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Resumo 

 

Este trabalho tem o objetivo de realizar uma articulação entre a poesia de Paulo Leminski e o 

discurso sobre a paixão em suas diversas manifestações. Com a ajuda da leitura da obra 

Fragmentos de um discurso amoroso, de Roland Barthes, reconhecemos várias faces da 

paixão na poética leminskiana. A partir dessa experiência de leitura, propomos dois temas 

fundamentais: o da paixão pela linguagem e o da linguagem da paixão. Esta pesquisa se 

desenvolve com a análise de dezoito poemas de Paulo Leminski e aponta indícios do trabalho 

com o sentimento da paixão, sejam eles temáticos, dirigindo-se ao ser amado diretamente, 

sejam do fascínio do poeta pela linguagem e pelo movimento de criação poética em si. Ao 

longo do desenvolvimento desta dissertação, destacamos a presença da paixão pela linguagem 

nos textos analisados, o que nos motivou a incorporação da afetividade amorosa na forma de 

olhar o objeto de estudo e, consequentemente, de escrever sobre ele. Assim, este trabalho 

expressa o encontro entre a obra de Leminski, um autor orgânico e intenso, com uma escrita 

crítica que destaca o valor lúdico do autor, trazendo algumas nuanças do fazer poético ao 

discurso acadêmico.  

 

Palavras-chaves: Paulo Leminski; discurso amoroso; paixão na literatura; Roland Barthes; 

poesia e intensidade; rigor e espontaneidade.  
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Abstract 

 

This work aims to make a link between the poetry of Paulo Leminski and discourse about the 

passion in its different manifestations. With the help that came from the reading of the book A 

Lover's Discourse: Fragments, from Roland Barthes, we recognize several faces of the 

passion in the poetry of Paulo Leminski. Based on this experience of reading, we propose two 

basic subjects: the passion for the language and the language of the passion. This research 

develops through the analysis of eighteen poems by Paulo Leminski and it also indicates 

evidences of the working with passion‟s feeling: in a thematic way, addressing the speech 

directly to be loved, or showing the poet's fascination with language and the movement of 

poetic creation itself. Throughout the development of this work, we highlight the presence of 

passion for language in the analyzed texts, which motivated us to incorporate the loving 

affection in the way of looking at the subject matter and, therefore, of writting about it. This 

work expresses the encounter between the work of Leminski, an organic and intense writer, 

with a critical text that emphasizes the play value of the author, bringing some of the nuances 

of the poetic to academic discourse. 

 

 

Key-Words: Paulo Leminski; lover‟s discourse; passion in literature; Roland Barthes; poetry 

and intensity; accuracy and spontaneity. 
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Índice de Abreviaturas 

 

A lista a seguir relaciona o título das quatro principais obras de poesia de Paulo Leminski, que 

fazem parte do corpus desta pesquisa, com a sigla composta a partir das iniciais das referidas 

obras, tal como serão utilizadas ao longo da dissertação. 

 

 

Caprichos & Relaxos ----------------------------- C&R 

(1ªed. 1983/edição utilizada de 1985) 

 

Distraídos Venceremos ---------------------------- DV 

(1ª ed. 1987/edição utilizada de 1995) 

 

La vie en close -------------------------------------- LVC 

(1ª ed. 1991/edição utilizada de 2004) 

 

O Ex-estranho ------------------------------------- OE 

(1ª ed. 1996/edição utilizada de 2009) 
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Introdução: Um ser de/no papel 

 

Escolher Paulo Leminski como objeto de investigação deste projeto tem origem, 

primeiramente, nas marcas deixadas pelo poeta em minha trajetória como leitora. A 

apreciação da obra do autor, fundamentada na intensidade e no uso preciso da linguagem, 

somou-se à descoberta de trabalhos acadêmicos instigantes que destacam não apenas a 

originalidade das poesias, mas a figura excêntrica e mítica de Leminski. Assim, colocar a 

produção do autor no centro desta pesquisa foi, inicialmente, um impulso intuitivo que se 

consolidou com leituras críticas e com a descoberta de um poeta inquieto, apaixonado e 

apaixonante.  

 

No processo de investigação preliminar, notou-se que, para além da obra, a vida pessoal de 

Leminski também acaba servindo de apoio às análises e ganha espaço significativo nos 

estudos realizados, sobretudo ao se apontar a presença visceral do poeta em suas produções. É 

possível notar que Leminski viveu e criou com intensidades semelhantes; elaborou um projeto 

artístico em que vida e obra completam-se de forma muito marcada, como resumem os versos 

do próprio autor: 

 
[...] 

vai vir o dia 

quando tudo que eu diga 

seja poesia. 

(C&R, p. 49) 

 

O poeta Rodrigo Ponts fez uma homenagem a Leminski: “quem sabe nem tanto disso/ nem 

bem surgindo/ já em sumiço [...]” (2004, p. 359). No trecho, Ponts faz referência ao poeta, 

cuja breve existência não inviabilizou a construção de uma obra intensa e de amplo 

reconhecimento. “Transformar a vida em poesia e vice-versa: eis o projeto-existencial de 

Paulo Leminski” (NOVAIS, 1996, p. 05). A criação do poeta traz ao leitor os indícios de um 

corpo desprovido de freios e que se deixa transformar pela obra que produz. Assim, dizemos 

que a poesia leminskiana possui intensidade corpórea, ou seja, que é orgânica a ponto de 

revelar o corpo daquele que a criou, explicitando-se a recusa da neutralidade. 

 

Em uma semântica que abarca o mundo (é eminentemente o caso da 

semântica poética), o corpo é ao mesmo tempo o ponto de partida, o 

ponto de origem e o referente do discurso. O corpo dá a medida e as 

dimensões do mundo [...] É por isso que o texto poético significa o 
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mundo. É pelo corpo que o sentido é percebido (ZUMTHOR, 2007, p. 

77).  

 

A poética de Leminski apresenta uma escrita que demanda múltiplos corpos: o do leitor, o do 

autor e o do poema. Explicitam-se, assim, as rugosidades dessa relação de intensidade 

corpórea: o texto do poeta se oferece ao leitor que, para se aproximar da obra, sente a 

necessidade de que o seu próprio corpo, captado pela leitura, participe da experiência de 

criação poética.  

 

“O leitor, nessa e por essa escuta, refaz em corpo e em espírito o percurso traçado pela voz do 

poeta: do silêncio anterior até o objeto que lhe é dado, aqui, sobre a página” (Ibid., p. 87). Ao 

estudar a obra de Leminski, encontramos, nas condições de leitores e pesquisadores, a 

movimentação dessa relação duplamente corporal e silenciosa entre o texto e nossa escuta 

ativa, que se potencializou com o recorte temático estabelecido neste trabalho, o da linguagem 

amorosa e apaixonada.  

 

O exercício de leitura e escuta da obra do poeta apontou inúmeras possibilidades de recorte, 

no entanto, estivemos especialmente atentos àquele que pudesse revelar o tecido vivo de seus 

textos. Assim, optamos pela seleção de poemas que apresentassem trânsito com o universo 

afetivo, tanto no âmbito da paixão pela linguagem, quanto no da linguagem da paixão. Os 

textos foram sendo escolhidos quando reconhecíamos – e sentíamos – a presença corporal do 

autor em sintonia com nossos corpos de leitores, evidenciando-se, assim, os índices que 

dotavam as poesias de intensidade e teor orgânico.  

 

Para chegarmos à seleção e à análise de dezoito poemas do autor
1
, refizemos seu percurso 

criativo, suas paixões insistentes, seus amores silenciosos, catastróficos, orgânicos, suas 

declarações apaixonadas à linguagem. O corpus está resumido no quadro
2
 a seguir e nos ajuda 

a visualizar os caminhos experimentados na pesquisa e a expor nosso objetivo fundamental, 

qual seja: apreender as maneiras como Leminski transforma em linguagem o sentimento 

afetivo ao mesmo tempo em que explicita a paixão sentida por seu objeto de trabalho, a 

palavra.  

                                                 
1
 Elegemos o corpus a partir dos quatro principais conjuntos de poesia do autor: Caprichos & Relaxos (C&R), 

Distraídos Venceremos (DV), La Vie en Close (LVC) e O Ex-estranho (OE). 
2
 Os títulos de alguns dos poemas selecionados foram concebido pelo autor em caixa-alta nas edições utilizadas 

e, assim, mantidos nesta pesquisa, uma vez que são relevantes à análise e no reconhecimento de índices de 

intensidade e corporeidade. 
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Eixos Temáticos 

 
Obras Poemas

3
 

PAIXÃO PELA 

LINGUAGEM 

 

 

Caprichos & Relaxos (C&R) 

 

 

 

nascemos em poemas diversos  

(p. 88) 

 

 

A vagina vazia (p. 29) 

 

 

Amor, então (p. 20) 

 

 

você me amava (p. 118) 

 

Distraídos Venceremos (DV) sorte no jogo (p. 38) 

LINGUAGEM DA 

PAIXÃO 

 

Caprichos & Relaxos (C&R) 

 

 

 

Não fosse isso (p. 64) 

 

 

Apagar-me (p. 66 e p. 136) 

 

 

Não possa tanta distância (p. 34) 

 

Distraídos Venceremos (DV) 

 

PARADA CARDÍACA (p. 56) 

 

 

O amor, esse sufoco (p. 46) 

 

 

AÇO EM FLOR (p. 48) 

 

 

COMO PODE? (p. 69) 

 

La Vie en Close (LVC) 

 

Haja (p. 99) 

 

 

- que tudo se foda (p. 160) 

 

 

TRANSPENUMBRA (p. 50) 

 

 

Essa a vida que eu quero (p. 166) 

 

 

AMOR BASTANTE (p. 95) 

 

O Ex-estranho 

 

Depois de muito meditar (p. 95) 

 

 

Leituras sucessivas da obra do autor possibilitaram a percepção de que parte de seus poemas 

lidava com a paixão pelas palavras, enquanto outra parte, mais numerosa, abordava 

                                                 
3
 Considerando que grande parte dos poemas do autor não possui título, optamos pela transcrição do primeiro 

verso como forma de identificá-los. 
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determinados temas e processos representativos do ato de se apaixonar – ou mesmo de se 

desapaixonar.  

 

Na construção de critérios para a seleção dos poemas, lidamos com outro processo 

fundamental, o de busca de sentido no trabalho com a poesia. Sobre essa questão, Octavio Paz 

(1982) expressa: “Cada leitor procura algo no poema. E não é insólito que o encontre: já o 

trazia dentro de si” (p. 29) – ideia que se soma ao estudo da poesia de Leminski em seu teor 

intensamente corporal, uma vez que já trazer dentro de si aquilo que se busca no poema nos 

remete à interação íntima entre leitor e poeta. Pode-se dizer que, na definição de dois eixos 

temáticos para a pesquisa, esteve aguçada nossa percepção corporal, isto é, o processo de 

seleção do corpus evidencia que os aspectos afetivos dos poemas e os rastros deixados neles 

pelo poeta se comunicam com nosso corpo-leitor. Especialmente em nossa condição, a de 

pesquisadores dos índices orgânicos na poesia, a questão corporal emerge ao primeiro plano 

nos critérios de seleção e análise.  

 

Paulo Leminski buscou uma relação de intimidade com a palavra. Sua obra reflete a carga 

afetiva de seu trabalho e produz, no leitor, a sensação de reconhecimento e reciprocidade. Em 

nossa pesquisa, essa empatia mais profunda com a obra do autor teve papel decisivo no 

trabalho de recorte temático. A escolha do corpus reflete nossa tentativa de equilibrar empatia 

com o objeto e fluidez do discurso acadêmico. 

 

Apesar de termos separado os poemas em dois eixos temáticos, paixão pela linguagem e 

linguagem da paixão, é evidente a existência de uma retroalimentação e de um diálogo intenso 

entre os dois agrupamentos. Como se disse, a obra selecionada de Paulo Leminski contém 

indícios de corporeidade que favorecem a comunicação entre texto, leitor e poeta. Estes, mais 

do que se corresponderem, constroem uma ideia de totalidade.  

 

A separação proposta neste trabalho não é um fim em si, mas um recurso proposto para 

organizar as análises. Ademais, os dois temas podem ser percebidos como estratégia 

metodológica, na medida em que são formas de se reconhecer e problematizar as engrenagens 

da poesia leminskiana, fazendo os poemas dialogarem entre si. Isto é, buscando-se formas de 

identificar repetições, padrões e semelhanças nos poemas para, assim, se poder estudar o 

método de criação do poeta.  
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O entendimento da poética de Paulo Leminski, a partir da afetividade e de seus índices de 

intensidade corpórea, é um de nossos maiores desafios nesta pesquisa. Além disso, o 

aprofundamento do método do poeta – de combinação entre clareza e intensidade – norteia 

nossa problematização. A proposta de trabalho do autor nos estimula a buscar uma 

investigação igualmente criativa, em que se possam ver combinados diferentes métodos e 

estratégias de abordagem do texto poético. Nesse sentido, nossa escrita visa incorporar a 

relação apaixonada do poeta com a língua. 

 

O desafio que se estabelece nessa abordagem é manter a clareza textual e o rigor acadêmico. 

O estudo da poesia, afinal, requer objetividade, a começar pelo uso do discurso prosaico no 

âmbito das análises. Uma vez que temos como objetivo nesta pesquisa a promoção de uma 

leitura que não elimine uma experiência amorosa em relação ao objeto de estudo, tornou-se 

uma de nossas principais preocupações estabelecer uma escrita apaixonada, equilibrada e 

criativa – próxima da linguagem poética – que não perdesse o foco do discurso analítico e 

acadêmico.  

 

A obra de Paulo Leminski é um exemplo da união entre fluidez linguística e paixão. Falar 

apaixonadamente não compromete a clareza de seu discurso. Uma habilidade linguística que 

torna seu trabalho de poeta, singular. Em geral, a fusão de paixão e linguagem não coaduna 

com a ideia de clareza textual; o mais comum, nos casos de escrita apaixonada, é encontramos 

uma fala repleta de clichês. “Querer escrever sobre o amor é enfrentar a desordem da 

linguagem: essa região tumultuada onde a linguagem é ao mesmo tempo demais e 

demasiadamente pouca, excessiva e pobre” (BARTHES, 1991, p. 93). Soma-se a isso o fato 

de que lidamos em nossa pesquisa com uma temática de grande popularidade – o amor é 

possivelmente o tema mais explorado entre os seres dotados de linguagem. No entanto, 

aceitamos o desafio dessa escrita arriscada, que é a amorosa. Procuramos enfrentar os 

desafios, os excessos e a escassez da linguagem movida por sentimentos de paixão, tomando 

como exemplo o que fez Paulo Leminski no desenvolvimento de sua poética. 

 

O trabalho do autor é autêntico: não ameniza a intensidade de sua poesia para garantir a 

clareza ao leitor. E, além de não evitar as mais variadas faces da paixão em seus textos, 

Leminski se declara apaixonado pela própria linguagem, como vemos nos poemas alinhados 
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ao eixo temático paixão pela linguagem, que expressam declarações de amor à palavra e ao 

ofício de poeta.  

 

Como problematiza Octavio Paz, em O arco e a lira, a ação do prosador é contrária a da 

natureza da palavra que, naturalmente, se inclina à poesia. A análise do discurso afetivo, na 

poesia de Paulo Leminski, coloca-nos em posição de alerta duplamente. São explícitas as 

dificuldades desse processo, e elas se intensificam em vários momentos da pesquisa, já que 

todos os poemas selecionados são abordados de forma analítica e, portanto, em prosa 

acadêmica. Não temos, afinal, o objetivo de criar poesia – tampouco de competir com o autor. 

Porém, a dificuldade de se fazer um balanço entre prosa e poesia existe e deve ser ressaltada 

neste trabalho, se não para compartilharmos com o leitor nossa condição de autores em 

construção, sobretudo, para expressar que o hermetismo de algumas passagens não deixou de 

ser evitado. Desse modo, trazemos esta importante reflexão de Octávio Paz (1982): 

 

No discurso as palavras aspiram a se constituir em significado 

unívoco. Esse trabalho implica reflexão e análise. Ao mesmo tempo 

introduz um ideal inatingível, já que a palavra se nega a ser mero 

conceito, significado sem outra coisa mais. Cada palavra – à parte suas 

propriedades físicas – encerra uma pluralidade de sentidos. Assim, a 

atividade do prosador se exerce contra a natureza própria da palavra 

(p. 25). 

 

Paul Valéry (2007) elaborou também valiosas contribuições acerca da natureza da palavra. 

Segundo o poeta e crítico, existe um duplo praticamente inconciliável na linguagem: de um 

lado, ela é trabalhada artisticamente na poesia; de outro, é uma resposta prática para as 

necessidades básicas e cotidianas.  

 

Quando o homem que anda atingiu seu objetivo [...] o objeto que lhe 

causava desejo e cujo desejo tirou-o de seu repouso, no mesmo 

instante essa posse anula definitivamente todo o seu ato; o efeito 

devora a causa, o fim absorveu o meio; e qualquer que tenha sido o 

ato, permanece apenas o resultado. Acontece exatamente a mesma 

coisa com a linguagem útil: a linguagem que acabou de me servir para 

exprimir meu propósito, meu desejo, meu comando, minha opinião, e 

essa linguagem que preencheu sua função desvanece-se, assim que 

chega. [...] meu discurso não existe mais: está inteiramente substituído 

por seu sentido (VALERY, 2007, p. 204-5).  

 

No ato da criação, o poeta divide a existência mágica da palavra com o caráter prático que ela 

possui, que é o de exprimir um propósito objetivo. A natureza do trabalho poético é 

problematizar as palavras, retirando-as do lugar cômodo em que significam algo unívoco e 
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útil. Essa movimentação na linguagem é um desafio, tanto para os poetas, como para os 

pesquisadores que tenham pretensões mais criativas com seu texto. 

 

Outro efeito produzido pela linguagem, segundo Paul Valéry (2007), é o de requerer pausa; 

lidar com a palavra exige que se reflita sobre ela enquanto forma. Trata-se do efeito poético 

que vem da transformação do primeiro efeito de uma palavra, que é seu significado objetivo. 

Na prática, a linguagem possibilita uma apreensão da realidade objetiva que deixa de ter 

importância no momento em que um determinado objetivo é alcançado. A palavra prática 

morre quando conclui sua missão. “O poema, ao contrário, não morre por ter vivido: ele é 

feito expressamente para renascer de suas cinzas e vir a ser indefinidamente o que acabou de 

ser” (Ibid., p. 205). 

 

Assim, a introdução do estudo da poesia – e a reflexão sobre ela – no âmbito da prosa 

acadêmica nos parece fundamental. Roland Barthes, a quem recorremos várias vezes nesta 

pesquisa a fim de nos orientar sobre a escritura amorosa, tem ponderações relevantes acerca 

do ato de se buscar uma escrita que reflita mais intensamente aquilo que se quer dizer. Diante 

de nossa dificuldade em encontrar uma forma criativa e, ao mesmo tempo, rigorosa de 

construir a dissertação, deparamo-nos com um alerta sobre a escrita: é preciso ter claro que 

escrever não significa lidar com o inominável, mas, ao contrário, com aquilo que é 

demasiadamente dito.  

 
 

Aquele que quer escrever deve saber que inicia uma longa 

concubinagem com uma linguagem que é sempre anterior. O escritor 

nunca tem, pois, de „arrancar‟ uma palavra ao silêncio [...] tem de 

separar uma fala segunda da cilada das falas primeiras que lhe são 

fornecidas pelo mundo, pela história e pela sua existência” 

(BARTHES, 1977, p. 19). 

 

Lidar com a linguagem poética, acadêmica ou de proposta híbrida significa enfrentar a imensa 

dificuldade de dizer – e de driblar – o que é dito em demasia. Sobretudo no tema da paixão, 

do apaixonar-se, a tarefa parece ainda mais árdua porque, como se pontuou, as tentativas de 

expressar o sentimento podem nos direcionar ao senso-comum. Ademais, o desafio de 

apresentar o poeta Paulo Leminski de forma original, evitando as insígnias que tanto se faz a 

sua figura múltipla, também significa driblar o que se diz em demasia. 
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O estudo da poesia requer do pesquisador atos de transformação: primeiro ao olhar a própria 

linguagem – instrumento, ao mesmo tempo, tão conhecido e tão misterioso –, depois, ao 

buscar formas criativas para compor o seu texto. Em nosso trabalho, a exemplo das 

habilidades de Paulo Leminski, perseguiu-se um trânsito fluido com a palavra, uma escrita 

crítica, criativa e afetiva; buscou-se, enfim, um texto consciente da densidade do objeto 

pesquisado.  

As mudanças que o estudo da poesia de Paulo Leminski podem suscitar na forma como o 

pesquisador concebe a linguagem fica mais evidente na proximidade que a obra gera com o 

leitor – ideia que vem ao encontro de nossos estudos sobre intensidade corpórea, na mistura 

visceral que o autor faz entre vida e poesia. Assim, noções de sinceridade e de verdade no 

gênero lírico se colocam em nosso trabalho. Paulo Leminski nos deixa como possibilidade de 

estudo a experiência autêntica com que orquestrou a união de sua vida à poesia, ponto 

importante na elaboração de algumas questões: a relação corporal na poesia passa pela noção 

de verdade? É possível concluir algo relevante à pesquisa da intensidade corpórea da poesia 

leminskiana diante da impossibilidade de se separar poesia e vida?  

 

Sobre a noção de experiência autêntica e de verdade na poesia, Paul Valéry (2007) expressa: 

“É a minha própria vida [...] que deve me fornecer, se puder, minhas respostas, pois é somente 

nas reações de nossa vida que pode residir toda a força e como que a necessidade de nossa 

verdade” (p. 196). A empatia entre leitor e autor, gerando ideias como sinceridade e verdade 

é também um dos pontos analisados por Francisco Achcar (1994) em Lírica e Lugar-

comum. Para o pesquisador, a linguagem lírica seria, na Antiguidade, a poesia centrada no eu, 

transbordando emotividade de forma genuína. Porém, as composições sinceras dos poetas 

não poderiam ser entendidas, diretamente, como índices de sua personalidade ou de sua 

presença corporal nos textos. Achcar analisa, nesse sentido, o exemplo da obra do poeta 

romano Catulo, “que pode ser tomado de início como uma expressão singela da lírica mais 

genuína – e, como tal, excelente fonte de informações sobre a vida do poeta, sua 

personalidade, sua afetividade” (p. 32).  

 

A associação automática entre obra genuína e obra sincera, no entanto, ajuda apenas na 

construção de uma espécie de bula em que conteúdos literários e biográficos tornam-se um 

“elaboradíssimo tecido de lugares-comuns literários” (ACHCAR, p. 32). A hipótese aqui é a 

de que a sinceridade na poesia e a proximidade autor-leitor não se relacionam 
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automaticamente ao poeta, ou a sua personalidade e presença corporal nos textos. A ideia de 

apontarmos índices de corporeidade na poesia de Paulo Leminski não levaria, 

automaticamente, a sintonia entre os corpos envolvidos na leitura.  

 

Achcar (1994) problematiza, ainda, a questão da sinceridade na lírica afirmando que “[...] 

embora o biografismo fundado na identificação do eu lírico com o poeta tenha tido 

ultimamente um refluxo [...] é ainda muito frequente o entendimento da sinceridade como 

correspondência entre o eu-lírico e a experiência extrapoética” (p. 43). E a questão fortalece 

nossa hipótese: a poesia sincera, de verdade, não pode ser aquela em que o poeta se expõe 

totalmente, deixando transparecer um corpo em que são idênticos o eu lírico e o autor. “Ainda 

hoje as vidas e quase sempre as personalidades dos poetas antigos são deduzidos linearmente 

de seus poemas” (Ibid., p. 43). E não apenas as dos antigos, uma vez que as associações 

diretas eu lírico/poetas são riscos aos quais os pesquisadores de literatura podem facilmente 

incidir.  

 

A discussão sobre a suposta relação verdadeira do poeta com o gênero lírico e a produção de 

uma obra em que os dois, autor e poesia, estejam mimetizados nos interessa especialmente na 

formulação e no embasamento de nossas hipóteses em que se aponta a existência de um autor 

muito presente corporalmente em seus textos. Conforme já afirmamos, Paulo Leminski se 

funde à poesia. Nossa hipótese de trabalho, portanto, é que a experiência recíproca de se falar 

sobre a paixão e ao mesmo tempo a praticar – e a despertar – evidenciam intensidade 

corpórea. O corpo do poeta, e não sua personalidade, torna-se um ser de/no papel. Quando 

fala da liberdade, o poeta pratica uma experiência de deslimite em seu jogo poético, como 

percebemos em vários dos poemas analisados no Capítulo 3 – Paulo Leminski e seus amores. 

 

As ponderações de Francisco Achcar indicam que é preciso cautela nas análises, sobretudo 

quando a intensidade do autor com o qual lidamos parece se presentificar na poesia, tão 

claramente. Ou seja, corre-se o risco de deduzir verdades acerca do poeta a partir da relação 

que estabelecemos com a obra. O fato de que a obra de Paulo Leminski se ofereça ao leitor 

em sua densidade e que seu corpo possa ser sentido no texto não significa que versos e 

personalidade se unam. Afinal, a complexidade de seus poemas impede associações lineares 

entre versos e personalidade.  
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Leminski brinca com o fato de ser conhecido por sua intensidade e, muitas vezes, adequa-se 

ao papel de poeta de exageros, como tão avidamente o definiam. Mas, poeta quebra-rótulos 

que era, não se encaixava nas definições, nem se deixava enquadrar. Nenhuma poesia o 

define. Nem a linguagem. Nem a paixão que o autor declara à língua o define com segurança. 

