas verdades. 
Resta ao leitor, nesse caso, a alternativa de enveredar pelos caminhos de 
um novo idioma que começa por “língua nenhuma” por ser arbitrário às 
formas da linguagem humana: “porque eu, o mundo e a língua / somos 
um só / desentendimento”  e descortinar, pouco a pouco, as sutilezas 
e o poder encantatório do verbo que lhe apresenta a gênese da forma 
poética.

23 GUSMÃO, 
2010, p. 379.

24 HELDER, 
2004, p. 495.

25 HELDER, 
2009, p. 573
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As metáforas da pedra 
e do fogo em dois poemas 
de herberto helder

Felipe Diógenes 
Ramos Vieira
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais

Neste texto, procuramos discorrer sobre como as metáforas 
da pedra e do fogo são trabalhadas em dois poemas do poeta 
português contemporâneo Herberto Helder. De acordo com 
Norma Goldstein (1991), o poema e seus ritmos deve “ter alguma 
relação com a época que é produzido”.1 O primeiro poema em 
estudo, “Para o leitor ler de/vagar” está presente na obra Lugar de 
1962, portanto reflete temáticas dessa época como por exemplo, a 
pedra e a (des) construção. O segundo poema, sem título expresso, 
presente no livro A faca não corta o fogo versão de 2009 em Ofício 
cantante, reflete maior inconstância, características próprias do 
fogo. 

O poema “Para o leitor ler de/vagar” é composto por versos livres, 
ou seja, não possui métrica padronizada nem rimas regulares. Sua 
sonoridade é trabalhada pela aliteração e assonância como no 
seguinte trecho: “pedra pedríssima. Perdidíssima”. A assonância 
se dá com a vogal “i” enquanto a aliteração ocorre pela consoante 
“p” e depois pelas consoantes “d” e “r”. Percebe-se também uma 
valorização do fonema /p/ em relação com outro, /dr/. Em 
conjunto essas consoantes seguidas do exercício da repetição das 
mesmas podem sugerir uma imagem sonora semelhante a uma 
catraca, que pode funcionar como ferramenta de contenção.

Em seu nível morfo-sintático, o processo conhecido por 
cavalgamento ou enjambement, o “transbordamento sintático de 
um verso em outro” 2 pode ser percebido por todo o poema como, 
por exemplo, na sequência do trecho citado: “Perdidíssima/ da 

1 GOLDSTEIN, 
1991, p. 13.

2 MOISÉS, 
2004, p. 143.
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boca transacta. Fechado/ como uma.” No entanto, da mesma forma 
que Herberto Helder cria uma fluidez ao final de muitos versos pelo 
enjambement, ele desconstrói o ritmo pela marcação do que representa 
a interrupção extrema da voz, o ponto final. Essa marcação ocorre em 
momentos inusitados, agramaticais se pensarmos em normatização, 
sugerindo, portanto, a possibilidade de uma regência que corrobora a 
imagem da catraca.

Símile e metáfora aparecem semanticamente conjugadas de forma que 
ocorra uma transição de uma figura para outra, respectivamente, como 
mostram os seguintes versos da segunda estrofe: 

Sou fechado como uma pedra pedríssima. Perdidíssima
da boca transacta. Fechado
como uma. Pedra sem orelhas. Pedra una
reduzida a. Pedra.

Para refletir sobre como a metáfora da pedra emerge nesses versos da 
segunda estrofe, é necessário expor os três primeiros versos da primeira 
estrofe: 

Volto minha existência derredor para. O Leitor. As mãos
espalmadas. As costas
das. Mãos. Leitor: eu sou lento.

A existência a que pode se referir o sujeito é uma “candeia tão baixa-
viva”, que parece representar a voz do próprio sujeito do poema. Isto 
se dá de forma lenta exatamente porque o sujeito se apresenta “lento 
numa luminos-/idade como em meio de ilusão.” A similitude parece 
ser articulada, inicialmente, para criar uma relação do sujeito com o 
leitor e depois estabelecer a relação de si mesmo, sujeito, nesse mundo 
particular, deslizando de uma relação similar para tornar-se, de fato, 
pedra metaforizada, absoluta ou translúcida pedra.

Segundo Maria Estela Guedes (1979), Herberto Helder experimenta 

3 LEPECKI 
apud  GUEDES, 
1979, p. 18. 

o “poema-corpo” 3. A respeito disso, pode-se pensar que a voz (vozes 
ou corpo) desse poema se constrói ao longo do processo de leitura. 
Para tanto, é preciso lembrar que o leitor representa uma figura que, 
desde o título, é intimada ao exercício ativo de uma leitura “de/vagar”, 
processo em que o sujeito convoca o leitor ao palco e que condiz com 
o conceito de “narratário” de Antoine Compagnon (1999). Aceitando 
que ele aja, segundo Guedes, como uma “pedra no jogo” 4, quer seja 
safira ou turquesa, o poema de Herberto Helder mostra a espera doce 
das pedras que vão contra o paradoxal e “hermético movimento do 
mundo”. A construção do corpo do poema-pedra dada pelo narratário-
pedra é uma relação que também causa desconstrução, por ser feita de 
maneira lenta, morosa e repetitiva. O ritmo é marcado não só pelas 
aliterações e assonâncias, mas se estabelece também pela ruptura da 
sintaxe que Helder promove ao optar por colocar um ponto elidindo 
sujeito e objeto. Essa atitude esboça tentativa de parar o tempo, inicia 
uma nova ideia num mesmo verso e recomenda uma nova gramática. 
Outro aspecto desconstrutivo é dado pela repetição do significante 
“Deus”, cujo sujeito sugere que esse se move “Contra o movimento 
nocturno do. Poema devagar”. Por isso na penúltima estrofe temos 

uma morte exaltante de Deus. Auxiliado auxiliar. O 
espírito, a pedra. Do poema. 

A voz que se constrói torna-se de fato completa apenas após a morte da 
natureza absoluta de Deus, que se torna para ela relativa: ora auxiliado, 
ora auxiliar. Assim, o poema pronto “em livro que vai morrer depressa” 
pode se voltar para “o tempo leitor de um. Autor”. 

Percebe-se que o exercício do belo, no primeiro poema estudado, se 
opõe à regência de um Deus absoluto. É nesse contexto temático que se 
inicia A faca não corta o fogo, ou seja, com a destruição de Deus pelo 
“extremo exercício da beleza”.5 Após a desconstrução, presenciamos o 
possível nascimento do conhecimento. 

No segundo poema6 em estudo percebemos a exploração de algumas 

4 LEPECKI 
apud 
GUEDES, 
1979, p. 65. 

5 HELDER, 
2009, p. 535.

6 HELDER, 
2009, p. 535.
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figuras de efeito sonoro. Para exemplificar a aliteração e assonância 
podemos reler os três primeiros versos: 

Sobressalto,
ressalto de luz no bolso,
entre orvalho e fogo colhido de fresco na sua árvore.

Presenciamos a aliteração da consoante “f ” no terceiro verso em 
“fogo” e em “fresco” e também pela consoante “s” em “Sobressalto”; 
“ressalto”; “luz”; “fresco” e “sua”. A letra “s” apresenta-se em maior 
ou menor escala em todos os versos do poema, e é responsável por 
uma aceleração rítmica, sugerindo, a nosso ver, a imagem sonora de 
uma faísca. A assonância se dá, nesses versos, pelas vogais “a” e “o”.  
A aliteração ocorre também no quarto verso pela consoante “m”: “sem a 
mancha ainda da moda e do modo,”. Nos versos subsequentes, quinto e 
sexto, presenciamos a anáfora pela repetição do significante “queimava”. 

Quanto a seu nível morfossintático, lemos um poema que é composto 
por oito versos livres, sendo que todos, exceto o último, pausam ao final 
da linha, transbordando sintaticamente. A ausência de título nos leva a 
associá-lo ao poema anterior e ao subsequente, lembrando também que 
todos os poemas desse livro não possuem título.

Para discutirmos o modo como a metáfora do fogo se apresenta é 
necessário retomar o terceiro verso: “entre orvalho e fogo colhido de 
fresco na sua árvore,”. O pronome possessivo da terceira pessoa do 
singular, “sua”, é de caráter reflexivo e por isso nos faz questionar a que 
árvore ele se refere, mas logo sabemos que se trata da árvore na qual 
o fogo é colhido. Uma possibilidade é a alusão ao mito de Prometeu, 
titã que, de acordo com a “Teogonia” 7, se apossa de “uma faísca do 
fogo celeste”, tornando-o acessível à humanidade. A faísca roubada por 
Prometeu metaforiza a razão, a inteligência e a capacidade de criação, 
e por esta razão podemos sugerir que o “fogo colhido de fresco” no 
poema de Helder age como faísca que “cria com o corpo” a “própria 
gramática8 ”.9 

7 SOUZA, 
1992, p. 111.

8 Citação que 
nos remete 
tanto ao poema 
de Herberto 
Helder quanto 
à leitura de 
Rosa Maria 
Martelo em sua 
obra A Forma 
Informe. 

9 HELDER, 
2009, p. 565.

Percebemos que nos dois poemas o ritmo é explorado de forma 
exaustiva. Porém, enquanto em “Para o leitor ler/devagar” o ritmo é 
moderado, no segundo acelera progressivamente e sugere, pela falta 
de título, a necessidade de conectá-lo aos outros poemas do livro. 
Em relação aos demais aspectos morfo-sintáticos, o primeiro é um 
poema longo e há o acento gráfico (ponto final) que rompe a norma 
gramatical da língua portuguesa. Já o outro é um poema mais curto, 
com oito versos separados por vírgulas, exceto o último. 

