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O Experienciar Literário 
O experienciar poético supõe sempre uma abertura á “ imagem”, á qualidade metafórica 
inerente a qualquer coisa que olhamos e que nos olha. 
“ A “ imagem” não deve ser comparação e ... ponto final. A imagem deve colorir 
completamente o tema e mostrá-lo a uma certa luz, com um certo sentido, que é, pois, a 
verdade a comunicar ( ... ).” ( Pavese,Cesare. “ o ofício de viver”. Relógio D' Água 
Editores. 2004 .Pág. 141 ). 
Seja na qualidade de escritor, seja na qualidade de leitor, requer sempre uma 
receptividade outra ao que supõe o não – comum de ser-se. 
“ Ó roupagens das palavras, agregados da arte literária, 
ó maciços, ó plurais, plateias de vogais coloridas, cenários das linhas, sombras da muda, 
soberbos anéis das consoantes, arquitecturas, variações dos pontos e dos sinais breves, 
em meu socorro!  
Em socorro do homem que já não sabe dançar, que já não conhece o segredo dos gestos, 
e que já não tem nem a coragem nem a ciência da expressão directa pelos movimentos. 
Contudo, graças a vós, reservas imóveis de arrebatamento sentimentais, reservas de 
paixões comuns sem dúvida a todos os civilizados da nossa Idade, quero crê-lo, podem 
compreender-me, - sou compreendido. Concentrai, distendei os vossos poderes, - e que 
à leitura a eloquência imprima tantas perturbações e desejos, movimentos nascentes, 
impulsos, quantos o microfone mais sensível ao ouvido do ouvinte. Um aparelho, mas 
profundamente sensível. 
Divina necessidade da imperfeição, divina presença do imperfeito, do vício e da morte 
nos escritos, tragam-me também o vosso socorro. Que a impropriedade dos termos 
permita uma nova indução do humano entre signos já demais desligados dele e 
demasiado ressequidos, demasiado pretenciosos, demasiado empertigados. Que todas as 
abstracções sejam interiormente minadas e como que fundidas por esse secreto calor do 
vício, causado pelo tempo, pela morte, e pelas faltas de génio. 
Enfim, que não se possa crer seguramente em nenhuma existência, em nenhuma 
realidade, mas apenas em alguns profundos movimentos do ar à passagem dos sons, em 
alguma maravilhosa decoração de papel ou do mármore pelo rasto do estilete. 
( “ ... não somos suficientemente subtis para nos apercebermos do escoamento 
provavelmente absoluto do devir; o permanente existe graças aos nossos orgãos 
grosseiros que resumem e reduzem as coisas a planos comuns, quando nada existe sob 
essa forma. 
A árvore é a cada instante uma coisa nova; nós afirmamos a forma porque não captamos 
a subtileza de um movimento absoluto”. - Nietzsche ) 
Ó rastos humanos no limite dos braços. Ó sons originais, monumentos da infância da 
arte, quase imperceptíveis modificações físicas, caracteres, objectos misteriosos 
apercebíveis por dois sentidos apenas e contudo mais reais, mais simpáticos do que 
signos, - quero reaproximar-vos da substância e afastar-vos da qualidade. Quero fazer 
com que vos amem por vós mesmo mais do que pela vossa significação. 
Enfim, elevar-vos a uma condição mais nobre que a de simples designações.” 
( Ponge, Francis. “ O passeio nas nossas estufas”, “ proemas” na obra “ Alguns 
Poemas”. Editora Cotovia. 1996. Pág.51 e 53). 
Francis Ponge apela à palavra como forma de se expressar mas supondo nela não tanto a 
capacidade para designar algo, mas a palavra mesma, caracter, substância, independente 
de qualquer coisa que se predisponha a uma designação. Porque, como nietzsche 



expressa, as coisas são-no fora da definição que lhes estipulamos, são-no sempre, a cada 
momento uma outra coisa, independentemente do carácter permanente que lhes 
deduzimos, única e exclusivamente por sermos incapazes de captar um movimento 
absoluto, o que este tem de subtíl. 
“ ( ... ) A infância não narra naturalísticamente, mas como ocasião de baptismo das 
coisas, baptismo que nos ensina a comovermo-nos perante aquilo que baptizámos. 
Em qualquer idade podemos baptizar. Mas é preciso ser bastante ingénuo para acreditar 
que esta transfiguração é o conhecimento objectivo. É por isso que geralmente só a 
criança o consegue. 
Aqui reside a espontaneidade não da poesia ( que é uma historieta ), mas do estado pré-
poético, aquele que fornece o material. Esta última espontaneidade da inspiração, que é 
coisa completamente diferente do poetar.” ( Pavese, Cesare. “ o ofício de viver”. 
Relógio D' Água Editores. 2004 .Pág. 248 ). 
O texto poético, na opinião de Roland Barthes, e que Silvina Rodrigues Lopes 
subscreve no capítulo primeiro da obra “ Literatura, defesa do atrito”, deve ser: “ ( ... ) 
de fruição ( in-dizível, inter-dita ): 
aquele que coloca em situação de perda, aquele que desconforta ( ... ), faz vacilar as 
bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência dos seus gostos, dos 
seus valores e das suas recordações, faz entrar em crise a sua relação com a linguagem.” 
(Barthes, Roland. “ O prazer do texto”. Edições 70. Colecção Signos. Vol.5. Pág. 49 ). 
Porque imprime nesta, e não somente na temporalidade da sua leitura, um profundo 
rasgão. 
Tem o mesmo impacto, para quem o lê, de uma catástrofe. 
Rói os nossos alicerces, desalinha a espessura da nossa ossatura com uma força de tal 
forma desmedida, que nos faz crer na inviabilidade do restauro, do sarar, da 
cicatrização, e nos precipita, necessariamente, para o que o novo tem de estranheza, 
para o que esta estranheza tem de criador. 
O texto quer-se como “ ( ... ) a lista aberta dos fogos da linguagem ( esses fogos vivos, 
essas luzes intermitentes, esses traços vagabundos dispostos no texto como sementes e 
que substituem com vantagem para nós as “ semina aeternitatis”, os “ zopyra”, as 
noções comuns, as assunções fundamentais da antiga filosofia ).” (Barthes, Roland. “ O 
prazer do texto”. Edições 70. Colecção Signos. 
Vol.5. Pág. 53 ). 
“ o texto, esse, é atópico, senão no seu consumo, pelo menos na sua produção. 
( ... ), nele o sistema está excedido, desfeito ( esse transbordamento, essa defecção, é a 
significância ).” 
(Barthes, Roland. “ O prazer do texto”. Edições 70. Colecção Signos. Vol.5. Pág. 69 ). 
“ O texto ( ... ) institui no seio da relação humana – corrente – uma espécie de ilhota, 
manifesta a natureza a – social do prazer ( ... ).” (Barthes, Roland. “ O prazer do texto”. 
Edições 70. Colecção Signos. Vol.5. Pág.52 ). 
É o afirmar, no ser – em - comum, na sociedade, do não – comum da singularidade. 
Vem, portanto, “ ( ... ) romper a estreiteza das exigências sociais, escavar vazios através 
dos quais o em – comum se limita.” ( Lopes, Silvina Rodrigues. “ Literatura, defesa do 
atrito”. Edições Vendaval. 2003. 
pág. 15 ), uma vez que não é mensagem descodificável mas um segredo irrevelável. 
O texto não pressupõe um destino, portanto, um destinatário. 
Aliás, “ ( ... ) não há por detrás do texto ninguém activo ( o escritor ) nem diante dele 
ninguém passivo ( oleitor ); não há um sujeito e um objecto. 
O texto ( ... ): é o olho indiferenciado de que fala um autor excessivo ( Angelus Silesius 
): 'o olho com que eu vejo Deus é o mesmo olho com que ele me vê.'.” 