Mas se a poesia não o define, ela com certeza, o fortalece. É o próprio Paulo Leminski (C&R) 

que aponta, no poema a seguir, o falso controle que as definições asseguram:  

 

o pauloleminski 

é um cachorro louco 

que deve ser morto 

a pau a pedra 

a fogo a pique 

senão é bem capaz 

o filhodaputa 

de fazer chover  

em nosso piquenique 

(p. 87) 

 

Cachorro louco. A tentativa de definição, ou melhor, de autodefiniçao é logo eliminada: o 

mito pauloleminski deve ser morto com pau e pedra. A figura mítica do poeta aparece no 

texto em toda sua multiplicidade: é cachorro louco, é filhodaputa e chuva no piquenique. A 

ideia de autor insano e estraga-prazeres apenas reforça a fluência e a singularidade de seu 

trabalho com a poesia ao unir uma pretensa displicência ao trabalho rigoroso com a 

linguagem. 

 

Enquanto nos deixamos seduzir pelo poeta em sua forma única de construção poética, 

percebemos que é a multiplicidade com a qual Leminski opera a linguagem que o ajuda a 

transgredir os aparentes limites (e dificuldades de transposição) entre a rigidez da palavra 

escrita e a espontaneidade na criação. A exposição Múltiplo Leminski
4
, reúne as muitas 

facetas desse artista da palavra. Alice Ruiz S., sua companheira durante vinte anos, assina 

texto de curadoria do evento em que se refere à tão mencionada versatilidade do poeta. 

 

Para alguns, Leminski era principalmente poeta. 

Mas, além de grande poeta, é bom lembrar que ele foi: 

Um pensador da cultura, 

hakaista, 

tradutor, 

biógrafo, 

jornalista da imprensa escrita e televisionada, 

ensaísta, 

                                                 
4
 Exposição sediada no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba (PR), de 27/10/12 a 31/04/13. 
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contista, 

romancista, 

autor de experimentações verbais e visuais, 

“polemista”, 

roteirista de historias em quadrinhos, 

judoca, 

professor, 

publicitário, 

compositor. 

E, em tudo, inovador. 

(RUIZ, 2013)    
 

As ideias de multiplicidade e intensidade corpórea são indispensáveis para se entender o 

sentimento de paixão que se apresenta na obra de Leminski e para se perceber o caráter vivo 

da palavra que compõe sua poesia. A voz do poeta não é uma representação do amor e da 

paixão, é o próprio sentimento vivido. “Meu corpo é a materialização daquilo que me é 

próprio, realidade vivida e que determina minha relação com o mundo. Dotado de uma 

significação incomparável, ele existe à imagem de meu ser: é ele que eu vivo, possuo e sou, 

para o melhor e para o pior” (ZUMTHOR, 2007, p. 23). 

 

O corpo é aquilo que reage sentimentalmente ao texto, é o peso que se sente na experiência 

com ele. A ideia abre ainda mais o entendimento sobre o teor orgânico da linguagem, conceito 

trabalhado por Roland Barthes (1991) em Fragmentos de um discurso amoroso: 

 
A linguagem é uma pele, esfrego minha linguagem no outro. É como 

se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das 

palavras. Minha linguagem treme de desejo [...] Envolvo o outro nas 

minhas palavras, eu o acaricio, o roço, prolongo esse roçar, me esforço 

em fazer durar o comentário ao qual submeto a relação (p. 64).  

 

A poesia de Paulo Leminski é capaz de envolver leitores no prolongar de um desejo vivo. 

Com toques rápidos e desnorteantes, Leminski se insere na cena lírica moderna de forma 

orgânica e originalmente espontânea. Pela agilidade, Leyla Perrone-Moisés (2000) o chamou 

samurai malandro. “Tão rápido que nos pega de surpresa; quando menos se espera o poema 

já está ali. E então o golpe ou a ginga que o produziu parece tão simples que é quase um 

desaforo” (p. 235).  

 

Leminski é um autor preciso que desperta paixão e empatia nos leitores. Paixão que, no 

âmbito desta pesquisa, recebe uma discussão temática específica. O título do trabalho – 

Paixão pela linguagem e linguagem da paixão – evidencia a escolha da palavra paixão em 
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detrimento da palavra amor. Ao longo de nossas investigações, encontramos pertinência para 

ampliar a discussão do termo, sobretudo, no desenvolvimento da ideia de jogo poético e texto 

lúdico, muito presentes em Leminski.  

 

Em texto que investiga algumas acepções em torno da palavra paixão, Gérard Lebrun
5
 refaz 

uma trajetória etimológica que nos interessa na medida em que, no âmbito da problematização 

do título desta dissertação, ajuda a aproximar paixão e linguagem. O autor relembra que a 

palavra paixão traz em si o sentido ontológico de passividade (paschein, pathos), sobretudo 

na referência de que há um sujeito a quem uma ação se destina.  

 

Retomando a relação aristotélica entre agir e padecer, Lebrun (1987) não associa àquele que 

recebe a ação um sentido de passividade, mas um poder de movimentação potencial. “A 

potência que caracteriza o paciente não é um poder-operar, mas um poder-tornar-se, isto é, a 

suscetibilidade que fará com que nele ocorra uma forma nova” (p. 18). A ideia de paciente 

carrega, nesse sentido, a natureza daquilo que é mutável e predisposto ao novo, àquilo que 

pode se tornar e/ou receber uma forma.  

 

As referências em torno da palavra passividade também são trabalhadas por Paulo Leminski 

(1987) no texto “Poesia: a paixão da linguagem”:  

[...] a palavra paixão tinha, a princípio, um sentido passivo, depois 

adquiriu um sentido ativo. A palavra paixão você diz assim: a Paixão 

de Cristo, quer dizer, aquilo que Cristo sofreu, aquilo que ele padeceu. 

Hoje, você diz a paixão revolucionária de Trotski. A paixão, aqui, no 

caso, não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa, é uma coisa que se 

move (p. 285-6). 

 

Para compor a investigação sobre a palavra paixão, Paulo Leminski traz à tona o sentido de 

patético, que deriva diretamente de paskhein. “Patético significa tentar sensibilizar alguém” 

(Ibid., p. 286). O poeta observa que palavras como simpatia e empatia são desdobramentos de 

patético, que contém a ideia de sentir junto. Nossa língua não teria desenvolvido um sentido 

positivo para o ato de sofrer junto uma ação, apenas teríamos associado pejorativamente uma 

ideia de dor aos múltiplos significados originais de palavras como passividade e paixão.  

                                                 
5
 O texto “O conceito de paixão” integra a coletânea Os sentidos da paixão (1987), obra organizada por Sergio 

Cardoso, conforme bibliografia indicada nesta pesquisa. 
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Voltando a Lebrun (1987), vemos que o autor aprofunda as possibilidades contidas na 

investigação etimológica acerca de paixão: “Nessa inferioridade do padecer, encontra-se 

assim a desqualificação, própria dos clássicos gregos, da mobilidade relativamente à 

imobilidade” (p. 18). Isso porque o paciente é aquele cuja condição é a incompletude. Existe 

nele uma falta e uma indeterminação que, para ser reparada, se faz necessária a ação de um 

agente externo. “A paixão é sempre provocada pela presença ou imagem de algo que me leva 

a reagir, geralmente de improviso” (Ibid., p. 18).  

Assim, percebemos que, em sendo a paixão uma reação impulsiva diante do elemento 

externo, ela guarda relação com a ideia de jogo, de imprevisibilidade e de improviso como 

forma de reação. A paixão estaria ligada a busca de soluções mais apaixonadas aos impasses 

vividos. A poesia de Leminski, dessa forma, parece se encaixar mais verdadeiramente na 

acepção da palavra paixão, que traz em si um índice de improviso e de jogo com a linguagem. 

É elemento crucial à fundamentação teórica deste trabalho, a interação entre paixão, 

linguagem, jogo e improviso. Os termos possibilitam, entre outras questões, a discussão sobre 

a ação do poeta. O poema é uma reação lúdica do poeta à paixão. Diante dela, o poeta padece, 

joga com a linguagem e constrói o novo. Lidar artisticamente com a palavra é, nesse sentido, 

um índice de movimento, de reconhecimento da incompletude como característica 

indissociável do ser. O poema é expressão desse estado de paixão e potencialidade que 

acomete o ser humano e o convoca a um sofrer junto.  

O título desse trabalho sugere uma relação de atrito latente entre ludicidade e rigidez da 

linguagem e lança elementos para entendermos o método de trabalho de Paulo Leminski. 

Como dissemos, a paixão pressupõe uma lacuna, uma abertura ao acontecimento e ao acaso; a 

linguagem, por sua vez, tem como fundamento a atribuição de definições, tal como Roland 

Barthes (2007) desenvolve: “[...] a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem 

reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo não é impedir de 

dizer, é obrigar a dizer” (p. 14). A ideia de língua rígida desenvolvida por Barthes fortalece a 

reflexão de Paulo Leminski (1987), segundo a qual “o poeta seria uma vítima da linguagem, a 

linguagem exerce uma violência sobre ele e ele sofre essa violência” (p. 285).  

Poderíamos inferir, desse modo, que o título proposto incorpora uma relação antitética, já que 

paixão e linguagem divergem no sentido de que, enquanto a primeira assimila o desconhecido 

e a explosão, a segunda não permite, em princípio, lacunas e silêncios. Paixão pela linguagem 
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e linguagem da paixão poderiam atestar essa possível imiscibilidade, não fosse esta exata 

oposição a essência do método de trabalho de Paulo Leminski. Em seu projeto poético, 

misturam-se o movimento imprevisível da vida e a racionalidade, a mutação constante e a 

fixidez da língua. Leminski capta, como vemos neste estudo, o fato de que elementos 

linguísticos aparentemente opostos não apenas interagem organicamente na poesia, como 

exercem apaixonada cumplicidade.  

A paixão que o poeta declara à linguagem reflete a busca por um homem inteiro, por um eu 

lírico capaz de integrar paixão e razão, acaso e rigor. Não se trata, portanto, de promover uma 

cura ao estado da paixão, de livrar-se dela, de extinguir as fissuras e os movimentos abissais 

do ser. Não se trata, tampouco, de tornar a língua permissiva e acolhedora. Paulo Leminski 

quer o elemento novo, quer padecer, apaixonar-se e sentir junto. Sua percepção genuína de 

poeta corre ao lado do sentido trabalhado para o termo da passividade que um dia se descolou 

da palavra paixão. Aquele sentido em que padecer junto não significa mergulhar na 

negatividade da dor – ainda que não estejamos sugerindo que a poesia de Leminski esteja 

distante do sofrimento, ao contrário, muitas vezes, ela se torna o próprio sofrer, como 

veremos ao longo da pesquisa.  

Outras reflexões que enriquecem a fundamentação acerca do título e nos ajudam a entender o 

sentido de paixão como forma de descontinuidade estão na concepção socrático-platônica 

trabalhada por José Américo Motta Pessanha (1987) acerca da relação entre amor e palavra. 

Bastante presente na Filosofia, a relação entre a afetividade e a linguagem está na obra O 

Banquete, de Platão (1999), conjunto de diálogos que exploram, fundamentalmente, a 

natureza e as qualidades do amor. A obra se forma a partir de uma 

[...] sequência fragmentada de múltiplos e heterogêneos discursos, 

esfacelada por falhas, hiatos, silêncios. Nunca um discurso inteiro e 

contínuo – mas retalhos dispersos, discursos díspares e descosidos. 

Nunca um mesmo e único discurso: falta-lhe começo como lhe falta 

continuidade (PESSANHA, 1987, p. 77). 

 

Ideias valiosas não apenas no sentido de contribuir ao debate da inscrição do movimento de 

retroalimentação entre linguagem e paixão presente no título da pesquisa, mas, sobretudo, 

porque nos indica o acerto na escolha da obra Fragmentos de um discurso amoroso, de 

Roland Barthes, como base teórica para o estudo da relação paixão/linguagem na obra de 

Paulo Leminski.  
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Expressa-se o amor e a paixão repetindo-se a ação fragmentada que é a própria costura do ato 

de amar – e de falar. Um discurso heterogêneo e aparentemente ziguezagueante pode ser a 

forma mais genuína de se falar da paixão e de se relacionar com a afetividade de um texto. 

 

[...] a doutrina socrático-platônica sobre o amor emerge do termo do 

“O Banquete” como aquilo que pôde ser resgatado de uma longa 

cadeia de memórias e esquecimentos, no meio de uma série de 

discursos heterogêneos, provenientes de várias épocas e entremeados 

de lacunas. Mais: o que se tem são sempre discursos que se referem a 

discursos e são mediadores de outros discursos. Ou seja: o tema do 

amor existe na intermediação dos discursos, no campo plural da fala, 

da interlocução sustentada pela memória, mas marcada 

inevitavelmente pela incerteza e pelas omissões do esquecimento 

(PESSANHA, 1987, p. 90).  

 

Associar ao discurso amoroso uma condição de mediador entre muitos outros discursos 

afetivos e à ideia de fragmento, sobretudo aquela trabalhada por Roland Barthes, é essencial 

ao entendimento das premissas de nossa pesquisa. Uma vez que a proposta é a elaboração, de 

forma apaixonada, de um discurso acerca da paixão em Paulo Leminski, assumimos o papel 

de criadores dessa cadeia de memórias e esquecimentos que é nossa escrita amorosa e 

dissertativa.  

 

Nossa pesquisa está assentada no entendimento de que o texto dissertativo é também a união 

de variados discursos que, entremeados uns nos outros, produzem conhecimento e reflexão de 

forma criativa e ousada. Abordar o discurso amoroso e a poesia como fazemos supõe lidar 

com a experiência desse fragmento, dessa descontinuidade afetiva e linguística.  

 

Em Fragmentos, Roland Barthes nos apresenta o enamorado aos pedaços. Assim, nos 

convoca a construir um entendimento próprio acerca do discurso afetivo por meio de um 

entrelaçamento de ideias, de uma cadeia de frações amorosas, incluindo-se a experiência 

pessoal. É o próprio autor que expõe, na introdução da edição trabalhada da obra em 

referência, que se utiliza da Literatura, da Filosofia e também de sua trajetória pessoal na 

elaboração dos fragmentos.  

 

Nossa pesquisa busca estabelecer uma relação entre Roland Barthes e Paulo Leminski para 

além da semelhança entre as naturezas descontínuas da poesia e do fragmento. Percebemos 

que ambos os autores desenvolvem ligação apaixonada com a linguagem. A paixão, para 

Leminski e para Barthes, não é um tema, mas uma metodologia. Exemplo maior dessa 
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abordagem são os textos em que autores se declaram fascinados com a própria linguagem. 

Nosso trabalho trata, portanto, de articular as ideias e as formas apaixonadas de escrita dos 

dois autores. Não só a abordagem que Roland Barthes faz do tema da paixão nos interessa, 

mas a forma como o autor cria sua linguagem amorosa nos ensina sobre a própria natureza da 

palavra e da linguagem. A construção textual desenvolvida em nossa pesquisa assimila 

metodologicamente a experiência criativa em relação à linguagem.  

 

Sabemos, contudo, que é arriscado o desenvolvimento de uma escrita apaixonada cujo objeto 

de estudo é a própria paixão. O perigo de se abordar um tema tão comum é dizer pouco ou 

excessivamente. Atentos aos riscos, adotamos como metodologia de análise dos poemas a 

leitura de aproximação, que, para além da tentativa de descrever – ou mesmo dissecar – a obra 

de Paulo Leminski, cria um texto paralelo ao do poeta. Isto porque a proximidade com o 

objeto de estudo nos possibilita um aprofundamento ainda mais orgânico do autor e dos temas 

abordados.  

 

Em alguns momentos, a intimidade construída com o objeto – e também com o principal 

apoio teórico para as análises dos poemas, a obra Fragmentos de um discurso amoroso, de 

Roland Barthes – nos fez incorporar a fragmentação e soar dispersos no texto. Foram os riscos 

assumidos na busca por um estudo que pudesse ser reconhecido pela paixão e pela 

criatividade. Algumas reflexões e conceitos nos ajudam a controlar dispersões no processo de 

escrita como, por exemplo, a ideia da transcriação.  

 

O trabalho de Haroldo de Campos como tradutor se consolidou como referência mundial ao 

propor que seu ofício fosse para além da tradução pura e simples. O tradutor e poeta destacou 

a necessidade do profissional se apropriar do texto traduzido e caminhar ao seu lado. Ao 

entender a tradução como forma de apropriação e recriação poética, Campos (1983) 

desenvolveu uma série de transcriações em que o texto original se vê enriquecido com a 

percepção despertada ao longo do trabalho. 

 

Refazer esta alquimia, incluindo no seu “quimismo” ingredientes 

novos, para reativá-la em nossa língua, compensando assim aqueles 

que ficaram “recessivos” no câmbio forçoso dos horizontes, é um 

privilégio do “transcriador” de poesia. Sobretudo quando esteja 

empenhado na reinvenção da tradição, para propósitos produtivos (não 

meramente conservativos), na perspectiva agora de um 

“transumanismo” latino americano necessariamente “antropofágico” 

(p. 247). 
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De forma análoga, ou seja, como tradutores de sentidos dos poemas de Paulo Leminski, 

trabalhamos, muitas vezes, a leitura dos textos como possibilidade de recriação somada às 

nossas experiências e reflexões. A realização desta dissertação possibilitou um encontro 

amplo e criativo com a poesia de Leminski, trazendo momentos e estados análogos ao da 

transcriação. A ausência da neutralidade absoluta, provavelmente, nos permitiu trabalhar 

formas mais ousadas de construção textual e caminhar junto à poesia de Leminski.  

 

Do ponto de vista de nossa satisfação pessoal diante da elaboração deste trabalho, é possível 

afirmar que a utilização de uma metodologia de leitura crítica possibilitou que os nossos 

objetivos tenham sido amplamente alcançados: a comunicação amorosa entre a voz do poeta e 

a da crítica acadêmica, o envolvimento orgânico com o estudo e com o objeto. Não apenas 

porque a obra de Leminski, como dissemos, conclama o corpo do leitor, mas porque o estudo 

acerca da poesia requer do pesquisador um olhar crítico, criativo e capaz de estar próximo ao 

objeto de estudo. 

 

Caminhar com o poeta Paulo Leminski nos fez perseguir uma relação equilibrada entre a ação 

da crítica e a voz da criação. Metodologicamente, procuramos uma espécie de visão capaz de 

dissolver oposições rígidas. Inspirados pelas ideias fundamentais da poesia leminskiana, 

buscamos a coexistência entre rigor acadêmico e ação intempestiva, apaixonada.  
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Capítulo 1 - Paulo Leminski aos pedaços: homenagem-mosaico 

 

Diante da precisão de Paulo Leminski ao manusear a linguagem, Leyla Perrone-Moisés 

(2000) pede sobriedade aos leitores e críticos: “Nada de demonstrar-desmontar com apoio em 

bibliografia especializada, pois qualquer metagesticulação crítica ficaria ridícula, contraposta 

ao gesto exato do poeta” (p. 235). Diante de dois acertos de uma vez, o de Leminski e o de 

Perrone-Moisés, a hesitação toma conta das primeiras linhas deste capítulo de apresentação do 

autor: como abordar o poeta sem desmontar sua poesia? Como redigir um texto que não seja 

aquecido no fogo morno daquilo que já foi dito? Enfim, como introduzir a obra desse poeta 

que nunca se contenta com mais ou menos?  

 

Para muitas perguntas, encontramos respostas parecidas. Paulo Leminski nasceu em 1944 e 

morreu aos 44 anos. Muitas vezes. Viveu pouco, tantas e tantas vezes. Foi poeta infinitas 

outras. Foi tradutor, professor, letrista de música, redator publicitário, agitador cultural, 

ensaísta, crítico e jornalista. Suas invenções já estiveram pintadas nas paredes de centros 

acadêmicos de todo país, seus textos em capas de livro, revistas. Seu rosto exótico, misturado 

mil vezes ao sabor de polacos e negros, já foi desenhado, xerocopiado, homenageado e 

analisado. Paulo Leminski passou por muitas tentativas de cabimento. Tentaram fazê-lo entrar 

em coletâneas, ensaios, textos e mais textos. Foi desmontado e demonstrado. Desnorteado? 

 

A obra desse poeta de múltiplas faces não aceita repetições e exige a atenção daqueles que 

mergulham em sua obra: “Como pode que esta palavra, /que já vi mil vezes e mil vezes disse, 

/signifique mais nada” (DV, p. 69). Um alerta? Uma pergunta? Escolher uma forma original e 

criativa para abordar Paulo Leminski parece imprescindível, por isso este trabalho busca 

trilhar um caminho do meio, uma compilação de estudos sobre o poeta, uma interpenetração 

entre as vozes da crítica e a do poeta. Um mosaico daquilo que foi dito sobre ele e por ele: 

nem ignorar, nem repetir sua história, tão precisa e preciosamente exposta.  

 

Seguindo por este caminho do meio, trabalhamos também a possibilidade de homenagear o 

fascínio que a poesia de Leminski exerce sobre muitos de nós, seus leitores. A proposta de 

mosaico-homenagem foi construída a partir da seleção de trechos significativos da fortuna 

crítica do poeta. Compõem o texto deste capítulo de apresentação do poeta, fragmentos 

extraídos de trabalhos de Leyla Perrone-Moises, Maria Esther Maciel, Antonio Risério, 
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Haroldo de Campos, Solange Rebuzzi, Fabrício Marques, entre outros; além de reflexões e 

poemas do próprio Leminski e, evidentemente, a presente tentativa elaborada nesta pesquisa. 

 

1.1  um dia sobre nós também/ vai cair o esquecimento
6
 

Definir sua personalidade ou sua poesia é tarefa das mais difíceis, exige uma criatividade que 

brota em poucos, aos poucos. Afinal, como colocar em um mesmo texto características, à 

primeira vista, tão desconexas como ser faixa preta de judô, publicitário, poliglota e poeta? 

 

Críticos e amigos tentaram definí-lo. Monástico sujeito. Caipira 

cabotino. Samurai malandro. Polilíngue paroquiano cósmico. Samurai 

mestiço. O poeta também tentou se classificar em diversas ocasiões. 

Um bandido que sabia latim. Parnasiano-chic. Caboclo-monge-black-

beat-zen. Útil operário do signo. Guerreiro da palavra. Centauro 

homemcavalo – metade decadente alexandrino bizantino e metade 

bandeirante pioneiro marcopolo (MARQUES, 2001, p. 16). 

 

Transitava com facilidade pela linguagem e se incomodava com rótulos de toda e qualquer 

natureza. Talvez, em respeito a esta resistência, tenha sido tão desafiador escrever uma 

apresentação sobre o poeta e arrastá-lo ao ponto (aparentemente) pacífico no qual se definem 

nascimento, filiação, curiosidades e morte. No entanto, eis uma tentativa de objetividade: 

Paulo Leminski nasceu em Curitiba, no ano de 1944, filho do casal Paulo Leminski e Áurea 

Pereira Mendes, morrreu em 1989, aos 44 anos.  

 

Nenhum desses dados, evidentemente, diminui ou aumenta o que quer que se tenha pensado a 

seu respeito. Leminski é areia movediça. “Era transcultural: polonês, caboclo, „japonês‟, 

malandro e samurai, provinciano e internacional. Jogava na várzea e falava latim” 

(PERRONE-MOISES, 2000, p. 239). “Internacional e provinciano, Leminski é 

brasileiríssimo. Mestiço, antropófago, poetiza, sem folclores, Oxalá e o frevo, pajés e 

xavantes. Parisa, novaiorquiza, moscoteia, sem tirar o pé do chão” (Ibid., p. 237). Para 

Haroldo de Campos (2004), Leminski é “um capiau cósmico/eletrônico violeiro astral” (p. 

25). Um universo inteiro cercado de contradições.  

 

 

 

                                                 
6
 Versos de Paulo Leminski retirados do poema “um dia sobre nós também”, de La vie en close, 2004,  

p. 91. 
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1.2  diga minha poesia
7
 

A estreia pública na poesia foi em 1963.  

 

Há uma cena inicial, sempre há. Leminski, sujo, de roupas manchadas 

e com uma garrafa de conhaque vazia na mão, apresentou-se na 

semana nacional de poesia de vanguarda, em Belo Horizonte, para 

conhecer os poetas concretos paulistas que (tanto) admirava. [...] Nas 

palavras de Haroldo de Campos, membro do grupo da poesia concreta, 

Leminski apareceu no encontro como um “Rimbaud curitibano” 

(CAMARA, 2004, p. 247-8). 

 

Leminski inovava, inventava com personalidade. Unia rigor e paixão com habilidade única. 

“Se tivesse que definir a obra de Paulo Leminski em poucas palavras, recorreria ao título de 

um dos seus livros: caprichos e relaxos. Leminski produziu muitos relaxos e alguns 

caprichos” (RISERIO, 2004, p. 371). Mas em matéria de relaxo, estamos diante de um poeta 

muito rigoroso. “Sem cair no logro da expressividade ou da inspiração. Ostentando as 

insígnias da contracultura, ele era um poeta culto, que conhecia seu ofício e o levava a sério, 

num gabinete cheio de vida e de desordem” (PERRONE-MOISES, 2000, p. 239). Tinha peito 

para fazer do jeito dele. 