Em relação ao nível léxico-semântico, percebemos no primeiro um 
sujeito pedra, pedríssima, perdidíssima e enigmático em relação 
ao tempo ou ao “narratário”10. No segundo temos um sujeito quase 
impessoal, inconstante e que escapa em sonoridade, forma, tempo e 
sentido, assim como o fogo. Afinal, de acordo com João Cabral de Melo 
Neto, escrever se tornou “atividade intransitiva”, por isso o poeta “atira 
a flecha de seu poema sem direção definida, com a obscura esperança 
de que uma caça qualquer aconteça achar-se na sua trajetória”.11 A tese 
de Cabral foi apresentada em 1954, portanto é admissível relacioná-la 
ao contexto da pedra e fogo herbertianos, a esse processo intransitivo 
em que o poeta realiza e solicita a companhia do leitor enquanto pedra 
que se fecha morosamente, e fogo que se abre aceleradamente.

10Ver o 
conceito de 
“narratário”, 
de Antoine 
Compagnon  
(1999). 

11 NETO, 
1999, p.768.
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Cenas de escrita em 
servidões, de herberto helder
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Antes de começarmos o estudo das cenas de escrita na poética de 
Herberto Helder, mais propriamente do penúltimo livro lançado 
pelo poeta português, Servidões, de 2013, é preciso deixar claro o 
conceito que norteará a nossa pesquisa. Empregado pela primeira 
vez pela professora da Universidade do Porto, Rosa Maria Martelo, 
em seu livro A forma informe, em 2008, essa expressão pode nos 
parecer nova, mas a ideia que se encontra por detrás, nem tanto. 

A presença de espaços, lugares e horários do dia em poemas é 
recorrente, pode fazer muita diferença e até guiar a análise que 
se faz dos textos poéticos. Com isso, Martelo começa o capítulo 
destinado às cenas de escrita mostrando como os espaços são 
utilizados nas poéticas de diversos poetas portugueses modernos e 
contemporâneos, como Mário de Sá Carneiro, Carlos de Oliveira, 
Mário Cesariny, Ana Luísa Amaral, Herberto Helder, entre 
outros. 

[...] ora diurnas, ora nocturnas, as cenas de escrita nunca 
são inocentes. Muito pelo contrário, elas indicam sempre 
uma poética e também uma ética de escrita. Com efeito, 
a questão de onde e como se escreve não é inócua nem 
destituída de sentido, sobretudo quando o acto de escrita é 
tematizado num poema.1 

Para ilustrar tal afirmativa, podemos lançar mão de alguns 
versos do poema “Cinco horas”, de Mário de Sá-Carneiro, que 
diz, sobre a mesa do café: “Sobre ela posso escrever / Os meus 

1 MARTELO, 
2008, p. 323.
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versos prateados / Com a estranheza dos criados / Que me olham sem 
perceber”.2 Já Cesariny utiliza a poesia como pretexto para conseguir 
um passeio ou uma conversa com um amigo, como deixa claro em uma 
entrevista concedida a Miguel Gonçalves Mendes, quando diz:

(...) nunca escrevi um poema em casa, sabes, escrevia no café. 
E esses cafés,sssst.
(...)
Para escrever era pela rua ou no café. Depois aparecia um 
amigo - por que apareciam muitos, não era só eu que era o 
vadio, mandava-se o poema passear e íamos para a conversa.3

Entretanto, o texto de Martelo muda de tom quando analisa a cena 
de escrita na poética herbertiana. Nesse caso, a autora escolheu 
propositalmente um poema em que o conceito está relacionado ao 
espaço, como aconteceu anteriormente, mas também pode ser feita 
uma reflexão que vai além, pois, agora, “o poeta trabalha aqui como um 
médium, canalizando uma força criativa que o excede e trespassa, e que 
o entrega à morte para poder materializar-se em um poema”.4 

É possível confirmar tal afirmativa quando pensamos no texto poético a 
seguir, publicado em A faca não corta o fogo:

bic cristal preta doendo nas falangetas
papel sobre a mesa
a luz que vibra por cima, por baixo
a cadeira elétrica que vibra,
e é isto:
electrocutado, luz sacudida no cabelo,
a beleza no corpo no centro da beleza do mundo:
pontos de ouro nas frutas,
frutas na luz escarpada,
clarões florais atrás de paredões de água,
água guardada no meio das fornalhas
- isto que, sentado eu na minha cadeira elétrica,

2 CARNEIRO 
apud 
MARTELO, 
2008, p. 324.

3 MENDES 
apud 
MARTELO, 
2008, p. 328.

4 MARTELO, 

2008, p. 328.

entra a corrente por mim dentro e abala-me,
e com perícia artífice deixa no papel
o nexo estilístico entre
o terso, vívido, caótico e doce:
e o escrito, o carbonífero, o extinto,
o corpo. 5 

Nota-se, então, que escrever dói. Escrever, para este poeta, não pode 
ser e nem é uma atividade transcendente, desenvolvida com delicadeza. 
Muito pelo contrário: é algo sofrível, que o machuca e deixa feridas. 
A imagem da cadeira elétrica é muito bem colocada como símile da 
tradicional cadeira de uma escrivaninha ou mesa onde o poeta se senta 
para esperar pela inspiração que possibilitará o desenvolvimento do 
processo criativo, neste caso, a escrita.

Além disso, a luz que ilumina este poeta não pode ser considerada algo 
angelical, como uma auréola ou dádiva divina, mas uma luz que também 
vem de baixo. E o que vem de baixo vem da terra, do humano, do húmus, 
do mortal. Portanto, este é um poema que nos apresenta a escrita como 
uma negação da inspiração romântica que vem do nada, do inconsciente 
ou do acaso.

Assim sendo, depois de contextualizar o conceito, podemos investigar 
a maneira como a cena de escrita se faz presente em alguns poemas da 
obra pretendida, Servidões, lançada pela editora Assírio & Alvim em 
2013. Veja-se o segundo poema do livro em questão:

saio hoje ao mundo,
cordão de sangue à volta do pescoço,
e tão sôfrego e delicado e furioso,
de um lado e de outro para sempre num sufôco,
iminente para sempre. 6

Esses versos sugerem a ideia do poeta que nasce a cada poema, e, 
consequentemente, enuncia-se a partir de uma poesia sempre inaugural. 

5 HELDER,  
2009, p. 607-608.

6 HELDER, 
2013, p. 20.
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Assim, Helder nos coloca em uma situação de leitor que é instigado 
constantemente, já que a cada poema estamos expostos a um novo 
mundo; da mesma forma, os símbolos, que acreditamos poder aproveitar 
ou reutilizar se já lidos em outros textos do mesmo autor, podem tomar 
um significado completamente diferente ou até mesmo se contrapor a 
eles mesmos.

Essa é uma ideia desenvolvida também por Hugo Friedrich (1978). 
Segundo o teórico, “a poesia não quer mais ser medida em base ao que 
comumente se chama realidade” 7 e sim na realidade do mundo criado 
dentro da obra. O intenso experimento com a linguagem faz parte disso 
e é desenvolvido, por excelência, por Helder, desde sempre em sua obra. 
Sobre isso, Martelo acrescenta: “faz parte da dimensão meta-reflexiva 
da poesia de tradição moderna a apropriação das cenas de escrita como 
um dos tópicos através dos quais a poesia se dobra sobre si mesma e a si 
mesma se mostra, pensa e analisa”.8

Portanto, o mundo que é proposto ao leitor a cada poema possui uma 
linguagem própria que “convida o leitor a realizar sobre as próprias 
palavras a compreensão do que se passa neste mundo, e cuja única 
realidade é ser objeto de uma narrativa”. 9

Percebe-se, então, que há níveis de diferenciação das cenas de escrita 
na poesia herbertiana. Entretanto, concentraremos nossos esforços 
naquelas nas quais percebemos a tentativa do poeta em expor alguma 
revelação sobre como se escreve, ou como se apresenta o sujeito no 
momento da criação poética. Como exemplo, há o poema:

do tamanho da mão faço-lhes o poema da minha vida,
agudo e espesso,
pois aproveitou do que seria mênstruo,
e crepita agora,
o poema das mães conjuntas, quando, ainda analfabetos,
procuramos as putas futuras,
e estremecemos às vezes de sacra folia,

7 FRIEDRICH, 
1978, p. 16. 

8 MARTELO, 
2008, p. 323.

9 BLANCHOT, 
1997, p.80.

traçados entre as coxas,
debaixo das bocas habilíssimas,
límpidos, loucos,
e são linhas sem tropeço, de osso, nervo, sangue, sopro
¿e qual a matéria, e a razão, e a coesão, a força interna do 
capítulo do assombro?
dansl ’ivresse,
e então penso: isto é assim:
da exacerbada cantiga das mães a gente tem
o movimento que imita a terra com seus elementos,
seus ministérios do tempo, a aguarrás,
o sal grosso, a tinta das rosas
- e é tudo quanto se pode aprender até que a noite
venha e desfaça 
a noite amarga.10

Neste poema, a ideia da poesia que não se apresenta como grandiosa é a 
primeira coisa que nos é comunicada. Por meio do verso “do tamanho da 
mão faço-lhes o poema da minha vida’’, percebemos que o poema só vai 
até onde a mão alcança. E como a mão é uma parte do corpo humano 
e o homem é um ser bastante limitado, cheio de dependências externas 
para sobreviver, um texto poético também não seria algo infinito ou 
perfeito.

