


Editorial 
 A maior missão de quem produz e dissemina 
arte é homenagear nomes relevantes do nosso meio 
para que sua obra se perpetue. Quando o corpo edito-
rial do Recorte Lírico decidiu fazer esta homengem à 
Lucila Nogueira, sabíamos que estávamos diante de 
um verdadeiro monumento, e, com isso, o carinho e 
esmero para realização desta edição teriam de ser re-
dobrados. Devo relatar e agradecer de antemão ao Lu-
cas Silos, nosso coeditor, que nos apresentou Lucila e 
acreditou, desde o princípio, na concepção da revista.
 A coluna mais querida do Recorte Lírico (pág. 
18) apresenta, por meio de uma seleta de sete poemas, 
o poeta pernambucano Bernardo Souto, que possui 
uma vivência artística magnífica. Mestre em Literatu-
ra e Cultura: Estudos Comparados pela Universidade 
Federal da Paraíba, foi aluno de Lucila na graduação 
em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco.  
Ainda, acompanham a seleção dos textos de Bernar-
do alguns relatos feitos pelo próprio poeta sobre seu 
contato com a escritora carioca. A “Ilustres Desconhe-
cidos da Poesia” nunca foi tão uníssona como nesta 
edição, caros leitores. 
 Outro ponto alto desta revista é o belíssimo en-
saio feito por Verônica Daniel Kobs (pág. 4), autora 
convidada a abrir a Edição Lucila Nogueira, a fim de 
incentivar o leitor a conhecer a fecunda obra da poeta. 
Kobs, que também é colunista no blog Recorte Líri-
co, é doutora em Estudos Literários pela Universidade 
Federal do Paraná e também uma das maiores incen-
tivadoras desse projeto cultural. Presenteou-nos com 
essa colaboração, entregando, como sempre, mais do 
que lhe é solicitado, tamanha a sua generosidade. A 
professora traz Lucila Nogueira sob uma perspectiva 
imagética de sua obra, interpretação inovadora que 
você lerá somente na Revista Recorte Lírico. 
 Complementando com louvor esta edição, es-
tão os autores selecionados por meio do edital público 
e gratuito, aberto e divulgado em nosso site. Sem as 
colaborações de William Passarini, Emanuel Goulart 
e Alexandra Vieira de Almeida esta publicação não se 
realizaria. Aproveito para agradecer não só aos sele-
cionados, como a todos os participantes do concurso, 
que continuam escrevendo e escrevendo, dia após dia, 
em prol da literatura brasileira. 
 Nosso agradecimento a todos os envolvidos, 
em especial ao coeditor Lucas Silos e ilustrador Luiz 
Prendin, por continuarem acreditando nisso tudo. E a 
você, caro leitor, por confiar em nosso trabalho. Boa 
leitura! 
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DO CONVIDADO PARA O AUTOR

Os não-lugares de Lucila Nogueira — mil palavras que valem 
mil imagens

  

Lucila Nogueira (1950-2016) era carioca, viajante, de alma pernambucana. Era escritora, crítica literária, 
professora, tradutora e editora. Preferia Hilda Hilst e Sylvia Plath a Adélia Prado e Elizabeth Bishop1 
(com o que concordo em gênero, número e grau). Lucila publicou seu primeiro livro, Almenara, em 

1978 e, em 1992, a poeta tornou-se imortal, passando a ocupar a cadeira 33 da Academia Pernambucana de 
Letras. Ao longo da carreira, a autora publicou mais de quarenta livros, sendo que a maioria deles, incluindo 
as reedições, foi lançada no novo milênio, período em que a obra de Lucila ganhou nuances e feições mais 
complexas e instigantes, que acentuaram a pluralidade que a artista (de origem galego-portuguesa) sempre fez 
questão de exaltar. Lucila era assim: permanentemente em trânsito, dona de poemas invejavelmente fluidos e 
extremamente moldáveis, que nos revelam uma interculturalidade pungente, perpassada de anseios, buscas e 
encontros que não cabem apenas nas palavras. Certa vez, a própria poeta assim se definiu: “Eu sou como o tri-
ângulo das bermudas, [...] tudo que passa por ele é tragado” (REVISTA MARDUK, 2011, p. 29). De fato, Lu-
cila sabia das coisas... Todos somos muitos, certeza que pode ser ilustrada por esta reflexão, de Italo Calvino:

[....] quem é cada um de nós senão uma combinatória de experiên-
cias, de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma 

enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, [...]. 
(CALVINO, 1998, p. 138)

 Os textos de Lucila transbordam a página e ganham forma na imaginação do leitor, sugerindo imagens 
surpreendentes e deflagrando sentidos totalmente avessos a qualquer tipo de normalidade. Por isso, neste en-
saio, para homenagear a autora Lucila Nogueira, escolhi alguns poemas que transitam do verbo para a imagem, 
em um piscar de olhos. Minha análise foi intuitiva e, apenas ao final do processo, percebi que todas as minhas 
escolhas correspondiam à última fase da produção poética da autora. Isso significa que, coincidentemente, 
todos os poemas que selecionei foram escritos depois do ano de 20012.
 Para dar início a esta breve viagem — a um passado ainda muito próximo, que ainda reverbera em 
nosso presente — cito dois versos de “Poema das mães”, do livro Casta Maladiva: “Eu sou a que ensaiou o 
voo mas permaneceu na praia / Aquela que cruzou o porto mas voltou na hora marcada” (NOGUEIRA, 2009). 
Nesse curtíssimo trecho, o eu-lírico tange o paradoxo, ao aproximar o que está distante e o que costuma ser 
antagônico. Essa duplicidade confusa é inerente à representação do gênero feminino, que, segundo a teórica 
Nelly Richard, debate-se perpetuamente, entre a continuidade e a ruptura, protagonizando “uma prática da 