 

Faça os gestos certos, 

o destino vai ser teu aliado, 

ouço uma voz dizendo 

do fundo mais fundo do passado. 

Hoje, não faço nada direito, 

que é preciso muito mais peito 

pra fazer tudo de qualquer jeito. 

 

Ai do acaso, 

se não ficar do meu lado. 

(LVC, p. 93) 
 

O acaso: o que há de mais razoável em matéria de se viver (e fazer poesia). Leminski buscava 

o equilíbrio dos versos em meio ao imprevisível e o relaxo era o mais forte de seus aliados. A 

aparente espontaneidade de sua poesia é talhada com trabalho e inquietação, o resultado são 

versos afiados, de uma precisão aguda, exigente. “Malandro da linguagem, Leminski não é 

apenas um intuitivo, um criativo, um sacador, como os 130 milhões que se dispensam de 

conhecer seus ofícios” (PERRONE-MOISES, 2000, p. 237). O acaso, é claro, ficou ao seu 

lado. 

                                                 
7
 Verso de Paulo Leminski retirado do poema “NO INSTANTE DO ENTANTO”, de O Ex-estranho, 2009, p. 

29. 
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1.3  PERHAPPINESS
8
 

Artista das intuições e do trabalho árduo, seu antimétodo resultava na quase perfeição dos 

versos. Sua poesia o tornou “[...] anarquiteto de desenhenharias, ou seja, um caprichoso 

arquiteto de desconstruções (por meio do humor irreverente e da ironia, por exemplo) ou um 

relaxado engenheiro de anarquias linguísticas” (MARQUES, 2001, p. 24). 

 

O poeta dialogou com várias das tendências artísticas de seu tempo, mas sempre fugiu da 

confinação ou de ser associado a um grupo específico.  

 

Para ele, a relação com seus pares e precursores passava também pela 

“desleitura”. Incorporou o legado oswaldiano e a tradição japonesa 

dos hai-kais e dos samurais, formou-se na poesia concreta e com o 

Tropicalismo, mas ousou afirmar sua própria dicção, inventar um 

caminho só seu, feito sobretudo de desvios em relação às vias já 

fixadas (MACIEL, 2003, p. 11-2). 

 

Um caminho do meio ou uma terceira margem são percorridos por quem prefere o que ainda 

não conhece. Assim, Leminski fez da experimentação sua mais fiel companheira, “[...] se deu 

a liberdade de não definir um caminho, mas inventar inúmeras vias para o exercício criativo 

da palavra” (Id., 2001, p. 9), abrindo-se a diversas linguagens, normas e formas. 

“Experimentações e mesclagens que não se efetuaram apenas nos campos da poesia, da 

narrativa, da letra de música e do ensaio, mas também em outras formas textuais consideradas 

menores, como os escritos ocasionais, as notas, os fragmentos, as cartas” (MACIEL, 2001, p. 

9). 

 

O apelido de “colecionador de guardanapos” mostra a diversidade dos suportes utilizados pelo 

poeta para o trabalho. Revela ainda, um poeta de urgência e intensidade em movimento 

especial: “Nas ruas, vivia como se o mundo pudesse acabar a qualquer momento, afirmando 

com convicção que sua urgência não podia ser confundida com pressa” (VAZ, 2001, p. 280). 

 

Devagar e sem moderação. Conhecido frequentador de bares, o poeta se sentia intensa e 

frequentemente invadido pelo fazer literário: o ofício poderia chamá-lo a qualquer momento 

e, muitas vezes, os guardanapos serviam para registrar algumas ideias ou mesmo criações 

inteiras.  

 

                                                 
8
 Poema de Paulo Leminski retirado de Caprichos & Relaxos, 1985, p. 125. 
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Embora identificado como um “colecionador de guardanapos”, o 

Paulo – ao contrário do que pode sugerir seu desapego às formalidades 

– era zeloso no trabalho braçal da literatura. (...) Era rigoroso nesse 

quesito. Durante as noitadas pelos bares das cidades, acumulava 

pequenos papéis – pedaços de guardanapo – onde escrevia poemas ou 

fazia anotações que seriam resgatadas para a fertilidade horas depois, 

diante da Remington (VAZ, 2001, 297-8). 

 

O ofício de escritor era ininterrupto. Com a criação contínua, sua obra pôde, por um lado, 

captar assiduamente o prosaico e, por outro, transformar o mais trivial do cotidiano em 

sublime, fazendo da vida poesia e vice-versa. O exercício de encarar o dia a dia em sua mais 

discreta porosidade deu ao poeta a sagacidade de enxergar mil faces num só instante (LVC, p. 

95). Por isso, o tema do amor multifacetado neste cotidiano em que ora se frustra, ora se 

transcende é muito presente na obra de Leminski. O dia a dia é captado de forma 

surpreendente e apaixonada.  

 

Os poemas de Leminski são artefatos híbridos, elaborados em um 

campo de tensão que promove atritos e afetos entre códigos e 

linguagens: uma mixagem entre poesia de produção (ruptura com a 

tradição, vanguarda, inventiva) e poesia de consumo (continuidade, 

literatura); entre o ordinário e o extraordinário, entre cotidianos reles e 

raros (MARQUES, 2001, p. 25). 

 

1.4  marginal é quem escreve à margem
9
 

Buscar uma porta na língua a partir da qual todas as linguagens artísticas poderiam passar e 

interagir. “Para Leminski, o poeta não é um escritor. É um artista. Poesia é ação entre 

códigos: todo poeta é intersemiótico” (MARQUES, 2001, p. 25). Eis seu objetivo. Defini-lo, 

porém, parece cada vez mais um desatino.  

Do rio de palavras, Leminski se ri, e à verborragia desatada ele pede, 

exigente, um momento de silêncio. Para bom entende-dor, a meia 

palavra raspa; e para bom gozador, uma piscada basta. Leminski já foi 

e já voltou, e quem não percebe a inteireza de suas meias palavras, 

ainda nem saiu de casa (PERRONE-MOISES, 2000, p. 234). 

 

O que se pode dizer, afinal, é que sua obra é composta por uma vasta e experimental 

produção. “Um poeta intenso, que não temia o erro” (REBUZZI, 2004, p. 356). Para se tornar 

iconoclasta, fez de seu trabalho uma entrega intensa, incluindo a ligação com as vanguardas e 

a poética oriental.  

 

                                                 
9
 Verso de Paulo Leminski retirado do poema “marginal é quem escreve à margem”, de Distraídos 

Venceremos, 1995, p. 70. 
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1.5  Mas problemas não se resolvem...
10

 E Leminski nunca coube nos rótulos  

 

[...] 

quem nunca viu 

a ternura que vai 

no fio da lâmina samurai, 

esse, nunca vai ser capaz. 

(DV, p. 48) 

 

Buscava se expressar na poesia, na prosa e no meio termo. Publicou também críticas, ensaios, 

contos, biografias e traduções, mantendo o mesmo trabalho de rigor e de paixão com a palavra 

em meio às diferentes formas de expressão nas quais transitava.  

 

“Fazia poesia/ e a maioria saía/ tal a poesia que fazia” (C&R, p. 69). Não gostava de se ver 

reconhecido em determinada estética, nem mesmo na vertente concretista cujos principais 

expoentes, as figuras de Décio Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos, ele muito admirava. 

“Leminski trabalhou com, mas também contra, aqueles postulados concretistas” (CAMARA, 

2004, p. 249).  

 

Ter ouvido a lição da poesia concreta também não é garantia de 

concretizar poesia. Quando o jogo de palavras é só graçola, não cola. 

Mas Leminski não “bate palmas para as performances do acaso”, nem 

tem “o vício de achar tudo ótimo”. Simplesmente não deixa por mais 

quando pode acertar no menos, e nunca se contenta com o mais ou 

menos (PERRONE-MOISES, 2000, p. 234-5). 

  

Buscava destruir a tradição e ao mesmo tempo não se colava totalmente ao novo que 

despontava. Capaz de recriar e dialogar a partir do estabelecido e também do incipiente, 

Leminski não se contentava. Mesmo a mais protagonista das vanguardas gerava no poeta uma 

necessidade de distância. Expressou a necessidade de estar fora, de olhar de longe e também 

de estar próximo: queria liberdade para o movimento.  

 

“Falar em invenção parece obviedade quando se trata de arte, mas em Leminski isso era o 

ponto de partida e o ponto de chegada” (BETANCUR, 2004, p. 244). Seu (des)mecanismo de 

pensamento está em todos os versos e também nos títulos escolhidos para os livros, como é o 

caso do emblemático Caprichos & Relaxos. Sobre o processo criativo, são do poeta as 

palavras que, a seguir, ensaiam um pouco sua despedida. “Queria deixar meu processo de 

                                                 
10

 Verso de Paulo Leminski retirado do poema “BEM NO FUNDO”, de Distraídos Venceremos, 1995, p. 44. 
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pensamento, minha máquina de pensar, a máquina que processa meu pensamento, meu pensar 

transformado em máquinas objetivas, fora de mim, sobrevivendo a mim” (LEMINSKI, 2001, 

p. 309). 

 

Pensava e vivia num mundo magistral. Nas repetições do cotidiano pinçava o invisível e, ao 

criar, atrelava o espontâneo ao mais sofisticado rigor. Reforçou novas facetas da poesia, 

utilizando incidentes do cotidiano para alimentar com aparente simplicidade e rigoroso 

relaxamento uma poesia provocadora que corre ao encontro do sublime. 

 

essa a vida que eu quero, 

querida 

 

encostar na minha 

a tua ferida 

(LVC, p. 166) 

 

Leminski convida leitores para caminhar nas brechas das palavras, para compartilhar uma 

brincadeira muito séria com o peso (muitas vezes tirano) da linguagem. Desafia a língua e ao 

mesmo tempo se rende a ela, apaixonado. As línguas amam seus poetas como os pais amam 

seus filhos mais atrevidos
11

, dizia. Seus poemas abrem espaço na matéria maciça do óbvio por 

meio da ambiguidade, do humor e do trabalho exaustivo com a linguagem. “[...] proeza do 

poeta que transforma as palavras num misto entre o óbvio e o nunca visto” (MARQUES, 

2001, p. 117). 

Contra o óbvio. Sua forma intensa, concisa de fazer poesia cria uma relação de subversão das 

fronteiras entre a palavra escrita e a palavra que quer ser o próprio sentimento. Não há dúvida: 

o poeta está lá, inscrito em sua produção. Seu trabalho extrapola o texto e nos revela um 

estado de poesia como experiência autêntica e corporal de um sujeito transgressor. “A 

impressão do meu processo de pensamento não poderia estar na escolha das palavras nem no 

rol dos eventos narrados. Teria que estar inscrito no próprio movimento do texto, nos fluxos 

da sua dinâmica, traduzindo para o jogo de suas manhãs e marés” (LEMINSKI, 2001, p. 309). 

 

 

 

                                                 
11

 Ideia que o poeta desenvolve em “Poesia: a paixão da linguagem”, texto da coletânea Os sentidos da paixão 

(1987), organizada por Sergio Cardoso. 
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1.6  cheio de tudo
12

. De tudo? 

Desde 1989, ano da morte de Leminski, muitas homenagens foram realizadas tendo o poeta 

no centro das atenções. Parceiros de criação, admiradores e estudiosos de sua obra reuniram-

se para produzir reflexões acerca de seu legado artístico e humano. Desde então, foram 

publicadas revistas, livros, teses e dissertações nas mais diferentes partes do Brasil, além de 

materiais inéditos compostos em parceria e anotados nos mais diversos e inusitados suportes, 

como os conhecidos guardanapos.  

 

Em 2004, no ano em que Leminski completaria 60 anos, foi publicada a coletânea A linha 

que nunca termina, um tributo ao autor e sua criação com mais de quarenta convidados, 

entre críticos literários, poetas, músicos, prosadores, dramaturgos e jornalistas. Entre os textos 

da coletânea, o poeta e amigo Antonio Risério fala de um Paulo que “[...] sai da pista da 

[própria] obra, do pensamento, e vai se inscrever na vida e no corpo do indivíduo” (RISÉRIO, 

2004, p. 365), referindo-se ao indivíduo-poeta e à construção de uma subjetividade que 

transcende a própria cena poética e recusa a neutralidade.  

 

Para o poeta Frederico Barbosa, que integra a coletânea, é pouco o que se sabe e se estuda 

sobre Paulo Leminski. Apesar do sucesso comercial de sua obra, ainda estamos longe de ter 

digerido sua poesia integralmente (BARBOSA, 2004). É possível estarmos mesmo diante de 

uma ilusão, a de que o grande alcance da obra do poeta signifique que os estudos sobre ele são 

suficientes, ou mesmo que estejam esgotados. Novos estudos sobre o poeta surgem a cada 

ano.  

 

Pesquisador da obra de Leminski, Manoel Ricardo de Lima (2002) entende que a experiência 

do autor de ver a poesia como cultura e vice-versa torna impossível atribuir a sua “[...] poesia 

uma pertinência formal que estivesse intrínseca apenas ao texto” (p. 15). Os estudos de Lima 

se somam, nesse sentido, à reflexão e à hipótese deste projeto, sobretudo no encontro de 

evidências, físicas inclusive, da presença do corpo do autor em sua obra. Talvez porque 

Leminski estava sempre muito ligado à vida, ao menos à vida como construção poética 

ininterrupta.  

 
[...] quando ouvia uma notícia que considerava espetacular, ou apenas 

notável, [Leminski] não respondia diretamente ao interlocutor, mas 

                                                 
12

 Título de poema retirado de La vie en close, 2004, p. 123. 
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levantava-se e desaparecia pelo interior da casa, aos gritos: “Alice... 

Alice... Escute o que o Martins está dizendo...” Estas manifestações 

davam densidade e espessura ao seu cotidiano. Havia vibração no 

menor gesto, tudo lhe era magistral (VAZ, 2001, p. 227). 

 

Mais do que olhar o cotidiano como matéria-prima para a poesia, Leminski estava atento 

àquilo que representava viver o dia a dia, seus sons, cheiros e fissuras. Interessava-se pelos 

fragmentos e pelas imagens que tirava dele. Estava atento à linguagem que vinha das brigas, 

do tédio, do distanciamento das pessoas, do cotidiano do poeta. 

 

Soa estranho, esta manhã, 

tudo o que sempre foi meu, como pode? 

Como pode que esse som lá fora, 

os sons da vida, a voz de todo dia, 

pareça ficção científica? 

(DV, p. 69) 

 

Um cotidiano absolutamente ordinário que a partir de registros imediatos e incansáveis torna-

se poema. O mecanismo de união entre uma possibilidade de flagrar o acaso e do ato 

disciplinado de registrá-lo constroem a forma de fazer poesia de Paulo Leminski de corpo 

inteiro: eis seu capricho, eis seu relaxo.  

 

Sua poesia repleta de aberturas, no entanto, está longe de ter sido finalizada e compreendida. 

O estudo sobre o universo poético de Leminski nos apresenta algumas brechas. Fendas que 

tornam possível enxergar mil faces num só instante. Passeando entre o sono e a vigília, o 

poeta capta uma nuança ordinária e entende o extraordinário no cotidiano; ativa a sensação 

com ajuda do trabalho rigoroso da linguagem. Constrói um método harmonioso entre o ócio e 

o trabalho, entre o sono profundo e a vigília total, entre o estado da paixão e a 

responsabilidade de manter a casa funcionando, entre o frisson do primeiro beijo e a relação 

deserotizada. Uma forma genuinamente leminskiana de se entregar ao ofício da escrita: com 

corpo e espírito presentes.  
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Capítulo 2 - Vozes de amor em Roland Barthes  

 

Em Fragmentos de um discurso amoroso, o apaixonado é estudado com delicada 

profundidade por Roland Barthes. Mais do que um personagem cujas peculiaridades e 

atuações são trazidas à condição de fragmento, o enamorado aparece como unidade do sentir e 

como forma de expressão; assim, dizemos que Roland Barthes incorpora o discurso do 

apaixonado e tece, apaixonadamente, um texto repleto da impulsividade do corpo e da 

descontinuidade do desejo. O tecido discursivo do enamorado de Barthes é costurado por 

diversos fragmentos, tais como relatos de angústias, lágrimas, sentimentos de ausência, 

ciúmes, esforços do coração, imagem, roupas, signos, imprecisões e verdades. Além de ser 

analisado em toda sua extensão afetiva, o apaixonado é escutado, sua fala flui livre e sem 

censura ao sabor dos exageros, das memórias, das experiências e das demandas mais comuns 

de seu universo. Acima de tudo, o apaixonado barthesiano fala sobre a gravidade e a urgência 

daquilo que sente, das catástrofes e da alegria que é amar no presente ou remoer paixões. 

 

A obra de Roland Barthes traz oitenta e um fragmentos organizados em ordem alfabética, 

cada um podendo ser lido separadamente ou em sua sequencialidade. Os fragmentos se 

iniciam com um título e são seguidos por uma proposta de definição. Os parágrafos têm 

inspirações variadas, que vão da literatura à experiência pessoal; todas as fontes são 

registradas no lado esquerdo da página. Logo no início da obra, um desfile de figuras em que, 

como leitores, podemos nos reconhecer em diversas situações. “O que foi possível dizer aqui 

sobre a espera, a angústia, a lembrança é apenas um modesto suplemento oferecido ao leitor 

para que dele se aproprie, acrescente, suprima e passe adiante: ao redor da figura, os 

participantes „passam o anel‟” (BARTHES, 1991, p. 02).  

 

A linguagem amorosa, afinal, é singular e não pode ser concebida senão em primeira pessoa 

(KRISTEVA, 1988). Em Fragmentos, o enamorado fala por si. Discursos apaixonados se 

entrecruzam sob a organização de um autor que utiliza (e se situa) em diversas e fragmentadas 

vozes. Quem fala no livro é um apaixonado que assume múltiplas personagens: é um sujeito 

no furor da paixão, um filósofo, um escritor sério, um personagem literário, um sujeito ferido, 

são amigos, autores, psicanalistas. São também as vozes de todos nós, leitores.  
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Enfim, construídos a partir de argumentos vindos fundamentalmente da Literatura e da 

Filosofia, os fragmentos vêm acompanhados da possibilidade de recriação e, logo, a leitura 

vai adquirindo poderes extraordinários de sondar o leitor, que, como se disse, pode se 

reconhecer naquilo que está sendo exposto. Os fragmentos de Barthes parecem autorizados a 

investigar o estado de alma dos leitores, a buscar em seus recônditos sombrios uma inesperada 

capacidade de nomear velhas e novas sensações promovidas pela paixão. 

 

O trabalho com fragmentos e aforismos pode ser considerado a forma predominante de 

expressão de Roland Barthes. O autor não escreveu romances por estes possuírem caráter de 

continuidade, como afirmou na conversa com o colega Alain Robbe-Grillet (1995) que se 

transformou no livro Por que amo Barthes?: 

 
O fragmento barthesiano desliza sem parar e o seu sentido se situa não 

nos pedaços de conteúdo que vão aparecer aqui e ali, mas pelo 

contrário no próprio fato do deslizamento (...) No próprio movimento 

de deslizamento é que na verdade residiam o funcionamento do texto, 

o prazer que tinha tido ao escutá-lo e, por conseguinte, a sua 

importância (ROBBE-GRILLET, 1995, p. 34). 

 

Neste capítulo, trazemos uma questão fundamental ao trabalho, aquela que investiga a 

natureza do fragmento e da escritura amorosa em Barthes, bem como a pertinência de utilizá-

las no estudo da poesia de Paulo Leminski. Partindo do pressuposto de que o trabalho com o 

fragmento exige do autor que o manuseia o acionamento de uma cadeia própria de memórias 

e esquecimentos, percebemos, em primeiro lugar, que a afetividade latente nesse processo é 

dupla: misturam-se as experiências do autor e as do material com o qual se lida. Nesse 

sentido, o exercício com o fragmento exige a presença corporal de seu autor, semelhante 

àquela investigada na poesia de Paulo Leminski. 

 

Além disso, o trabalho de Roland Barthes com o fragmento é especialmente interessante na 

análise da poesia, uma vez que revela também um método e uma possibilidade de trabalho 

genuíno com a memória e o descontínuo, elementos que participam ativamente do gênero 

poético e que são a essência da paixão. Ademais de tornar a palavra viva, o exercício com o 

fragmento exige do autor uma presença genuína e corporal. Ideia que ratifica a pertinência de 

se relacionar e criar elos mais evidentes entre Barthes e Paulo Leminski. 
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Ao estudarmos o conceito de escritura trabalhado por Roland Barthes, descobrimos seu 

caráter inconclusivo e sua essência inconsciente. Isso pode significar que, de certo modo, a 

escritura cria um espaço de reflexão cuja mobilidade encontra no formato do fragmento uma 

possibilidade coerente de realização. As respostas propostas pela escritura são móveis e 

transitórias como o são os fragmentos, sobretudo na relação entre a paixão e o discurso, 

trabalhada por José Américo Motta Pessanha e exposta na Introdução deste trabalho, a de 

que, a exemplo de O Banquete, de Platão (1999), os discursos são tramas que agregam outros 

discursos, heterogêneos a ele, sobretudo. A fragmentação é, portanto, a forma como a 

escritura se realiza enquanto metodologia de desafio à linguagem, de incorporação do que lhe 

é alheio e deslocado ao longo do tempo. A escritura toca o fragmento no sentido do 

enfrentamento que ambos fazem à linguagem como prisão, como obrigação de dizer de 

determinada maneira. 

 

Na obra Texto, Crítica e Escritura, Leyla Perrone-Moisés (1978), recupera as acepções 

acerca da ideia barthesiana de escritura. “Do Degré Zéro ao Plaisir du texte, podemos 

perceber uma mudança na noção de escritura, numa evolução que se delineia não por 

contradição, mas por contínuo deslocamento” (p. 41). Tais mudanças se devem à progressiva 

valorização do inconsciente nos textos de Roland Barthes ao longo de sua trajetória. Em sua 

primeira definição, a escritura é “a relação entre a criação e a sociedade, é a forma apreendida 

na sua intenção humana e ligada assim às grandes crises da história” (BARTHES, 1971, p. 

23). Mais tarde, segundo Leyla Perrone-Moisés (1978), a escritura se tornou “a radicalização 

de um estilo, numa fusão de pensamento e impulso inconsciente” (p. 39). 

 

É no rompimento das barreiras da definição protagonizada pela escritura que encontramos 

espaço para fortalecer a relação entre Barthes e o poeta Paulo Leminski. Ademais, 

apresentamos o cotejo entre a teoria barthesiana da escritura e a teoria de Roman Jakobson 

sobre o discurso poético, trabalhado por Leyla Perrone-Moisés. Ambos relatam a dificuldade 

de definir claramente as fronteiras entre o poético e o não poético, entre a escritura e a não 

escritura. Outro ponto de contato entre escritura e discurso poético é que Roman Jakobson 

define a poesia como linguagem de caráter auto-reflexivo e com inseparável relação entre 

forma e conteúdo. Roland Barthes valoriza, na escritura, o sujeito da enunciação.  
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Há, apesar das possibilidades de aproximação, um alerta ao se associar a valorização do 

sujeito na enunciação à função emotiva da poesia em seu teor auto-reflexivo. Ao longo de 

seus estudos, Barthes teria, como foi apontado, reformulado alguns pontos de reflexão acerca 

da escritura, que teria passado a significar “um refluxo da libido reprimida, a volta de um 

corpo na linguagem” (PERRONE-MOISÉS, 1978, p. 43). Ainda segundo os estudos de 

Perrone-Moisés, Barthes teria, em Sade, Fourier, Loyola, afirmado que o prazer do texto 

comporta a volta amistosa do autor ao seu corpo. Para a autora, o que volta “não é uma 

subjetividade, mas um sujeito de escritura cujas características não são nem as de um emissor 

lírico, nem as de um enunciador neutro, produto linguístico do próprio enunciado” 

(PERRONE-MOISÉS, 1978, p. 44). 

 

Assim, a grande diferença entre poesia e escritura é que embora aquela tenha caráter auto-

reflexivo, há sempre algo a ser transmitido e comunicado. A escritura, ao contrário, 

justamente embaralha as cartas do sistema de comunicação. Outro aspecto da diferença – e 

esses atritos são interessantes, sobretudo, nas análises dos poemas no Capítulo 3 –  Paulo 

Leminski e seus amores à medida que explicitam os limites da intersecção entre o discurso 

científico e a natureza da poesia – é que a escritura força pontos de conflito com a língua, não 

explora suas eventuais riquezas e facilidades. A escritura escapa de qualquer definição de 

gênero. Recusa definições. “(...) Para Barthes a escritura não determina (nem revela) um ser 

próprio, mas produz um sujeito em permanente crise e em permanente mutação (ou, como diz 

Kristeva, um sujeito „em processo‟)” (PERRONE-MOISÉS, 1978, p. 46). 