( Barthes, Roland. “ O prazer do texto”. Edições 70. Colecção Signos. Vol.5. Pág. 52 ). 
 
“ o facto de se dirigir a um interlocutor concreto corta as asas ao verso, retira-lhe o ar, o 
ímpeto. 
O ar do verso é o imprevisto. 
Se nos dirigirmos ao conhecido não podemos senão exprimir o conhecido.” 
( Ossip Mandelstam. “ De la poésie”. Gallimard. Paris. 1990. Pág. 64 ). 
Portanto, o leitor de poesia é o leitor qualquer, que não se dissolve na categoria de 
maioria, senso comum ou grupo social determinado. Ele não abdica da sua 
insubstituíbilidade, não se faz servo, não é parte de um todo, não se subordina. 
Supor a existência de um destinatário traduziria, no texto, o visar de um limite e o texto 
deve ser 
precisamente o oposto, deve dispor-se á ilimitação. 
Ainda sobre esta questão do limite versus não – limite pode dizer-se que, como aliás a 
autora sublinha, encarar a literatura como objecto de culto fá-la inscrever-se na ordem 
da necessidade, como Deus, ao adorar-mo-lo. 
Ao prescindirmos de a adorar, á literatura como a qualquer outra arte, ela manterá, de 
qualquer forma, a sua função de não ter função e possibilita, desta forma, a existência, 
no mundo, de espaços vazios, não – funcionais, passíveis de neles se inscrever algo. 
A qualidade ilegível de certos textos, perante os quais são insuficientes quaisquer 
estratégias de leitura, é o que permite o sentir- pensar. 
Eles são válidos pela sua complexidade. É o facto de serem vazios que permite o 
recortar da significação. 
Este tipo de textos tem qualquer coisa de inacabado. É a actualidade de uma potência. 
Se se tratar de um texto pragmático, em que nele se distinguem funções e que é 
susceptível de ser lido segundo algumas estratégias que visam o conhecimento ou o 
divertimento, não restará nele qualquer sombra de uma potência. 
Estes últimos são, então, susceptíveis de cumprir uma função, de serem aproveitados 
para conhecimento, moralização, propaganda ou outro. 
“ Tudo o que vai no sentido da distanciação em relação aos hábitos petrificados ( 
sentimentos, emoções, valores ) se constitui uma cultura viva, critica de si própria e que, 
longe de fazer a apologia de misticismos e irracionalismos, pretende entender e 
aprofundar a racionalidade, admite já de algum modo a irredutibilidade do estranho ( ... 
).” ( Lopes, Silvina Rodrigues. “ Literatura, defesa do atrito”. Edições 
Vendaval. 2003. pág. 20 e 21 ). 
Quanto à posição do crítico da cultura, este, ciente da necessidade de ter uma posição 
distanciadora e consciente também da sua insuficiência, deverá discernir entre o que é 
divulgar, que implica sempre a correcta apresentação, ou mesmo, a possível discussão 
dos problemas e teses inerentes ao texto, e o que é simples produção mediática ou a 
imposição de um fora excessivamente pleno de actividade cultural. 
No seu papel de mediador deverá, como o texto o faz, contrariar ou não contribuir para 
a 
homogeneização, um espaço liso, sem vazios, sem rupturas, sem rugosidades, sem a 
mais pequena prega que nele inscreva a estranheza, o novo. 
Uma cultura que se pretenda viva dará alguma relevância à poesia, na medida em que 
esta inventa novas possibilidades de significação e, portanto, de vida. 
No entanto, “ Há uma tendência crescente para usar a poesia como ornamento do poder 
económico e político, e para identificar esse uso com a própria cultura, o que só pode 
contribuir para iludir os 