O que seria mênstruo? Seriam, talvez, os materiais da poesia? Poderia ser 
algo que sobrou, algo aproveitado, mas que também pode se configurar 
como recurso de construção da linguagem poética. Nos versos “debaixo 
das bocas habilíssimas, límpidos, loucos, e são linhas sem tropeço, de 
osso, nervo, sangue, sopro”, fica clara a enumeração de elementos que 
nos remetem à sustentação da vida humana, mas o que os segue é o 
“sopro”, algo que poderia ser considerado como o símbolo, novamente, 
da inspiração romântica, o sopro divino. Contudo, talvez o que prevaleça 
seja a ideia de integrar a imagem do sopro a elementos da natureza 
humana. 10 HELDER, 

2013, p. 21. 
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“Dans l’ivresse”. Há, neste verso, um mundo de possibilidades de 
sentido, a começar pelo fato de estar em francês. A tradução seria algo 
como “embriaguez”. A referência a Charles Baudelaire, poeta francês do 
século XIX, parece-nos clara, principalmente, ao ao pequeno poema em 
prosa “Il faut toujours être ivre”:  

É preciso estar sempre embriagado. Eis aí tudo: é a única 
questão. Para não sentirdes o horrível fardo do Tempo que 
rompe os vossos ombros e vos inclina para o chão, é preciso 
embriagar-vos sem trégua.
Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, à vossa 
maneira. Mas embriagai-vos.
E se, alguma vez, nos degraus de um palácio, sobre a grama 
verde de um precipício, na solidão morna do vosso quarto, 
vós acordardes, a embriaguez já diminuída ou desaparecida, 
perguntai ao vento, à onda, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a 
tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que anda, a tudo que 
canta, a tudo que fala, perguntai que horas são; e o vento, a 
onda, a estrela, o pássaro, o relógio, responder-vos-ão: ‘É hora 
de embriagar-vos! Para não serdes os escravos martirizados do 
Tempo, embriagai-vos: embriagai-vos sem cessar! De vinho, 
de poesia ou de virtude, à vossa maneira’. 11

A analogia do tempo com a aguarrás nos parece clara e ao mesmo 
tempo inesperada. O tempo, inexorável, a aguarrás, corrosiva. São os 
dois elementos que consomem e fazem com que coisas desapareçam, 
quase sem deixar rastros, sem deixar memória. 

Podemos concluir, quando pensamos na cena de escrita herbertiana que 
temos presente uma arte poética sem transcendência.

11 BAUDELAIRE, 
2006, p. 27.

Vozes comunicantes em hh: 
uma breve análise de duas 
cantigas de amigo

Mariana 
Ferreira Pinto
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais

 As cantigas são consideradas a primeira forma de 
literatura em língua portuguesa e foram produzidas durante 
aproximadamente 150 anos, do início do século XII até meados 
do século XIV. Escritas em galego-português, elas podem ser 
divididas em três grandes tipos: as cantigas de amor, as cantigas de 
amigo e as cantigas de escárnio e maldizer.

 Nota-se que Herberto Helder elegeu uma cantiga para 
dar título a sua antologia lançada em 1985: Edoi lelia doura - 
antologia das vozes comunicantes da poesia moderna portuguesa. 
Esse mesmo tipo literário também pode ser empregado para 
auxiliar a leitura do poema “belo belo é meu amado correndo pelas 
colinas como um cêrvo”. Portanto, nesse texto, o objetivo é articu-
lar a escolha do título da antologia ao poema de A faca não corta o 
fogo através da aproximação com as cantigas medievais portugue-
sas.

 É válido explicar, primeiramente, que a escolha de ler o 
poema como uma cantiga foi motivada pela voz feminina 
presente no texto poético. Claramente, trata-se de uma mulher 
declarando-se para seu amado, característica básica nas cantigas 
de amigo. Outras particularidades presentes no poema de Helder, 
que nos remetem diretamente às cantigas são a acentuação, o fato 
de a palavra “cêrvo” receber o acento característico do português 
medieval, o vocábulo “giolhos” (joelhos) utilizado na sua forma 
arcaica, o uso da expressão “manselinho”, proveniente do  
galego-português e equivalente a mansamente, cuidadosamente. 
Iniciando  a  leitura  do  poema  é  possível  notar  que  a  opção  pela  
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manifestação literária mais antiga da literatura portuguesa não foi uma 
simples homenagem. A partir do verso dezesseis, deparamo-nos com um 
erotismo fortemente explícito, que seguirá por todo o texto poético:

e eu estou deitada, e levanto de minha cama, e você vem 
avançando, 
e sobe da noite como uma coluna de ar ou uma ressaca de água, 
e rompe por minha casa, e me ata de boca e sexo, 
tu de pé eu de giolhos te tomo em minha boca
tua boca obscura
e teu pênis arrojado, e lhe mordo manselinho, 
e depois lhe devoro 1 

A partir desse momento, a voz feminina passa a descrever o ato sexual 
de uma maneira vigorosa, agressiva. Ainda que haja certa mescla com a 
lírica amorosa, o poema, como cantiga de amigo, adquire outro tom. Isso 
se dá porque Herberto Helder subverte o modelo eleito: enquanto na 
forma tradicional da cantiga se configura um amor idealizado, em “belo 
belo é meu amado correndo pelas colinas como um cêrvo” o sentimento 
amoroso é calorosamente consumado, erotizado, como vemos abaixo:

sim me come de meu cabelo até o mais raso, no chão do mundo, 
e com teus braços terríveis me cruza toda, que ainda me está 
doendo do peso de seu beijo 
na risca rosa no meio de virilha até virilha, e entra em mim 
e que as coxas me estremeçam, te mete inteiro 2

É relevante ressaltar que as alusões à tradição literária portuguesa não 
estão presentes somente na construção de poesia-cantiga e no uso de 
palavras e da acentuação típica da época medieval. No final do texto, 
ainda é possível encontrar uma breve remissão ao poema “Transforma-se 
o amador na coisa amada”, de Camões:“¡ oh noche, que juntasse amada 
com amado, amada en la amada transformado!” 3

Sabe-se que a poética de Helder e as cantigas medievais portuguesas 
estão separadas por centenas de anos. Em A faca não corta o fogo é 

1 HELDER, 
2008, p. 547. 

2 HELDER, 
2008, p.547.

3 HELDER, 
2008, p.547.

possível encontrar outras referências sutis à língua galego-portuguesa, 
mas não é algo que chega a ser marcante no livro – nem nos interessa, 
no momento, levantar hipóteses que justifiquem a escolha da remissão à 
língua galego-portuguesa. 

Em 1985, Helder lançou uma antologia poética intitulada Edoi 
lelia doura - antologia das vozes comunicantes da poesia moderna 
portuguesa. O primeiro poeta português escolhido é Gomes Leal, 
nascido em Lisboa no ano de 1848, e o último poeta apresentado é 
António Gancho, que nasceu em meados de 1940. São quase duzentos 
anos de poetas reunidos. 

O que mais chama a atenção na obra, além da diversidade e do cuidado 
na escolha dos poetas, é o nome: Edoi Lelia Doura. Após a bela 
introdução escrita por Helder, somos apresentados ao que ele nomeou 
como “Cantiga d’amigo”. Aqui, um pequeno trecho: “Eu velida non 
dormia, Lélia doura, e meu amigo venia, edoi lelia doura”.4 Essa cantiga, 
datada do século XIII, foi escrita por Pedro Eanes Solaz. Contudo, 
não é possível encontrar muitas informações sobre ele, apenas letras de 
algumas cantigas. 

Para entender a relação entre os autores e tentar estabelecer uma ligação 
entre a cantiga medieval “Eu velida non dormia” e o poema “belo belo 
é meu amado correndo pelas colinas como um cêrvo” é necessário ler 
a cantiga de Solaz fora da antologia de Helder, pois somente dessa 
maneira os pontos em comum entre os poetas e os textos ficam claros. 

O trecho escolhido pelo autor para nomear sua antologia “edoi lelia 
doura” é repetido quinze vezes durante toda a cantiga, basicamente 
depois de cada frase: “Eu velida non dormia, lelia doura, e meu amigo 
venia, edoi lelia doura.”5. Por muitos séculos a frase “edoi lelia doura” 
constituiu um mistério, um enigma. Nenhuma dessas palavras pertence 
ao galego-português. A adoção desse texto medieval por Helder em uma 
antologia que se intitula moderna é, possivelmente, mais um recurso de 
construção de referências de sua linguagem poética.

4 SOLAZ,
1985, p.9.

5 SOLAZ,
1985, p.9.
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Até os anos 1960 não havia nenhum estudo sobre “Eu velida non 
dormia”; atravessou seis séculos de história e tradição literária sem 
tradução. Em 1964, o primeiro estudo acadêmico sobre o texto foi 
realizado por Brian Dutton, inglês que dedicou sua carreira a estudar a 
história medieval da Espanha. O artigo “Lelia doura, edoy lelia doura, 
an arabic refrain in a thirteenth-century galician poem?” levanta a 
hipótese de que a frase “edoi lelia doura” é originária da língua árabe. 
Em 1967, o pesquisador Firmino Crespo escreveu um artigo chamado 
Lelia doura ou o Estranho Refrão de uma Cantiga Trovadoresca”. As 
traduções mais aceitas para a enigmática frase são: “e a noite roda” e “a 
noite longa”. Ambas se enquadram perfeitamente na voz feminina do 
texto que, logo na primeira frase, afirma não dormir.