  

Em sua condição descontínua e processual, a escritura se liga à ideia de fragmento na obra de 

Barthes, e embora não se possa simplesmente alinhar poesia e escritura, são evidentes as 

contribuições possíveis, metodológicas inclusive, entre uma e outra; no universo do 

enamorado não cabem teorias, mas tentativas de expressão. A obra Fragmentos de um 

discurso amoroso ziguezagueia, mas não perde o foco, que é a escuta do apaixonado; não 

dispensa os excessos de linguagem e de nomeação que existem em torno do sentimento, mas 

desafia o amor a tornar-se uma escritura e uma poesia, mais possíveis de se alcançar o 

reconhecimento do leitor sem com isso diminuir a complexidade do que está sendo dito, ao 

contrário, procurando uma linguagem cuja afetividade crie elos e formas mais profundas de 

dizer e estar. Escrever sobre a paixão é, “[...] de um lado, não dizer nada e, por outro, dizer 
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demais: impossível ajustar” (BARTHES, 1991, p. 92). Uma espécie de corda bamba da 

linguagem que sustenta um autor que, elegantemente, pende para todos os lados. 

 

A escritura apaixonada, como esta de Barthes, aceita os riscos de se abordar o paraíso 

inexprimível da paixão, cometendo, no simples fato de tentá-lo, um ato capaz de gerar 

simpatia no leitor. Sabemos que são altos os perigos que correm aqueles que decidem 

enfrentar a região tumultuada da linguagem da paixão. “Os impactos de amor não são poesia” 

escreveu Carlos Drummond de Andrade (1986, p. 190). Nem poesia, nem teoria, mas podem 

ser, futuramente, matérias-primas da criação. Ao adentramos a obra do autor de Fragmentos, 

percebemos que estamos diante de um criador que enfrentou a região arriscada da escrita 

apaixonada, um autor que desafiou a linguagem com sua escritura. Nesse sentido, parece 

interessante indagarmos e mesmo levantarmos hipóteses sobre a abordagem construída por 

Roland Barthes. Sua escrita corporal e pautada no fragmento, em recursos literários e 

experiências da memória e do esquecimento refletiriam um autor apaixonado? Um autor 

curado da paixão? Em qual registro localizamos Roland Barthes na concepção dessa que é 

uma das obras mais estudadas e emblemáticas no estudo do amor e da paixão? 

 

A investigação sobre a condição do autor no momento de sua escrita se justifica na própria 

dinâmica da relação que traçamos entre Roland Barthes e Paulo Leminski, e em nossas 

considerações metodológicas sobre a construção do texto. Na perspectiva de tecermos 

relações entre os dois autores do ponto de vista da presença corporal no texto, cabe fazermos 

distinções quanto ao sujeito da enunciação do discurso amoroso/apaixonado. Percebemos, 

nesse sentido, algumas possibilidades de voz tornada escrita no contexto da paixão: a escritura 

pode estar sendo realizada pelo sujeito apaixonado, imaginando-se na inadiável missão de 

escrever (o amor que sente é importante e deve ser registrado); o segundo sujeito-escritor 

poderia estar curado de uma paixão avassaladora vivida no passado e ter organizado sua 

experiência artisticamente, sem excessos; e, por fim, uma terceira voz, que representa o 

sujeito apaixonado que se arroga o direito de falar em seu nome.  

 

Se tomarmos como provável a hipótese de que Roland Barthes, ao escrever Fragmentos 

estava em estado de enamoramento, há alguma necessidade de ponderação. Isso porque o 

estado da paixão é “[...] a um só tempo infinito e eclipse do sentido” (KRISTEVA, 1988, p. 

22), e tende a nos roubar a lucidez. Ausência que Roland Barthes não demonstra: o fato de 
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Fragmentos de um discurso amoroso ser construído com tamanha clareza aponta que é 

provável que o autor não estivesse, nesse sentido, apaixonado propriamente. Via de regra, o 

sujeito que se apaixona descobre sua enorme impotência diante da linguagem: está cheio e 

vazio ao mesmo tempo, motivado a escrever e incapaz de equiparar a grandeza do que sente à 

qualidade do texto produzido. 

Como se, no momento exato em que o indivíduo se descobre 

intensamente verdadeiro, poderosamente subjetivo, mas violentamente 

ético, porque generosamente pronto a tudo fazer pelo outro, ele 

descobre também a clausura da sua condição e a impotência da sua 

linguagem (KRISTEVA, 1988, p. 23). 

 

Barthes é, ao contrário, a linguagem em sua potência e realização na abordagem da paixão e, 

muitas vezes, de suas imprecisões. Na preparação do livro, o autor se utilizou, como 

apontamos anteriormente, daquilo que chamou leituras regulares, insistentes e ocasionais; 

também foram material para a obra, conversas com amigos e aquilo que veio de sua própria 

vida (BARTHES, 1991, p. 05). Nesse sentido, a hipótese de uma experiência amorosa que 

tenha sido elaborada a posteriori nos parece a forma mais inteligível de se falar da paixão e 

em nome dela.  

 

Vertigem de identidade, vertigem das palavras: o amor é, no plano do 

indivíduo, essa revolução súbita, esse cataclismo irremediável, de que 

só é possível falar em posterioridade. No momento mesmo, não se 

fala de. Tem-se simplesmente a impressão de que se fala, enfim, pela 

primeira vez, de verdade (KRISTEVA, 1988, p. 24). 

 

O amor promove a reestruturação do que pensamos e, consequentemente, do que escrevemos, 

ou tentamos escrever/fazer. Esse estado de reagrupamento profundo de valores não acontece 

sem sofrimento, assim como crescer e aprender nos faz viver intensa e dolorosamente. Esse 

sentimento de renovação interior, mesclado com sofrimento, acompanha-nos, 

invariavelmente, por toda vida. Falar do amor, mesmo posteriormente, talvez não seja 

possível senão a partir dessa queimadura (KRISTEVA, 1988, p. 24), desse sofrimento de 

amor que se vivenciou um dia. A intensidade, portanto, não se perde no texto produzido. 

 

A verdade, ou a queimadura, alcançada por Roland Barthes em Fragmentos de um discurso 

amoroso, assim como, a clareza e a organização do tema, sempre tão caóticos na mente e no 

coração de um apaixonado, cercam a obra de múltiplas dimensões: é díspar, é científica, é 

irônica, é precisa, é sensível, é verdadeira e é exagerada. Em meio a tantas abordagens 
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impulsivas do amor no mercado editorial – muitas delas equivocadas e oportunistas – e, 

enfrentando silêncios que se confundem com desprezo pelo tema, Roland Barthes faz sua 

homenagem ao discurso amoroso com irrigações de diversas fontes. Tematizar o amor e a 

paixão, questão das mais antigas e onipresentes da humanidade, ou seja, aquilo que parece 

carregar um caráter quase inexprimível tamanha sua magnitude, é, segundo Barthes, uma das 

funções básicas da literatura: ressignificar aquilo que é demasiadamente nomeado no mundo. 

Escrever sobre o amor e nadar às margens do senso-comum é o rigoroso trabalho do autor. “É 

por excesso de pobreza, e não de riqueza, que nós falamos o inefável” (BARTHES, 1977, p. 

19). 

 

A intenção de cada um dos fragmentos de Barthes não é produzir definições sobre 

determinado tema ou ambientações acerca do universo do enamorado. São argumentos 

variados tendo em vista uma pesquisa densa e de descobertas pessoais que não se excluem do 

material analisado. Nesse sentido, o livro não constrói um discurso sobre o amor: é a fala 

genuína do enamorado que se apresenta como matriz de uma determinada sequência de 

figuras. Ensejo que, como apontamos, nos conduz à análise das poesias de Paulo Leminski e à 

observação de suas relações com a obra de Barthes. 

 

Importa-nos pouco, se lidamos com um autor em pleno arroubo da paixão ou curado do 

enamoramento e do bloqueio para a escrita. Por qual dos caminhos transita Barthes? Se 

percorre os dois, o que importa saber é o como essa condição toca a poesia de Paulo 

Leminski. Alguns fragmentos são especialmente trabalhados nesta pesquisa como formas de 

interlocução entre Barthes (1991) e Leminski em seus vários poemas. São eles: alteração (p. 

19), catástrofe (p. 34), chorar (p. 41), circunscrever (p. 44), contingências (p. 58), encontro (p. 

83) e escrever (p. 91). Embora seja possível a relação com vários outros fragmentos, foram 

selecionados aqueles que apresentaram maior possibilidade de ampliação dos sentidos para os 

poemas, bem como contribuições ao entendimento das motivações de um eu lírico, muitas 

vezes apaixonado e impelido a escrever.  

 

Um dos objetos de desejo de Paulo Leminski, trabalhados nesta pesquisa, é a própria 

linguagem. A paixão pela linguagem nos parece, à luz das considerações de Barthes, uma 

missão duplamente tumultuada. Trata-se de ver a linguagem como fim e meio, ao mesmo 

tempo. Uma vez que a escrita é bloqueada diante da ilusão de expressividade que decorre da 
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plenitude sentida na paixão, o que dizer se o objeto de desejo é essa mesma escrita que se 

embaça? O autor, apaixonado pela escrita, precisa da mesma escrita para expressar o que 

sente: escrever sobre a amada linguagem, por meio dela e em direção a ela – questão que 

trabalhamos no Capítulo 3, a partir das análises de dezoito poemas de Paulo Leminski em que 

a relação amorosa entre o poeta e a língua se entrelaçam e nos permite uma série de 

considerações. 

 

As contribuições de Barthes nos parecem, ainda, muito presentes no eixo temático da 

linguagem da paixão. Mais vasto e, muitas vezes, inapreensível, os objetos de desejo inscritos 

nos poemas nos mostram diferentes visões da paixão. O sentimento afetivo que localizamos 

nesse segundo grupo de poemas dialoga com os fragmentos de Barthes, ora no arroubo da 

paixão e da falta de compreensão, ora na necessidade, expressa pelo eu lírico, de 

distanciamento do objeto amado, quase como em estado de pós-amor.  

 

Por fim, ratificamos a existência de uma união afetiva entre as naturezas do fragmento e da 

poesia, expressa nos diálogos propostos entre Barthes e Leminski. A ação de reconhecer 

aspectos emblemáticos da paixão no estudo que fizemos de Fragmentos e trabalhá-los à luz 

da construção de uma linguagem afetiva na abordagem dos poemas é o alicerce fundamental 

desta pesquisa. Além de sustentar nossas análises, como veremos no capítulo a seguir, os 

trabalhos de aproximação entre fragmentos amorosos e poesia possibilitaram estabelecer 

vínculos mais profundos com a obra de Paulo Leminski nesta dissertação, declaradamente 

impregnada de paixão.  
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Capítulo 3 - Paulo Leminski e seus amores 

 

Seria possível um momento de plenitude entre o poeta e sua língua? Um espaço em que 

ambos pudessem construir uma relação que não fosse sadomasoquista, pergunta-se Paulo 

Leminski (1987) em “Poesia: a paixão da linguagem”. Assim como nos parece difícil pensar 

na paixão entre duas pessoas sem a existência de conflitos, a relação do poeta com a 

linguagem é também repleta de entraves. Os poetas se relacionam com a linguagem de forma 

amorosa e apaixonada, diz Leminski. Admiradores profundos das palavras que são, procuram 

e remexem, pousam seu olhar sobre cada uma delas, continuamente. Octávio Paz (1982) 

afirma que o poeta é servo da palavra e a faz recuperar uma espécie de estado natural ligado à 

pluralidade de sentido que lhe é própria (p. 25). Os poetas, de fato, amam sua língua e a 

poesia seria duplamente cúmplice desse sentimento afetivo: primeiro, porque a poesia pode 

abordar as nuanças do amor e da paixão; depois porque, o próprio poema é fruto da relação 

amorosa entre o poeta e sua língua.  

 

“A poesia é o amor entre os sons e os sentimentos. Ela já é na sua substância, intrinsecamente, 

ela já é amor, já é aproximação, no sentido de amor entre os sons e os sentidos” (LEMINSKI, 

1987, p. 290). Aproximação que, como em toda relação, não prescinde dos choques e 

desentendimentos, ao menos do ponto de vista da produção poética. O processo de criação 

parece, inclusive, ser desestimulado em momentos de estabilidade, já que o pensamento 

artístico não caminha em linha reta ou em ritmos constantes. Ao menos é esse o processo 

poético de nosso objeto de estudo. Paulo Leminski se ocupou dos estados de conflito e 

multiplicidade da língua, processo que, muitas vezes, é permeado de desequilíbrio e 

sofrimento.  

 

A relação do poeta com a linguagem, aventa Leminski, está carregada de masoquismo. 

Primeiro, porque o poeta é vítima da linguagem, está preso a uma série de delimitações mais 

fortes do que ele, ou seja, está colado às formas fixas da língua e aos entraves impostos, 

socialmente, por sua estrutura.  

 
Existe toda uma certa ilusão de liberdade, de expressão, mas é preciso 

ver no interior de quanta escravidão se dá essa liberdade. De repente, 

um pequeno centímetro de liberdade vai adquirir uma cintilância 

extraordinária, exatamente porque uma linguagem, uma arte é um 
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código de escravidões, alguma coisa de que a gente é vítima 

(LEMINSKI, 1987, p. 287).  

 

Há também, sugere Leminski, a ideia de sadismo envolvendo uma espécie de revide que o 

poeta teria condição de dar à língua no momento em que passa, com maior experiência, a 

dominá-la com mais segurança. “As línguas amam seus poetas porque, nos poetas se realizam 

seus possíveis [...] são poetas que conduzem sua língua aos extremos limites de expressão 

dela, quase assim na fronteira, no abismo do incomunicável” (LEMINSKI, 1987, p. 289). 

 

A relação apaixonada entre o poeta e sua língua é, portanto, desafiante e impõe demandas 

contínuas às duas partes envolvidas. Nesse sentido, o nosso propósito neste capítulo é duplo: 

primeiro, explorar criticamente os fundamentos da relação afetiva do poeta com sua língua e, 

assim, analisar as respostas construídas por Leminski ao lidar, especificamente, com o 

sentimento da paixão incorporado no texto poético. Embora, como afirmamos anteriormente, 

os dois casos se interpenetrem muitas vezes a ponto de não termos clareza quanto ao objeto de 

desejo referido – a palavra ou, por exemplo, o corpo feminino –, nossas análises visam 

estabelecer algumas diferenças e semelhanças entre a construção poética resultante da paixão 

à linguagem e os fundamentos da linguagem na representação que o poeta faz da paixão. 

 

Investigamos neste capítulo de que maneiras se manifestam, na poesia de Leminski, as 

abordagens acerca da paixão nos diversos subtemas que selecionamos, tais como a 

racionalização da dor, a excitação do amor, as frustrações do sentimento que mergulha no 

tédio da cotidianidade. Analisamos como o poeta estrutura a ambiguidade ao flertar com as 

curvas das palavras. Nesse encontro entre paixão e linguagem, descobrimos um poeta 

surpreendente e capaz de criar padrões e frequências novas para a representação da relação 

afetiva, sobretudo do ponto de vista da impulsividade do dizer e da aceitação criativa dos 

paradoxos e dos sentimentos inapreensíveis. Para tanto, selecionamos e analisamos dezoito 

poemas de Paulo Leminski que abordam o universo da emotividade com e por meio da 

palavra. 

 

Como apontamos na Introdução, grande parte dos poemas do autor não possui título. Nesses 

casos, optou-se pela transcrição do primeiro verso como forma de identificação. Outro ponto é 

que alguns poemas receberam, por parte do poeta, o título em caixa-alta; optamos por manter 

essa forma original, em todos os títulos aqui registrados. Assim, antes de adentramos no tema 
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da paixão à linguagem, convém alguma atenção ao fato estratégico de Paulo Leminski 

recusar-se, em nome da paixão, a uma linguagem mais livre, a titular a maioria de seus 

poemas. 

 

3.1  A ausência de título no poema 

A poesia pode... “Provocar desvios, nomear „errado‟, dar títulos inadequados às coisas, 

perverter a legalidade onomástica, violar, em suma” (LEMINSKI, 2011, p. 151). A poesia 

pode, inclusive, não ter nome algum. Enquanto a existência da grande maioria das 

mercadorias culturais parece incompatível com a ausência de um nome claro e de uma 

definição, a poesia pode existir sem necessariamente apresentar um título.  

 

Apesar de não considerar que todos os textos poéticos precisem vir destituídos de um nome, 

Paulo Leminski questiona se deve haver uma obrigatoriedade ou mesmo algum tipo de bom 

senso regendo a apresentação da poesia. Amparado no hai-kai, o poeta encontrou na poesia 

japonesa formas de expressar com mais veemência sua recusa pela titulação. “Poema tem 

nome? Depende. No Ocidente, sempre tem. No Oriente, varia. Na China, tem. No Japão, não. 

Grande sorte nossa podermos aprender, com o Japão, que poema, no fundo, não tem nome” 

(Ibid., p. 149). 

 

A recusa é, afinal, uma estratégia em nome da poesia. Embora alguns de seus poemas tenham 

título, como é o caso de “PARADA CARDÍACA”, “AÇO EM FLOR”, 

“TRANSPENUMBRA” e “AMOR BASTANTE”, o poeta convenceu-se de que não só o 

texto funciona sozinho, mas também que a relação deste com o leitor ganha muito com a 

exclusão do título. 

 

O entendimento do poema como uma construção de significados capaz de gerar no leitor, e 

também no próprio poeta, infinitos nomes e títulos está entre as importantes convicções de 

Leminski como artista da palavra. Poeta e leitor podem dividir a liberdade da titulação de um 

poema: o autor deixa livre o espaço do título e o leitor pode imaginar, criar e enriquecer o 

texto a partir de sua leitura.  

Por um lado, as vantagens de nomear um poema seriam, para o poeta curitibano, óbvias: 

“facilitar o caminho do leitor, garantir uma coerência do total, inserir o poema num quadro de 

expectativas prontas, fornecer as coordenadas, latitudes e longitudes para os bons pilotos 
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poderem chegar ao porto com segurança” (LEMINSKI, 2011, p. 149). No entanto, titulado, 

nomeado e rastreável, o poema perde a possibilidade de ser ampliado pela leitura inusitada e 

imprevisível do leitor. 

Além disso, nomear o poema inverte o processo real de criação, já que o título seria, segundo 

Paulo Leminski, a última coisa a ser concebida pelos autores nos processos criativos. O 

último a ser pensado e o primeiro a ser lido pelo leitor. Assim, Leminski considera que, na 

ação obrigatória da titulação, o poema perde possibilidades. “O título empobrece, em vez de 

enriquecer o poema, como, talvez, o fato de termos um nome nos limita a vida e nossas 

possibilidades de sermos outras pessoas que não nós mesmos [...]” (Ibid., p. 151). 

Ademais, quando o título é dado a priori pelo autor, um importante exercício fomentado pela 

literatura – o de incentivar a natureza de ficcionalização do homem – fica parcialmente 

rompido. Em O direito à literatura, Antonio Candido (2004) trabalha a ideia de homem 

inseparável da capacidade de fabulação.  

Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar 

as vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao 

universo fabuloso. O sonho assegura durante o sono a presença 

indispensável desse universo, independente da nossa vontade. E 

durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da 

literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em 

cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causo, história 

em quadrinho, noticiário policial, canção popular, moda de viola, 

samba carnavalesco (p. 174-5).  

A presença da literatura na vida cotidiana é, portanto, uma necessidade universal e natural: 

criar histórias e criar a partir de histórias ouvidas é inseparável da condição humana. “(...) a 

arte (a poesia é arte) é a única chance que o homem tem de vivenciar a experiência de um 

mundo da liberdade, além da necessidade” (LEMINSKI, 2011, p. 87). Percebemos que a 

opção estratégica de recusar a titulação estimula, exatamente, essa necessidade livre e ativa de 

(re)criação ficcional do leitor, fazendo-o buscar nomes possíveis para o poema que lê, mundos 

novos de significação para o causo que ouve, referências inusitadas para o sonho que tem. 

Outro ponto fundamental da estratégia de recusa pela titulação está no entendimento do 

poema como antagonista da ideia de mercadoria. Mais do que isso, Leminski trabalha a poesia 

como afirmação da inutilidade da arte, atribuindo como o único lucro possível do fazer 

poético, o surgimento de novos objetos que signifiquem a capacidade de produzir mundos 

inusitados.  
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Leminski recusa-se a nomear o poema e a vê-lo enquadrado, definido. Não o quer vendável e 

fruto de uma negociação. Sua poética persegue a ideia de trânsito livre entre o texto e a força 

imprevisível do leitor. O poema sem título do universo de Leminski expõe e potencializa o 

vislumbre das engrenagens da construção poética e problematiza a relação do autor com a 

língua, o que deixa mais evidente nossa hipótese, a ideia de que o poeta desenvolve uma 

presença física por entre os versos. Em suma, a não titulação da poesia dá espaço ao leitor e 

fomenta sua liberdade de criação. Mostra que a linguagem não possui fronteiras tão rígidas e 

tirânicas como Barthes nos sugere, mas que possui a capacidade de se aliar ao novo e 

construir uma totalidade que se origina da relação afetiva entre leitor, obra e autor. Vem à 

tona o conceito de paixão que trabalhamos na Introdução: estado cujo pressuposto é a lacuna, 

a abertura potencial ao novo e ao acaso. O espaço que se abre ao leitor é a possibilidade do 

novo acontecer. Trata-se, sobretudo, de compartilhar processos com o leitor e de convidá-lo a 

viver uma relação apaixonada com a língua. 

 

As características da poética leminskiana vistas até aqui – a ausência da obrigatoriedade do 

título, a resistência aos rótulos e a composição que une caprichos e relaxos, rigores e 

espontaneidades – mostram um autor bastante iconoclasta em sua postura e processos de 

criação. Diante de um poeta e de uma obra, em princípio, tão refratários aos rótulos, tornamos 

a justificar nossa proposta de divisão dos poemas, selecionados em dois grupos – o primeiro, 

centrado na paixão pela linguagem, e o segundo na linguagem da paixão. A proposta tem 

intenção metodológica e visa favorecer a apreensão do discurso poético e amoroso de Paulo 

Leminski. Temos claro que o autor lutou, esteticamente, contra a rotulação de qualquer 

natureza e, por isso, procuramos estabelecer pontes contínuas entre um e outro conjunto de 

poemas, evitando marcações aprisionadoras e contrárias à natureza plural da palavra poética. 

 

Por fim, procuramos exercitar a abertura de possibilidades de espaços para o trânsito livre na 

análise que se inicia a seguir. Parece-nos especialmente importante também que, antes de 

entrar propriamente no universo de cada uma das análises, o leitor deste trabalho possa 

experienciar seu primeiro impacto diante da leitura do poema. Muito embora o leitor esteja 

sendo preparado para a leitura das poesias, desde a primeira página desta dissertação, 

buscamos uma forma de promover, ainda que reduzidamente, o passeio mais livre do leitor 

pelo poema, antes de apresentarmos nossos apontamentos. 
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3.2  A paixão pela linguagem 

A seguir, iniciamos a análise de cinco poemas de Paulo Leminski em que o objeto de desejo 

do eu lírico parece ser a linguagem e as possibilidades de sua materialidade. 

 

3.2.1  A independência do poema e as trombadas da linguagem 

A vagina vazia 

imagina 

que a página (sem vaselina) 

a si mesma se preenche 

e se plagia 

 

Essa língua que sempre falo 

(e falo sempre) 

e distraído escrevo 

embora não tão frequentemente 

massa falida 

desmorona no papel 

e acabada em texto 

eu acabo 

(C&R, p. 29) 

O poema parece criar uma atmosfera erótica em razão da presença de palavras como vagina, 

vaselina, língua, falo e mesmo de desmorona(r), que trazem em si a ideia de entrega. No 

entanto, o poeta dedica o texto ao poder de sedução exercido pela linguagem, e explicita essa 

intenção ao criar ambiguidades. Ao conceber que a vagina tem a capacidade de imaginar, o 

poeta compara o órgão sexual feminino à mente humana e mostra que, em ambos os casos, há 

espaços que se preenchem pela criação e pelo desejo. São dois espaços destinados à recepção 

de uma semente, cujo fruto pode ser a ideia ou o ser.  

 

Outro índice de ambiguidade é a sugestão de que a vagina vazia se preenche e se plagia, 

referindo-se, possivelmente, a movimentos solitários e repetidos como os da masturbação, 

ações por meio das quais se exalta a criação individual e o valor da fantasia. Dessa forma, 

além de colocar vagina e mente como dois espaços de criação, o poema aborda a relação entre 

o órgão feminino e a própria linguagem, permitindo equivalências entre a penetração sexual e 

a ação do poeta: a perfuração do falo e a ideia da ação executada pela caneta – que como 

sugestão icônica do órgão sexual masculino – corre e marca o papel.  
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Se, na primeira estrofe do poema, sobressai a imagem de espaço para o acolhimento da ideia, 

na segunda parece aprofundar-se especificamente seu produto. Constroem-se analogias entre 

o sêmen e o imaginário à medida que ambos carecem de espaço e tempo para a germinação. O 

fruto do processo de imaginação e fluência da criatividade é o próprio poema em sua máxima 

ambiguidade. 

 

Na última estrofe, o poeta anuncia o que parece um fim: e acabada em texto/eu acabo. 

Quando o poema está pronto, o poeta pode sair de cena, pois o resultado da concepção, o 

filho-poema, agora, independe de seu autor. “Os estilos nascem, crescem e morrem. Os 

poemas permanecem, e cada um deles constitui uma unidade autossuficiente, um exemplar 

isolado, que não se repetirá jamais” (PAZ, 1982, p. 21). A formação como artista da 

linguagem exigiria, portanto, um trabalho consciente diante da autonomia do poema, que é 

capaz de organizar um sistema de significação novo a cada olhar. 