1  Cf. REVISTA MARDUK, 2011.
2  Para conhecer os poemas das fases anteriores, recomendam-se dois ensaios, recentemente publicados por Lucas Silos, coeditor 
desta revista. (Cf. Jornal RelevO:  <https://issuu.com/jornalrelevo/docs/relevo_mar_o_de_2020>, p. 10-11; e Blog Recorte Lírico: 
<https://recortelirico.com.br/2020/05/lucila-nogueira/>).
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 Nesse curtíssimo trecho, o eu-lírico tange o paradoxo, ao aproximar o que está distante e o que costuma 
ser antagônico. Essa duplicidade confusa é inerente à representação do gênero feminino, que, segundo a teóri-
ca Nelly Richard, debate-se perpetuamente, entre a continuidade e a ruptura, protagonizando “uma prática da 
diferença”, cujo objetivo é “interrompe[r] o sistema da identidade e da repetição oficiais” (RICHARD, 2002, 
p. 136). Contudo, na poesia de Lucila, essa tendência é recente, tal como a escritora declarou, em entrevista à 
Revista Marduk: “[...] depois de 2000, já questiono a temática da mulher e [...] da postura oficial” (REVISTA 
MARDUK, 2011, p. 32).
 Por essa razão, no livro A quarta forma do delírio, a mesma mutabilidade caótica, que tenta intermediar 
atitudes opostas, já tinha sido explicitada, como demonstram estes versos: “Eu sou aqui somente uma estrangei-
ra/ [...] / eu sou a transeunte forasteira/ e assim como cheguei devo partir/ Eu sou aqui somente passageira/ e por 
mais que me entregue/ permanecerei alheia” (NOGUEIRA, 2002, p. 34-35). Oscilando entre: agir e reagir; ser 
alguém e ninguém; partir e ficar, as personagens dos poemas de Lucila Nogueira inserem-se na universalidade, 
porque privilegiam a pluralidade e o não-lugar, em detrimento da subjetividade e do locus excessivamente mar-
cado. Dessa forma, “na realidade concreta do mundo [...], os lugares e os espaços, os lugares e os não-lugares 
emaranham-se, interpenetram-se” (AUGÉ, 2005, p. 90).
 Até mesmo quando as referências espaciais são explícitas, o sentido se agiganta, justamente para não 
pertencer a lugar nenhum. Em outras palavras, o acúmulo e o cruzamento dos locais citados pelo eu-lírico impe-
dem que o espaço se torne único e determinado. Essa estratégia é frequentemente usada, nos poemas de Lucila. 
Vejamos algumas amostras:

O teu olhar é como um sino milenarmente gigante
rondando os patamares da Régua
até a calçada de Copacabana,
o teu olhar é como um barco viking pedindo enseada
desde os coqueiros do Recife
até os verdes pinheiros galegos
que deram sombra ao romance dos meus bisavós. 
(NOGUEIRA, 2007a, p. 25) 

[...]
e na hora que entrei ali mesmo  no escuro do som 
um fauno de quase dois metros gritou meu nome  
e ficamos dançando twist descendo até o chão
nesse  bar sem luxo como os que conheci na Colômbia 
[...] 
foi quando na calçada não sei por que me vieram apresentar
uma versão do Tadzio de Visconti em plena Veneza tropical 
eu era apenas uma ex-colecionadora diante de uma tela presa 
no museu do Louvre
[...] 
o céu amparava uma lua bêbada sobre as manchas da pantera
no colar  e no voile transparente que fazia a valquíria voar
eu lembrei da Sala de Reboco quando o aventureiro de 
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Estocolmo
repentinamente pareceu querer descer em direção ao rio 
silencioso (NOGUEIRA, 2007b-)13 

Rua do Bom Jesus em tarde de domingo
tambores e clarins
                                 frevo e maracatu 
[...]
          eu sou carijó e devo retornar à minha tribo
Martinho de Nantes
          eu sou cariri e devo retornar ao meu Recife
Villegagnon da Bretanha
          eu sou carioca e quero voltar ao Rio
          à França Antártica, à França Equinocial
[...]
somos todos filhos de Saturno
                               e eu reúno as tuas partes decepadas 
(NOGUEIRA, 2007c)