verdadeiros problemas desta – que dizem respeito à disponibilidade para aceitar as 
diferenças e para 
participar do movimento diferenciador implicado na temporalidade não determinista.” 
( Lopes, Silvina Rodrigues. “ Literatura, defesa do atrito”. Edições Vendaval. 2003. pág. 
190 ). 
A poesia deve negar-se a ser simples contributo à cultura, que exacerbe os mecanismos 
de subjugação, reforçando o seu valor simbólico como mecanismo de identificação de 
correntes, não da racionalidade, mas dos lugares de poder ( saber ), e competição pela 
posse, tornando a poesia um bem de consumo, símbolo de distinção social. 
Não é a cultura que precisa da poesia para se enriquecer, mas a poesia que precisa de 
uma cultura que a permita, que aceite o existir, em cada homem, da potencialidade de se 
relacionar com os outros pelo afirmar da sua dissemelhança, forma que tem de 
participar no mundo. 
Num capítulo sobre poesia e ideologia, a autora deixa clara qual a postura que deverá 
manter o critico, não sem antes discernir em que medida a poesia difere da ideologia. 
A poesia pode, de facto, constituir-se lugar onde a ideologia se produz, sem que tal seja 
sequer perceptível. 
A poesia pode, de facto, ao ter como princípio a unidade, determinar a possibilidade de 
ideologia sendo que, a unidade é, em si, o que define esta última. 
Mas a poesia, não fazendo uso da linguagem apenas enquanto instrumento, torna-se anti 
– ideológica. 
A critica, essa sim, é, de alguma forma, um reforço da ideologia. Nela sim se cumprem 
os mesmos 
desejos de unidade. Mas assim como pode reforçar o vigente, pode também opor-se a 
este. 
A verdadeira questão está em admitir a natureza mesma do pensamento, que é 
descontinuidade. 
Esta descontinuidade traduz um possível recomeço do mundo mesmo, e à critica cabe 
possibilitar o surgir das múltiplas descontinuidades, destacando-as, reforçando-as. 
A poesia mina, secretamente, a linguagem, contribuindo para o dispensar do sentido e 
impedindo a consolidação de uma ordem e é nesse sentido que é resistência à ideologia. 
Porque passível de ser interpretada de múltiplas formas, relaciona-se, intimamente, com 
o improvável. 
Ela difere da ideologia pelo seu amor ( forte e intratável na poesia; quase ausente na 
ideologia). 
O poema permite o desejo. Permite que o leitor se interrogue continuamente e, antes de 
mais, surgido-lhe como renovada exigência de dar uma resposta. 
A poesia coincide, assim, com o persistir da esperança, que não pretende assegurar 
qualquer ideal mas, desafiar-nos a responder á memória e perante ela. 
O contrário de todas estas proposições deve-se à nossa vontade de domínio, que retira às 
palavras o seu enigma. 
O que na poesia é verdade e desejo é transformado em vontade de verdade, ao serviço 
de uma ideologia que não traduz, senão, uma asfixia. 
A poesia, ao pretender-se garantia de uma resposta deve, no recusar ser reforço de 
qualquer ideologia, salvaguardar o enigma contido nas palavras, sempre. 
A Pós-Modernidade literária produz, salvo as respectivas excepções à regra, livros-
objectos, simples objectos de consumo negando, desta forma, a inconformidade e anti – 
institucionalidade tão 
características do manifesto modernista. 



Embora o leitor comum não tenha isso presente, a verdade é que o mesmo é relegado ao 
nível mais triste da vida animal: a domesticação. 
A autora é renitente nas suas opiniões: “ Aquilo a que se chama “ grande público” só 
pode ser composto por gostos esclerosados, pelo que há de mais resistente à mudança, e 
por conseguinte pelo que há de mais anti – artístico, a negação do movimento.” ( Lopes, 
Silvina Rodrigues. “ Literatura, defesa do atrito”. 
Edições Vendaval. 2003. pág. 23 ). 
É declarada a anti – experimentalidade e revalorizada a noção de autor. 
Este manifesto procura legitimar-se pela conduta pré – moderna em que o desejo, às 
mãos do poder, era sacrificado. 
Interessa perceber que este desejo, de “ dignidade epistémica” ( Roland Barthes), rival 
vitorioso do 
prazer, supera a noção deste que torna o texto, ou mesmo a leitura, passível de ser 
encarado como qualquer outro vulgar prazer. 
“ ( ... ) o “ popular” não conhece o Desejo – só conhece prazeres.” ( Barthes, Roland. “ 
O prazer do 
texto”. Edições 70. Colecção Signos. Vol.5. Pág. 104 ). 
“ Haveria, segundo parece, uma mística do texto – todo o esforço consiste, pelo 
contrário, em materializar o prazer do texto, em fazer do texto um objecto de prazer 
como os outros. 
Isto é: quer em aproximar o texto dos “ prazeres” da vida ( ... ) e em o juntar ao catálogo 
pessoal das 
nossas sensualidades, quer em abrir através do texto a brecha da fruição, da grande 
perda subjectiva, 
identificando então esse texto com os momentos mais puros da perversão, com os seus 
lugares clandestinos. 
O importante é igualar o campo do prazer, abolir a falsa oposição entre a vida prática e a 
vida contemplativa. 
O prazer do texto é uma reivindicação justamente dirigida contra a separação do texto; 
pois o que o texto diz, através da particularidade do seu nome, é a ubiquidade do prazer, 
a atopia da fruição.” ( Barthes, Roland. “ O prazer do texto”. Edições 70. Colecção 
Signos. Vol.5. Pág. 105 e 106 ). 
Não é negada, explicitamente, a não – identidade do literário, mas os seus “ excessos”. 
O novo, admissível pelo sistema, não é senão repetição, onde as pequenas alterações 
combinatórias 
produzem, involuntariamente, um número finito de novas figuras previsível, acessível 
ao cálculo o que traduzirá, invariavelmente, a inexorável repetição do mesmo. 
Roland Brthes consegue, numa curta expressão, marcar a sua posição perante o que o 
texto deveria, perante esta condição pós – moderna da literatura ( e não só ), tornar-se. 
“ O texto é ( deveria ser ) essa pessoa desenvolta que mostra o traseiro ao Pai político.”( 
Barthes, Roland. “ O prazer do texto”. Edições 70. Colecção Signos. Vol.5. Pág. 98 ). 
“ Não compreendes a ansiedade que tanta gente sente em evadir-se da mentalidade 
burguesa. 
Tratando-se de poesia, já te sentes suficientemente proletarizado: rostos e gestos 
apresentam-se-te com traços elementares aquém da cultura.” ( Pavese, Cesare. “ o ofício 
de viver”. Relógio D' Água Editores. 2004 .Pág. 253 ). O novo, e não a novidade, essa 
desenfreada novidade, tão insuportavelmente gratuita, pornográfica mesmo, é, como 
Roland Barthes definiu, uma fuga para a frente. 
“ ( ...) para escapar à alienação da sociedade presente, só existe este meio: a fuga para a 
frente (...).” 