Essa tradução finalmente permitiu a compreensão da cantiga, mas de 
modo limitado: a frase em árabe, juntamente com as bruscas alterações 
nas estrofes cinco e seis da cantiga, introduzem um sentido diferente 
na voz da donzela e esse fato continua a confundir e dificultar a 
compreensão. Não se sabe se a cantiga realmente é uma Cantiga de 
Amigo ou uma lamentação pelo amado morto:

Muito desejei amigo,
lelia doura,
que vos tevesse comigo,
edoi lelia doura.

Muito desejei amado,
lelia doura,
que vos tevesse a meu lado
edoi lelia doura 6

Sabendo de todos os enigmas e peculiaridades que envolvem 
especificamente essa cantiga, é difícil acreditar que a escolha de Herberto 
Helder tenha sido apenas uma homenagem aos trovadores 
e à história da literatura portuguesa.

6 SOLAZ,
1985, p.9.

 
“Eu velida non dormia” e “belo belo é meu amado correndo pelas colinas 
como um cêrvo” são dois textos que se comunicam de maneira profunda. 
Em uma primeira leitura, o poema de Helder pode ser confundido com 
um simples resgate da tradição trovadoresca, porém, ao admitir que as 
referências do autor sejam muito maiores, a leitura torna-se mais densa.

Os poetas, cada um à sua maneira e, principalmente, cada um utilizando 
os recursos correspondentes ao tempo em que seus textos foram escritos, 
conseguem levar a subversão linguística e poética para outro nível. 
Solaz foi além do galego-português para compor sua cantiga e continua 
intrigando os leitores ao longo de séculos.

Tantos pontos em comum nos levam a crer que a escolha de Helder foi 
motivada não apenas pelo apelo que a leitura de um refrão enigmático 
de um texto poético gera em um grande escritor. O que Solaz queria 
nos dizer e propor com sua cantiga há muito  foi perdido e as intenções 
que motivam a escrita poética de Helder tampouco são mensuráveis. A 
leitura de ambos os textos não nos leva a certezas, apenas a construções 
de sentidos, que foi o que tentamos realizar neste estudo.  
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“A poesia também pode ser 
isso”: cenas de escrita em 
os selos, de herberto helder

Moisés Paim
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais

O ato de escrever, enquanto cerne do poema, pode revelar muito 
sobre as intenções do sujeito lírico, e é sob tal prisma que comentarei 
o Poema IX de Os selos, de Herberto Helder, com o principal 
objetivo de revelar que da cena de escrita é possível depreender-se 
uma ética, respectiva à coerência do autor com o seu tempo, em 
linhas muito gerais de estilo e conteúdo, e uma poética, condizente 
aos contornos mais específicos que caracterizam a poesia do autor, 
tornando-a identificável e, em certa medida, particular. Para tanto, 
resgato um trecho de “Cenas de escrita (alguns exemplos)”, de 
Rosa Maria Martelo (2010):

São muitas as representações do acto de escrita na poesia 
portuguesa moderna e contemporânea. Ora associada 
a espaços privados e fechados, como a casa ou o quarto, 
ora situadas em espaços abertos e públicos, como o café, a 
taberna ou mesmo a rua, ora diurnas, ora nocturnas, as 
cenas de escrita nunca são inocentes. Muito pelo contrário, 
elas indicam sempre uma poética e também uma ética da 
escrita. Com efeito, a questão de onde e como se escreve 
não é inócua nem destituída de sentido, sobretudo quando 
o acto de escrita é tematizado num poema. Faz parte da 
dimensão meta-reflexiva da poesia de tradição moderna 
a apropriação das cenas de escrita como um dos tópicos 
através dos quais a poesia se dobra sobre si mesma e a si 
mesma se mostra, pensa e analisa[...]Quando um poema 
se transforma em cena de escrita, o que nos é dado ver é 
sempre a poética que lhe está subjacente, numa situação 
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que lhe dá corpo, espessura e concreção – naquele mesmo sentido 
em que, como faz notar Patrice Pavis, hoje, a cenografia se 
apresenta como um dispositivo que tem em vista iluminar 
o texto, figurar uma situação de enunciação, estabelecendo 
intercâmbio entre um espaço e um texto 1

No entanto, a tendência obscura da poesia de Herberto Helder nos 
força a problematizar essa perspectiva de Martelo, devido à objetividade 
da autora ao propor que identifiquemos onde, quando, quem e como se 
escreve. Tais componentes da cena de escrita naturalmente devem 
saltar aos olhos do leitor, mas o fato é que este pode encontrar grandes 
dificuldades no contato com a poesia herbertiana. Portanto, para 
esclarecer que essa obscuridade não inibe a articulação com o texto de 
Martelo, apresento um trecho de Hugo Friedrich, que abre o capítulo 
primeiro da “Estrutura da lírica moderna: da metade do século XIX a 
meados do século XX”:

A lírica européia do século XX não é de fácil acesso. Fala de 
maneira enigmática e obscura. Mas é de uma produtividade 
surpreendente. A obra dos líricos alemães, do Rilke dos últimos 
tempos e de Trakl e G. Benn, dos franceses, de Apollinaire a 
Saint-John Perse, dos espanhóis, de García Lorca a Guillén, 
dos italianos, de Palazzeschi a Ungaretti, dos anglo-saxônicos, 
de Yeats a T.S. Eliot, não pode mais ser colocada em dúvida 
quanto à sua significação. Esta obra mostra que a força de 
expressão da lírica, na situação espiritual do presente, não é 
inferior à força de expressão da filosofia, do romance, do teatro, 
da pintura e da música.
Com estes poetas, o leitor passa por uma experiência que o 
conduz – também ainda antes que se perceba disto − muito 
próximo à característica essencial de tal lírica. Sua obscuridade 
o fascina, na mesma medida em que o desconcerta. A magia de 
sua palavra e seu sentido de mistério agem profundamente, 
embora a compreensão permaneça desorientada. “A poesia pode 
comunicar-se, ainda antes de ser compreendida”, observou T.S. 

1 MARTELO, 
2010, p. 323.

Eliot em seus ensaios. Esta junção de incompreensibilidade 
e de fascinação pode ser chamada dissonância, pois gera uma 
tensão que tende mais à inquietude que à serenidade. A tensão 
dissonante é um objetivo das artes modernas em geral”. 2

Se vincularmos Herberto Helder à discussão proposta por Friedrich 
(e nada mais justo, pois o poeta estreou logo na segunda metade do 
século XX, em 1958, com O amor em visita), entenderemos que a 
suposta incompreensibilidade desse poeta português é típica de seu 
contexto, reafirmando a ideia da ética de escrita proposta por Martelo. 
Claro, Helder não se resume, de modo algum, à perspectiva do trecho 
acima; a minha intenção, aqui, é ressaltar o fato de que os contornos que 
compõem a cena grafada estarem mais diluídos na poesia herbertiana
é justamente um ponto que reforça a pertinência de minha proposta, 
quanto à postura do poeta ante o seu contexto. Vale resgatar uma frase 
do conto “Poeta obscuro”, de Os passos em volta: “Meu Deus, faz com que 
eu seja sempre um poeta obscuro”. 

Passemos ao “Poema IX”, de Os selos: “A poesia também pode ser isso.” 3 

Logo no verso inaugural, é possível identificar um sujeito lírico sem a 
pretensão de dar à poesia uma única definição, posicionando-se frente a 
uma escrita com potencial enorme de sentidos, que se compõe de várias 
definições. Adiante, a ideia de poesia segue seu fluxo de construção:

A dor com que não durmo lavrado completamente
Íngremes laborações dos aerólitos – e então um pingo de ouro 
nos recessos do cérebro. Que fosse a aparição contínua.4 

Observa-se um sujeito lírico consciente com o ato da escrita, que a toma 
como labuta, e que marca severamente a consciência de quem a escreve. 
A inspiração é uma força destruidora e dolorosa, mas que sempre 
deixa uma herança rica: a palavra poética, fundida ao próprio texto. 
Além disso, vale destacar o oxímoro contido em “aparição contínua”, 
evidenciando as duas facetas dessa mesma inspiração: o fato de ela 

2 FRIEDRICH, 
1978, p. 15.

3 HELDER,
2006, p. 457.
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chegar subitamente, mas de forma constante. Essa ideia de fluxo nos leva 
a uma forte característica do autor: o poema contínuo, como se toda a sua 
obra integrasse um único corpo textual. A seguir, uma outra abordagem 
desse sujeito lírico:

Pode ser o inventário do
Sono pode
No casulo desdobrado quando a seda. 4

O “inventário do sono”, em aproximação ao sonho, é um elemento 
essencial da estética surrealista, e é inegável a influência desta na poesia 
de Herberto Helder. A ideia do casulo desdobrado sugere “nascimento”, 
e neste sentido pode-se pensar que a fonte dessa inspiração poética, 
devastadora, é interna, tal qual está no Poema I de “O poema”, de A 
colher na boca: “Um poema cresce inseguramente na confusão da carne”. 
Por fim, a imagem da “seda” corrobora o alto valor desta poesia, devido 
a sua conotação de riqueza, poder, em associação ao “pingo de ouro nos 
recessos do cérebro”. Passemos agora para uma outra dimensão desta 
escrita:

E a faixa ao pescoço a boca por cima: o canto                                    

Estrangula-me, canto jubilante, a noite    

Transforma-se.5 

É notório o poder de encantamento da poesia herbertiana. A 
expressividade de seus versos livres tem uma incrível força arrebatadora, 
uma musicalidade enigmática, obscura. O canto é um elemento 
essencial de sua poesia, e isso está nitidamente colocado no “Poema I”,   
de Poemacto: “Deito-me, levanto-me, penso que é enorme cantar”. No 
ponto central desta discussão, porém, o canto é tratado através de um 
engenhoso oxímoro: é negro, sufocante, estrangula quem canta; ao passo 
que é “jubilante” e tem um poder transformador. Continuemos:

Estou às vezes nos quartos contíguos pelos canos: 
Gás, água

4 O asterisco 
será  usado para 
sinalizar que 
o verso livre 
não se inicia 
neste momento. 
Esta separação 
elaborada por 
mim tem o único 
objetivo de mel-
hor organizar a 
leitura proposta.