 
Parece-nos importante lembrar, todavia, que a narrativa e/ou o poema 

devem ser considerados, em princípio, como objetos autônomos. 

Depois de escrito, o texto assume vida própria e passa a conter em si 

uma verdade: sua realidade física, material, composicional. Ele é 

independente e sem comprometimento com qualquer alteração que seu 

criador possa viver ou registrar como experiência posterior à sua 

escrita. O texto publicado constitui uma realidade de linguagem 

(BASTAZIN, 2009). 

 

Leminski constrói, no poema, uma relação de paixão à linguagem, sobretudo, ao expor as 

entranhas da produção de um poema, o resultado é o fim último de seu ato de fascinação. O 

poeta exibe uma analogia entre o órgão sexual feminino e a palavra, entre a fertilidade e ideia. 

O poema surge como um ser autônomo, fruto dessa relação explosiva que é acolhida no 

espaço gestacional da criação. 

  

A autonomia do poema, sua existência orgânica, reflete o movimento de desprendimento 

inerente ao trabalho do poeta. O texto, nesse sentido, é independente: “A vagina vazia” aborda 

esse processo de autonomia da obra em relação ao seu criador. As metáforas e analogias 

utilizadas evidenciam a criação como ato orgânico: o corpo do poeta possibilita a geração de 

outro corpo, o do poema. Para expressar a independência do texto em relação a seu escritor, 

Paulo Leminski cria um poema em que se incorpora a genitália feminina e o próprio ato da 

gestação.  
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Para expor o desafio de estar apaixonado pela linguagem, o poeta cria um poema de aparência 

erótica, mas cujo objeto de desejo é o próprio texto, que escapa de seu criador tão logo se 

conclui. “A vagina vazia” é a expressão de um poeta seduzido pelas palavras e vencido por 

elas. Desmoronado no papel. O texto é a marca da experiência de criação somada à da 

recepção, é o compartilhamento das engrenagens de produção de um poema. “A vagina vazia” 

divide com o leitor as dificuldades de se fazer um poema, processo dotado de prazer, aspereza 

e tensão.  

 

 

3.2.2  Os múltiplos significados da palavra poética 

 
você me amava 

        disse  

 a margarida 

 

a margarida 

     é doce 

amarga a vida 

(C&R, p. 118) 

 

Quando Leminski afirma que a língua ama seus poetas pelos desafios que eles aceitam 

transpor em nome dela, refere-se, sobretudo, ao fascínio que o poeta precisa sentir pela língua 

para poder criar. Essa relação apaixonada e tumultuada atinge grau expressivo em “você me 

amava”, poema em que a habilidade com os jogos linguísticos reforça a pluralidade de 

sentidos contida em margarida. 

 

Primeiramente, vemos que o poeta esvazia dois dos possíveis sentidos contidos em margarida, 

o de flor e o de nome feminino, para preenchê-la com outros significados, voltados, 

fundamentalmente, para aquilo que a margarida apresenta estrutural e sonoramente: amar e 

amarga. 

 

A margarida do poema, portanto, representa em jogo fonético outras imagens e significados 

que o poeta extrai da materialidade da palavra. A escolha do poeta é realçar uma relação de 

contradição: a imagem de flor e beleza da margarida em oposição à amargura que o poeta 

destaca no verso “amarga a vida”. Dessa forma, notamos que Leminski aponta para a 

necessidade de se olhar o poema, de se pousar sobre ele, sobre cada letra. Isso porque, 
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somente esse olhar que se demora sobre as curvas da palavra é capaz de ver ascender 

diferentes sentidos. 

 

Mesmo contendo amargor, a margarida é absolvida/absorvida pelo poeta – a margarida é 

doce –, afinal, também carrega o verbo amar. A contradição que a estrutura da palavra 

contém, de ser amar e ser também amarga, pode amenizar a crítica que o poeta lhe direciona.  

 

O jogo linguístico criado pelo poeta em “você me amava” aponta múltiplas leituras. Pode-se 

inferir a partir da estrutura da palavra margarida, além da ideia de amargor da vida, a de 

amargor do amor. Em seu bojo, a palavra amargor traz o amor. Portanto, não é somente a 

margarida que é carregada de ambiguidade. Também o amargor dá espaço à palavra amor. A 

flor de Leminski e seu amargor se apresentam de formas duplas, criando o que Paul Zumthor 

(2007) chamou de “espaços de liberdade” (p. 53), destinados às investidas de seus “leitores 

nômades”. Isto é, uma observação mais atenta à sonoridade da margarida pode revelar seu 

gosto amargo, que revela, por sua vez, o próprio amor.  

 

Em meio às nossas incursões sobre a margarida, deparamo-nos com o que Ezra Pound (1973) 

escreve sobre a fluidez de significados que se pode atribuir às palavras.  

 

E o bom escritor escolhe as palavras pelo seu “significado”. Mas o 

significado não é algo tão definido e predeterminado como o 

movimento do cavalo ou do peão num tabuleiro de xadrez. Ele surge 

com raízes, com associações, e depende de como e quando a palavra é 

comumente usada ou de quando ela tenha sido usada brilhante ou 

memoravelmente (p. 40). 

 

Entendemos com isso que os significados contidos e lançados a partir das palavras que 

compõem o poema se renovam a cada leitura. O leitor, nômade e livre, vê o texto evidenciar a 

relação apaixonada (e persistente) do poeta com os sons e a estrutura das palavras. As 

diversas formas de se interpretar o poema refletem esse olhar carregado de múltiplos 

significados que o poeta lança sobre as palavras que constituem o poema – margarida, amar, 

amarga, amargor, amor – abrindo, ainda, outras possibilidades ocultas. 
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3.2.3  O exercício do olhar poético 

 
nascemos em poemas diversos 

destino quis que a gente se achasse  

na mesma estrofe e na mesma classe 

no mesmo verso e na mesma frase 

 

rima à primeira vista nos vimos 

trocamos nossos sinônimos 

olhares não mais anônimos 

nesta altura da leitura 

nas mesmas pistas  

mistas a minha a tua a nossa linha 

(C&R, p. 88)  

 

Logo no primeiro verso, o poema parece propor a ideia de paixão como ato de sentir junto, já 

apresentada na Introdução desse trabalho. A presença implícita da primeira pessoa do plural – 

“[nós] nascemos em poemas diversos” – sugere a existência de diferentes sujeitos sofrendo 

juntos a ação de nascer em poemas diversos. Os poetas (nós), portanto, recebem a ação da 

poesia: nascem dela, sofrem a condição de estarem apaixonados pela palavra e apenas por 

meio dela poderem existir. O poema trabalha a relação de analogia entre o estado de 

passividade e o de encantamento diante da poesia e, mais amplamente, diante da linguagem. 

 

A ação no poema, portanto, é protagonizada pela própria obra. A poesia personificada é 

responsável pelo nascimento de um certo tipo de sujeito, sensível à capacidade ativa da 

palavra poética. Assim, Paulo Leminski inverte as relações entre produtor e produção, 

conferindo voz ao poeta que, por sua vez, torna-se autor do processo de criação.  

 

Notamos que a subversão da lógica criador/criatura atribui novo sentido à criação, colocando 

o eu lírico, ou seja, os poetas, no lugar de voz passiva. Como se o poeta fosse secundário na 

elaboração do texto. Os versos escritos, e apenas eles, têm a responsabilidade ativa de dizer. 

“Cada poema é um objeto único, criado por uma „técnica‟ que morre no instante mesmo da 

criação. A chamada „técnica poética‟ não é transmissível porque não é feita de receitas, mas 

de investigações que só servem para seu criador” (PAZ, 1982, p. 20). 

 

A ideia de uma relação afetiva entre o poeta e a poesia, ou seja, aquilo a que estamos 

chamando de paixão pela linguagem, aparece em “nascemos em poemas diversos” também 

sob outros aspectos. Notamos que o poema sugere um encontro em meio a estrofes, classes, 
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versos e frases. Os sujeitos que estão implícitos e que foram despertados pelo contato com a 

linguagem, reforçam a natureza amorosa do encontro com a poesia. 

 

Um olhar mais atento à segunda estrofe de “nascemos em poemas diversos” aprofunda essa 

ideia, sobretudo na análise do verso “rima à primeira vista nos vimos”. Funde-se aqui, 

amorosamente, poeta e linguagem por meio da metáfora do olhar. O poeta olha detidamente 

para as palavras no exercício da poesia.  

 
Pensando nas relações entre poesia e linguagem, entre paixão, poesia e 

linguagem, formulei a coisa de que a poesia seria uma manifestação, 

sobretudo, de paixão pela linguagem, por causa do próprio carácter 

substantivo da poesia. Um poema não é como um conto, não é como um 

romance. Um conto, um romance são transparentes, deixam o olhar passar até 

o sentido. Na poesia, não. O olhar não passa, o olhar para nas palavras 

(LEMINSKI, 1987, p. 285). 

 

 

Para que haja poesia, o olhar precisa apaixonar-se pela palavra. Para tanto, leitor e poeta 

precisam pousar seu olhar sobre cada uma das palavras escolhidas, buscar uma relação afetiva 

com o texto, buscar um encontro apaixonante. Esse olhar é necessário à existência da poesia e 

à formação do poeta. Notamos que “nascemos em poemas diversos” trabalha a poesia como 

sendo fruto de um olhar que se apaixona pela palavra, pela linguagem e pousa sobre cada uma 

das estrofes, rimas, sinônimos, equivalências, pistas e linhas.  

 

O olhar apaixonado do poeta está presente nas escolhas sonoras de palavras como 

altura/leitura, vista/pistas/mistas, rima/primeira, sinônimo/anônimo, que vão afirmando a 

relação do poeta com sua língua. Fundem-se poeta e linguagem, criador e criação. 

Retroalimentam-se sob a construção da poesia. 

 

Observamos que, ao reforçar o poema como voz ativa, o poeta explicita um olhar atento à 

relação com o leitor, para quem parece evidente a abertura de um espaço de interlocução. A 

voz ativa da poesia traz em si um convite para que o leitor participe e sinta a paixão que a 

linguagem e a poesia podem despertar. O autor, portanto, divide com o leitor uma 

possibilidade de experimentar a paixão da leitura, da passividade apaixonada e aberta ao 

novo.  
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3.2.4  A matéria-prima da rima 

 

Amor, então 

também, acaba? 

Não, que eu saiba. 

O que eu sei 

é que se transforma 

numa matéria-prima 

que a vida se encarrega 

de transformar em raiva. 

Ou em rima.  

(C&R, p. 89) 

 

Em “Amor, então” temos a manifestação de um poeta apaixonado pela linguagem na criação 

de um eu lírico que transforma os resquícios negativos do fim de uma relação amorosa em 

matéria-prima poética. Já nos primeiros versos, o poema traz indícios de uma situação 

pregressa, um desentendimento. A palavra então leva o leitor a imaginar que o eu lírico se 

refere a algo que está fora do poema, mas que, por alguma razão, foi carregado para dentro 

dele. Desse modo, a experiência reciclada de um evento do passado se transforma em matéria-

prima para a construção do novo, o poema.  

 

O verso “também, acaba?” abre uma hesitação por meio da qual o poema se realiza. A 

pergunta central – “Amor, então/ também, acaba?” – não pode ser respondida com segurança 

e apenas desliza pelo poema, fazendo com que os versos tentem respondê-la. Notamos que a 

questão se coloca, ainda, na construção sonora do poema, que apresenta uma tensão 

reverberativa protagonizada pela vibração nasal de então também.  

 

Para o eu lírico, o amor não acaba, “não, que eu saiba”, mas “se transforma/ numa matéria-

prima/ que a vida”, por sua vez, “transforma em raiva./ Ou em rima”. Ainda que haja a 

afirmação do amor e que a hesitação, diante do argumento sobre seu fim, pareça aquietar-se, o 

poema trabalha positivamente a ideia da transformação dos sentimentos. É apenas por meio 

de um amor que muda, que se abre à instabilidade e ao novo da paixão, que se alcança a 

perenidade. Quando o amor não alcança esse estado elevado de transformação, possivelmente, 

torna-se sentimento de lamento e raiva.  

 

A subsistência do amor está em sua capacidade de se transformar e/ou de se eternizar nas 

rimas. Está também em sua capacidade de ser paixão, de manejar a ruptura, os fundamentos 

do ser. Como na experiência pregressa sugerida no poema: o amor de então poderia terminar 
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em raiva, mas o poeta prefere que ele se acabe em rima – palavra que está, inclusive, contida 

em sua matéria-prima.  

 

O poeta responde sobre o fim do amor criando um poema poroso e repleto de 

questionamentos. Prefere a rima, que é o amor transformado e, de alguma forma, perenizado 

em sua instabilidade; o poeta deixa que o fim do amor se torne um exercício de rima. As 

palavras e a paixão – matérias-primas do texto poético – interagem, sobretudo, à medida em 

que transformam umas as outras. Elas são capazes de romper o silêncio da raiva e o tumulto 

que habita a mente do sujeito, elaborando o fim de uma paixão por meio da linguagem, o eu 

lírico se pergunta: “amor, então/ também acaba?”.  

 

Encontramos um interessante processo de elaboração do viver por meio da linguagem no 

trecho a seguir do poema “Procura da poesia”, de Carlos Drummond de Andrade (1986):  

 

[...] 

Penetra surdamente no reino das palavras. 

Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 

Estão paralisados, mas não há desespero, 

há calma e frescura na superfície intata. 

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. 

Convive com teus poemas, antes de escrevê-los. 

Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam. 

Espera que cada um se realize e consume 

com seu poder de palavra 

e seu poder de silêncio. 

Não forces o poema a desprender-se do limbo. 

Não colhas no chão o poema que se perdeu. 

Não adules o poema. Aceita-o 

como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada 

no espaço. 

(p. 186-7) 

 

 

Percebemos que ambos os poemas referenciados, “Procura da poesia” e “Amor, então”, 

abordam a necessidade de se elaborar lenta e delicadamente o sofrimento e a dor até que estes 

se tornem matérias-primas poéticas. Ainda que Drummond não esteja se referindo 

diretamente ao sentimento amoroso, mas ao processo de construção poética mais amplamente, 

notamos a presença da ideia de amadurecimento e de superação paulatina da dor como 

matérias-primas fundamentais ao fazer poético.  
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Esse ponto da discussão nos remete ao Capítulo 2 – Vozes de amor em Roland Barthes, 

quando nos questionávamos sobre o registro ao qual Barthes estava emocionalmente atado 

quando da elaboração da obra Fragmentos de um discurso amoroso. Aventamos, naquele 

momento, a possibilidade de que o autor estivesse escrevendo a posteriori, ou seja, após viver 

uma situação amorosa significativa. Como apontamos, o sujeito no ápice de sua paixão – e de 

sua raiva –, descobre sua impotência diante da linguagem e, a despeito de se sentir 

apaixonado, não desenvolve uma produção textual condizente com a profundidade daquilo 

que sente.  

 

Portanto, a poesia – e o ato de buscar, na escrita, uma forma de criar a partir da dor – aparece 

como forma de reparação de determinado dano, acaba em rima. A disposição de transformar o 

olhar e a si mesmo diante de uma situação de dificuldade acaba por gerar energia capaz de se 

reverter em linguagem poética. Segundo “Amor, então”, quando não se alcança esse estado 

elevado de transformação, possivelmente, não há poesia, mas apenas alimento para a raiva, 

para a banalidade.  

 

 

3.2.5  O poeta é um jogador 

 
  

   sorte no jogo 

azar no amor 

     de que me serve 

sorte no amor 

     se o amor é um jogo 

e o jogo não é meu forte, 

     meu amor? 

(DV, p. 38) 

 

A obra de Paulo Leminski é composta por uma vasta e experimental produção, sua poética 

representa um trabalho diversificado e transgressor. Para chegar a este estado iconoclasta, sua 

poesia flerta e desafia o cotidiano e suas imposições, além de brincar com a linguagem, como 

acontece em “sorte no jogo”, quando o poeta revisita o ditado popular sorte no jogo, azar no 

amor.  

 

Leminski propõe a desconstrução do ditado e a construção de um jogo poético que, por sua 

vez, envolve a habilidade do jogador-poeta e sua paixão pelas palavras no ato de selecioná-
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las. Para questionar a sabedoria popular, o eu lírico se pergunta: de que me serviria sorte no 

amor se o amor também é um jogo e eu não sei jogar? No poema, o azar parece certo: azar no 

jogo e azar no amor. No entanto, o poeta aproveita a abordagem ambígua que faz do ditado 

para construir o seu próprio jogo. As palavras brincam no poema e o amor aparece como um 

jogo de perdas e ganhos, alegrias e tensões a serviço da linguagem. 

 

Diante do uso insistente da palavra amor no poema, recordamos das ponderações trazidas pela 

Introdução desta pesquisa, quando nos referimos à escolha da palavra paixão para melhor 

expressar a poética de Paulo Leminski em relação à ludicidade e ao improviso na linguagem. 

Provavelmente, o fato do poeta ter repetido a palavra amor, por quatro vezes, nos indique a 

intenção de banalizar o termo, explicitando que o poema é um jogo de palavras que recupera a 

ideia de paixão como indisciplina e inconveniência. Ao utilizar a mesma palavra várias vezes, 

o poeta parece ignorar a eventual sacralização do termo amor e, com a repetição, deixar claro 

que improvisa para, a bem da verdade, falar da paixão.  

 

O mau jogador se revela um poeta sedutor, um exímio amante da ambiguidade da língua. 

“Esse autointitulado „cachorro louco‟ queimou pestana na poesia universal. Sabe onde está 

pisando e com quem, queira ou não queira, o poeta de hoje tem de se confrontar. Diante dos 

faixas pretas da linguagem, Leminski não descuida do preparo físico”. (PERRONE-MOISES, 

2000, p. 237). Leminski sabe bem onde pousa sua jogada na poesia e na conquista do leitor.  

 

Apesar de dizer que não sabe jogar, o eu lírico vai revelando sua habilidade com as palavras e 

com sua fala sedutora. O mecanismo é muito representativo da poética leminskiana, plena de 

ginga e precisão. Enquanto diz não ser um bom jogador, vai utilizando o vocativo “meu 

amor” e brincando com a linguagem para poder dar a cartada-cantada.  

 

 

3.3  Outros amores, a linguagem da paixão 

O trabalho apaixonado com a linguagem, como vimos, é a marca expressiva da proposta 

poética de Paulo Leminski. Neste segundo grupo de poemas, é possível encontrarmos 

temáticas que perpassam o universo do sujeito enamorado, levando-se em conta uma grande 

variedade de situações, tais como, o encontro da paixão com o tédio; a excitação do primeiro 

encontro; a dor da perda; a forma e a diluição de si em detrimento do outro. Como apontamos, 
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a seleção de poemas analisados sob o tema da paixão pela linguagem dialoga com esta 

segunda seleção, mais temática e voltada aos tópicos cotidianos do enlace afetivo. Não à toa, 

notamos, especialmente nesse segundo grupo, a maior contribuição de Roland Barthes, seus 

fragmentos, paixões e temas amorosos.  

 

3.3.1  Presente-prazer 

 
haja 

hoje 

p/ 

tanto 

hontem 

(LVC, p. 99) 

 

A sensação de momento que se presentifica é trazida pelo poema por meio da construção de 

uma atmosfera que, possivelmente, remete à representação do desejo. Ainda que a intensidade 

do ontem possa ser atribuída a vários tipos de emoções, nos parece que a ideia de paixão é um 

indício bastante presente no poema. 

 

Centrado na palavra ontem, o poema sugere um momento cuja intensidade recebe uma marca 

de perenidade. O poeta acrescenta um h em ontem, que se torna hontem, e passa a significar 

aquilo que é, desde ontem, algo inesquecível. O hontem carrega, portanto, o sentido de dia 

fora do comum, de ontem que ainda é hoje.  

 

Notamos que, ao criar a palavra hontem, o poeta trabalha a junção e a recuperação entre o 

hoje e o ontem tanto em seu sentido de perenidade quanto na forma material da palavra. O 

poeta percebe que a experiência de algo intenso ontem e que o continua sendo no presente, 

promove a coexistência dos dois tempos: ontem e hoje, hontem. A união das duas palavras, 

portanto, indica não apenas que a intensidade do momento requer o eu lírico ainda no 

presente, mas que essa demanda gerou a falta de precisão entre passado e presente.  

 

A forma como o poema nos apresenta a sensação do hontem é muito peculiar entre pessoas 

apaixonadas. A intensidade de um dia feliz na companhia do ser amado cria, muito 

comumente, a sensação de que ainda se está vivendo aquele prazer no presente. Por essa 

razão, o poema parece transbordar a intensidade que se segue ao dia do encontro entre 

apaixonados.  
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Os momentos sublimes do primeiro encontro entre apaixonados, assim como os dias 

imediatamente posteriores a esse encontro, foram abordados por Roland Barthes (1991) em 

Fragmentos de um discurso amoroso, marcando-se, sobretudo, a sensação de oposição entre 

a felicidade de outrora e a intensidade do sofrimento do presente.  

 

Esse tempo feliz adquire sua identidade (sua limitação) pelo fato de se 

opor (pelo menos na lembrança) à continuação: a “continuação” é o 

longo desfile de sofrimento, mágoas, angústias, aflições, 

ressentimentos, desesperos, embaraços e armadilhas dos quais me 

torno presa, vivendo então sem trégua a ameaça de uma decadência 

que atingiria ao mesmo tempo o outro, eu mesmo e o encontro 

prodigioso que no começo nos descobriu um ao outro (p. 84). 

 

É com esse tom que Roland Barthes se refere aos momentos que se seguem à intensa magia 

do primeiro encontro e da concretização da paixão. A partir dessa outra referência, 

percebemos uma segunda conotação possível para a intensidade que habita o poema de Paulo 

Leminski, colocando o hontem como índice da intensidade também de um sofrimento. 

Notamos que a junção entre ontem e hoje pode estar atrelada a diversos tipos de marcas, 

incluindo a do desgaste emocional; ideia que se ratifica quando prosseguimos a análise do 

poema, sobretudo com o primeiro verso “haja”. Expressão esta para expressar falta de 

paciência ou disposição para a resolução de determinados problemas. Além de “haja”, a 

palavra tanto, no quarto verso, também pode indicar esse desconsolo. Haja e tanto fazem, de 

certa forma, oposição ao sentido etéreo e positivo de outros dois versos do poema: “hoje” e 

“hontem”. Enquanto a primeira dupla de versos – “haja” e “tanto” – indica excesso de 

informação, incompreensão e impaciência, a segunda, formada pelos versos “hoje” e “hotem”, 

indica perenidade, intensidade, união e experimentação. De fato, ambos os grupos de versos 

estão sobrecarregados de intensidade e podem, dessa forma, estar contidos na nova palavra 

(hoje + ontem), criada para designar, sem especificações quanto à alegria ou à tristeza, a força 

daquilo que se vive no presente.  

 

A transformação de ontem em hontem movimenta, no poeta, o sentido profundo e puro de 

fazer poético. Alimentando-se da capacidade de lidar com a simplicidade e o cotidiano em sua 

versão mais trivial, Leminski desenvolveu um trabalho de concisão linguística quase 

taquigráfica em “haja”. O poema extrai toda a intensidade semântica e estrutural de termos 
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extremamente comuns, como é o caso do poema “haja” e de “não fosse isso”, transcrito a 

seguir e analisado sob o ponto de vista do hai-kai. 

 

O hai-kai leminskiano 

 
não fosse isso 

e era menos 

não fosse tanto  

e era quase 

(C&R, p. 64) 
 

O poema celebra a presença do isso, do instante vivido, do aqui e agora. Mais uma vez, 

vemos a força do presente definir o estado emocional do eu lírico tomado de (e pela) 

intensidade. O momento vivido (isso) é intenso (tanto) e, se assim não fosse, não seria 

suficiente (seria menos, seria quase). O mais genuíno desejo do eu lírico, portanto, parece ser 

viver como já está vivendo, de forma intensa. Enquanto trabalha a aceitação enfática do 

presente, o poeta se concentra nos sentidos mais tênues das palavras isso, menos, tanto e 

quase. Se isso é tanto, menos seria quase. Assim, percebemos que a noção de simplicidade 

somada ao trabalho de Leminski com a linguagem possibilitam a formação de um estilo 

conciso e a construção de uma abordagem extraordinária em relação ao cotidiano.  

 

Concisão, escolha temática, espontaneidade e rigor linguístico aproximam a produção do 

poeta do universo do hai-kai, ainda que de forma bastante iconoclasta. “Leminski se apropriou 

[do Zen e do hai-kai], antropofagicamente, para enformar sua poesia. Em linhas gerais, 

mesmo os poemas que não seguem a forma do hai-kai ocidentalizada carregam consigo a 

carga de concisão tributária do hai-kai” (MARQUES, 2001, p. 34).  

 

Em geral, a objetividade pretendida no hai-kai permite falar em autor de presença secundária: 

tema e autor são o próprio poema. “Um hai-kai”, escreve Roland Barthes (2005), “[...] 

sozinho, em sua inteireza, sua finitude, sua solidão na página, forma um único ideograma, isto 

é, uma „palavra‟ (e não um discurso articulado em frases).” (p. 54-5), referindo-se à unidade e 

à abrangência do estilo poético do qual Paulo Leminski se apropriou. 