( Barthes, Roland. “ O prazer do texto”. Edições 70. Colecção Signos. Vol.5. Pág. 85 ). 
O mesmo autor define por “ encrática” a linguagem produzida e difundida sob a 
protecção do poder que não é, senão, uma linguagem de repetição. 
É re-dita a mesma estrutura, o mesmo sentido, as mesmíssimas palavras. 
Frente a este “estereotipo” , a este “ ideodialecto”, o novo, excepcional, é a fruição. 
“ ( ... ) o estereotipo é a palavra repetida, fora de qualquer magia, de qualquer 
entusiasmo, como se fosse natural, como se essa palavra que retorna fosse sempre 
milagrosamente adequada por razões diferentes, como se o imitar pudesse deixar de ser 
sentido como uma imitação: palavra sem cerimónia, que pretende a consistência e 
ignora a sua própria insistência.” ( Barthes, Roland. “ O prazer do texto”. 
Edições 70. Colecção Signos. Vol.5. Pág. 85 ). 
Esta repetição, este desgastar da palavra nos seus mais diversos contextos, e o conjugá-
la com outra tão evidentemente, impedindo qualquer não – linearidade, conduz à náusea 
e abandonam-se, assim, pela fruição. 
“ ( ... ) o estereotipo é esta nauseabunda impossibilidade de morrer.” ( Barthes, Roland. 
“ O prazer do texto”. Edições 70. Colecção Signos. Vol.5. Pág. 82 ). 
O novo introduz a relação de infinita estranheza experimentada pelo que resiste à 
catalogação por não se deixar fixar. 
O novo só existe em mudança que difere, consideravelmente, de qualquer repetição 
alterante. 
O novo é a própria possibilidade de início, de eterna agitação. 
Ele é da ordem do acontecimento. Rompe com a lógica da factualidade, do “ foi”, do 
petrificar do tempo. 
Literatura é ( deve ser ) impulso para fora da história, da sua linearidade. 
As obras literárias mantêm-se vivas no seu poder de divergir, no seu movimento de 
fuga. 
“ Tornou-se claro para mim que o homem não só padecia agrilhoado à vida exterior, 
como também se encontrava amordaçado e impossibilitado de falar – e ao dizer “ falar” 
estou a reportar-me, desta forma, a toda a esfera dos meios de expressão humana -, 
porque as suas palavras ( gestos e movimentos) gemiam sob o peso milenário de uma 
honestidade fingida e deformada – e haveria algo de mais desonesto do que afirmar que, 
no fundo, tais palavras, de algum modo, ainda eram as mesmas? E, por conseguinte, tive 
também de reconhecer que àquilo que, no mais fundo da sua interioridade, desde 
tempos imemorais, tentava encontrar a sua expressão, se tinha vindo juntar também a 
cinza de significados extintos, e não apenas esta! 
Como poderia agora surgir o novo, que o mesmo é dizer, o puro? 
Das mais remotas regiões do espirito poderão vir palavras e figuras, imagens e gestos 
oniricamente velados e oniricamente desvelados, e quando se encontrarem uns com os 
outros no seu curso alucinante e nascer a centelha do maravilhoso, no momento em que 
o espanto se unir à extrema estranheza, eu olharei nos olhos a nova claridade. Ela olha-
me de um modo estranho, pois, embora eu a tenha conjurado, ela vive do lado de lá das 
imagens do meu pensamento desperto, a sua luz não é a luz do dia e ela é habitada por 
figuras que não reconheço, antes conheço numa visão primeira. O seu peso possui uma 
gravidade diferente, a sua cor fala para um novo par de olhos com os quais as minhas 
pálpebras fechadas se presentearam uma à outra, o meu ouvido transferiu-se para o meu 
tacto, onde aprende a ver; o meu coração, agora que habita a minha fronte, experimenta 
as leis de um movimento novo, incessante e livre. Sigo os meus sentidos errantes para o 
novo mundo do espírito e vivo a liberdade.” 
( Celan, Paul. “ Edgar Jené e o sonho do sonho” ( 1948 ) in “ Arte Poética – O 
Meridiano e outros textos”, Edições Cotovia. 1996. Págs. 14 e 15 ). 