5 HELDER, 
2006, p.457.

Violenta. E os objectos ligados pelo coração à corrente eléctrica,
Em cada um seu halo
Prato garfo copo. 
Depois a corrente aumenta depois o coração 
Aumenta
Depois cada objecto aumenta abrasado: é um coração
Apenas que
Quando se tocam os perigos de morte. 
Garfo selvagem copo todo 
Iluminado6

O uso da primeira pessoa do singular marca, nesses versos, que há uma 
evidente postura do sujeito lírico em relação ao ambiente em que se 
escreve. Podemos perceber que esse sujeito se integra ao que está a sua 
volta, como se todos os objetos fizessem parte de seu transe e sua própria 
essência vivesse em cada objeto que o compõe. Essa conexão entre o 
poeta e o espaço físico está carregada de energia, iluminação, como se 
o próprio sujeito, antes de dedicar-se à palavra, conseguisse perceber 
e captar uma aura das imagens que observa. Enfim, é um movimento 
duplo em que o poeta absorve o quarto onde escreve e ao mesmo tempo 
integra esse ambiente, “Porque tudo canta e cantar é enorme”, como está 
colocado no Poema I, de Poemacto. Vejamos outra abordagem acerca 
dessa dimensão poética:

Que se coma o idioma bárbaro, palpitação da lêveda Substân-
cia dos vocábulos:
No prato. Eu devoro. Às vezes electrocutado, uma ígnea linha 
escrita
Para dizer o abastecimento de estrelas
Em cal escaldando, da poesia. 7

Há a aproximação da escrita ao ato de comer e, consequentemente, à 
antropofagia. A poesia é um sustento para o ser, e o poeta a devora. Não 
só come: devora. Para além dessa associação, esse sujeito lírico vale-se da 
força inspiradora, proveniente de seu próprio ser e de sua conexão com 

6HELDER, 
2006, p.457

7HELDER, 
2006, p.457.
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o espaço físico de que faz parte, para entrar no coração das palavras e 
recriar no poema a forma como concebe o mundo. Avancemos:

Alguém sai para jardins miraculosos com o espelho
Arqueado onde se apóiam as luzes magnificando
Através. Aos pedaços faiscantes do ar chamam:
As imagens; ardem nos paus
De flora; visitam-nas besouros no meio de alimento
E morte. 8

Interessante como a primeira pessoa do singular foi substituída por 
um pronome indefinido, obscurecendo ainda mais a perspectiva 
desse sujeito que escreve e canta. O foco, nesse trecho, se volta para 
a experiência do poeta: sua atitude de colher no mundo as imagens 
que podem ser matéria de poesia. A imagem dos jardins miraculosos 
sugere uma associação ao próprio Éden, poderoso lugar de virtudes, 
milagres, júbilo. Esse alguém, entretanto, sai a colher experiências com 
um espelho, encerrando, mais uma vez, uma tensão: ora, o espelho é 
justamente a representação fiel daquilo que está captado, mas, nesse 
caso, funde-se ao alimento, questão discutida anteriormente, e à morte, 
tema muito difundido na obra do autor. Vale resgatar um trecho 
interessante sobre a morte, no conto “Vida e obra de um poeta”, de Os 
passos em volta: “E é na morte de um poeta que se principia a ver que o 
mundo é eterno”; ou em Servidões: “um dia destes tenho o dia inteiro 
para morrer”.

Oh, a poesia
Brilhante se alguém acorda com 
a sua nuvem entre os braços com
Os seus raios o soberano,
Mas nenhum é mestre nenhum dos que têm o dom das madres
É mestre dos elementos – estivesse ele ainda em laço amargo,
Quente laço, em umbigo ou placenta
Ou sal, estivesse
Filho intratável: nunca seria mestre. 9

Se considerarmos a “madre” como “língua mãe”, e essa abordagem é 
pertinente para a leitura de muitos poemas (como em “Fonte”, do livro 
A colher na boca), o poeta seria uma espécie de filho da língua. Por 
sua vez, a imagem do “mestre dos elementos” está associada ao mestre 
da criação, um deus, visto que dominar os elementos pode significar 
dominar a criação. Desse modo, o sujeito lírico posiciona-se frente à 
poesia não como um mestre criador, mesmo que em contato muito 
próximo com tal poesia, através de um cordão umbilical que o une 
à linguagem, presente nesta cena de escrita como mãe. Reafirma-se 
que tal força poética tem um significado de esplendor para Herberto 
Helder, como discutido no início do poema. Sigamos a ordem de 
leitura do poema:

(...) Ninguém sabe:
sono e vigília e dentro e fora e alto e baixo; 
magia é um arrepio
canibal, um canto. E o canto doma os animais, acorda
Eurídice pelo coração. Amor, abre-me os feixes na testa com as 
unhas rútilas, esse 
Equipamento feroz; munificia-me: eu sei eu
perdi-me entre a realeza dos mortos eu sei que levaram o, diz-se: 
quotidiano
até ao
extraordinário: madres e os cordões irrigando os sacos

Porque tudo é canto de louvor na vida
Inspirada, tudo porque acaba na mesa: garfo e faca às faíscas
E a carne no prato. Devoro a minha língua; cintila ainda.
Lirismo antropofágico, visão, oh sucessivo. 10

Numa espécie de transe, esse sujeito nos faz crer que não é necessário 
desunir a dimensão de antropofagia e canto, pois o poeta as integra 
em uma poesia unívoca. Isso pode, de certo modo, evidenciar porque o 
poeta bebeu nas fontes clássicas, ao resgatar o mito de Orfeu e Eurídice. 

8 HELDER, 
2006, p.488.

9 HELDER, 
2006, p.488.

10 HELDER, 
2006, p.488.
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Ao mesmo tempo que confronta a tradição literária, traz para o poema 
a imagem de um aedo conhecido pela perfeição com que tocava sua 
lira, encantando homens e também animais. Essa verdadeira magia do 
canto choca-se com a voracidade de quem devora o próprio idioma; é 
justamente dessa tensão que se tem uma (e não única, vale ressaltar o 
que está posto no primeiro verso) ideia de poesia. Os últimos versos são 
os seguintes:

A poesia é um baptismo atónito, sim uma palavra
Surpreendida para cada coisa: nobreza, um supremo
Etc. 
Das vozes - 11

Reafirma-se o deslumbramento da poesia. A imagem do batismo pode 
sugerir: a inauguração de nomear, através do poema, as coisas do mundo, 
ou o próprio poeta que é tocado por essa força abrupta e delicada que é a 
inspiração, repentinamente. É interessante destacar a dimensão sagrada 
do batismo, pois em oposição à natureza solene desse ato ritualístico, 
mágico, está um modo atônito de fazê-lo. O “etc das vozes” corrobora a 
ideia do poema contínuo, e cantado; uma evidente proposta de Herberto 
Helder em relação a sua obra. 

A magia das cenas de escrita em Herberto Helder pode ser esta: um 
turbilhão de várias imagens que se fundem, encontrando-se numa 
espécie de cena multifacetada cujo poder imaginativo do sujeito lírico 
se faz pleno, cantante. Desse modo, nos resta considerar que essa 
perspectiva de leitura é apenas o ponto de partida para explorarmos as 
muitas possibilidades que as cenas de escrita, em HH, nos oferecem, 
devido ao complexo direcionamento do próprio poema para alguma 
ética e poética do autor. É uma proposta desafiadora e, naturalmente, 
prazerosa.

“e o sopro unido vem à 
volta”: reflexões sobre o ato 
da criação em um poema de 
servidões, de herberto helder

Patrícia 
Resende Pereira
Universidade 
Federal de Minas 
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“e adormeces e acordas,
e a espera enche os dias,

e quebram-se o ar e a água”
(Herberto Helder)

Herberto Helder é conhecido pela criação, dentro de sua poesia, 
de um mundo próprio. Sabe-se que dentre as características de sua 
poética, inclusive, está a proposta de invenção de uma língua só 
sua. Quando voltamos a nossa atenção para o poema “que floresce 
uma só vez na vida, agaué!”, objeto de estudo deste texto, notamos 
que Helder recria, ou cria, o mundo diante dos olhos do leitor, 
especialmente em razão das referências ao livro do Gênesis, da 
Bíblia, e à mitologia grega. Portanto, o propósito deste trabalho 
é investigar a maneira como o ato de criação se faz presente no 
referido poema, publicado em Servidões, livro de 2013.

Assim, destaca-se que logo no começo do poema há uma referência 
ao processo de criação, tendo como ponto de partida a palavra 
“agaué”, que atua quase como interjeição no primeiro verso: “que 
floresce uma só vez na vida, agaué!”.1 Conforme Rosa Maria 
Martelo (2013), em texto publicado no portal português Público, 
na seção de cultura, agaué significa “notável” ou “admirável” em 
grego. A palavra também pode fazer referência à agave, uma imensa 
planta originária do México e do oeste dos Estados Unidos e que, 
ao ser levada para a Europa, foi acompanhada da crença de que 
só floresceria uma vez na vida. A possibilidade de que as rosetas 

1 HELDER, 
2013, p. 43.

11 HELDER, 
2006, p.488.



52 53

da agave apareçam apenas em uma única ocasião pode reforçar a ideia 
de que Helder faz referência à planta no verso em questão. Isso porque, 
de acordo com as biólogas Elisabete Marchante, Hélia Marchante e 
Helena Freitas (2008), a agave pode chegar a até dez metros de altura, 
o que confere com as descrições da planta feita pelo poeta “dez metros, 
escarpada / branca, brusca, brava, encarnada”2 Vale destacar, também, que 
a agave é extremamente resistente, conseguindo suportar o tempo seco e 
as altas temperaturas.