 

Ao estudar o hai-kai desenvolvido por Leminski, o pesquisador Carlos Augusto Novais 

(1996) buscou explicitar alguns dos principais aspectos de composição do poeta, bem como 

suas tendências mais representativas. “Leminski encontrará no hai-kai [...] um poderoso e rico 

instrumento de expressão. Podemos dizer que o hai-kai leminskiano apresenta, 
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simultaneamente, a concisão, a visualidade e as técnicas de expressão caras aos movimentos 

de vanguarda aliadas à rapidez, ao humor, ao coloquialismo...” (p. 7).  

 

Por meio da influência de Matsúo Bashô (1644-1694), considerado um dos maiores poeta do 

Japão, Leminski sintetizou sua experiência poética por meio da “conquista da emoção estética 

a partir da justaposição de elementos prosaicos da realidade levemente descritos” (NOVAIS, 

1996, p. 101), processo que define o próprio hai-kai. 

 

Para Bashô, o hai-kai é “simplesmente o que está acontecendo aqui, 

agora”. É nesse sentido que Leminski incide seu foco nos mínimos e 

imperceptíveis fatos e coisas, largados à deriva do dia a dia, e que 

acabam evidenciados pelo poder revelador que as coisas carregam em 

si mesmas (MARQUES, 2001, p. 40). 

 

A escrita intensa de Paulo Leminski mira o cotidiano e produz uma poesia cuja concisão, ao 

invés de resumir e encurtar a complexidade da convivência e da experiência estética, produz 

no leitor uma série de contínuas explosões e novas apreensões. O poema “não fosse isso” é, 

nesse sentido, significativo. A notada concisão, no lugar de ratificar a rapidez dos jogos de 

palavras e de ideias, ainda que o poema produza uma empatia imediata em razão dessa 

ludicidade de linguagem, traz à tona a explosão de sentidos e a necessidade de se 

problematizar a percepção do próprio cotidiano. O poema explicita os sentidos e noções de 

passividade, de satisfação e de variação contida no presente, seus altos e baixos.  

 

Na análise de “não fosse isso”, verificamos características inerentes às conversas íntimas do 

dia a dia: o poema une exageros (tanto), imprecisões (isso, quase) e hesitações (quase). 

Apesar de não estarmos diante de uma linguagem exclusiva da comunicação amorosa, é 

possível dizermos que dúvidas, inseguranças, receios e, de forma específica, intensidades, são 

elementos bastante presentes nas discussões cotidianas dos enamorados. Nesse caso, podemos 

dizer que o poema signifique a própria dinâmica de uma relação em seu cotidiano, em sua 

instável verdade. “O hai-kai é a conjunção de uma „verdade‟ (não conceitual, mas do instante) 

e de uma forma” (BARTHES, 2005, p. 52). Percebemos que o descontinuo faz parte do 

poema e confunde o leitor, realizando uma homenagem apaixonada à instabilidade, ao 

incontrolável e à intensidade presentes no próprio cotidiano. 
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3.3.2  Sentir é inapreensível 

 
depois de muito meditar 

resolvi editar 

tudo o que o coração 

me ditar 

(OE, p. 65) 

 

Nossa análise é traçada em torno da palavra meditar, que condensa, estruturalmente, outros 

dois verbos, ditar e editar. Três dos quatro versos do poema trabalham diretamente com o 

verbo. A presença contínua da rima ditar alude à imposição de racionalidade e reflexão, 

sugerindo o embate vivido por um eu lírico que busca no pensamento meditativo uma forma 

de organização racional.  

 

O único verso cuja rima sai da chave meditar-editar-me ditar é o terceiro – “tudo o que o 

coração –, que indica um soluço, um imprevisto. Algo/alguém sai da rota e do ritmo uniforme 

da racionalidade – expressa tanto na cadência uniforme da rima predominante quanto no 

significado da palavra ditar – e perde a concentração meditativa quando a palavra coração 

aparece com força no centro do poema. Notamos que o movimento da rima é, então, forçado a 

entrar num novo caminho com o surgimento de “tudo o que o coração”. O descompasso 

representado pelo verso que sai da rima aponta elementos incontroláveis sendo chamados à 

composição poética e a seguir o impulso do coração, que palpita no centro do corpo do 

poema. 

 

Quando a estabilidade da rima é interrompida pelo movimento do coração, o poema trabalha o 

controle e a racionalidade, sofrendo interferências do emocional. De um lado, emoção e 

impulsividade cortam o ritmo que se dita no poema, e de outro, são dominadas pela série de 

meditares, que é a voz presente na maioria dos versos.  

 

A propósito de insuportável, Roland Barthes (1991) descreve, em Fragmentos de um 

discurso amoroso, um enamorado que, incapaz de prosseguir em uma dada relação, anuncia 

que uma decisão será tomada: apelando à racionalidade, ele supostamente renuncia ao objeto 

amado. Dessa forma, vê na abnegação prenhe de racionalidade “[...] uma forma nobre, teatral 

o que ainda equivale a retê-la no abrigo do seu imaginário” (p. 133). Porém, a resistência que 

se instala após a decisão racional é frouxa e vive sendo balançada por investidas emocionais, 

pequenas brechas talhadas no movimento do coração. 
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Para Barthes, em meio à argumentação racional, o sentimento aparece com força. A luta que 

se trava é contra a imagem deslumbrante de um outro que ficou embalsamado pelo primeiro 

encontro, ao qual segue uma sensação de eterna prisão. A razão diz ao enamorado que nada 

dura e que é necessário meditar e agir. A paixão, no entanto, responde que o desejo é 

prolongar e repetir situações, mesmo que isso implique o insuportável.  

 

O poema de Paulo Leminski parece brincar com esses dois modos conhecidos de operar: 

meditação/razão e coração/emoção. A investida meditativa contida no poema visa quebrar 

“tudo o que o coração” representa por um lado, ao mesmo tempo em que a paixão mostra que 

não existe uma possibilidade de controle absoluto por meio da racionalidade. O sentimento e 

o desejo exercem também sua forma própria de controle. O fato da sequência de rimas ser 

traspassada pelo coração demonstra a quebra do poder maciço da racionalidade e que o 

emocional e seu viés inapreensível estariam entre os limites que a razão nem sempre dá conta 

de editar e definir.  

 

“Depois de muito meditar” funciona, portanto, como concretização da impossibilidade de 

domínio absoluto da razão. Além disso, existem dois elementos na composição do poema que 

nos soam como índices de corporeidade nessa quebra da supremacia do raciional: a presença 

da partícula me no último verso, “me ditar”, e a localização, no centro do poema, da palavra 

coração.  

 

O coração aparece no centro do poema, possibilitando analogias com a posição ocupada pelo 

órgão no corpo humano, ratificando que o sentido do meditar é tão racional quanto emocional 

e que, sobretudo, implica o envolvimento do sujeito. Organicidade que está reforçada no 

verso me ditar, em que o eu lírico se coloca como sujeito da ação meditativa, expondo, nesse 

processo, a presença da subjetividade por entre as decisões consideradas racionais.  

 

Portanto, o coração aparece no poema simbolizando a impossibilidade de se construir uma 

racionalidade sem irrigações emocionais. O movimento do coração estaria colado ao 

desenvolvimento da racionalidade, de modo que a reflexão é fruto também do preparo da 

emoção, relacionada à interdependência que o poema realiza visualmente. Portanto, é possível 

que o poema esteja executando visualmente a necessidade de não se sufocar aquilo que parece 
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incontrolável e emocional. Ele faz uso das variações acerca do verbo meditar e mostra que a 

emoção é capaz de desestabilizar o poema e gerar brechas na rima. Para o bem da 

racionalidade, para o bem do poema. 

 

Respiro e recriação 

 

     o amor, esse sufoco, 

agora há pouco era muito, 

     agora, apenas um sopro 

 

      ah, troço de louco, 

corações trocando rosas, 

      e socos 

(DV, p. 46) 

 

O poema “o amor, esse sufoco” é representativo de dois movimentos estético-culturais 

importantes na formação de Paulo Leminski como artista transgressor da palavra, o 

Tropicalismo e o Concretismo.  

 

O movimento tropicalista propôs expressivas reflexões sobre a arte. Ao longo de seu 

desenvolvimento, suscitou questionamentos polêmicos sobre o Brasil dos anos 1960 e trouxe 

aos poetas como Leminski a necessidade explícita dos artistas estimularem o aprendizado da 

palavra escrita e da palavra cantada (MARQUES, 2001, p. 43). Acima de tudo, as letras de 

música passaram a ser uma forma de uma geração entrar em contato com a poesia. Fomentou-

se, entre muitas outras propostas, uma possibilidade de interação mais significativa entre as 

letras de música e a poesia escrita, o que Leminski aproveitou na construção de seu estilo. 

Acima de tudo, os sons passam a ser um elemento de abertura dos limites da palavra em seu 

sentido aprisionante e inacessível.  

 

A construção poética de “o amor, esse sufoco” marca a presença fundamental da musicalidade 

e da palavra cantada na obra de Leminski. A forma como o som da palavra oco se repete e 

ecoa por todo o poema (sufoco, pouco, sopro, louco e socos)  sugere a situação de um eu 

lírico que não alcança o sentido daquilo que sente. Enquanto o poeta cria uma voz de empatia 

que desabafa com o leitor a existência de uma paixão inapreensível (“ah, troço de louco”), 

representa a impossibilidade de se tocar esse objeto de desejo – o eco produz repetições, 

subverte e engana a percepção do presente. A tentativa de compreender a paixão leva a uma 
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sequência de ocos, ou seja, ao vazio. A densidade e a profusão dos sentimentos são tão 

grandes no poema que soam estéreis às tentativas de apreendê-lo. A vivência do amor-paixão 

convoca à aceitação daquilo que não se entende, ou melhor, daquilo que se entende apenas 

por meio do sentir. Para chegar a esse ponto aparentemente paradoxal, Leminski trabalha 

oposições e cria tensões para a percepção temporal, como por exemplo: “agora há pouco era 

muito/agora, apenas um sopro” – mais uma vez, subverte-se a noção de presente. 

 

Os desafios impostos com e pela palavra aproximam Leminski, em especial, dos poetas 

concretos, outro ponto marcante de sua formação. Sobretudo na busca que todos 

compartilham pelo rompimento da materialidade da língua – como no exemplo do poema 

anterior, em que o oco gera impactos por todo poema. O Concretismo trouxe à tona a crise no 

interior da linguagem poética, ao abrir as palavras para diversos significados, tendo em vista 

sua materialidade. Leminski olha para a poesia como sendo capaz de produzir o novo na/da 

linguagem, e os concretos jogam seriamente com as possibilidades físicas oferecidas pela 

palavra. É o que faz o autor de “o amor, esse sufoco” ao associar a poesia não apenas à 

literatura, mas às artes plásticas, ao cinema, à música, rompendo, assim, os limites materiais 

do suporte, tão característico das artes visuais.  

 

Há forte relação entre a forma como Leminski concebeu sua obra e os pressupostos do 

movimento concreto: um certo sentimento de exílio ajudaria a tocar a palavra pelo lado de 

fora, transcendendo limites formais e alcançando o sublime. O pesquisador Fabrício Marques 

chega a escrever que Leminski possuía desejo de abolir fronteiras pela rarefação entre tudo 

aquilo que se entende e não se entende, “[...] prosa e poesia, legível e ilegível, informação e 

comunicação” (MARQUES, 2001, p. 24). De forma intensa, Leminski cria uma relação de 

subversão de fronteiras entre a palavra escrita e a palavra que quer ser o próprio sentimento, 

relação que notamos no ecoar de “o amor, esse sufoco” nas palavras com a letra “o” aludindo 

visualmente (além da questão sonora, como foi dito) a uma espécie de oco físico que o poeta 

parece querer representar graficamente ao abordar a dificuldade de compreensão do amor.  

 

Tanto a musicalidade do Tropicalismo, quanto a materialidade da palavra dos poetas 

concretos estiveram em sintonia com Paulo Leminski, ao longo de sua trajetória artística, sem, 

contudo, representar amarras. O poeta esteve sempre muito disposto a se reinventar e a recriar 

suas próprias bases. Não à toa, “depois de muito meditar” e “o amor, esse sufoco” revelam um 
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eu lírico em estágio de aceitação do desconhecido e da impulsividade, de todo padrão que 

não é padrão. De certa forma, os poemas representam um estado de busca permanente e de 

convívio com o inapreensível. Quase pacificamente. Ambos os poemas exploram uma 

atmosfera de entrega ao inesperado – como é o caso da batida instável e arrítmica de um 

coração que tira o poema da rima do meditar – e àquilo que carrega dentro de si um imenso 

oco sem sentido, sem possibilidade de entendimento.  

 

Não apenas os poemas de Paulo Leminski exploram a coexistência entre reflexão e emoção, 

quando sua postura como autor não deixa dúvidas quanto à resistência a definições. A 

necessidade de liberdade para criar é marca tão evidente em sua obra que durante o curso livre 

“Os sentidos da paixão”, em 1987, um ano antes de sua morte, o poeta chegou a dizer ao 

público, que a poesia que fazia à época era algo não imagético. Uma poesia “[...] não 

melopaica, quer dizer, não musical, quer dizer, não excluindo esses valores, mas uma poesia, 

sobretudo, feita de pensamento, quer dizer, de raciocínios” (LEMINSKI, 1987, p. 300). 

Assim, uma das características mais atribuídas pelos estudiosos de sua obra, o diálogo da 

palavra com a musicalidade, por exemplo, passa a ser relavitizado pelo próprio Leminski no 

momento seguinte. 

 

Contestação que não nos causa espanto. Quando mergulhamos na análise de sua obra, vemos 

que o poeta buscava um ponto capaz de destruir um certo tipo de tradição e, ao mesmo tempo, 

de contribuir à construção de uma postura poética mais ampla. Com um movimento 

antropofágico capaz de recriar e dialogar a partir do estabelecido, Leminski alterava a 

realidade e a si mesmo. A vanguarda tropicalista ou os poetas concretos geravam, para 

Leminski, uma necessidade de respiro e recriação.  
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Esvaziamento da razão 

 

PARADA CARDÍACA 

 

      Essa minha secura 

essa falta de sentimento 

      não tem ninguém que segure, 

vem de dentro. 

 

       Vem da zona escura 

donde vem o que sinto. 

       Sinto muito, 

sentir é muito lento. 

(DV, p. 56)  

 

Tal como trabalhamos anteriormente, mais do que problematizar, o título de um poema pode 

nos fazer pensar que caminhamos sobre um terreno seguro até nos lançar ao inapreensível e 

intensificar, como no caso do poema em referência, a sensação de falência da razão. O título 

“PARADA CARDÍACA”, por exemplo, sugere o fim da vida enquanto o poema trabalha a 

tentativa de elaboração do vazio por meio de um movimento de intensificação, a dos sons 

sibilantes.  

 

A presença de muitas palavras com a letra s – em todos os versos com exceção do último da 

primeira estrofe – parece traçar uma contínua perda de ar: essa, secura, essa, sentimento, 

segure, escura, sinto, sinto, sentir. O esvaziamento proposto pelo som sibilante que se repete 

no poema se associa à ideia, sugerida pelo título, de um coração parando de funcionar. A 

sugestão do som falha apenas na primeira estrofe, com o verso vem de dentro: no centro do 

poema, no lugar que poderia simbolizar a posição do coração humano, em um movimento 

semelhante àquele analisado em “depois de muito meditar”, repetindo a impossibilidade de se 

compreender racionalmente o sentir.  

 

Em “PARADA CARDÍACA”, a sequência de sons sibilantes alude à perda da vida, ao 

esvaziamento do ar, dos sentidos e do sentimento. Vemos um eu lírico anestesiado, perdendo 

forças e, ao mesmo tempo, intensificando um sentir que se impõe por meio do som. 

Lentamente, vai se sentindo o pesar desse esvaziamento, dessa vida que se perde e que deixa 

o vazio da cavidade escura onde se sente, mas não se compreende. O eu lírico representa seu 

interior como zona escura, ratificando a impossibilidade de se compreender, de se ver com 
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clareza o sentimento, ainda que, como se pontuou, tornando a dor clara aos ouvidos na 

sequência de sons sibilantes. 

 

Segundo a biografia de Paulo Leminski, escrita pelo jornalista Toninho Vaz, “PARADA 

CARDÍACA” foi concebido em meio a um período bastante sofrido e inapreensível do poeta. 

Apesar de termos a clareza de que a inserção biográfica não dá respostas definitivas aos 

enigmas do poema, sabemos que pode nos auxiliar a entrar na obra, como nos esclarece 

Octávio Paz (1982). “A retórica, a estilística, a sociologia, a psicologia e o resto das 

disciplinas literárias são imprescindíveis se queremos estudar uma obra, porém nada podem 

dizer acerca de sua natureza íntima” (p. 18). Nesse sentido, sem qualquer pretensão de 

desvendar o poema, retomamos as anotações do biógrafo do poeta, quando conta que, 

provavelmente sem conseguir compreender e digerir o sofrimento diante da morte do filho, 

aos dez anos de idade, “[...] Leminski adotaria um comportamento bastante retraído, esquivo 

mesmo, quando o assunto era a morte do filho” (VAZ, 2001, p. 219). Como não poderia 

deixar de ser, a poesia era uma forma de cicatrizar algumas das feridas abertas quando o 

coração do filho parou de bater em decorrência de uma doença, e a racionalidade não 

encontrou respostas para a morte. 

 

No deserto da incompreensão, o poeta afirma a morte, uma parada cardíaca categórica e, ao 

mesmo tempo, constrói um texto repleto dos excessos de uma voz que sibila e dos 

descomedimentos de uma dor que paralisa. Em oposição ao fim que se afirma no título, ao 

atestado de óbito que se lê diante da morte, o poema trabalha um movimento de compreensão, 

um embate entre o esvaziamento da morte, dada pelo título categórico
13

 e a intensidade 

daquilo que se sente, representado pela crescente sequência de sons sibilantes.  

Outro jogo de oposições está no tempo do poema: a morte é rápida e a compreensão, além de 

utópica, muito vagarosa. Por isso, o poeta também utiliza o título para criar essa sensação de 

abismo entre o que se vive na linguagem fria do dia a dia – de hospitais, noticiários e 

necrotérios – e o que se sente internamente, na cavidade escura e lenta. Em meio à escuridão 

da falta de sentido, o poema consegue deixar claro, no entanto, que a parada cardíaca não 

pode ser compreendida como fim, uma vez que ela sequer pode ser compreendida de fato. A 

                                                 
13

 Além do conteúdo incisivo e definitivo, o título do poema intensifica o caráter irreversível da morte com o uso 

da caixa-alta: PARADA CARDÍACA. 
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existência do título salienta a imensa diferença entre a realidade lógica e aquela que é sentida 

pelo poeta, inapreensível e desconexa. 

 

O poema expõe essa cavidade escura, o lugar sem luz e prenhe da incompreensão de onde 

vem o que se sente, abordando a incapacidade de se apreender o que seca e falta. Ninguém 

pode ser capaz de preencher ou explicar esse escuro. Mesmo com o título claro em relação à 

morte, todos os versos carregam a experiência da sombra, da escuridão, do indecifrável, 

daquilo que se esvai intensamente e sem maiores explicações.  

 

Bruto encantado 

 

AÇO EM FLOR 

 

      Quem nunca viu  

que a flor, a faca e a fera  

     tanto fez como tanto faz,  

e a forte flor que a faca faz  

     na fraca carne,  

um pouco menos, um pouco mais,  

      quem nunca viu  

a ternura que vai  

      no fio da lâmina samurai,  

esse, nunca vai ser capaz. 

(DV, p. 48) 

 

“AÇO EM FLOR” é a válvula motivadora da alcunha samurai malandro que Leminski 

recebeu de Leyla Perrone-Moisés, e foi considerado por Fabrício Marques (2001), autor de 

Aço em flor – A poesia de Paulo Leminski, como poema emblemático do método de 

trabalho do poeta. “[AÇO EM FLOR] é uma espécie de carta de intenções do poeta para dizer 

de sua poesia, isto é, ele [o poema] funcionaria, metalinguisticamente, como uma poética” (p. 

106).  

 

AÇO EM FLOR é também emblemático no âmbito de nossa pesquisa, uma vez que o poema 

traça uma importante comunicação entre os dois eixos de poemas que foram criados, a paixão 

à linguagem e a linguagem da paixão. Como pontuamos anteriormente, a divisão em dois 

temas tem propósito metodológico e visa controlar, ainda que o faça apenas parcialmente, 

uma certa dispersão. O poema é exemplo concreto de que os dois temas se tocam e, mais do 

que isso, ampliam a possibilidade de análise em face dessa interpenetração de sentidos.  
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Segundo relata Fabrício Marques (2001), AÇO EM FLOR é um dos poucos poemas que 

Leminski dedicou a alguém: “o poeta o escreveu em direção a Koji Sakaguchi” (p. 106) e traz 

referência à luta com as palavras e ao equilíbrio entre a leveza/agilidade e ao peso/força. 

Vemos a presença daquilo que chamamos paixão pela linguagem, sobretudo na escolha 

rigorosa das palavras e na dança que a construção do poema percorre: o poeta flerta com o 

texto e observa cada uma das palavras que seleciona; ele pousa seu olhar sobre cada uma 

delas: suas curvas, hesitações, rigores; cria brechas, acha novas frestas para enxergá-las por 

dentro. Especialmente à luz do tema enfatizado neste ponto da dissertação – o da linguagem 

da paixão – vemos em “AÇO EM FLOR” um poeta que aborda o tema amoroso 

indiretamente, ao dissolver oposições e perfurar as mais homogêneas convicções de gênero. 

Paulo Leminski sentia necessidade de problematizar as estruturas convencionais, de estar fora 

dos rótulos, de estar longe e, ao mesmo tempo, aproximar-se: queria liberdade para subverter, 

como vemos na construção de “AÇO EM FLOR”, em que elementos opostos na forma e no 

sentido se aproximam e se ressignificam.  

 

Aproximando aço e(m) flor, Leminski desconstrói paradoxos: a efemeridade, a fragilidade, a 

beleza e a sedução representadas pela flor fundem-se à estrutura do aço, imortal, forte, bruto e 

visualmente homogêneo. Na leitura do poema, aço e flor têm a oposição imediatamente 

redimensionada, aparecendo como passíveis de comparação e mesmo de fusão.  

 

A repetição da letra f que inicia as palavras flor, faca e fera ressalta a oposição de sentido 

entre as palavras ao mesmo tempo em que aproxima os significados díspares. A letra f se 

repete também nos versos seguintes, com fez, faz, forte e fraca, preparando o leitor para a 

inusitada analogia entre aço e flor. O som aproxima os elementos na primeira estrofe e, na 

sequência, constrói-se uma lógica poética capaz de ser apreensível por meio da sensibilidade 

sonora e imagética. 

 

Podemos pensar que o aço da faca torna forte a fraca flor, já que em sua haste as marcas do 

aço vão gerando formas de sobrevivência. Seduzido, aquele que arranca a flor de seu caule 

realiza a ação necessária da poda. O aço se faz fraco e previsível diante da beleza da flor 

cortada.  
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A lógica poética de Leminski, portanto, redimensiona a oposição clássica entre flor e aço e 

seus lugares, respectivamente, de frágil e forte. Aquele que não percebe a ternura da lâmina 

do samurai nunca vai ser capaz... finaliza o poema. Dentre as múltiplas possibilidades de 

concebermos a natureza dessa falsa oposição entre aço e flor, ressaltamos aquela que separa, 

comumente, homens e mulheres, associando a masculinidade à ação da lâmina do aço e a 

feminilidade à delicadeza da flor. O eu masculino que se expõe no poema por meio da figura 

da lâmina questiona a associação do homem à brutalidade e à força. Assim, em “AÇO EM 

FLOR”, Leminski parece propor uma dissolução bastante ampla de papeis sociais e de 

fronteiras da língua, promovendo a apreensão por meio da musicalidade da palavra e 

esvaziando seus sentidos clássicos.  

 

 

3.3.3  Paixão: sublime e grotesco 

 

    – que tudo se foda, 

disse ela, 

      e se fodeu toda 

(LVC, p. 160) 
 

O poema parece flertar com duas possibilidades diferentes de se encarar a relação entre 

paixão e sexo; a primeira se dá por meio da sensação elevada da entrega apaixonada ao 

prazer, representado pelo verso “que tudo se foda” e, a outra, ligada à impulsividade do sexo e 

ao dano, presente no verso “e se fodeu toda”. Um discurso amoroso ambíguo ronda o poema 

por meio da ação do verbo foder, ainda que as possibilidades se toquem em diversos pontos, 

como veremos a seguir. 

 

O verso “que tudo se foda” representa, como apontamos, a entrega total ao prazer; este 

colocado em primeiro plano. A prioridade é a realização de um desejo intenso. A declaração 

de entrega ao outro está, no poema, na fala feminina que se explicita em “disse ela”. Nesse 

sentido, o eu lírico aparece como objeto de desejo dessa voz feminina em busca de prazer, 

mas o seu envolvimento nos parece secundário, à medida em que sua existência está 

circunscrita ao universo do desejo da figura feminina, que centraliza a ação poética.  

 

Ao desenvolver um de seus fragmentos amorosos, Roland Barthes elabora o elemento da 

circunscrição para dimensionar o prazer sentido por aquele que desfruta da companhia do ser 
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amado. Como não consegue ter clareza dos problemas e dos aspectos negativos de sua 

relação, o apaixonado isola, de qualquer problema, a imagem daquele que diz amar; constrói 

um ciclo vicioso em que os sofrimentos sentidos na experiência da relação são deixados de 

lado na esperança de que o prazer da reconciliação amenize as feridas da ausência. De forma 

geral, o sujeito apaixonado circunscreve seu prazer e passa a aguardar o retorno de seu objeto 

de desejo, assim pode ter de volta a sonhada alegria. Circunscreve-se o lugar habitado pelo 

amado como espaço de boas-vindas para se poder saborear o alívio de sua ressurreição 

(BARTHES, 1991, p. 45).  