“ É impossível conhecer o nosso próprio estilo e utilizá-lo. Usa-se sempre um estilo 
preexistente, mas de um modo instintivo, que vai plasmando um outro estilo actual. 
Só se conhece o estilo presente depois de passado e definitivo, quando nos voltamos 
para o examinar, interpretando-o, quer dizer, apercebendo-nos de como era feito. 
O que estamos a escrever é sempre cego. 
Simplesmente vivemo-lo, e é evidente que as habilidades, as intenções com que agimos, 
são um outro estilo composto anteriormente, estranho á substância do estilo actual. 
Escrever é gastar os maus estilos, utilizando-os. Regressar ao que já está escrito para 
corrigir, é perigoso: podem justapor-se coisas diferentes. 
Então a técnica não existe? Sim, mas o novo fruto que conta é sempre um passo em 
frente em relação á técnica que conhecíamos, e a sua polpa é a que nasce pouco a pouco 
sob a pena, sem darmos por isso. 
Que conhecemos um estilo, quer dizer que captámos uma parte do nosso mistério. E 
que, daqui em diante, nos é proibido escrever nesse estilo. Chegará o dia em que 
teremos posto a claro todo o nosso mistério e, então, já não saberemos escrever, isto é, 
inventar um estilo.” ( Pavese, Cesare. “ o ofício de viver”. 
Relógio D' Água Editores. 2004.Pág.135 e 136 ). 
“ Todo o artista procura desmontar o mecanismo da sua técnica para ver como é feita e 
para se servir dela a frio, se necessário. No entanto, uma obra de arte só é perfeita 
quando há nela algo de misterioso para o próprio artista. 
Natural: a história de um artista é a superação sucessiva da técnica utilizada na obra 
precedente, por uma criação que pressupõe uma lei estética mais complexa. A auto – 
crítica é um meio de nos superarmos a nós próprios. O artista que não analisa e não 
destrói continuamente a sua técnica é um pobre diabo.” ( Pavese, Cesare. “ o ofício de 
viver”. Relógio D' Água Editores. 2004.Pág. 164 ). 
Retrocedendo um pouco no raciocínio e focando, novamente, a questão da 
experimentação. 
Esta é um gesto de abertura ao incontrolável, ao instintivo, ao espontâneo, muito 
embora seja necessário um certo dosear, o seu contraponto que lhe segura os impulsos 
mais frenéticos. 
“ É preciso favorecer, explorar, reconhecer e apoiar o instinto, sem lhe roubar o vigor 
por meio da 
reflexão. Mas é preciso reflectir nele, para o acompanhar na acção e substituí-lo nos 
momentos de surdez.” ( Pavese, Cesare. “ o ofício de viver”. Relógio D' Água Editores. 
2004 .Pág. 147 ). 
A anti – experimentação pós – moderna é, no fundo, própria de um sistema de defesa 
contra o desejo. 
O prazer é na mesma proporção da apropriação de bens de consumo. Mas existe o que 
se opõe a esse impulso consumista, o que não se supõe apropriável, o que exige mais 
que uma simples troca, o que depende de algo mais que a simples e desenvolta 
aquisição. 
O ensaio, como o deixa claro Silvina Rodrigues Lopes num capítulo dedicado a este, é, 
por excelência, o género onde a experimentação se dá. 
Racional e irracinal, simultaneamente, move-se segundo um assistemático impulso de 
aventura. 
Não concede tanta importância ao conceito, ao fixo, como ao que está em devir. 
“ Não sei nada. Conheço as palavras pelo dorso ( ... ) sou um domador de palavras. 
Mas só eu ( ... ) sei em que medida sou eu que sou domado por elas. 
A iniciativa pertence-lhes. São elas que conduzem o meu trenó sem chicote, nem rédeas, 
nem caminho determinado antes da grande aventura. ( ... ) 



Através das várias relações de vizinhança, entre elas estabelecidas no poema, talvez 
venha a saber alguma coisa. 
Até não saber nada, como eu não sei.” ( Ruy Belo ). 
Também o ensaísta trata, como o poeta, as palavras como seres vivos, individualização, 
em movimento. 
São força porque indomesticáveis. Elas mesmas tomam a iniciativa de se avizinharem, 
ressoarem, 
divergirem, assemelharem-se dissemelhando-se. 
Tal como na poesia, no ensaio as palavras libertam-se da atmosfera linguística, do aqui-
e-agora das sensações, embora, no ensaio, por motivos de destinação, a sua obscuridade 
se auto-limite, na procura de maior leveza e legibilidade. 
O ensaio é o género, por excelência, da herança, “ apropriação”, intelectual, mas 
ultrapassa-a porque a reinventa. 
Surge um idioma próprio, no sentido de resistir à dissolução no idioma anterior, porque 
o ensaiar implica experimentação, invenção. 
A sua vocação é a da experimentação que é e que, ao ser, desencadeia. 
O ensaio confere, ao ensaísta, um forte responsabilidade. É um dizer que se quer 
consequente e sublinha, acima de tudo, o que mais dignifica o homem, a sua capacidade 
de decisão. 
O ensaísta é um organizador de vizinhanças. Para além de fazer circular conceitos, 
descontextualizandoos ou inaugurando-lhes novos contextos, retira do esquecimento 
obras que vão sendo soterradas sob as ruinas do progresso. 
O ensaio é “ ( ... ) corpo-linguagem que diverge das fixações identitárias do hábito e dá 
lugar á 
invenção de conexões imprevistas ( ... ).” ( Lopes, Silvina Rodrigues. “ Literatura, 
defesa do atrito”. 
Edições Vendaval. 2003. pág. 178 ) e, por isto mesmo, é negação do idêntico e 
afirmação do não-idêntico. 
Rasga a ideologia na medida em que é particularmente apto para o exercício de um 
pensamento que nos ensaia, fazendo fracassar a totalidade, embora fragmento e todo se 
articulem por relações de vizinhança tanto lógicas, como retóricas ou poéticas. 
“ Tal como não foi nos grandes momentos ( ... ) que experimentei um sofrimento atroz, 
mas em certos instantes furtivos dos períodos intermédios, a unidade do poema não 
consiste nas cenas – chave, mas na subtil correspondência de todas as oportunidades 
criadoras. 
Quer dizer, a unidade não depende tanto da construção grandiosa, do esqueleto 
identificavel do enredo, como da habilidade brincalhona dos pequenos contactos, dos 
ínfimos e quase ilusórios recomeços, da trama das repetições insistentes sob a 
diversidade. ( ... ) 
A minha história com ela não é, portanto, feita de grandes cenas, mas de momentos 
inferiores muito 
subtis. Assim deve ser um poema.” ( Pavese, Cesare. “ o ofício de viver”. Relógio D' 
Água Editores. 2004 .Pág. 42 e 43 ). 
“ ( ... ) a sucessão mecânica dos pensamentos cai no esquema – reconhecido como 
empírico – do tempo, para que uma experiência tenha valor metafísico, tem de escapar 
ao tempo. 
Na vida prática, tem-se a impressão de que isto acontece apenas no instante isolado – 
evasão do tempo. 
A “ falsidade da poesia” - substituição do tempo empírico pelo tempo absoluto – é mais 
fascinante do que o “ reino dos céus” , porque este se realiza apenas em instantes, e 