 Nos três fragmentos, as referências espaciais resultam em um imenso amálgama, que rememora viagens 
e experiências da autora. Nesse sentido, é como se o eu-lírico assumisse a função de alter ego, permitindo a re-
fração da vida real de Lucila (em Copacabana, no Recife, no ancestral território galego-português, na Colômbia, 
na Suécia, em Veneza ou em Paris...), que tenta se reconstituir a partir do outro, insinuando-se, ao longo dos 
versos, em pequenos estilhaços ficcionais. Em suma, a voz poética criada por Lucila ecoa nos quatro cantos do 
mundo, tentando reunir as “partes decepadas”.
 Passando agora à intrincada relação da palavra com a imagem, que perpassa muitos poemas de Lucila 
Nogueira, é importante revisitar as ideias de Mario de Andrade, que divide os versos em “melódicos” e “har-
mônicos” (ANDRADE, 2020). Para ele, enquanto a melodia corresponde à trivialidade, a harmonia combina 
palavras que, a princípio, são desconexas e sem relação lógica. Exatamente nesse ponto, estabeleci imediata 
associação entre o “Desvairismo” andradiano (ANDRADE, 2020) e a concepção de Lucila Nogueira, que, certa 
vez, afirmou: “[...] poesia é isso, é a desmesura” (REVISTA MARDUK, 2011, p. 31). Nessa linha de raciocínio, 
algumas produções da autora flertam com o surrealismo, porque detalham o que, a rigor, seria genérico e im-
preciso. Fazendo isso, o eu-lírico nos oferece imagens singulares — belíssimas —, que alçam o poema a outro 
patamar, completamente desatrelado da representação clichê:

[...]
meu cérebro é um girassol de facas
[...]
Um dia me estendeu os seus cabelos
queimou
as minhas mãos dentro da chuva
e tremia e renascia
e encontrei

3  Versos do poema “cantiga de amigo I”.
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a beleza na loucura. (NOGUEIRA, 2014, p. 73-74)

Porque naquele tempo
o amor era como um príncipe bêbado e forçosamente hindu
ele era como a voz rouca de Dioniso
fazendo soar as teclas do piano austríaco
abandonado na passarela vermelha
de um carnaval de plumas na rua do Bom Jesus. 
(NOGUEIRA, 2007a, p. 25) 

O teu olhar tem o mesmo brilho de um atirador de facas
enquanto giro na roda sobre mim mesma
dramaticamente presa nas cordas
ao som de Tchaicovski na Abertura 1812. 
(NOGUEIRA, 2007a, p. 27)

 Plenos de sentido e utilizando a metáfora como principal artifício, os versos que acabamos de ler encan-
tam pela diferença. Segundo Alberto Manguel: “[...] só podemos ver aquilo que, em algum feitio ou forma, nós 
já vimos antes. Só podemos ver as coisas para as quais já possuímos imagens identificáveis [...]” (MANGUEL, 
2001, p. 27). Evidentemente, já vimos girassóis, dias chuvosos, pianos e até imaginamos príncipes. No entanto, 
o que dizer de um “girassol de facas”, ou de “um príncipe bêbado e forçosamente hindu”? Quem aqui já “quei-
mou/ as [...] mãos dentro da chuva”, ou um dia se apaixonou por um olhar, que lembrava um atirador de facas, 
fazendo seu show, ao som de Tchaicovski? 
 Por isso, não é demais dizer que Lucila Nogueira propõe um mundo novo, livre das amarras da norma-
lidade. O que pensamos ser impossível ganha vida e se concretiza nas palavras do eu-lírico que, como a autora, 
transcende territórios, experimenta o que lhe parece estranho, justapondo coisas conhecidas, para criar univer-
sos inimagináveis, sinestésicos, que cruzam sensações e nos fazem “encontrar a beleza na loucura”.
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A Árvore

Nas terras desoladas,
Que são cobertas por pedras e rochas,
Onde o vermelho contendeu com o preto,
No repouso do Paraíso Perdido,
A árvore selou destinos.
Iluminou o homem,
Mas o fez cair.
Cobriu-o em misericórdia,
Abrigou-o da ira divina transubstanciada na natureza.
Demarcou a herdade do tio e do sobrinho.
 
Abrigou o fogo que não consome.
Na mão do homem tornou-se mistério
E revelou uma faceta do tentador:
A íntima essência entre o Nunca-Visto e o caído.
Serpente:

8

Libertou e sarou.
Ela reinou sobre todas as árvores
E produziu doces frutos.
Fez o homem conhecer os tempos e as estações.
Foi promessa para a alma dos peregrinos
E portão que os mantinha longe desta.
 
Amaldiçoada, secou.
Um mestre dela se valeu
Para exemplificar o ato de existir.
Foi salvação para a vergonha:
Abrigou aquele pelo qual veio a remissão.
E aquela, que amaldiçoada foi à beira,
Elevou o homem comum às alturas,
Tornou-o divino.
E a todos os que o sucederam,
Por meio dela,
Permitiu existirem no pensamento.