Ao lado disso, é necessário destacar que a agave está fortemente 
relacionada aos símbolos bíblicos, pois é a planta de onde se extraiu um 
óleo aromatizado e amargo usado no sepultamento de Cristo. Por isso 
mesmo, a agave aparece ligada aos princípios da penitência, abstinência 
e morte, hipótese que se confirma quando pensamos na planta no 
contexto da mitologia grega, quando Martelo destaca que Helder estaria 
referindo-se à Agave, personagem mitológica. 

Segundo Mário da Gama Kury (2009), Penteu, rei de Tebas, decidiu pôr 
fim ao culto ao deus Dionísio. Entretanto, um dia Dionísio incentivou 
as mulheres da cidade a realizarem os rituais mesmo assim, o que atraiu 
a atenção de Penteu, que, bastante curioso, se disfarçou de pinheiro para 
espionar a cerimônia. Presente na celebração, chamada de procissão das 
Bacantes, Agave, mãe de Penteu, foi tomada por um transe, confundiu o 
próprio filho com um leão da montanha, esquartejou-o e usou a cabeça 
do rapaz como troféu, só percebendo o engano quando voltou para casa.

Acredita-se que o “agaué” do poema, nesse sentido, possa fazer referência 
tanto à planta quanto à personagem da mitologia grega. Nesse caso, o 
primeiro verso do poema, no qual se lê: “que floresce uma só vez na 
vida, agaué! dez metros, escarpada, / branca, brusca, brava, encarnada”3 
está ligado ao transe de Agave, quando, uma só vez na vida, a mulher 
teve uma alucinação e, em razão do delírio, cresceu e tornou-se forte, a 
ponto de ter forças para matar outra pessoa. As palavras brava, brusca e 
encarnada corroboram o argumento.2 HELDER, 

2013, p. 43.

Com isso, usando a planta e a personagem da mitologia grega como 
ponto central, percebemos que Helder trata de criar um universo apenas 
seu no poema em questão, como é possível verificar nos versos seguintes: 
“E lava a língua às crianças, / E põe-lhes a fala cantante, / E nunca esperes 
que se repita no deserto da vida”.3 Aqui, o poeta parece se referir à planta 
agave, produtora de um xarope doce, utilizado, inclusive, para substituir 
o açúcar na alimentação das crianças menores de dois anos. Portanto, a 
planta lava a língua das crianças e, por meio disso, elas encontram a fala, 
como se o vegetal em questão fosse a fonte da palavra.

Sobre isso, é necessário destacar que Servidões faz algumas referências ao 
ato de cantar, falar, além de fazer menção à garganta e outros elementos 
relacionados à voz. Também não custa lembrar que a obra completa de 
Helder leva o nome de Ofício cantante, como acontece com as crianças 
do poema, que ganham a fala cantante. Pode-se pensar, nesse sentido, 
que a criança em questão seja o próprio poeta, a quem uma fala cantante 
é atribuída, seja por meio da agave, como uma inspiração poética, ou 
através da própria poesia – ou os dois. E agave, aqui, pode ser tanto a 
planta, como no caso do xarope, quanto a personagem de mesmo nome 
da mitologia grega.

Nesse sentido, é válido destacar que Dionísio, o deus responsável 
por confundir Agave e fazê-la matar o próprio filho, foi criado pelas 
Mênades, cuja versão humana é chamada de Bacantes, as quais, 
inclusive, estavam presentes no ritual quando aconteceu o crime. As 
Mênades, cujo nome significa “desvairadas”, eram ninfas que, tomadas 
por uma loucura mística, vagavam pelo campo bebendo a água das 
fontes como se fosse leite e mel, o que reforça a hipótese de que Helder 
esteja fazendo referência no verso ao doce do xarope da planta e também 
ao episódio da mítica Agave.

Ainda sobre a planta, pode-se ver que o poeta investe em uma nova 
referência ao vegetal nos versos seguintes, onde se lê: “e nunca esperes 
que se repita no deserto da vida, / não esperes, / não nunca esperes 
pelo regresso do sistema das maravilhas”.4 Nesse caso, as rosas da agave 

3 HELDER, 
2013, p. 43.

4 HELDER, 
2013, p. 43.
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só irão abrir uma única vez, sem se repetir no deserto da vida. Assim, 
quando isso acontecer, não se pode esperar que o sistema das maravilhas, 
compreendido como as suas rosetas, retornem. É um processo raro e 
único.

Dessa forma, pode-se perceber que a planta parece ser uma constante 
no poema em questão, enquanto suas referências são intercaladas com 
elementos da mitologia grega, como a personagem Agave, e a Bíblia. 
Esse princípio torna-se mais claro na próxima estrofe:

e a espera enche os dias,
e quebram-se o ar e a água,
porque rente à cara respirando do chão quente batem fundo
como se água e ar se amarrassem,
abecedária,
desamarrassem. 5

As referências ao ar e à água parecem ter sido retiradas da Bíblia, no  
livro do Gênesis, que, como o nome indica, trata do processo de criação. 
Nele, logo no começo da criação do universo, Deus separou o ar da água: 
o ar, chamado de firmamento 6, tornou-se o céu, enquanto a água virou 
o oceano. Esse ponto aparece claro em “quebram-se o ar e água” e em 
“como se água e ar se amarrassem” e, posteriormente, se “desamarrassem”, 
visto que o criador separou os dois elementos para a gênese do mundo.

Em outro momento, na mesma estrofe em questão, Helder parece voltar 
novamente a sua atenção à planta, tendo em vista que o ar e a água, ao 
lado dos nutrientes da terra, são os pontos centrais para o crescimento 
do vegetal. 

Do mesmo modo, o verso “porque rente à cara respirando do chão quente 
batem fundo / como se água e ar se amarrassem” parece fazer referência 
à planta agave. Esse vegetal é capaz de suportar altas temperaturas, 
explicando, assim, o chão quente, que, segundo o poeta, bate fundo na 
cara que respira – o momento em que a planta faz a fotossíntese, talvez. 

5 HELDER, 
2013, p. 45.

6 “Separou as 
águas debaixo do 
firmamento, das 
águas acima do 
firmamento. E 
assim se fez. Ao 
firmamento Deus 
chamou ‘céu’”. 
(Gênesis, 1:8). 

Ao mesmo tempo, em razão de florescer apenas uma única vez, processo 
marcado pela raridade, conforme a lenda, é possível pensar que o 
amarrar e o desamarrar da água e do ar estariam se referindo ao próprio 
nascimento das rosas da agave, como se ela fosse produto de uma dança 
ou luta travada entre os dois elementos.

Analogamente a esta imagem, é possível acreditar, também, que o rosto 
que respira no chão quente seja o de Agave, referida personagem da 
mitologia grega, durante o transe que a levou a matar o filho ou, ainda, 
o próprio Penteu, enquanto é assassinado pela mãe. Nesse caso, o ar e a 
água se amarram e desamarram como se indicassem a luta corporal na 
qual os dois personagens se viram envolvidos. Essa luta entre o ar e a 
água, Agave e Penteu, mãe e filho, parece originar o sal, o ouro moído e 
a escarlata do verso a seguir:

e o sal e o ouro moído e a escarlata
pousam camada a camada – e
giram logo acima da pulsação da terra para que os colham
e recolham.7

  
Os elementos pousam na terra e, por meio do ciclo e da ideia da 
continuidade, parecem se transformar no sangue da terra, tendo em 
vista que agora estão envolvidos com a pulsação, tornando possível que 
se colha e recolha tudo o que será gerado pela combinação dos três. 
Sobre os três elementos em questão, é possível notar que, no Gênesis, 
depois que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló olhou 
para trás para ver a devastação e se transformou em uma estátua de sal. 
O mesmo acontece com Eurídice, amada de Orfeu, que, ao ser resgatada 
do mundo dos mortos, acaba desaparecendo quando o rapaz desobedece 
as regras de Hades, o deus do inferno, e olha para trás, com o intuito 
de ver se a moça, de fato, estava seguindo-o para fora do local. Como 
castigo por desconfiar de ordens “divinas”, nos dois casos, Orfeu nunca 
mais tem a chance de retirar Eurídice do mundo dos mortos, enquanto 
a esposa de Ló se transforma em estátua de sal. 7 HELDER, 

2013, p. 44.
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Além disso, o sal é considerado como fonte de purificação em algumas 
culturas, como acontece, por exemplo, com a japonesa. Acrescenta-
se, ainda, que este elemento é considerado, na alquimia, um dos  
responsáveis pelo princípio do mundo, ao lado do enxofre e do mercúrio. 
O mesmo acontece com o ouro, outro elemento mencionado no poema. 

Nesse caso, a busca por descobrir a composição do ouro, considerada 
um dos maiores segredos do planeta, fez com que os alquimistas 
acreditassem que estariam descobrindo também o processo de 
purificação da alma. Também é preciso acrescentar que o elemento está 
envolvido com o poder concedido por Dionísio, personagem recorrente 
no mito de Agave, ao Rei Midas, que passa a transformar tudo o que 
toca no metal precioso.