aquela em construções que, embora valham como um único instante absoluto, se 
desenrolam, no entanto, agradávelmente e 
abrangem, por vezes, longos lapsos do tempo empírico. 
A unidade de uma obra consistirá, portanto, na pertença de todos os seus momentos a 
um mesmo período absoluto, ou, se quiserem, metafísico.” ( Pavese, Cesare. “ o ofício 
de viver”. Relógio D' Água Editores. 2004 .Pág. 174 e 175 ). 
“ A hipótese de que a evolução procede de mutações bruscas do germe ( que depois se 
conservam por meio da selecção natural ) está de acordo com a tua experiência, de que a 
vida interior ( criação de conceitos e imagens ) não procede por desenvolvimento de 
pensamento em pensamento ( de indivíduo para indivíduo em biologia ), mas por 
bruscas intuições ( transformações sempre germinais), que só aprés coup descobrimos 
estarem ligadas a percepções precedentes e que se prolongam ( selecção interior ). ( ...) 
... qualquer obra de construção é sempre feita de iluminações súbitas – momentos 
metafisicos -, que são soldados aprés coup, isto é, de descobertas susceptíveis de serem 
unificadas.” 
( Pavese, Cesare. “ o ofício de viver”. Relógio D' Água Editores. 2004 .Pág. 176 ). 
Ainda no que respeita ao ensaio, e outros géneros que façam uso da citação, e às 
respectivas aspas, “ marcas do desespero”: são-no, segundo afirma Silvina Rodrigues 
Lopes, para nos alertar para a impossibilidade de nos apropriarmos das palavras que as 
própria aspas rodeiam. 
“ lançados no hiato entre um passado a ( re ) inventar e um futuro que nos figura em 
promessa, a nossa existência é resposta.” ( Lopes, Silvina Rodrigues. “ Literatura, 
defesa do atrito”. Edições Vendaval. 2003. pág. 80 ). 
Ao citar, acto vertiginoso, estamos a reponder, a testemunhar, confirmando esse mesmo 
hiato que nos separa e nos liga. Testemunhando, afirmamos, de facto, a nossa 
inseparável divisão e não o afirmar da nossa presença num pleno aqui-e-agora, e por 
isto a vertigem. 
Todas as palavras são, potencialmente, minhas e nenhuma se deixa apropriar 
inteiramente, e aqui reside a dificuldade em perceber qual a minha parte da palavra. 
O aqui-e-agora presente, tempo de mistério, hiato vertiginoso. 
“ o discurso poético não é alheio ao que há de silêncio, de não-linguagem na sua 
circunstância, e por isso há nele uma inflexão sem regra, misteriosa. 
Não se deve por isso acusá-lo de obscuridade – o ser obscuro é a sua condição.” 
( Lopes, Silvina Rodrigues. “ Literatura, defesa do atrito”. Edições Vendaval. 2003. pág. 
80 ). 
Aliás, o próprio acto de ler não é, senão, colocar entre aspas o texto lido. Este é quase 
que uma citação. 
Testemunhamos a sua verdade, mas esta, porque inexprimível, fica-nos na boca ou é 
reforçada entre 
aspas. 
O poema, não como solução mas, unicamente, uma entre outras respostas, dá lugar à 
retórica, pessoal, mas sobretudo à mudez da realidade, multiplicando, inevitavelmente, 
os poemas. 
Focando-me especificamente na questão do tal hiato entre passado e futuro, saudade e 
desejo, memória e devir, desenvolvo agora a noção de “memória excessiva” que Silvina 
Rodrigues Lopes desenvolve num outro capítulo. 
“ aquilo que o poema conta é a formação da recordação a haver ( ... ).” 
( Lopes, Silvina Rodrigues. “ Literatura, defesa do atrito”. Edições Vendaval. 2003. pág. 
62 ). 



o que há de memória nessa recordação é um vazio: a força do acontecimento. Sensações 
sem conceito que procuram, na linguagem, um abrigo para o seu vazio. Deste vazio, o 
que há de irreparável, porque se trata de uma perda, transfigura-se em beleza e 
sobrevive. 
O sentido, elemento da memória, actualiza-se quando interrompido pelo sentir e dá-se 
nessa qualidade de suspensão. 
A poesia não é, então, apenas memória, de que se deduz uma selecção de coisas 
passiveis de se tornarem poesia, mas também memória profética, uma memória que se 
supera e que enuncia também um futuro. 
Fantasia, própria do Romantismo inglês, seria esse modo de memória emancipado da 
ordem espaciotemporal que presuponharia essa memória invulgar que, embora inserida 
num espaço e num tempo preciso, fosse essencialmente viva. 
Já no Romantismo alemão, dar-se-ia a procura de um antes do esquecimento passível de 
perpetuar-se numa linguagem objectivante. Trata-se de um antes do esquecimento que, 
por si, não é apropriável. 
Excede também a memória e nesse sentido é também profético. 
Pensa-se o poema como memória, emoção expressão, que se torna faculdade criador 
que produz efeito no poema, e não tanto um conjunto de recordações que o autor nele 
coloca. 
É memória que não se extingue. Trata-se de uma operação dinâmica, não um 
mecanismo. 
Os limites do poema encerram o seu potencial infinito. 
Infinito potencial que está presente em cada nova leitura que se faz do poema. 
Em cada uma dessas leituras ele é a verdade que testemunha, constitui-se sempre em 
excesso sobre si. 
O fim do poema não nos possibilita perceber nele qualquer lei que o organize: 
“A lei da obra difere-se sem termo, aquilo a que chamamos obra é a lei no seu 
diferenciar/diferir: é por isso que a obra é tempo, e não está somente no tempo. 
(...) a exposição da obra à lei que a fez ser é a sua própria temporalidade, 
inultrapassável, porque irresolúvel, numa apresentação acabada. 
A intimidade da obra é já temporal: intimidade aberta, imanência interrompida, 
cesurada, partilhada. 
O tempo da obra é nela a inscrição da lei do outro – o seu fora de si originário. 
É na própria imanência que as obras de arte são expostas ao outro, que elas recolhem o 
acontecimento da sua lei, da lei que as precede, cujo lugar nem está exactamente no seu 
interior (elas não a compreendem nos dois sentidos dessa palavra: não só os limites da 
sua imanência não a contêm, como não têm dela um saber segura), nem no seu exterior 
(a lei da obra não é a Lei, com maiúscula, pelo menos de modo imediato, mas a lei 
singular de uma obra singular): lugar sem lugar.” ( Payot, Daniel. “Anachronies de 
L'ouvre d'art”. Galilée. Paris. 1990. pág. 210 ). 
 