Um dos maiores quartos do hotel Mar Bra-
sil, situado na Bahia, possuía tanto conforto 
quanto seu tamanho garantia, com um chão 

coberto de uma madeira fina, um sofá aconchegante na 
cor preta, a iluminação dada pelos painéis de led no te-
lhado, as cores das paredes eram inteiramente brancas, 
não era possível achar um pingo de sujeira e o clima 
era agradável graças ao ar condicionado, mas o maior 
privilégio do local era a vista para o Farol de Itapuã, 
tão quieto e belo que sempre auxiliava as embarcações 
no litoral.
 Mesmo assim a mulher que havia se hospedado 
naquela noite não se sentia confortável, enquanto en-
xergava seu reflexo nas enormes janelas que davam de 
cara com aquele farol. Karina via-se refletida por intei-
ro, os olhos negros tão profundos quanto aquela noite, 
os longos cabelos loiros que batiam nas costas soltos 
e radiantes pareciam ser iluminados pela construção a 
metros de distância dela, a pinta de sua bochecha es-
querda era tão visível quanto os rochedos que eram 
iluminados nas águas, as roupas que vestia eram bran-
cas como a luz emitida do enorme farol. Em seu olhar 
apenas existia uma inquietação, com seus vinte anos de 
idade sentia a tristeza daquele silêncio, sozinha em um 
grande quarto, o vácuo daquela solidão tão incomum 
jamais experimentada, tendo como única companhia a 
vista que agora tinha, esse misto de experiências era tão 
novo que dava arrepios.
 Olhando o farol de longe queria sentir-se me-
lhor, junto daquele céu tão limpo e estrelado, sabia, po-
rém, que isso mudaria em pouco tempo, no correr de 10 
minutos com o início da explosão de fogos de artifícios 
em comemoração de um novo ano  que estava por vir. 
Para Karina essa transição seria um pouco mais difícil 
do que o habitual, pois a última discussão que teve com 
seu pai ainda estava muito fresca, tanto que o fez pre-
ferir passar suas festas sozinho. Outro acontecimento 
recente foi o último sorriso que deu a sua mãe, antes de 
caminhar para a luz.
 Esses ocorridos também a faziam lembrar de 

sua amiga Beatriz, no decorrer daqueles últimos 
anos não mais sentia tanta proximidade com ela 
como uma vez já tinha sentido; perguntava-se a res-
peito desses distanciamentos provocados no correr 
do tempo: seriam eles parte da jornada? Ou seriam 
como rochas a serem desviadas a fim de prevalecer 
o bem-estar?
 A inquietação de seus pensamentos a fez 
apoiar-se no vidro da janela, sentindo a superfície 
gelada na qual tocava, fechando os olhos e naquele 
instante se despedindo do único companheiro de sua 
noite que estava fixo a metros de distância dela, no 
litoral baiano. Na escuridão de sua mente ela pôde 
vislumbrar  suas memórias, a infância onde ficava 
sempre junto de seus pais, foram momentos adorá-
veis, algo que o tempo ruiu, como se os holofotes 
desses momentos tivessem sido apagados para sem-
pre, sendo necessário caminhar ante as discussões e 
gritos que Karina lembrava de ouvir atrás da porta 
de seu quarto por um longo tempo, até que por fim 
seu pai ficou sozinho com ela naquela casa onde o 
silêncio permaneceu e nenhum brilho era visto no-
vamente.
 Depois disso foram raras as vezes que viu 
sua mãe, a última tivera sido um mês atrás, na sala 
de cirurgia depois de se despedir com um sorriso 
acreditando que dentro de mais de alguns dias po-
deria vê-la melhor e fora do hospital, talvez por isso 
o baque da notícia sobre a complicação que houve 
durante a operação e que o resultado tinha sido o 
pior possível, foi tão grande, como se um navio que 
fosse guiado pela mais potente luz ante uma trilha 
perigosa perdesse esse guia e ficasse solto apenas 
à própria sorte, não sabendo o que fazer ou como 
evitar os obstáculos à sua frente.
 Desejando não mais reviver aquilo, decidiu 
buscar os momentos mais alegres que teve, os que 
foram resgatados eram os com Beatriz, lembrando 
de dias sem tanta complicação quanto achava que 
existiam quando viveu neles, os de sua adolescência 
e ensino médio, quando as duas amigas saiam, estu-

Reflexões ante o farol 
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-davam e jogavam juntas, eram tão próximas do que 
nunca, mas no fim sempre lembrava de um aconteci-
do, durante uma das noites em que as duas estavam 
sozinhas, uma ação ousada por parte de Beatriz que 
tentou ser mais do que uma amiga para Karina a dei-
xou em choque, sua reação depois disso não havia 
sido das melhores, por não saber o que fazer come-
çou a afastá-la, a última vez que a viu foi um ano 
atrás, uma última despedida antes de ela começar a 
estudar em sua faculdade.
 Voltou a abrir os olhos ao som do primeiro 
foguete, era um com fogos vermelhos e vibrantes, 
foi ali que Karina voltou a si e mergulhou sua mão 
esquerda em seu bolso na calça, para retirar seu ce-
lular, ele marcava onze e cinquenta e oito, dali a dois
minutos uma chuva de fogos de artifícios ainda 
maior iria cair, tocada pela beleza daquele momento 
foi até a varanda.
 Fazia um pouco de vento ao ar livre, mas isso 
não importava naquela hora, dois minutos se pas-
saram tão rápido que em instantes o céu havia sido 
tomado pelos fogos das mais variadas cores, estar ali 
agora era um privilégio, um espetáculo que conse-
guia fazer aquela moça ter um sorriso sincero, sen-
tindo uma fagulha de entusiasmo, novamente voltou 
o olhar ao farol, ficava ali pensando se a luz que emi-
tia a cada seis segundos seria necessária, pois parecia 
que os fogos poderiam fazer o trabalho dele.
 Enquanto assistia os fogos, decidiu pegar o 
seu celular desejando ligar para Beatriz, com a cer-
teza de que a forma com que a tratou desde daque-
le dia foi injusta, ela sempre soube disso mas tinha 
medo de conversar sobre aquele assunto, porém, se 
continuasse a adiar o que desejava falar, nunca con-
seguiria encarar cara a cara sua amiga, se tinha algo a 
fazer isso era falar com Beatriz nem que fosse apenas 
para  desejar um feliz ano novo.
 Depois de ligar e ser atendida, elas acabaram 
conversando um pouco sobre aquele ano e o que ha-
viam passado, para Karina aquilo significava mui-
to, sabia que devia voltar a conversar mais com ela 