 

Notamos que o ciclo vicioso da circunscrição descrito por Barthes está presente no poema 

“que tudo se foda” por meio desse feminino que parece aceitar as condições impostas pelo 

objeto de seu desejo. Para viver sua entrega e seu desejo, essa figura deve ignorar momentos 

de possível ausência do amado, evidentes quando o poema se encerra com e se fodeu toda, 

revelando-se o dano, o prejuízo e o sofrimento pós-prazer. Assim, tal qual no apaixonado de 

Barthes, a circunscrição parece funcionar a partir de um gatilho que se aciona a cada retorno 

(“que tudo se foda”), seguido do sofrimento (“e se fodeu toda”) e da circunscrição 

esperançosa de um novo retorno do amado para a repetição do ciclo.  

 

 

3.3.4  Estranhamento e palavra  

 

COMO PODE? 

 

      Soa estranho, esta manhã, 

tudo o que sempre foi meu, como pode? 

     Como pode que esse som lá fora, 

os sons da vida, a voz de todo dia, 

     pareça ficção científica? 

 

      Como pode que esta palavra,  

que já vi mil vezes e mil vezes disse,  

      não signifique mais nada,  

a não ser que o dia, a noite, a madrugada, 

     a não ser que tudo não é nada disso?  

 

       Pode que eu já não seja mais o mesmo.  

Pode a luz, pode ser, pode céu e pode quanto. 

      Pode tudo o que puder poder.  

Só não pode ser tanto. 

(DV, p. 69) 
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Paulo Leminski soube abordar a dor amorosa de forma irônica, breve e certeira. Por outro 

lado, soube mergulhar demoradamente em sensações de estranhamento ao referir-se às 

relações afetivas. Em parte de seus trabalhos, o cotidiano outrora repleto de sentido e magia, 

dá lugar a um distanciamento profundo, como vemos a seguir. 

 

O poema “COMO PODE?” explora a ideia de estranhamento emergindo na dinâmica do 

cotidiano. O eu lírico parece não mais reconhecer como sendo seu aquilo a que estava 

acostumado, deflagrando-se um estado profundo de distanciamento em relação às coisas 

comuns da vida.  

 

Por não se reconhecer nas estruturas afetivas que o cercam, o eu lírico começa a se preparar 

para o descolamento, para sair de sua inalterável atmosfera: “manhã”, “sons da vida”, “a voz 

de todo dia”, “que já vi mil vezes”, “mil vezes disse”, “o dia”, “a noite”, “a madrugada”. 

Diante das gestões ininterruptas das “coisas da vida”, a pergunta: como pode? Duvida-se da 

força das coisas dadas. Questiona-se o que pode, o quanto pode, o que puder. Ao se encontrar 

exausto, o eu lírico deve regressar à rotina, fonte inesgotável de descanso mental. Com a 

função de promover relaxamento e pausa nos questionamentos, a rotina governa o homem 

comum; sem ela, não se vive. A rotina, assim como os movimentos parassimpáticos do corpo, 

são formas de economia de energia e pensamento. “COMO PODE?”, no entanto, representa o 

momento em que as estruturas mecânicas do dia a dia são desestabilizadas. 

  

Sentindo-se distante de seu próprio cotidiano, o eu lírico dá vasão ao desejo de se descolar da 

repetição e da economia de energia. As dúvidas recaem sobre os mínimos detalhes do dia a 

dia e voltam-se também à dinâmica da relação afetiva – “soa estranho, esta manhã,/tudo o que 

sempre foi meu, como pode?”. O poema traz indícios de que seu ambiente cotidiano deixa de 

ser confortável e carregado de afetividade, possivelmente sua casa (“os sons da vida, a voz de 

todo dia”). Em razão de algum estopim, de alguma descoberta ou acontecimento, instaura-se 

um estranhamento diante das estruturas, velhas conhecidas (“a não ser que tudo não é nada 

disso?”). O poema parece a representação de um desejo, da dissolução de uma imagem 

encantada que, após o mergulho no cotidiano, perde a possibilidade de gerar pontos de 

iluminação.  
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Em Fragmentos de um discurso amoroso, Roland Barthes (1991) trabalha a ideia de 

alteração (p. 19) que acometeria o ser apaixonado gerando a sensação de estranhamento e 

entrave à realização de desejos. A partir de uma série de aparentes futilidades cotidianas, 

elementos mínimos se tornam uma ameaça ao bem-estar e às lembranças de conquista 

amorosa de outrora. Incidentes bobos geram estranhamento e alteram a dinâmica amorosa; o 

pequeno se torna demasiadamente importante.  

 

Em outro fragmento, o das contingências (p. 58), Barthes registra o momento de 

estranhamento em que o ser apaixonado forma uma contra-imagem daquilo que sempre foi 

seu: o objeto amado em sua capacidade de fascinação.  

 

Sobre a figura perfeita e como embalsamada do outro (que tanto me 

fascina), percebo de repente um ponto de decomposição. É um ponto 

mínimo: um gesto, uma palavra, um objeto, uma roupa, alguma coisa 

insólita que surge (que aponta) de uma região de que eu nunca havia 

suspeitado antes, e devolve bruscamente o objeto amado a um mundo 

medíocre. (BARTHES, 1991, p. 19)  

 

Um detalhe silencioso do cotidiano parece despertar essa imagem de afastamento no 

enamorado. Para Barthes, o discurso amoroso adere à imagem que se constrói do ser amado e, 

quando esta se altera, uma espécie de abalo chega à própria linguagem. É como se faltasse 

capacidade de nomear aquilo que se sente em razão de um incômodo profundo e inesperado.  

 

No poema de Paulo Leminski, o incomodo que abala a linguagem é percebido na repetição da 

pergunta “COMO PODE?”. A sensação de não-pertencimento que invade o eu lírico é 

possivelmente decorrente de uma alteração percebida preliminarmente, ainda sem detalhes, 

mas suficiente para mudar a visão diante das relações afetivas vividas no âmbito de um 

cotidiano em que nada se altera minimamente. Situações que já foram carregadas de 

significado se esvaziam por completo em razão da repetição mecânica requisitada pela rotina. 

“Como pode que esta palavra,/ que já vi mil vezes e mil vezes disse,/ signifique mais nada”.  

 

COMO PODE? nos permite também uma outra leitura, mais alinhada à ideia de paixão pela 

linguagem, tema que trabalhamos no início deste capítulo. O estranhamento que 

reconhecemos no poema é também aquele gerado em razão do trabalho com a palavra poética, 

tão fugidía. O poema parece uma representação do poeta em estado de perplexidade diante da 

descoberta de uma antiga palavra tomando novos caminhos, novos significados e que, como 
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reafirmamos, toca o tema da linguagem da paixão. Como poeta, o novo olhar sobre aquilo que 

se vê mil vezes é impactante: trata-se da chegada do imprevisível ao cotidiano desgastado e 

repetitivo, do marasmo no qual a criação pode mergulhar. 

 

O poeta encontra o novo quando enfrenta a repetição e capta na série inalterada de fatos 

cotidianos, os limites estruturais da palavra. Repetida no poema em busca da saturação e da 

afirmação, a palavra pode, ora passa sem que a notemos, ora é capturada pelo poeta que, após 

enfrentar a repetição, afirma seu poder.  

 
... PODE? 

 

      ....................................... 

............................................ pode? 

     ...... pode ......................., 

..............., ......................, 

     ...............................? 

 

      ....... pode .................,  

..............................................,  

      .........................................,  

................., ............, ................., 

     ...................................................?  

 

       Pode ..............................................  

Pode ......, pode ..., pode ..... pode ... 

      Pode .......... .... pode..  

.............  pode .............. 

 
 

A sequência de repetições da palavra pode faz alusão ao poder da linguagem. A ação do poeta 

– como pode? – seria na direção de abarcar a totalidade dos sentidos por meio da palavra. O 

poeta busca, com a linguagem, alcançar a plenitude da realidade. 

 

A representação da e pela palavra - ou a presentificação do real - 

significa no âmbito do literário a expectativa ou desejo de apropriação 

de uma totalidade de tempos, espaços e significados. O dizer poético é 

uma utopia materializada em palavra. Para (re)criar a realidade, o 

texto literário constrói, pela técnica/forma, uma ilusão que permite ao 

homem viver e amadurecer a experiência da liberdade no aqui e agora 

da palavra. A escritura é, portanto, o sonho da apreensão plena, e não 

apenas parcial, da realidade (BASTAZIN, 2009). 

 

É utópico pensar que a linguagem é capaz de abarcar tudo. Os dois últimos versos do poema 

(“Pode tudo o que puder poder/Só não pode ser tanto”) expressam a consciência do poeta 

diante da limitação da língua. Ainda que queira tudo e tanto, o poeta tem a consciência de que 
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não pode. Percebemos que, quando aborda o amor à linguagem, o eu lírico do poema é o 

próprio poeta, consciente das limitações de seu amor: a palavra não abarca tudo. Apenas pode. 

 

 

3.3.5  Tempestades com pétalas intactas  

 

TRANSPENUMBRA 

 

                  Tempestade 

que passasse 

     deixando intactas as pétalas 

você passou por mim 

            as tuas asas abertas 

                      passou 

    mas sinto ainda uma dor 

   no ponto exato do corpo 

     onde tua sombra tocou 

      que raio de dor é essa 

       que quanto mais dói 

             mais sai sol? 

(LVC, p. 50) 

 

Objetivando analisar mais detidamente alguns aspectos de “TRANSPENUMBRA”, 

separamos o poema em quatro blocos. No primeiro deles, constituído pelos quatro versos 

iniciais – “Tempestade/ que passasse/ deixando intactas as pétalas/ você passou por mim” –, 

notamos a potência de um elemento externo, você, passando como se fosse uma tempestade, 

possivelmente branda, já que deixa pétalas intactas. O segundo conjunto de nossa análise – 

“as tuas asas abertas/ passou” – contém a ideia de movimento, de força, de deslocamento e de 

agilidade. O terceiro bloco – “mas sinto ainda uma dor/ no ponto exato do corpo/ onde tua 

sombra tocou” – expressa um lado sombrio atrelado à tempestade. A quarta e última parte é 

formada pelos três versos finais do poema – “que raio de dor é essa/ que quanto mais dói/ 

mais sai sol?” – e mostra um eu lírico hesitante e que se questiona sobre a dor, sua 

profundidade reveladora, sua força e capacidade de iluminação. Pergunta-se: que dor é essa 

que quanto mais machuca, mais é capaz de anunciar, produzir vida e energia? 

 

Temos no poema, portanto, quatro blocos de versos associados a ideias fundamentais à nossa 

análise: 1) força do desejo e da imagem atrelada a ele; 2) movimento de deslocamento e 

agilidade; 3) dor e sombra; e 4) questionamentos sobre a natureza da dor e sobre o sofrimento. 

Como o movimento às cegas parece ser a tônica em “TRANSPENUMBRA”, título que 

anuncia uma passagem em direção à mudança de uma situação de baixa visibilidade, nossa 
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análise fantasia acerca de um certo objeto de desejo. A imagem de algo/alguém que se deseja 

gera, no eu lírico, impactos e elementos para um movimento de transformação. 

 

Percebemos que o poema constrói uma imagem grandiosa e reveladora de um outro que 

provoca desejo e incômodo. O eu lírico parece descrever uma mudança repentina e repleta de 

fantasia na forma de ver esse outro. A dor e a penumbra decorrem desse movimento que se 

impõe. Notamos, em “TRANSPENUMBRA”, um movimento fantasioso em que o eu lírico se 

identifica com o objeto de seu desejo e cria um mecanismo turvo de visão. Interpretação que 

se ratifica na imagem que o poema constrói de uma sombra (imagem, projeção) capaz de lhe 

tocar.  

 

Assim, a transformação que o poema propõe é dupla: existe uma imagem que se esvai e outra 

que se define, registradas por meio de dois movimentos concomitantes na travessia dessa 

penumbra que assombra o texto desde o título. O movimento de abandono sentido pelo eu 

lírico gera crise e catástrofe; gera um impasse, uma “transpenumbra”: atravessá-la é também 

enfrentar a tempestade. Por outro lado, surge a possibilidade da visão clara quando o 

enamorado parece ver coisas que antes não via: “que raio de dor é essa/ que quanto mais dói/ 

mais sai sol?”. Coexistem, portanto, a sombra da dor e a luz da transformação do olhar. 

 

Sobre a fuga do amado e a sombra que se instaura com a dor do abandono, trazemos alguns 

elementos que ajudam a corroborar a hipótese de um eu lírico enfrentando a sensação de 

catástrofe. Segundo os relatos de Toninho Vaz (2001), Leminski chamou atenção para uma 

nova geração de poetas promissores em 1987, entre eles Josely Vianna, “[...] aquela para 

quem, declaradamente, ele arrastava as asinhas” (p. 265). Ao lado da nova poeta, Leminski 

teria traduzido alguns poemas. “Quando Josely se afastou de sua vida, motivada, sobretudo, 

pelo excesso de álcool e pelas constantes crises de saúde que vinha atravessando, Leminski 

sentiria o golpe, registrado no poema que chamou de „Transpenumbra‟” (VAZ, 2001, p. 265). 

É possível, portanto, que o poema esteja abordando a ideia de uma fantasia amorosa se 

elevando e, ao mesmo tempo, se esvaindo. A ideia de ter de se afastar desse ser grandioso 

(desse ser de asas abertas e capaz de cobrir com sombras) geraria a sensação de catástrofe e 

tragédia.  
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A experiência de transformação no poema representa, então, a situação limite que se relaciona 

ao fragmento catástrofe de Roland Barthes em Fragmentos de um discurso amoroso. 

Diante da rejeição e de um eventual desentendimento, o enamorado tenderia a se destruir, a se 

aniquilar, a se entregar a uma dor imaginária e catastrófica. A sensação descrita por Barthes 

(1991) é a de um corpo apaixonado que se revira e se contorce de dor: “Vejo, num relâmpago 

cortante e frio, a destruição a qual estou condenado” (p. 34). Para Roland Barthes, a catástrofe 

é resultado dessa fantasia que o enamorado faz da relação com seu suposto amado e que, ao se 

abalar, parece gerar a sensação de perda irreversível, “para sempre” (BARTHES, 1991, p. 35).  

 

Em “TRANSPENUMBRA”, a visão de algo “cortante e frio”, das asas abertas e da dor 

gerada pela passagem de uma sombra se relaciona à ideia de catástrofe trabalhada por Roland 

Barthes. Nada ao sujeito apaixonado parece simples quando da abordagem de sua paixão. A 

designação de catástrofe parece bastante adequada à intensidade daquele que está apaixonado: 

a dor da perda é, de fato, cortante e fria.  

 

Ao enamorado típico de Roland Barthes (1991) e ao eu lírico fantasioso em estado de 

transpenumbra de Leminski, a catástrofe é digna de uma linguagem relacionada às sombras, 

aos raios, ao frio e à dor insuportável. “[...] [as catástrofes] são situações sem resto, sem troco: 

me projetei no outro com tal força que, quando ele me falta, não posso me retomar, me 

recuperar: estou perdido para sempre” (p. 34). 

 

O pesar da sombra, no entanto, parece ser recompensado, ao final do poema, como o presente 

da transformação. A luz de pensamento e a presença de um sol evidenciam a hipótese de que 

o eu lírico tenha produzido exageradamente suas catástrofes.  

 

Ao retomarmos os quatro blocos que designamos para fins de análise no início deste item, 

percebemos algumas evidências de que o eu lírico fantasioso seja, surpreendentemente, 

consciente de seu exagero. Percebemos que a dor (“mas sinto ainda”) em 

“TRANSPENUMBRA” é colocada em seu sentido brando e passageiro, como se o eu lírico já 

tivesse vivido a experiência daquela situação. Ainda capaz de impor mudanças, a tempestade 

deixa “intactas as pétalas”; voa, mas não se pereniza: “você passou”. Também notamos a 

imagem de catástrofe sendo amenizada na ideia de um toque que se realiza pela sombra: 

indício de uma situação superestimada, exagerada. Por fim, o conjunto dos últimos versos e 
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do título do poema, juntos, indicam que a condição de catástrofe está repleta de contradições, 

e que é possível atravessar a penumbra e recuperar a visão, ainda que para isso seja preciso 

muita fantasia. 

 

 

3.3.6  Entre queridas e (irrecusáveis) feridas 

 
     essa a vida que eu quero, 

querida 

 

     encostar na minha 

a tua ferida 

(LVC, p. 166) 
  

A rima presente em querida e ferida aproxima termos semanticamente distintos no poema, 

construindo uma relação de similaridade – e mesmo de complementariedade – entre desejo e 

repulsa. Portanto, ao criar uma ligação entre as duas palavras, localizamos a tentativa do poeta 

de abordar lados contraditórios de uma relação amorosa, repleta de momentos bons (querida) 

e ruins (ferida). O entendimento do amor como lugar onde se encostam e se unem, ao mesmo 

tempo, mágoas e felicidades, indica a grande complexidade que permeia as relações. 

 

O poema traz, na primeira estrofe, uma referência à captura do eu lírico pelo objeto de desejo; 

trata-se de uma declaração enfática de entrega: “essa a vida que eu quero, querida”, verso que 

se enriquece pelo fato do verbo querer estar contido também na palavra querida. A segunda 

estrofe aborda certa atração pelo grotesco e pelo sofrimento, o que teria levado à formação 

das feridas e ao autoconhecimento de se saber reconhecido no outro, igualmente sofrido.  

 

Entre queridas e feridas, enfim, o poema traz à tona a existência de um autoconhecimento que 

se dá por meio do contato com o outro, ao se tolerar falhas e ao se rever conceitos a partir da 

dinâmica estabelecida na relação. Coexistem no poema, portanto, o discurso entusiasmado de 

um eu lírico apaixonado (querida) e a representação do mecanismo de se buscar apoio no 

outro, reconhecendo pontos fracos em comum (feridas). 

 

Chama atenção o fato de o poeta ter escolhido o termo encostar no lugar de tocar, à medida 

em que este verbo apresenta uma conotação mais branda que o primeiro. A vida desejada pelo 

eu lírico e a necessidade de autoconhecimento são entendidas como atos mútuos de se 
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encostar feridas, ou seja, de se buscar, a partir (e apesar) dos pontos fracos, amparo e apoio. 

Se por um lado, abrir-se ao outro, ainda que machucado, representa uma entrega profunda e 

uma possibilidade evidente de autoconhecimento, por outro, representa a anulação de si. 

Afinal, há um risco grande quando se procura apoio no outro – “encostar na minha/a tua” – 

sem estar curado das próprias feridas.  

 

Podemos dizer que a estrutura do poema “essa a vida que eu quero” se relaciona ao fragmento 

encontro, elaborado por Roland Barthes (1991), quando este retrata a felicidade dos primeiros 

encontros quando se mergulha no estranhamento e na saturação tempos depois.  

 
É uma descoberta progressiva (e como uma verificação) das 

afinidades, cumplicidades e intimidades que vou poder manter 

eternamente (penso nisso) com um outro, prestes a se tornar, desde 

então „meu outro‟ [...] A cada instante do encontro, descubro no outro 

um outro eu-mesmo: Você gosta disso? Ah, eu também! Você não 

gosta disso? Nem eu! (p. 85).  

 

Todo enamorado estaria destinado a encontrar a mágoa completa no fim do relacionamento, 

independente das situações mágicas e encantadas de que partiu: um “longo desfile de 

sofrimentos, mágoas, angústias, ressentimentos, desesperos, embaraços e armadilhas” (Ibid., 

p. 84) esperam o casal outrora apaixonado. Assim, Roland Barthes refaz o trajeto de captura 

do enamorado pelo objeto de desejo, mas flagra, na sequência, o processo que Leminski 

representou por meio da transformação de querida em ferida. 

 

Unindo termos contraditórios, semanticamente, e afins em sua estrutura, Paulo Leminski 

constrói um poema de máxima coesão que consegue nos aproximar da contradição inerente a 

todas as relações amorosas. A rima e a concisão prendem o leitor e o fazem assimilar 

espontaneamente a contradição da paixão, um misto, justamente, de feridas e queridas. A 

espontaneidade aparente dos versos foi construída para sugerir a facilidade com que nos 

fascinamos por alguém. A armadilha representada pela rima, construída rigorosamente em 

torno da ambiguidade e da oposição, por outro lado, estimulam o leitor a refletir. Dessa forma, 

a estrutura do poema possibilita uma analogia com a dinâmica da própria paixão, sentimento 

pautado em processo que vai desde a fascinação à necessidade (imposição) de mergulho 

interior diante do fim. Com o poema, percorremos o trajeto que vai da descoberta da 

felicidade à cura da ferida. 
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De manchas e charmes 

 
apagar-me 

diluir-me 

desmanchar-me 

até que depois 

de mim 

de nós 

de tudo 

não reste mais 

que o charme 

(C&R, p. 136) 

 

As expressões apagar-me/diluir-me/desmanchar-me apontam para uma relação de simbiose 

que tende, com ironia, para uma desvalorização da voz que fala no poema. Notamos que, em 

meio a um fartar-se do outro, o poema traz à tona o teor negativo de uma doação absoluta: 

“até que depois/ de mim,/ de nós,/ de tudo/ não reste mais/ que o charme”.  

 

Apesar de criar um eu lírico anulado e diluído, o poema apresenta uma entrega simbiótica que 

contém também o reconhecimento de uma condição de submissão. Com ironia, o eu lírico 

apresenta-se consciente e capaz de reconhecer seu estado, quase como se tivesse vivido a 

mesma situação no passado (“até que depois [...] não reste mais/ que o charme”). Parece-nos 

que a voz que fala em “apagar-me” oscila entre o fascínio que um determinado objeto de 

desejo representa e a expectativa de uma ruptura, de uma separação, quase como se a relação 

sugerida em “de mim/ de nós/ de tudo”, já houvesse falhado anteriormente. O eu lírico coloca 

o leitor, nesse sentido, diante da repetição de padrões de um relacionamento, que ele parece 

incapaz de recusar, embora saiba da impossibilidade de sua sustentação. O fascínio 

representado pelo outro é tão forte que a autoanulação apresenta-se como escolha consciente. 

 

É com o verso desmanchar-me, que vemos surgir mais claramente no poema de Leminski a 

abordagem dessa relação cíclica e pautada no excesso de doação ao outro. Notamos que o “d” 

de desmanchar-me está presente em seis dos nove versos do poema e reforça o imperativo da 

doação ao outro (d, de, dê). Além disso, desmanchar-me contém em si a palavra charme, 

relacionando diretamente o segundo verso do poema (desmanchar-me, que representa também 

a diluição de si) aos dois últimos (“não reste mais/ que o charme”). O final do poema, 

portanto, remete ao seu início, sugerindo um ciclo. 
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Notamos ainda que desmanchar-me contém a ideia de tirar uma mancha, de eliminar algo de 

que não se livra facilmente. O charme, o fascínio-mancha que é exercido sobre o eu lírico, é 

um tipo de isca irresistível, a força-motriz de um ciclo, de uma relação baseada no vai-e-volta. 

A palavra charme traz em si a figura de mancha indelével, algo que sempre resta e cujos 

resquícios são faíscas para um possível (e irresistível) retorno.  

 

Tal como já analisado no poema “que tudo se foda”
14

, a ideia de ciclo amoroso vicioso foi 

trabalhada por Roland Barthes à luz do fragmento circunscrever (1991, p. 44). Sempre 

motivado por um gatilho específico, o enamorado tende a reatar a relação com seu amado, 

apesar de conhecer tão bem as condições. Nesse contexto, a paixão, continuamente retomada 

e desfeita, exige doação e anulação; exige que se circunscreva toda dor contida no 

relacionamento em um ambiente hermético e exige que se faça perder a visão do sofrimento 

escondido a cada nova retomada. O prazer da companhia do amado seria tão intenso, que para 

viver novamente tal encanto, o enamorado concordaria em se anular. Como faz o eu lírico de 

“apagar-me” ao diluir-se e desmanchar-se. 

 

Incapaz de tirar de seu tecido amoroso a mancha legada pelo seu objeto de fascinação, o 

apaixonado cede. Espera, possivelmente, a ruptura. Sabe que depois de tudo, não restará mais 

que o charme. Pelo menos não até a próxima vez em que tiver que se desmanchar. O poema 

instaura um movimento em que o sofrimento não é uma possibilidade de vitimização, mas a 

consequência de uma escolha consciente. O poeta constrói um eu lírico que não se desvia do 

sofrimento, que apenas gera, com a espontaneidade dos versos, a empatia de um leitor que é, 

naturalmente, convidado a fazer uma leitura irônica de sua própria condição. 