O poema anuncia. É a aparição do outro que se deixou pressentir no instante. Esta 
aparição é, segundo Adorno, “é estremecimento de terror do mundo primitivo.” 
Há sempre algo que nunca se mostra, que não se constitui como passado a conservar 
mas como um 
passado a ser reencontrado, reinventado pelo poema. 
Ainda no que respeita a anti-experimentação e a questões de legibilidade. 
Quando se fala de legibilidade, oposta ao hermetismo que rompe qualquer contrato com 
o leitor, fala-se de uma facilidade excessiva, da tal gratuitidade que acaba por não surtir 
qualquer efeito, não ter sequer repercussões na consciência de quem lê e, sem que este 



tenha disso noção, aquela leitura não constituirá nenhuma experiência, nenhum “ sim” 
que, segundo Paul Celan, seria um sim à vida que exige a gradual saída para fora da 
visão universal, objectivista e estereotipada. 
A já referida característica da literatura que supõe o revalorizar da noção de autor tem 
tido, como 
consequência primeira, o proliferar do que a autora chama de génio autobiográfico que , 
uma vez mais, vem denunciar o repetitivo da estrutura, do sentido, da palavra: a 
repetição do mesmo sob diferentes invólucros. 
“ A referida proliferação de escritos íntimos e memórias, e a não-questionação do 
significado disso, vão contribuindo para reduzir a realidade a um conjunto de aparências 
nas quais nenhum objecto se inscreve, na medida em que o objecto é justamente o de-
fora-da-aparência, o seu vazio, aquilo que se inscreve nela como a sua eternidade, ou a 
sua desaparição ( ... ).” ( Lopes, Silvina Rodrigues. “Literatura, defesa do atrito”. 
Edições Vendaval. 2003. pág. 29 e 30 ). 
O que é que isto denuncia? 
O globalizar de uma força narcísica, que faz com que tudo se converta em espelho de 
tudo. 
Na poesia isto é verificável num certo lirismo que procura espelhar sentimentos, 
unicamente. 
A noção de autor, revalorizada agora, vem destruir o que é desconstrução de toda a 
autoridade, o que é enquanto experiência, superada a unicidade do sujeito, e que se 
traduz numa multiplicidade em devir. Roland Barthes deixou-o bem explícito: mesmo 
quando o autor se arroga o papel do ditador, se a obra existe, resiste a essa arrogância. 
Comunicar, ou seja, tomar contacto com o texto, estar em comunicação com, supõe um 
espaço marcado por fluxos de memória e de desejo que fazem com que aquilo que está 
perante nós, aquilo que surge, seja transformado, inventado, inflectido. 
Assim como se supõe o intervir por parte do que escreve, também o que lê irá inscrever, 
no momento em que comunica com o texto, algo neste último, ou melhor, na leitura 
deste. 
A postura do intelectual/escritor tem de divergir daquela que o pós-modernismo supõe. 
Cabe-lhe defender a justiça, rejeitando tanto “ mitos” como “ epidemias emocionais”. 
Tem de agir sempre em vista do retirar-se: “ ( ... ) não é intelectual senão 
momentaneamente, e por uma causa determinada, sustentando-o, sendo um entre outros, 
tendo a esperança de se perder na obscuridade 
de todos e de atingir um anonimato que é mesmo, enquanto escritor ou artista, a sua 
aspiração profunda e sempre desmentida.” (Blanchot, Maurice. “les intellectuels en 
question”. Paris. Pág. 59). 
Cabe-lhe resistir aos “ mecanismos do embrutecimento” o que implica, 
necessariamente, resistir ao 
desempenho de qualquer papel que, de alguma forma, garanta o persistir de um sistema 
e o seu próprio destaque. 
O intelectual/escritor deve também respeitar a leitura dos textos, pois qualquer 
imperfeição nestes não depende do sujeito heterogéneo, múltiplo, inominável, não é 
passível de se completar, corrigir ou alterar. 
Comentários e interpretações, na procura de construir uma imagem ideal da literatura, e 
que se propõem a recuperar um não-dito ocultado pela superfície textual, acabam por 
negar a própria essência de qualquer texto, o ser segredo inconfessável. 
“ A exactidão da palavra literária é a sua imperfeição, o seu desajuste em relação ao 
comum.” 



( Lopes, Silvina Rodrigues. “ Literatura, defesa do atrito”. Edições Vendaval. 2003. 
pág.46 ). 
A sua imperfeição deve-se ao alternar sistemático de dois pensamentos que divergem e 
é nisto que ela mesma, a obra, se cumpre e por isso também a sua ironia, sempre. 
Teorizar sobre literatura, uma vez requerendo a sua organização, é já a negação da 
mesma, porque todo o limite a contraria e é disso que o teórico te de estar ciente. 
A critica, de que já foi referida a adequada postura, e a história literárias fazem da 
literatura uma parte de um todo: a cultura, memória comum. 
Há que contrariar, no entanto, a linearidade e não contribuir para o esterilizar da 
alteridade. 
Outra modalidade é a da especialização que tem de ter presente que a investigação e 
critica de conceitos, criação, e mesmo a relação especialista e obra negam, 
precisamente, o que a própria especialização supõe. 
O inexprimível que se inscreve na relação que mantemos com uma obra nada garante, 
não negando, 
contudo, a possibilidade do acontecimento. 
Tudo dependerá, depois, da decisão. 
É este acontecimento que não podemos impedir. Ele é a verdade. Sem ele, a literatura 
fecha-se sobre si mesma. 
Essa verdade é testemunhada, experienciada, mas escapa sempre a qualquer 
comprovação, certeza ou garantia e, antes de mais, a qualquer síntese. 
Há ainda um outro formato que apaga a intersubjectividade e que não subscreve, ou não 
o pretende, o manifesto pós-modernista. É experimentação e não existe para ressaltar a 
noção de autor, pelo contrário. 
A Correspondência é esse lugar “ ( ... ) onde a imbricação de pensamento e poesia – o 
poeta que pensa como filósofo e o filósofo que poetisa como poeta – ganha uma grande 
evidência ( ... ).” 
( Lopes, Silvina Rodrigues. “ Literatura, defesa do atrito”. Edições Vendaval. 2003. 
pág.137 ). 
São sempre cartas para nada. Não se dá qualquer intersubjectividade, não existe nem 
destinador nem destinatário. Ambos se anulam. 
“escrevo para me aniquilar, escrevo linhas para me reduzir a um ponto, para que 
finalmente se manifeste a esperança que se exprime apenas por si o que não posso, que 
ninguém a si pode dar       ( ...). 
Eu, cada qual, sou, somos o ponto de desenraizamento e do embate entre um mundo que 
se desvanece e o outro que se desenha na deriva da sua instanbilidade, e é toda a 
realidade não pressagiada e incalculável.” 
( Aldo Gargani. “ O texto do tempo”. Edições 70. Lisboa. 95. pág. 17 ). 
não existe destinador no sentido em que se trata de um agir impessoal, neutro, tornado 
presença em si. 
Não existe destinatário no sentido em que é um dirigir-se a um aquém, interminável, da 
imposição de significações. 
Resiste-se à mesma imposição e, como tal, à sociabilidade que a sustenta. 
O destinatário tem de escavar o ritmo que “ mantém a humanidade nas suas ligações”, 
passar para lá do ponto frágil que é a emergência de um sujeito, de um “eu” diante de 
um “tu”. 
A carta é, em si, a possibilidade de anulação desse “eu” / “tu”, uma ausência activa, uma 
ausência 
ausentar-se, dando lugar ao vestígio, algures entre o perceptível e o imperceptível. 