Já a escarlata está relacionada ao livro Apocalipse, da Bíblia. No cenário 
de destruição e luxuria promovido pelo Anticristo, há uma mulher, 
chamada por João de “meretriz da Babilônia”, que segura um cálice 
de ouro preenchido com coisas ruins; a mulher veste-se de escarlate 
e púrpura. No Novo Testamento, essa prostituta é metáfora de Roma, 
inimiga do cristianismo.

Portanto, a terra é o resultado do que foi gerado com a união desses três 
elementos: o sal, relacionado com a curiosidade e falta de crença, mas, 
ao mesmo tempo, objeto de purificação e princípio da construção do 
mundo; o ouro, produto que, na história de Midas, começa como uma 
benção até tornar-se uma maldição e que liga-se aos segredos da terra, e, 
por fim, a escarlata, que, aqui, pode ser entendida como a prostituta que 
carrega o cálice marcado pelo terror.

Após a junção desses três elementos, o poeta continua a sua reflexão 
sobre a criação do mundo:

e o sopro unido vem à volta: estrelas, ondas,
trigos às faíscas,

aberturas,
e o teu rosto mortal iluminado e as pequenas 
artes do triunfo das palavras:
criaturas, e a sua morte.9

O sopro é uma clara referência ao ato da criação do homem: “então o 
Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas 
narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente”.10 Pode-se ver 
que o mesmo acontece com o poema de Helder. Com o sopro unido, as 
estrelas, parte do céu, são criadas, ao lado das ondas do mar e do trigo, 
relacionado à terra. Com esse simples sopro, o poeta cria, então, o céu, o 
mar e a terra em sua poesia, tendo como ponto de partida o sal, o ouro 
e a cor escarlata.

Todo esse gesto ilumina o rosto mortal, que pode ser entendido aqui 
como todas as criaturas. Nesse ponto, é possível notar que o poeta, mais 
uma vez, utiliza o recurso de ciclo, o mesmo utilizado nas imagens 
do ar e da água. Isso porque o rosto das criaturas recebe a luz, junto 
com a sua vida e a morte também. E tendo como foco o ciclo, o poeta 
começa a falar, então, dos campos de trigo, o orvalho e a iluminação, 
compreendidos como a terra, a água e a luz, os elementos necessários 
para a criação.

Ao lado disso, também faz referência às estações do ano e, como 
consequência, às plantações:

e os grandes anéis das estações e os grandes animais,
e a tua morte de alto a baixo e dentro e fora,
e a morte floral, dez metros de sangue compacto e espuma 
extraordinária.11

Nesse ponto, pode-se notar que, no poema em questão, sempre onde 
existe a vida, também é possível se encontrar a morte. Ao mesmo tempo 
em que o poeta reflete sobre as estações, ponto tão crucial para o ciclo 
vital da terra, e os grandes animais, também se perscruta o fim da vida. 

9 HELDER, 
2013, p. 44.

10 Gênesis, 
2:7.

11 HELDER, 
2013, p. 44.
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Deve-se ressaltar que não se trata apenas da morte física como parece 
ser, ainda, o poema uma longa inquirição acerca da morte espiritual, que 
vem de dentro, fora, alto e baixo, rasgando todo o ser, do mesmo modo 
como chega ao fim a agave planta, transformando-se em dez metros de 
sangue e espuma.

A morte da planta é o ponto de partida para uma série de outros 
términos dos quais o poema trata e a parte em que Agave, personagem 
mitológica, volta ao foco do poeta: 

agaué! quando a luz as toma uma só vez na vida 
e as levanta até onde
ninguém respira,
ninguém brilha,
nunca ninguém ressuscita, agaué! E amanhã e ontem e agora,
os campos de trigo e orvalho e alumiação
e sua morte. 12

 
Com a interjeição “agaué”, Helder parece falar diretamente para a planta 
e a personagem da mitologia. No primeiro caso, a luz toma o vegetal 
de uma só vez, o levanta, faz suas rosas crescerem para nunca mais 
florescerem, e, logo em seguida, a agave encontra a morte, onde não mais 
há respiração, brilho e, principalmente, impossibilidade de ressurreição. 
Uma vez morta, não há volta para a planta; uma vez que as flores se vão, 
não há como elas renascerem.

O mesmo acontece com a personagem da mitologia grega: a luz do 
delírio causado por Dionísio a tomou apenas uma vez, quando o seu 
corpo foi possuído pelo transe, e a levou para a sua própria destruição, 
já que a mulher enlouqueceu após o assassinato do filho. O verso “nunca 
ninguém ressuscita, agaué!” parece ser direcionado para a personagem, já 
que não existem meios de fazê-lo retornar à vida – embora em algumas 
versões do mito, Dionísio tenha ressuscitado o rapaz algum tempo 
depois.12 HELDER, 

2013, p. 44.

Com este estudo, foi possível notar que Helder trata da criação do 
mundo no poema “que floresce uma só vez na vida, agaué!”. Nele, o 
poeta faz referência à planta agave e à personagem de mesmo nome, 
com o propósito de refletir sobre o processo da criação do mundo, do 
qual se vale de referências bíblicas, especialmente quando se trata da 
separação do ar e da água e do sopro que deu vida ao homem.

Ademais, foi possível constatar que a vida sempre aparece acompanhada 
da morte, no poema. Ao mesmo tempo, a menção ao sal, ao ouro e ao 
escarlate como a fonte para a vida na terra, como a pulsação parece 
indicar que a destruição sugerida por cada um desses elementos opera 
como fundamental combustível poético. Talvez por isso mesmo, a vida 
parece sempre seguida da morte em “que floresce uma só vez na vida, 
agaué!”.

Nesse sentido, o poeta destaca, por exemplo, a vida da planta, para, 
logo em seguida, enfatizar que logo o vegetal encontrará o seu fim. 
O mesmo acontece com Agave: enquanto é tomada pelo transe 
proporcionado por Dionísio, a mulher logo encontrará a loucura em 
razão da morte do filho.

Quanto ao processo de criação do mundo, nota-se que a imagem do 
ciclo cósmico é um elemento recorrente, seja na luta travada entre o 
amarrar e o desamarrar da água e do ar, seja no uso das estações do ano, 
que torna possível a colheita.
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Publicado inicialmente em 2008, o livro A faca não corta o fogo, 
de Herberto Helder, apareceu como de inéditos, mas também 
acolheu uma súmula da produção do poeta português. Tendo 
sido relançado em 2009 como parte do Ofício cantante, ao livro 
foram acrescidos poemas, além de modificações. Neste espaço, 
procuraremos pensar o poema “aos vinte ou quarenta os poemas 
de amor têm uma força directa,” presente apenas na versão do 
Ofício cantante, que coloca em cena imagens da velhice. Temos, 
no poema, uma encenação do desejo do velho por alguém bem 
mais jovem e que coloca em causa os questionamentos inerentes 
a um ser que recusa acreditar em Deus e em ditames éticos 
provenientes desse pensamento ocidental. A partir dessas imagens, 
procurou-se também pensar as ideias de vida e de morte, em 
poesia, e de beleza, no sentido físico e no sentido poético/artístico.

Antes de partir para o encontro – também desencontro – com o 
poema de Helder, escolhemos retomar certos pontos de cunho 
teórico sobre poesia. Iremos, então, recuperar algumas ideias de 
dois textos de Silvina Rodrigues Lopes, estudiosa também da 
poesia de Herberto Helder, para anteceder nossa leitura. Os textos 
“A poesia, memória excessiva” e “A forma exacta da dissipação” são 
parte do livro Literatura, defesa do atrito, de 2003, publicado no 
Brasil apenas em 2012. Nos dois textos, Lopes trata da relação da 
poesia (literatura) com o real.

Em “A poesia, memória excessiva”, Lopes retoma a já pisada 
discussão em torno da memória como subsídio para a criação 
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literária. A pesquisadora parte do princípio de que os textos literários 
são produzidos a partir de um esvaziamento da recordação. Esse vazio 
enquanto matéria poética é transposto para a linguagem de modo a 
apresentar uma “recordação a haver”, em devir: “a recordação é sobretudo 
o vazio da recordação que a memória substitui por imagens capazes 
de conter elas próprias o vazio e assim o transportarem. Aquilo que o 
poema conta é a formação da recordação a haver”.1 E mais à frente: “As 
recordações têm, no poema, os seus vazios, o seu fogo oculto”.2 Para 
esclarecer esse jogo entre recordação do real e recordação em devir na 
poesia, Lopes alerta-nos para o fato de 

“que o regresso ao real não se possa confundir com uma 
subordinação da poesia aos factos ou ao verossímil, justamente 
aquilo que do real é limitado ao que alguém sente ou admite 
poder sentir, ao que alguém aponta como sendo a vida”.3 

A memória excessiva é, então, “inapropriável, fora de qualquer vínculo a 
uma missão ou efeito”.4

Em “A forma exacta da dissipação”, Lopes se volta para a discussão 
em torno do testemunho. Para ela, “toda a dinâmica da dissipação 
arremete contra o testemunho” e “nenhuma fala é garantida senão 
pelo seu desdobramento, pelo movimento que, mesmo quando visa 
desfazer o mal entendido, o duplica e exibe a sua propagação infinita”.5 

A autonomia da literatura, para Lopes, deve ser repensada. Ela não deve 
esmagar o acontecimento, mas ser o acontecimento mesmo. Temos, 
assim, um ser escritural entre o testemunho e a ficção e não se deve 
propor a desconstrução de um ou de outro, pois a literatura seria feita 
desse duplo: 