e agora sem mais ter receio de ver a amiga, queria  
encontrá-la o mais rápido possível, isso lhe dava um 
novo fôlego, lembrou de seu pai, também devia falar 
com ele, sabia que ele não a responderia de imedia-
to, devido a isso lhe mandou uma mensagem de feli-
cidades, isso a faria ficar mais contente.
 Vendo o farol uma última vez junto aos fogos 
destacando suas cores vermelho e branco ela ficava 
tocada, como se o tempo estivesse parado enquanto 
enxergava aquela luz forte, olhando para o topo ima-
ginando o tempo que levou para construí-lo. A moça 
pouco a pouco lembrava com carinho de todos com 
quem já se importou, as lembranças boas e ruins, 
tudo que definia quem eram eles para ela, no fim ain-
da eram as luzes de sua vida, não queria que nenhum 
daqueles holofotes se apagassem antes da hora, ela 
já havia sentido como era quando um desses se apa-
gava, com essa convicção em seu coração, olhou o 
mar e viu se aproximando uma nova embarcação.

Yuri H. Oliveira nasceu e vive em São José dos Pinhais, aos 
poucos conhece Curitiba enquanto estuda Administração e cria 
histórias de formas diversas.

Instagram: @yuri.hernades.oliveira



O “Terceiro Reino” de F. R. 
Leavis

No mundo da cultura literária, às vezes o Des-
tino nos premia com aquelas figuras singula-
res que surgem como farol do farol, ou luz da 

luz: os críticos literários. Esses homens, um misto de 
filósofo e poeta, lógico e artesão, vêm assumir o fardo 
de Marte em penetrar nas obras literárias, romper sua 
tessitura poética, não para destruí-las, mas para retirar 
dali mais luz, mais compreensão. 
 Dentre esses faróis singulares, temos a figura 
do desconhecido, mas jamais obscurecido, F. R. Lea-
vis, o notório crítico literário do Reino Unido; talvez 
por seu estilo “denso” e por falta de interesse dos brasi-
leiros, sua obra foi pouco traduzida para nosso idioma. 
Leavis combateu a massificação no campo intelectual e 
defendeu a importância do aprendizado literário como 
fonte da inteligência, que, apoiada no conhecimento da 
língua e da tradição literária, pode então se especializar 
e desviar para algum campo de estudo, desde a poesia 
até a matemática. Tipo colérico, rechaçou e humilhou o 
advogado das “Duas Culturas”, C. P. Snow, e tão con-
tundente foi seu rugido contra o pobre sujeito que a 
Academia se sacolejou entre vaias e aplausos, e Snow, 
tremendo sobre os sapatos (com o perdão pelo trocadi-
lho), ficou pálido como a neve.

 É deveras fundamental a leitura de seu livro 
“The Living Principle”, principalmente quando o 
crítico investiga o modo de existência de um poema 
ou da arte poética em geral, tal como naquela fa-
mosa pergunta: onde Hamlet existe, onde ele paira 
quando a cortina se fecha ante o ator que se pavo-
neia? Fazendo defesa da intuição e da ideia do poeta 
como um mediador, como o emissário do invisível, 
cita a bela frase de Blake, na qual resume a atividade 
misteriosa do poeta, aquele que fala não por meio de 
sugestões do ego, mas do eu mais interior:

“Um artista talentoso, um escritor genuinamen-
te criativo, tem de aprender a ser espontâneo [...] 
Blake estava enfatizando sua espontaneidade quan-
do, referindo-se aos seus próprios trabalhos, disse: 
‘Embora eu os chame de Meus, sei que eles não são 
Meus’. ‘A faculdade intuitiva viva’ capta estímulos 
que, para aqueles que os têm, ‘não são deles’ — não 
são sugestões ‘da vontade, do ego e da ideia’”.

 Leavis defende que a análise literária é um 
processo de justificação da ideia de que um poema 
tem alguma existência pública, ou real, de modo que 
se apresenta para os homens, como uma árvore que 
dois amigos percebem. Por meio de sua presença 
ante as consciências, é possível então um diálogo,
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do mesmo modo que esses dois amigos buscam en-
tender a espécie dessa árvore numa discussão sobre 
o formato de suas folhas. Porém, há uma diferença 
do poema para a árvore, pois a presença do primei-
ro não é física. Não podemos, ao andar distraídos, 
tropeçar em um poema no meio do caminho, mas 
por meio do diálogo de consciências vamos aprimo-
rando nossa percepção subjetiva do poema e, como 
numa assíntota, vamos nos aproximando do seu ide-
al “concreto”. O poema, portanto, não é nem subje-
tivo, pois tem uma presença pública, nem objetivo, 
no sentido de que possa ser quantificado, mas todos 
sabemos ser ele real; sua existência, portanto, na ter-
minologia de Leavis, pertence ao “Terceiro Reino”.