A carta é zona intermédia entre destinador e destinatário, mas nem sempre a sua 
existência, da carta, pressupõe a escrita, podendo restar apenas um diálogo que o 
escritor mantém consigo mesmo. 
Porque certas coisas são inexprimíveis e não são esconjuráveis ou, se o são, exigem a 
ausência de centro para serem ditas. 
“ Exprimir sob a forma de arte, com finalidade de catarse, uma tragédia interior, apenas 
o pode fazer o artista que, no momento em que vivia a tragédia, ia já tecendo os fios 
construtivos, ia já realizando a incubação criadora. Não existe a tempestade sofrida 
loucamente e, depois, a libertação através da obra, arriscando até o suicídio. ( ... ) 
O único modo de fugir ao abismo é encará-lo, medi-lo, sondá-lo e mergulhar nele.” ( 
Pavese, Cesare. “ o ofício de viver”. Relógio D' Água Editores. 2004 .Pág. 48 ). 
Nesta situação as palavras são “ intuições cegas”, sendo apenas possível pensar ou 
escrever na língua muda com que as coisas falam. 
O formato carta, mesmo enquanto carta ao nada, permite assegurar, ainda, um lugar no 
mundo, 
esconjurando dor ou solidão e é aqui que se inscreve Cesare Pavese com a sua obra: “ O 
Ofício de viver”. 
Um monólogo que persiste no fora da comunicação, fora da participação na existência, 
e um excesso de sujeito e a consciência desse excesso. 
Embora testemunhe, é uma espécie paradoxal de testemunho. Testemunho não 
documentável. 
É testemunho mas não documento, devido a um movimento que perturba o 
reconhecível, uma espécie de desgaste do vivido pela própria nomeação, por meio da 
qual se pressente a corrente continua da vida que arrasta o mundo e a linguagem para a 
sua perda. 
Pavese garante a coesão do mundo, mas retira-se e deixa, como marca, os detritos 
nítidos de uma falsa vida, que não é uma vida falsa. 
Nas cartas, as palavras dirigem-se apenas umas ás outras. 
Destinadas a alguém, disponibilizando-se à interpretação, obstruiriam, perturbariam os 
circuitos 
previamente definidos. 
Uma vida-escrita entrega-se ao circular desviante dos enigmas. 
“ No que respeita a sua relação com a vida, a literatura é um modo de tornar 
irreconhecível o “ mundo original” enquanto mundo de factos ou imagens de factos – 
estado de coisas que se transformam noutros estados de coisas, segundo processos eles 
próprios identificáveis. 
A literatura é então esquecimento, dissipação ou jogo.” ( ( Lopes, Silvina Rodrigues. “ 
Literatura, defesa do atrito”. Edições Vendaval. 2003. pág. 157 ). 
Relembraram-se, aqui, diferentes posturas que cada um, perante o texto ou perante o 
que o precede, deve ter concluindo-se, assim, que qualquer uma destas é um estar 
ausente na presença, possibilitando ao máximo o que deverá permanecer , sempre, em 
suspenso. 
No poema, abre-se um vazio passível de nele se inscrever uma possível resposta ao 
mundo ou surtir, em quem o experiencia, um constante questionar que enriquece o 
pensamento, o faz infinitamente dinâmico. 
O poema é afirmação em devir. 
“ As obras de poesia devem ser feitas como a tua felicidade. 
Um incrível equilíbrio de “sins”, de afirmações, todas quase a serem pronunciadas, 
todas ricas de uma infinita possibilidade que fica em suspenso e nunca se descarrega. 



A arte de não gozar, eis a arte.” ( ... ) ( porque ) “ A poesia não é um significado mas um 
estado, não uma compreensão mas um ser.” 
( Pavese, Cesare. “ o ofício de viver”. Relógio D' Água Editores. 2004 .Pág. 299 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia 
Bibliografia Principal 
LOPES, Silvina Rodrigues. Literatura, Defesa do Atrito, Edições Vendaval, 2003. 
BARTHES, Roland. O prazer do texto, Edições 70. Colecção Signos. Vol.5. 
Bibliografia Complementar 
PAVESE, Cesare. O Ofício de Viver, Relógio D' Água Editores, 2004. 
CELAN, Paul. Arte Poética – O Meridiano e outros textos, Edições Cotovia, 1996. 
PONGE, Francis. Alguns Poemas,Edições Cotovia, 1996. 
 
 
 
 
 
 
Filipa Soares 