“Não é o poder ser apresentada como exemplo de um mundo 
que é fundamental numa obra literária, é, pelo contrário, o ser 
a forma exacta que não é um mundo. Essa forma exacta onde 
o mundo se dissipa só pode ser acontecimento, e este implica 
sempre a linguagem como afirmação do duplo, que não é cópia 

1 LOPES, 
2012, p. 49.

2 LOPES,
2012, p. 50.

3 LOPES,
2012, p. 50.

4 LOPES, 
2012, p. 57.

5 LOPES, 
2012, p. 76.

nem consequência lógica de um original”.6

Herberto Helder escreveu em Photomaton & vox que

O extremo poder dos símbolos reside em que eles, além de 
concentrarem maior energia que o espetáculo difuso do 
acontecimento real, possuem a força expansiva suficiente 
para captar tão vasto espaço de realidade que a significação 
a extrair deles ganha riqueza múltipla e multiplicadora da 
ambiguidade.7

Símbolo, nesse contexto, não deve ser o determinante de um significado 
único. Helder propõe, ao contrário, que se coloque “o símbolo contra o 
símbolo”,8 provocando certa instabilidade discursiva. Por isso se tem a 
“riqueza múltipla e multiplicadora da ambiguidade”. Nesse espaço de 
indecisão, voltamos à tensão entre o testemunho e a ficção, e ao vazio 
de recordação da memória excessiva, de Lopes. A ambiguidade permeia 
essas noções e invade o texto literário, não somente de dentro de sua 
materialidade poética, mas também a partir do olhar do leitor ciente 
dessa propriedade do discurso literário.

Acerca da noção de experiência, Helder, ainda em Photomaton&vox, 
diz que “os conteúdos de um poema não são ideológicos ou mentais. 
O poema assenta numa experiência do mundo. A experiência é uma 
memória em estado de actualidade sensível”.9 Essa experiência é energia 
que circula do interno para o externo e ao primeiro retorna. Mas esse 
movimento não é direto, fluente, pois “o poeta não transcreve o mundo, 
mas é o rival do mundo”.10

Tendo feito esse rápido passeio pelas reflexões de Silvina Rodrigues 
Lopes e do próprio Herberto Helder, procedamos à leitura do poema 
que motivou a discussão: 

aos vinte ou quarenta os poemas de amor têm uma força directa,
e alguém entre as obscuras hierarquias apodera-se dessa força,

7 HELDER, 
2006, p. 53.

8 HELDER, 
2006, p. 53.

9 HELDER, 
2006, p. 134-5.

10 HELDER,  
2006, p. 138.

6 LOPES, 
2012, p. 77.
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mas aos setenta e sete é tudo obsceno,
não só amor, poema, desamor, mas setenta e sete em si mesmos
anos horrendos,
nudez horrenda,
vê-se o halo da aparecida, catorzinha, onda defronte, no soalho, 
para 
cima,
rebenta a mais que a nossa altura,
brilha com tudo o que é de fora:
quadris onde a luz é elástica ou se rasga,
luz que salta do cabelo,
joelhos, púbis, umbigo,
auréolas dos mamilos,
boca,
amo-te com dom e susto,
eles dizem que a beleza perdeu a aura, e eu não percebo, creio
que é um tema geral da crítica académica: dessacralização, etc., 
mas
tenho tão pouco tempo, eis o que penso:
décimo quarto piso da luz e, no tôpo, a, tecnicamente definida, 
lucarna, que é por onde se faz com que a luz se faça,
e a beleza é sim incompreensível,
é terrível, já se sabia pelo menos desde o Velho Testamento,
a beleza quando avança terrível como um exército,
e eu trabalho quanto posso pela sua violência,
e tu, catorze, floral, toda aberta e externa, arrebata-me nos 
meus 
setenta e sete vezes êrro
de sobre os teus assoalhos até à eternidade,
com o apenas turvo e sôfrego
tempo onde muito aprendo que só me restam indecência, idade, 
desgovêrno,
e sim pedofilia, crime gravíssimo
¿mas como crime, pedofilia, se a beleza, essa, desencontrada
nas contas, é que é abusiva?

e se me é defesa, e terrível como um exército que avança, eu,
setenta e sete de morte e teoria:
o acesso à música, o rude júbilo, o poema destrutivo, amo-te
com assombro,
eu que nunca te falei da falta de sentido,
porque o único sentido, digo-to agora, é a beleza mesmo,
a tua, a proibida, entrar por mim adentro
e fazer uma grande luz agreste, de corpo e encontro, de ver a 
Deus se 
houvesse, luz terrestre, em mim, bicho vil e vicioso11                 

Em sentido macroestrutural, o poema sugere a existência de uma 
experiência visual que se dá na materialidade textual. O encontro do 
velho com a catorzinha é um encontro com uma visão, entremeada de 
sagrado e de profano. Ao mesmo tempo em que o velho e sua voz poética 
nos dizem desse encontro, também sabemos mais de suas consequências. 
Visual porque o velho parece sofrer com o interdito, mesmo que o texto 
diga demasiado.

Essa tensão entre o sagrado e o profano se anuncia logo de pronto. O 
amor e o obsceno se separam na idade do velho. Se antes era possível 
escrever “poemas de amor” com “uma força directa”, aos setenta e sete 
só é possível amar de forma obscena. Convém relembrar o sentido de 
obsceno como algo que está fora da cena, portanto aquilo que não tem 
dignidade para subir ao palco. A ética, nesse contexto, cria o obsceno a 
partir de práticas sociais para o bom convívio. Mas a poesia de Herberto 
Helder não comporta uma ética a partir da experiência. Ela funda 
uma ética que é muito mais po-ética, um modo de ser textual que não 
arrefece diante da possibilidade de se metamorfosear.

A impossibilidade de com “uma força directa” escrever poemas de 
amor decorre da percepção do corpo que escreve: “anos horrendos, / 
nudez horrenda,”.12 A aparição da catorzinha, por outro lado, o incita 
a, discursivamente, propor uma reflexão sobre tal desejo. O que não é 
comum na poesia de Herberto Helder. Ao longo do poema percebemos a 

11 HELDER, 
2009, p. 548-9. 

12 HELDER, 
2009, p. 548.
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presença de ponderações decorrentes de valores éticos de uma sociedade 
temente a Deus e às regras sociais. Mas, à maneira Helder, termina por 
se afirmar mais animalesco: “bicho vil e vicioso”.

O halo que envolve a aparição da catorzinha nos faz lembrar de uma 
imagem sacra, com luz ao fundo, para em seguida dessacralizá-la com: 
“brilha com tudo o que é de fora: / quadris onde a luz é elástica ou 
se rasga,”. É uma aparição cinematográfica. O olhar do velho é uma 
câmera a filmar a catorzinha de baixo para cima, quando jorra o “amo-te 
com dom e susto”.

A beleza, no poema, é o que motiva o próprio ato de escrituração. É por 
causa dela que o “crime gravíssimo” de violação do corpo pelo olhar é 
cometido. Seja porque o poeta tem “tão pouco tempo”, seja pela natureza 
mesma do desejo que se mostra, ele parece abdicar de calar interditos 
como a pedofilia. A violação do corpo da menor de idade é um crime 
que não se mostra discursivamente, se tem acesso apenas ao desejo de 
violação, de posse. E a única justificativa parece ser a beleza. Para ele, 
“a beleza é sim incompreensível” e “quando avança terrível como um 
exército” é o único sentido que há. Ao poeta cabe escrever o “poema 
destrutivo”, “acesso à música, o rude júbilo”. A beleza da catorzinha 
entra pelo poeta adentro de tal modo imaginativo que ele sugere a 
possibilidade de ver Deus, “se houvesse”. O clima de decadência invade 
o poema e retira o velho do júbilo que a beleza lhe trouxe, pois é “tempo 
onde muito aprendo que só me restam indecência, idade, desgovêrno”. 
Ou como disse Helder na abertura do livro: “até que Deus é destruído 
pelo extremo exercício da beleza”.13

Se retomarmos as noções de literatura discutidas por Silvina Rodrigues 
Lopes e Herberto Helder no início deste texto, entenderemos que se o 
poema de Helder sugere uma subjetividade, esta subjetividade só pode 
ser entendida no poema, sem ligação com as experiências do mundo, pois 
“sem ser nada de definido, a beleza tem a força da memória, a força do 
milagre, que faz sobreviver arrancando quem escreve, quem lê, de ‘milagres 
mortos’”, e “o poema escrito separa-se daquele que o escreveu”. 14

13 HELDER, 
2009, p. 535.

14 LOPES, 
2012, p. 50.

E como contribuição para se pensar o poema em causa e a beleza n’A 
faca não corta o fogo, sugerimos a leitura de dois textos. Maria Filomena 
Molder (2012),  da Universidade Nova de Lisboa, participou da 
Textos& pretextos nº 17 15 com um ensaio sobre a beleza em A faca não 
corta o fogo. Entretanto, Molder não elencou o poema que ora se discute 
porque levou em conta apenas a edição de 2008 do supracitado livro, 
e tal poema só aparece na versão do Ofício cantante, de 2009. Molder 
faz um levantamento das recorrências da palavra beleza e comentários 
que tentam mapear essas aparições e em que contextos poéticos. E 
Luís Maffei, professor da Universidade Federal Fluminense, publicou 
na Diacrítica nº 23, de 2009, o texto”(77 x 14) + 2009:38 beleza 
(herbertequação)”, que trata também em específico do poema que 
discutimos aqui.

15 MOLDER, 
2012, p. 65-73.
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