“Análise, então, é o processo de justificar a afirma-
ção que um poema, que entendemos ser real, apre-
senta-se entre nós naquilo que podemos chamar de 
um mundo público. [...] Ele não é nem simplesmente 
privado, nem público no sentido de que possa ser le-
vado a um laboratório, quantificado, esbarrado ou 
mesmo apontado [...] O poema é um produto, e, em 
qualquer existência real experiente, um fenômeno 
da criatividade humana [...] E ainda assim é real. 
Para usar uma formulação que lancei anos atrás no 
curso de definir a natureza da disciplina que estou 
preocupado em justificar, ele pertence ao ‘Terceiro 
Reino’ — o reino daquilo que não é nem público no 
sentido comum, nem meramente privado”.

 Tendo como fundamento as obras (também 
caídas no olvido) de Marjorie Greene e Michael Po-
lanyi, vem protestar (termo tão reduzido ultimamen-
te à esfera política) contra os abismos da filosofia 
moderna inaugurada por Descartes, sublinhando 
uma das teses centrais da obra de Polanyi de que 
todo conhecimento objetivo está sustentado numa 
rede tácita de outros conhecimentos, e retirando-se 
esta, o conhecimento se esvai:

“O ideal de um conhecimento estritamente explícito 
é de fato autocontraditório; desprovido de seus co-
eficientes tácitos, toda palavra dita, toda fórmula, 

todo mapa e gráfico são estritamente sem sentido. 
Uma teoria matemática exata nada significa, a me-
nos que reconheçamos um conhecimento não ma-
temático e inexato sobre o qual ela se apoia e uma 
pessoa cujo juízo a defende”.

 Assim, a tese de Leavis, hoje, nos remete 
mesmo à semiologia de John Deely, com o mundo 
das relações semióticas/simbólicas que medeiam a 
relação entre o conhecedor e o conhecido, já que o 
signo é aquilo que todo objeto pressupõe. Livrando-
-nos do antolho cartesiano, fazendo-nos descobrir o 
verdadeiro mundo da existência humana, não-limi-
tado ao “bifurcacionismo”, pois o mundo das rela-
ções é invisível.

“Um poema está ‘lá’, um significado está ‘lá’, mas 
não em um espaço; o ‘lá’ é um modo de dizer que, 
embora não no espaço, é ‘concreto’ [...] A antítese, 
‘público’ no sentido comum e simplesmente ‘priva-
do’, não é abrangente. [...] Eu criei a frase ‘Ter-
ceiro Reino’ para designar a ordem do ser à qual 
o poema pertence. Um poema não existe separado 
de seu significado, e os significados pertencem ao 
‘terceiro reino’”.

 Mas a afirmação do modo da existência de 
um poema ou de uma obra poética é uma indicação 
do modo da própria existência do Mundo Humano. 
Não temos contato direto com a natureza, ou mundo 
“corpóreo”, pois entre nós e a natureza há a media-
ção de um mundo cultural, de um mundo semiótico. 
E só podemos manifestar plenamente nosso poten-
cial humano pela mediação desse mundo humano, 
cultural, que existe nesse terceiro reino, ou na ter-
ceira margem do rio, ou em um mundus imagina-
lis — termo concebido por Henry Corbin, que indo 
mais além de Leavis, apresenta esse terceiro reino 
numa dimensão ontológica.

“[O] relato do modo de existência de um poema é 
uma indicação prenhe do modo no qual o Mundo 
Humano é criado e, em renovação constante, man-



15
-tido. É em direção ao Mundo Humano que, no es-
boço dado por Marjorie Greene sobre a realiza-
ção de um ser humano de sua humanidade plena, 
a criança nasce — o mundo que ela cada vez mais 
vive completamente; e Greene deixa claro que viver 
é tanto recriação quanto criação”.

 A existência humana é, portanto, também 
intermediária, é esse mundo intermediário que é o 
palco de nossa consciência, é nele que dialogamos 
e agimos. É também nele que ocorrem certos fenô-
menos misteriosos. É também o mundo da tradição 
— o conjunto, explícito ou tácito, de formas, lingua-
gens, sentimentos e mitos que herdamos. De modo 
que a criação de uma obra poética é como que dual, 
o poeta individualizado dá uma resposta para sua 
situação concreta, mas a qualidade da resposta de-
pende da qualidade de sua absorção das formas da 
tradição. Mas a resposta mantém-se original e não 
uma cópia morta; como se a mão do poeta ao pegar 
da pena fosse as formas consolidadas, e a direção do 
movimento da escrita fosse sua resposta original. 
Seja este pequeno texto de inspiração para que se re-
tome a obra de Leavis, pois nesse “Terceiro Reino” 
intuímos (ahnung) algo ainda mais profundo...