 

 

3.3.7  Água-forte 

 
não possa tanta distância 

      deixar entre nós 

            este sol 

          que se põe 

       entre uma onda 

        e outra onda 

  no oceano dos lençóis 

          (C&R, p. 34) 

 

                                                 
14

 Poema de Paulo Leminski trabalhado a partir da página 77 desta dissertação. 
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No poema “não possa tanta distância”, percebemos referências à falta de sentido em que 

mergulhou a vida sexual de enamorados, perdidos no oceano dos lençóis. Na descrição do 

movimento permanente das ondas do mar, o eu lírico sugere constância (“entre uma onda/ e 

outra onda”) e pode estar aludindo à inércia e também à falta de libido. A presença da palavra 

onda, por duas vezes no poema, reforça a ideia de uma situação em que pouco ou nada se 

altera. Além disso, notamos que a imagem poética da onda do mar, especialmente da água 

salgada, pode sugerir também o choro decorrente do incomodo diante desse mar imaginário 

de monotonia em que a relação estaria imersa. 

 

Em passagem pelo fragmento chorar, Roland Barthes (1991) afirma que nem todos os choros 

se apresentam da mesma forma ou devem ter a mesma significação.  

 
Se tenho tantas maneiras de chorar, é porque, talvez, quando choro, 

me dirijo sempre a alguém, e o destinatário das minhas lágrimas não é 

sempre o mesmo: adapto minhas maneiras de chorar ao tipo de 

chantagem que pretendo exercer ao meu redor através das lágrimas (p. 

42).  

 

Nesse sentido, notamos que a imagem de monotonia no poema de Paulo Leminski pode 

demonstrar também uma forma diversa de choro. Com o objetivo de subverter a imagem 

pacífica do cotidiano, o poeta traz à cena lírica um choro/oceano que quer ser problematizado. 

Por meio de lágrimas que são fruto de um desconsolo, o eu lírico disputa poder. Entre uma 

onda e outra, parece haver um jogo para que a distância não se propague ainda mais entre os 

oceanos profundos e capciosos dos lençóis.  

 

A concepção do poema indica, no limite, a resistência à monotonia; o eu lírico evita deixar-se 

levar de forma inercial; ele resiste. Os versos “não possa tanta distância/deixar entre nós” 

indicam uma espécie de levante contra o tédio. Assim, se por um lado a própria ondulação do 

poema reflete uma situação de automatismo, por outro, temos uma ação poética de resistência 

(um choro que se adapta ao jogo) diante desse cotidiano que perde o sentido. O poeta oferece 

com sua ação e seu choro simbólico, expresso nas águas do mar, imagens de resistência.  

 

Se alguém quiser saber algo sobre a poesia, deve olhá-la e/ou escutá-la, alertou Ezra Pound 

(1973, p. 34). Assim, olhar para “não possa tanta distância” mostra novas linhas, sons e 

caminhos. Notamos que é possível criar um desenho espelhado no poema: uma linha 

imaginária corta o texto ao meio, gerando duas metades praticamente iguais. Nas duas 
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margens do poema podemos traçar uma linha contínua acompanhando o final da última 

palavra de cada verso, gerando um desenho que podemos associar ao movimento de 

ondulação. 

 

 

 

Os traços mais fortes aludem aos movimentos do mar/oceano de lençóis, e nos possibilitam 

estabelecer algumas relações. Os dois pontos mais altos do movimento de nossa onda 

imaginária são o primeiro verso, que, não à toa, termina com a palavra distância, e o último 

verso, que termina com a palavra lençóis. Os dois versos centrais fazem referência ao pôr do 

sol (“esse sol/ que se põe”) e neles o traçado da onda apresenta seu maior recuo. Alude-se, 

assim, ao ponto em que, olhando para o horizonte, o sol está mais próximo ao mar, 

diminuindo-se distâncias. No verso seguinte, “entre uma onda”, a linha volta a crescer e segue 

assim até o próximo verso, “e outra onda”.  

 

Percebemos que o desenho do movimento de ondulação proposto nesta leitura, ajuda-nos a 

visualizar uma situação em que a falta de mudança é apenas aparente. Ainda que tenhamos 

considerado que o poema expresse o automatismo tomando conta do eu lírico, podemos dizer 

que, por outro lado, a composição gráfica do texto indica a ocorrência de uma movimentação 

desigual, o que pode ser fruto da ideia de resistência à monotonia, que trabalhamos 

anteriormente à luz do fragmento chorar de Roland Barthes. As ondulações parecem 

constantes e imutáveis, porém, seu ritmo é desigual e se altera mesmo que em pequenas 

variações, criando analogia com as pequenas frestas do cotidiano.  
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A força do eu lírico diante da situação de aparente marasmo também aparece no desenho se 

levarmos em conta que os dois picos imaginados na ondulação do poema estão no começo e 

no fim, indicando que houve uma retomada da libido.  

 

O exercício de traçar a linha no poema, ou seja, o fato de podermos visualizar a ondulação 

atribuída ao movimento do mar transporta o leitor para o oceano. Materializar o mar no 

poema e sugerir uma ondulação no movimento das palavras do texto aproxima os leitores de 

uma ação contemplativa, fazendo pousar, ainda mais, os olhos no poema.  

 

Encontramos em “não possa tanta distância” uma série de entradas possíveis: a monotonia das 

ondas, o choro como resistência e a materialização dos movimentos infinitos do mar e dos 

lençóis. Não há limite para o número de qualidades que podemos associar a uma dada palavra 

ou espécie de palavra (POUND, 1973, p. 41), sobretudo se o objeto poético é a imensidão do 

oceano de lençóis.  

 

 

3.3.8  Amores oblíquos 

 
AMOR BASTANTE 

  

quando eu vi você 

tive uma ideia brilhante 

foi como se eu olhasse 

de dentro de um diamante 

e meu olho ganhasse 

mil faces num só instante 

 

basta um instante 

e você tem amor bastante 

(LVC, p. 95) 

 

O poema parece fotografar o amor em suas mais ínfimas e infinitas possibilidades de 

existência. Quando o eu lírico avista você (“eu vi você”, objeto brilhante de desejo), ou seja, 

quando acontece o encontro, é como se este eu estivesse dentro de um diamante e percebesse 

o instante sob diversos ângulos e direções. Seu olho consegue enxergar, a partir de um único 

instante, como se estivesse posicionado em mil faces. 

 

Assim, devido a esse multifacetado olhar de diamante que se oferece ao poema, propomos 

uma análise também a partir de múltiplas possibilidades. Podemos observar que o poema 
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responde a questões básicas de um lead jornalístico: quem, quando, onde, como, onde e por 

que. As seis perguntas são respondidas no desenvolvimento do poema de modo que o seu 

eventual embaralhamento, tal como o faz o olhar quando atravessa uma pedra de diamante, 

não prejudica o sentido maior da poesia, isto é, a multiplicidade do sentimento amoroso.  

 

Dessa forma, o poema pode ser dividido de acordo com as seguintes perguntas e respostas. 

Quem: eu, “quando eu vi você”; o que: uma ideia, “tive uma ideia brilhante” segundo a qual 

“basta um instante e você tem amor bastante”; quando: “quando vi você”; como: foi “como se 

eu olhasse”; (de) onde: “de dentro de um diamante” e por que: porque foi como se “meu olho 

ganhasse/ mil faces num só instante”.  

 

Com essa possibilidade de leitura, podemos entrar em contato com o poema à luz daquilo que 

parece ser seu por quê, o de ganhar “mil faces num só instante” e, dessa forma, ver surgir 

muitas ideias e possibilidades brilhantes, como a de que basta um instante para termos uma 

visão ampliada do amor, para termos condições de entender o amor em sua versão intensa, 

múltipla e capaz de se transformar em muitas outras coisas, o “AMOR BASTANTE”. 

 

Dito de outra forma, o eu lírico tem uma visão tão completa e múltipla de você que é capaz de 

ter a sensação de estar dentro de um diamante, com acesso a muitos detalhes, ângulos, 

segredos, tesouros e surpresas. Nesse sentido, é possível estarmos diante da abordagem de 

uma paixão à primeira vista ou ainda da imagem de que a paixão é exagerada, é bastante, que 

nem bem passa um instante e já ganha mil faces. Há, portanto, uma ambiguidade de 

significado que se ratifica no próprio título do poema, “AMOR BASTANTE”.  

 

Paulo Leminski apresenta a ideia multifacetada que desenvolvemos anteriormente em relação 

ao título. “AMOR BASTANTE” tanto pode fazer o papel de amigo acrítico do leitor, 

oferecendo parte de um entendimento que é de sua responsabilidade, ou de inimigo e 

provocador, desafiando o leitor a perceber as contradições entre o título e o texto. Nossa 

hipótese é a de que temos aqui um jogo poético, afinal, o que pode ser chamado de amor 

bastante? Amor (o) bastante? Como podemos conceber que uma pessoa apaixonada, capaz de 

ver o ser amado a partir de mil ângulos num só, imbuído de uma paixão à primeira vista, 

possa dizer que sente amor o bastante em relação ao objeto de exagerado desejo? Parece ser 

da natureza da paixão justamente não se contentar, não se satisfazer. 
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Num primeiro momento, o título “AMOR BASTANTE” parece desafiar a imagem construída 

pelo próprio poema, a de amor valioso e instantâneo. Mas esta nos parece ser uma visão 

apressada, uma vez que à luz de um título provocador e estimulante, estamos diante de uma 

ideia que é tão brilhante que ofusca a visão do eu lírico. Ou seja, não estamos diante de um 

amor considerado suficiente, mas de um eu lírico cujos olhos se ofuscam e se confundem a 

ponto de achar que o amor visto possibilita “mil faces num só instante”. 

 

A ideia de um título problematizador somado à desmontagem do poema, nas seis questões, 

amplia nossa visão e nossas sensações em relação a “AMOR BASTANTE”. A partir dessas 

escolhas, observamos a ideia de paixão platônica, e também de exagero, ilusão e engano. De 

qualquer forma, o poema traz a ideia central de um instante em que se pode ver com clareza 

por meio de pequenos fragmentos. Ou ainda, de se estar ofuscado e, portanto, enganado ao 

acreditar que se vê claramente. São flashes de visão, ideias multifacetadas que podem ser 

montadas, remontadas e permanecerem ambíguas.  

 

Outra leitura possível é que as mil faces que o poema pode aparentar são mil faces 

indissociáveis umas das outras. Isso porque, fisicamente, diamantes não se quebram, não 

geram outros mil diamantes. Ele é um corpo único que, como o poema, também não pode ser 

quebrado. Nesse sentido, “AMOR BASTANTE” aborda a multiplicidade da palavra poética e, 

ao mesmo tempo, sua inquebrantabilidade por meio da metáfora do diamante.  

 

Um alerta importante no âmbito de nossas análises: a consideração de que diamantes e 

poemas não se partem se opõe à desmontagem de “AMOR BASTANTE” que propusemos 

como pontapé inicial de nossas considerações. No entanto, após termos aprofundado nossos 

estudos sobre o poeta Paulo Leminski, podemos perceber que a materialidade da palavra não é 

incorruptível, pelo contrário. Vemos em suas criações, e amplamente em sua poética, a 

necessidade de olhar a palavra de forma a dissecá-la. Leminski estudou a palavra em sua 

plenitude e beirando a exaustão. A criação do poema tendo a palavra sob esse objeto que deve 

ser experimentado e investigado, abre ao leitor e pesquisador de sua obra um estímulo para 

que o mesmo seja feito no âmbito da análise.  
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Assim, talvez a única possibilidade de quebrar um diamante seja transformando-o em um 

poema, olhando para seu brilho-palavra tomando mil faces num só instante. É na poesia, e 

apenas nela, portanto, que o diamante pode ser desmontado.  
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Considerações Finais 

 

Do amor, afinal, o que podemos ter não são as muitas faces, as muitas falas? 

José Américo Motta Pessanha 

 

A análise da obra poética de Paulo Leminski, tendo em vista os dois eixos temáticos que 

propusemos, revela um autor autêntico, sobretudo na capacidade com que o poeta diluiu as 

barreiras que, comumente, separam seu trabalho árduo de sua produção espontânea. Nossos 

estudos da paixão pela linguagem e da linguagem da paixão evidenciam um autor que 

construiu poesia a partir da mistura entre, de um lado, jogos explosivos e relaxados com as 

palavras, e de outro, minúsculas e laboriosas articulações no fazer poético. Com método, sem 

contradições. Sua espontaneidade poética é um capricho linguístico, fruto de rigor e de 

mergulhos profundos na estrutura da palavra.  

 

O reconhecimento de Paulo Leminski como poeta de imersões na língua foi um convite – que 

encaramos também como coerência metodológica – para o desenvolvimento de uma pesquisa 

atenta às estruturas da palavra. Nesse sentido, devemos à experiência de investigar, 

especificamente, as diferenças e semelhanças entre os dois temas propostos, boa parte da 

efetiva entrada na engrenagem da língua e na natureza da produção do autor.  

 

No início de nossos trabalhos, certos poemas
15

 que selecionamos pareciam abordar apenas 

alguma temática amorosa mais ordinária. E, assim, supúnhamos diferenças mais marcadas 

entre os dois temas analisados – distinções que, a rigor, não existem, uma vez que a 

retroalimentação entre os temas é absolutamente perceptível. Com o desenvolvimento da 

pesquisa, percebemos que os dois eixos temáticos se complementam e evidenciam o método 

de composição do autor, baseado na união de elementos aparentemente opostos como a 

espontaneidade e o rigor. Apesar de pouco rígida, a separação entre a paixão pela linguagem e 

a linguagem da paixão possibilitou a submersão na poética do autor. 

 

A opção de manter a separação no trabalho, mesmo diante das evidências apontarem para o 

fato de que paixão e linguagem se tocam profundamente na obra de Leminski, é resultado do 

trajeto de nossa pesquisa e da transformação de nosso olhar em relação ao poeta e à poesia. 

Traçamos como um de nossos objetivos, neste trabalho, o reconhecimento de estruturas da 

                                                 
15

 É o caso de “nascemos em poemas diversos” (C&R, p. 88) e “A vagina vazia” (C&R, p. 29). 
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poética leminskiana quando da abordagem da paixão, mas nossas descobertas foram além. 

Essas incluem a acuidade da percepção acerca da poesia e da linguagem. Assim, foi com o 

exercício de separação entre os dois grupos de poema – cinco deles associados à paixão pela 

linguagem e treze outros à linguagem da paixão – que pudemos manter o olhar centrado no 

poema e controlar possíveis dispersões no trabalho de análise.  

 

Mesmo sem se definir quanto aos destinatários exatos da afetividade, se a língua ou alguém – 

uma falta de clareza que, afinal, é inerente à natureza poética –, os poemas sugeriram 

elementos, temas, tratamentos e características do método do autor. Ainda sobre a separação 

temática, percebemos que a divisão era análoga ao movimento da poética leminskiana: a 

concisão apresentada sugere simplicidade, mas a construção por trás da brevidade sintetiza 

uma série de conflitos, mais do que isso, esconde o árduo trabalho com a linguagem. 

Sobretudo, a concisão parece nos dizer que a forma de aparência bem resolvida do poema não 

pode esconder do leitor atento os movimentos da intensa contradição que ela representa.  

 

O tema amoroso e a aparente espontaneidade dos poemas – ou das classificações provenientes 

dos estudos da poética – podem ocultar um trabalho zeloso com a linguagem. No entanto, 

pousando o olhar sobre cada um dos poemas selecionados, notamos que Leminski associa a 

essa sensação de empatia criada com versos aparentemente simples e temas universais, um 

texto de acurada engenhosidade, com uso de palavras rigorosamente selecionadas. 

Percebemos que rigor e espontaneidade, dupla conhecida, fundamentalmente, a partir do 

ensejo do título do livro Caprichos & Relaxos, mais do que coexistirem no método 

leminskiano, eram indispensáveis e estruturais para o poeta. Dupla que, afinal, nos guiou na 

dissertação.  

 

Encontramos rigores e relaxos orquestrados ao longo de toda a obra de Paulo Leminski, da 

mesma forma que encontramos diversos panoramas da relação conflituosa e intensa do poeta 

com sua língua na totalidade de seus versos. Mais do que isso, a linguagem é a forma material 

que o poeta encontrou de expressar amorosamente sua relação com dois mundos 

complementares e indissociáveis: o da palavra e o das relações humanas.  

 



93 

 

Independente do tema que estejamos lidando, Paulo Leminski é claramente um autor de 

intensidades e paixões. O movimento do coração
16

, por exemplo, interfere na poesia concisa 

do autor e contamina a razão. O coração entra na estrutura do poema de forma acurada, 

massacra a rima propositalmente e expõe a falência da racionalidade. Isso porque, na poética 

leminskiana, a reflexão também é fruto da emoção. Há uma relação de interdependência entre 

razão e paixão: e, como notamos no desenvolvimento de alguns poemas, esse duplo se realiza 

materialmente. No poema “depois de muito meditar” (OE, p. 65), a palavra coração ocupa o 

centro visual do texto em que a razão briga pela soberania. Mais uma forma de 

reconhecermos o método do poeta: na coabitação entre a ponderação e a ação intempestiva e 

apaixonada.  

 

A posição central do coração no corpo humano e a da palavra no texto do poema evidenciam 

materialmente o caráter orgânico da poesia de Paulo Leminski. São, portanto, índices de uma 

corporeidade, que apontamos como sendo fundamentais em nossas hipóteses, e que se 

realizam na incidência dessa centralidade cardíaca dos versos. Além disso, o uso de outros 

mecanismos poéticos nos permite criar analogias entre os versos e a posição de órgãos no 

corpo humano, como o uso de uma forma de escrita mais orgânica, evitando neutralidades.  

 

Quando sentida, a presença do corpo do poeta nos versos torna-se um convite para que 

leitores e pesquisadores vivam visceralmente os poemas. A exemplo do poeta, a estratégia 

traçada neste trabalho foi a de penetrar nos poemas também com nosso próprio corpo. 

Primeiramente porque fomos convidadas por Paulo Leminski a conhecer novos espaços 

poéticos com nossos corpos; depois, porque selecionamos poesias que nos fizessem sentir 

amplamente tocados no exercício da leitura. Nesse sentido, o corpus deste trabalho teve como 

ponto de partida o contato afetivo de nossos corpos-leitores com a poesia e com o corpo do 

poeta. 

 

Certamente, a percepção dessa corporeidade tenha sido favorecida em razão do tema 

selecionado para o trabalho: o da paixão e suas manifestações na poesia leminskiana. A 

poesia apaixonada é a forma como o poeta divide com o leitor suas lacunas e expõe o 

trabalho árduo e corporal que realiza com as palavras para dar sentido à afetividade. A poesia 

apaixonada é a busca por um eu lírico capaz de integrar paixão e razão, de unir o sentir à 

                                                 
16

 Figura presente em dois dos poemas analisados neste trabalho, quais sejam: “depois de muito meditar” 

(LEMINSKI, OE, p. 65) e “PARADA CARDÍACA” (DV, p. 56). 
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palavra. A poesia apaixonada não pretende curar-se, promover continuidades e extinguir as 

fissuras do ser. Tampouco tornar a língua permissiva e acolhedora. O poeta sabe – e Paulo 

Leminski, sobretudo – que somente o estado de paixão pode abri-lo para a vivência corporal 

da linguagem. 

A experiência da dor, da raiva e do abandono
17

, presentes em versos aparentemente simples e 

irônicos, realizam voo duplo: seduzem o leitor para poesias de construção aparentemente 

espontânea e o fazem experimentar sensações de incômodo e dúvida. Como resultado desse 

processo, leitor e autor abrem-se igualmente para o desconhecido e vivem, corporalmente, um 

texto apaixonado, escrito de forma intensa e capaz de despertar paixões. Neste sentido, leitor e 

poeta recebem a ação em sua potencialidade, trazendo o sentido ontológico da paixão, 

discutido no âmbito do trabalho. Quando dizemos que a poesia de Leminski aborda a paixão 

de forma apaixonada, referimo-nos, entre outras questões, à realização de um processo em 

que a intensidade é incorporada e instaura potencialidades novas de exploração da palavra. O 

trabalho que o poeta realizou a partir das temáticas cotidianas, por exemplo, alia-se a 

elementos de intensidade, processo que seduz o leitor e o faz – uma vez rendido à poesia e 

imerso no texto – refletir e questionar sua própria condição.  

 

Parte do convite à reflexão oferecido ao leitor, um dos objetivos de Paulo Leminski, decorre 

de seu processo de composição atento à materialidade da língua, como nos poemas “essa a 

vida que eu quero” e “você me amava”, em que palavras aparentemente simples como 

querida e margarida produzem uma série de apreensões
 
e desdobramentos que, num primeiro 

momento passam despercebidos. Compartilhamos a ideia do poeta de que somente um olhar 

que se demora sobre as curvas da palavra é capaz de ver surgir o novo, seus diferentes 

aspectos e sentidos
18

. Notamos que o trabalho de Paulo Leminski nos deixa como legado a 

necessidade de olhar o poema, de se demorar sobre cada uma das palavras, sobretudo, as mais 

banais, cotidianas e inocentes. Leminski nos ensina que poesia é pouso inquieto.  

 

A escolha da obra Fragmentos de um discurso amoroso, de Roland Barthes, além de servir 

de base para algumas análises, preparou nosso olhar para o reconhecimento da linguagem 

                                                 
17

 São os casos, respectivamente, dos poemas “PARADA CARDÍACA” (DV, p. 56), “Amor, então”, (C&R, p. 

89) e “TRANSPENUMBRA” (LVC, p. 50).  
18

 Como mostra a análise do poema “você me amava”, palavras de sentidos opostos como amar e amarga estão 

presentes no interior de margarida, revelando a necessidade de se atentar à materialidade da língua no exercício 

poético. 
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apaixonada e dos índices de corporeidade presentes no texto. A leitura aprofundada da obra de 

Barthes foi fundamental para a acuidade de nossa sensibilidade, de nosso olhar amoroso e 

apaixonado diante do texto poético de Paulo Leminski. Barthes nos ajuda na elaboração de 

um método de trabalho mais livre para transitar pela poesia; um método mais apaixonado e 

menos teórico. O formato de fragmentos em torno dos quais o livro de Roland Barthes se 

organiza é especialmente importante em sua afinidade formal com a poesia e com a natureza 

descontínua da paixão. Como nos revelaram nossos estudos, a fala poética, fragmentada e 

ziguezagueante, pode ser a forma mais genuína de se falar da paixão e de se relacionar com o 

teor afetivo de um texto.  

 

Em Roland Barthes e Paulo Leminski, percebemos dois autores apaixonados pela linguagem. 

A partir do reconhecimento dessas afinidades, pudemos encontrar em Barthes uma espécie de 

orientação no rumo das análises e na elaboração de uma escritura amorosa. No entanto, como 

resultado de nossa metodologia de incorporação da intensidade leminskiana na escrita, 

notamos a dificuldade de manter a clareza na organização do texto, sobretudo no momento de 

racionalizar o olhar para o exercício das análises dos poemas. O que atribuímos ao fato de 

estarmos, no momento da escrita, vivendo uma paixão pela poesia apaixonada de Paulo 

Leminski. Tal processo de mimetização foi, no entanto, importante à transformação de nossos 

olhares em relação à poesia e nos auxiliou na elaboração de um método de trabalho mais 

solto.  

 

O sujeito apaixonado, como abordamos, descobre sua impotência diante da linguagem e tende 

a organizar o pensamento quando a paixão termina, ou seja, a posteriori. De nossa parte, 

tivemos nossos arroubos de paixão, mas o fato é que o envolvimento proporcionou motivação 

para a escrita, mesmo correndo-se o risco de contrastar a grandeza do poeta estudado ao texto 

desenvolvido. Riscos que correm os apaixonados. Como nos ensina Roland Barthes, a escrita 

sofre bloqueios diante da ilusão de expressividade que decorre da plenitude sentida na paixão, 

sobretudo no caso desta dissertação, em que o objeto de estudo é também a própria escrita 

amorosa. 

 

Muitas vezes, sentimos liberdade para seguir caminhos intuitivos na análise do corpus 

proposto. Afinal, abordamos um poeta cuja marca é a inventividade. Seguimos os passos de 

Leminski e essa foi nossa maior aposta na elaboração desse trabalho: a tentativa de unir 
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espontaneidades e rigores. Tentamos criar uma linguagem criativa e buscamos enfrentar os 

rigores da linguagem e exigências acadêmicas.  

 

Procuramos seguir os passos do poeta não apenas em sua criatividade, mas em seu rigor com 

a linguagem, sem nos desviar da natureza de nosso texto. Paulo Leminski se coloca como 

eterno aprendiz da língua: desafia sua clareza e a devora. O resultado dessa ingestão é um 

poema de intensidade e corpo presente. O poeta sabe-se dominado pela língua, mas entra 

pelas frestas, come pelas beiradas. Finge. Finge estar confortável e entra sorrateiramente na 

mente do leitor. De repente, instala um vírus, um vício: os leitores de Paulo Leminski mudam 

a forma de olhar e ler toda e qualquer palavra; começam a apreender o poema pelo cheiro, 

com os ouvido, com as mãos... Aprendem a admirar como se fossem novas cada uma das 

palavras empoeiradas que compõem nossa língua. Os leitores do poeta aprendem a perceber o 

novo no som de todo dia. Quando menos se percebe, estamos apaixonados, abertos ao novo, 

em estado de potencialidade. São passos exemplares esses os de Leminski, são passos que 

seguimos com alegria: sem negar as escolhas feitas, sem negar os caminhos percorridos, 

incorporando o duplo, o triplo... Enfim, refazer o olhar para ler a palavra de todos os dias é 

tornar o texto vivo: um misto de caprichos e relaxos, um misto de grito indeciso e de sussurro 

intenso.  
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