[Citando Collingwood] “De qualquer modo isto 
parece claro: já que a ciência moderna está com-
prometida com uma visão do universo físico como 
finito, certamente no espaço e provavelmente no 
tempo, a atividade que esta mesma ciência identi-
fica com a matéria não pode ser autocriada ou em 
última instância autodependente. O mundo da natu-
reza ou mundo físico como um todo, qualquer seja 
o modo de olhá-lo, deve derradeiramente depender, 
para sua existência, de algo além de si mesmo”.

William Passarini formado em Artes Cênicas pela UNI-
CAMP, estudante de poética e filosofia.

Instagram: @williamtavarespassarini
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Paraíso

Havia tudo para se dizer
Mas a maçã foi comida pela metade
O gosto extraordinário das esperas
Não tinha um sabor tão doce
Era o azedume dos destinos 
Prestes a encontrar a escuridão
Do céu em falência
A terra trazia o costume dos encontros
Que esperava o sol se esvaziar de sentidos
Para dar à luz os frutos que não vinham
Amaldiçoado tempo
Que não encontrava a voz da razão
Mas dos desatinos sem máscaras ou esconderijos 
fugazes
A claridade era um lampejo na escuridão
Dos seus olhos de vento e névoa
Precisava de um atalho
Que me levasse ao delírio da multidão
Mas a solidão se acostumava a me açoitar
Com seu chicote de audácia e corrosão
Eu desejo o meu desejo de volta
Mas a pele está endurecida pelo tempo
Enredada pelo labirinto do medo
Em escravizar as noites num pote de sol

Os pêssegos da antevéspera
Já estão estragados
Preciso encontrar os frutos maduros
De uma visão de um paraíso em confronto
Com minha solidão prematura.

Alexandra Vieira de Almeida, poeta, contista, cronista, ensaísta 
e resenhista. Tem Doutorado em Literatura Comparada (UERJ). 
Seu livro mais recente de poemas é “A negra cor das palavras” 
(Penalux, 2019). Tem poemas vertidos para vários idiomas.

E-mail: alealmeida76@gmail.com
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Monólogo de Segismunda

Abre-se o pano e aparece Segismunda, sentada à 
mesa de madeira escura, onde há uma rica ceia. Um 

único castiçal está aceso.

Segismunda — Ai! Como dói por sobre o seio a 
finada ceia. Aceitai,
ó mobílias: é o que perdura
de quem lhes lavou; agora já não crê, não suporta 
os pesos mais. Não há sobre ti os panos, vasos nem 
pragais. Dorme sem retratos e linhagem; sobra o 
lenço que hoje lhes cobre
as partes tímidas. Nada vale, mas sou tua escrava. 
Escutem, ó antigos senhores: a sapatilha calada no 
canto que era tua agora é minha: calço-a, mas
não me serve; quando a vi nas mãos da infantazinha, 
só pude
adorar, quietamente. Mas onde está a velha infanta e 
o velho passo perdido mansamente?
Haverá quem chame de morte. Olha: é o quadro na 
parede lacrimosa, onde há a Virgem
e Criança e Anjos. Perdi-os todos nesta ceia naufra-
gada: a última ceia da família.
Ó antigos que se sentam à mesa e não comem! Des-
posados de um sono fundo, inquilinos
desta doida ceia. É isto
o que somos: morredouras vestes. Carcaças de mãos 
postas, que todo crânio é a nudez perpétua.
Não, não se assuste... É nesta barroquidade que me 
deito!
Os quartos se recolheram, escuros demais desde 
então: hão de crescer em mim ao parto desta casa.
O mudo manto do telhado
cega a prece; clarão adormece, armorial entre os 
meus dedos:
se esvai, como na ceia. Mas não, não se assuste! É 
mesmo nesta barroquidade que me afundo...
De erguer-se o canto, toda voz se apaga: o Sol escra-
vo encosta o amanhecer eterno e lasso.
Devora, pois, a goteira imensa, lágrima encharcada, 
leite meu. Haverá quem chame de morte.

Tudo acaba, mas fico a sós na ceia última da família.
Cegas e viúvas, as mobílias se envolvem ao véu do 
mudo
adeus: é a minha pobre neblina este chão, túnica 
única,
o frio canto dos antigos. Olha: a casa guarda ainda 
o riso último sob o quadro da Virgem e Criança e 
Anjos; quieta
ante a vida eterna, fazendo-se
de morta. Ai, pobre de mim! Neste fino ato amamen-
tando
a morte, fazendo-me de morta.

Emanuel Goulart, Mineiro, nascido em 1997. Professor de Fi-
losofia da Arte, poeta e dramaturgo.

Instagram: @emanuelgalard
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ILUSTRES DESCONHECIDOS DA POESIA

Nesta coluna, homenagearemos o poeta e ensaísta pernambucano Bernardo Souto por meio de uma 
seleção de sete poemas publicados em seu último livro, A Aridez das Horas (Editora ViV, 2020), 
que recebeu, neste ano, o Prêmio de Poesia da APL (PE). Embora nosso objetivo seja o de dar visi-

bilidade a poetas ilustres, mas “esquecidos”, pode-se dizer que Bernardo é mais ilustre do que desconhecido; 
trata-se, sem dúvida, de um dos maiores poetas brasileiros contemporâneos e certamente sua poesia é bem lida 
e apreciada.
 Souto é bacharel em Letras/Crítica Literária pela Universidade Federal de Pernambuco, onde teve aula 
com a grande Lucila Nogueira, escritora homenageada nesta edição. É mestre em Literatura e Cultura: Estudos 
Comparados pela Universidade Federal da Paraíba. Ademais, é autor de três outros livros de poesia: Elogio 
do silêncio (Edições Bagaço, 2010), Teatro de Sombras (Selo Editorial Moinhos de Vento 2011) e O corvo e 
o colibri (Editora Mondrongo, 2015). Por fim, além da seleção de poemas, esta coluna contará com um ensaio 
exclusivo de Bernardo sobre seu contato com Lucila Nogueira, quando foi aluno da poeta na época de gradu-
ação. 

Contemplai!

Sobre o Canto - 1
  “We are such stuff! As dreams are made on”
             (Shakespeare)

Que meu canto seja estranho – 
Feito da mesma matéria 
De que são feitos os sonhos.
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Que não seja um cantar oco – 
Seja ardente como o sangue 
E violento como um soco.

Que seja um canto febril – 
Tal como um touro atingido 
Por um tiro de fuzil.

* * *

As coisas que abracei ardentemente, 
As coisas que abracei, perdi-as todas... 
À maneira do pássaro que pousa 
À sombra da alameda inexistente. 

Perdi o bem passado e o bem presente: 
O sopro divinal que anima as cousas 
Extinguiu-se tal qual a mariposa 
Que voa rumo ao bosque incandescente. 

Tornei-me um andarilho do deserto, 
Sem lar nem norte, que não sabe ao certo 
Onde acaba o mal e começa o bem. 

Por ora, vou cumprindo o meu destino – 
Até que toque o derradeiro sino 
E Deus Pai me conduza para o Além.
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A aridez das Horas

O pôr-do-sol sertanejo 
Me aniquila e me apavora. 
Uma espécie de orfandade 
Inunda toda a minh’alma 
Quando a tarde vai embora.
Tão somente no Sertão 
Eu sinto profundamente 
O peso desconcertante 
Dessa aridez que há nas horas.

As palavras e as Brasas

Palavras valem muito pouco 
Para quem despreza o Silêncio. 
Por isso o verso é natimorto 
Quando não traz em si, por dentro, 
A ferocidade do fogo 
Incontrolável dos incêndios.

Murilo Mendes

 O Sol arde em sangue;
 Corcéis rubros relincham
 À margem direita do abismo.
 O mar em fúria devora
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A terça parte da Terra.
 A Lua se desprende do céu,
 Esmaga o Himalaia
 E faz rolar a cabeça
 Da grande esfinge do Egito.
 No firmamento, uma falange de anjos,
 Ao som de trombetas de fogo,
 Anuncia o fim do mundo.

Os inimigos dos Poetas

Homicidas do mistério 
Sempre escarram no sagrado. 
Como os porcos, só desejam 
O lixo e a lama dos charcos.

Homicidas do mistério 
Nutrem ódio às coisas do Alto 
(Sobretudo ao Bem e ao Belo), 
À feição dos fracassados. 

Homicidas do mistério 
Já se sabem condenados; 
E seus olhos têm a cor 
Pálida dos afogados.
 

* * *

Como é possível arrancar de nós 
A palavra sem alma e nebulosa? 
Palavra semimorta, qual a rosa 
Sem leveza, sem perfume e sem voz. 

Como é possível arrancar de nós 
Essa sede infinita de dizer? 
Como então será possível conter 
Esse oceano de silêncio atroz? 

Toda palavra é frágil e inexata, 
Mas a morte do verbo é o que nos mata: 
Dizer é como ouvir a voz divina. 

Entretanto, quando a vida ruir, 
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Poderemos então, enfim, ouvir 
A Palavra perfeita e cristalina.

Lucila

A grande poeta Lucila Nogueira chegou a ser minha professora de Literatura Portuguesa, na UFPE, nos idos 
de 2003. Era uma figura que chamava a atenção pela vitalidade intensa, pela personalidade marcante e pelo 
feroz bom humor.  Lembro-me vivamente de um diálogo que ela teve com um colega meu do curso de Letras. 
Foi mais ou menos assim:
— Professora, me desculpe. Mas não tive dinheiro pra comprar o livro. Não vai dar pra apresentar o seminá-
rio...
Ao que ela, sagaz como sempre, respondeu:
— Ah, é?! Não teve dinheiro pra comprar um livro de trinta reais, mas deu trezentos paus nesse tênis feio e 
bizarro, não foi?!
Lucila era assim. Gostava de quem gostava de Literatura. Era uma poeta de alma e ofício. 
Quando andava pelos corredores da Federal, sempre com vestidos multicoloridos e com passos cadenciados, 
fazia a alegria de quem estava por perto. Havia nela qualquer coisa como uma luminosidade, que era acentuada 
pelo seu aspecto excêntrico de feiticeira do bem. 
A morte precoce de Lucila, em 2016, causou grande comoção. Até mesmo quem não gostava dela sentiu o 
golpe. Desaparecia do Recife uma figura muito autêntica e carismática, mas que nos deixou como legado uma 
obra poética que, pela grande qualidade, jamais há de desaparecer.

Bernardo Souto,
03/08/2020
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