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e o tema atemático vai se 

desenvolvendo sem plano mas 

geométrico como as figuras 

sucessivas num caleidoscópio 

(Clarice Lispector) 

 

Procuro a palavra palavra. 

(Lindolf Bell) 

  



     

 

 

RESUMO 

 

Nesta monografia tentou-se estabelecer uma imagem do que seriam os “Corpoemas”. Através 

de um caminho anacrônico, analisou-se a materialidade das camisetas impressas com poemas, 

“Corpoemas”, lançadas em 1973, fruto dos esforços do movimento da Catequese Poética, 

encabeçada pelo poeta Lindolf Bell, cuja missão principal foi “levar o poema a todos”. 

Pensou-se aqui com um aporte teórico que vai de Josely Vianna Baptista a Severo Sarduy, de 

Jacques Derrida a Maurice Blanchot, de Jean-Luc Nancy a Georges Didi-Huberman, entre 

tantos outros. Buscou-se, através da possibilidade de uma constelação socio-histórica de 

textos e autores, estabelecer como a relação da materialidade da camiseta escrita com poemas 

corresponde-se com o corpo, com a paisagem diária e outras materialidades presentes nos 

poemas. 

 

Palavras-chave: Lindolf Bell; Corpoemas; Materialidade. 

  



     

 

 

ABSTRACT 

 

The aim with this monographic study was to attempt to establish an image of what the 

“Corpoemas” may be. The said shirts-with-poems were premiered in 1973, being fruits of the 

efforts of the Catequese Poética movement that was headed by the poet Lindolf Bell, and had 

by mission to “convey the poem to everyone” (“levar o poema a todos”). The critical-

epistemological “path” that was used in this study goes from the poet Josely Vianna Baptista 

to the “neobarroco” Severo Sarduy, from the philosopher Jacques Derrida to Maurice 

Blanchot, from Jean-Luc Nancy to Georges Didi-Huberman and many others. It was sought 

through the possibility of a socio-historical constellation of texts and authors to establish how 

the relation of the materiality of the t-shirt printed with poems connects itself with the 

materiality of the body, the daily landscape and other materialities. 

 

Keywords: Lindolf Bell, Corpoemas, Materialities. 
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1. VERSO VESTE PELE 

 

 No ano de 1974 Lindolf Bell publicou a coletânea de poemas Incorporação pela 

iniciante editora Edições Quíron. O livro é uma antologia de poemas selecionados da obra 

publicada até então, com a adição de poucos novos poemas que aparecem na sequência 

“Exercícios". Estão compilados poemas desde a sua primeira publicação, editada por Massao 

Ohno, Os Póstumos e as Profecias (1962), até As Annamárias (1971), lançado pela Editora 

Papyrus.
1
 É no final do livro que aparece o texto que marca o lançamento dos “Corpoemas”. 

Em “Roteiro Iconográfico”, última das partes de Incorporação, lê-se: 

POEMA NO CORPO – CORPOEMA 

  

A idéia da camiseta-poema nasceu de uma necessidade urgente de integrar o poema 

no cotidiano. O tempo do poema é o dia-a-dia. Equívoco é acreditá-lo pertencente a 

um tempo fechado ou ao livro fechado. O poema nasce do contacto diário com a 

alegria ou a dor coletivas. E ao povo se destina pela própria origem. A camiseta-

poema a ser usada no corpo (cor-poema), surgida em 1973, prolonga o impulso que, 

desde 1963, com o movimento Catequese Poética, nos projeta no sentido de levar o 

poema a TODOS. 

O poema-na-camiseta se multiplica infinitamente. O corpo torna-se condutor do 

poema ou de seus fragmentos. A fragmentação é característica de nossa civilização. 

As pessoas começarão a ler o poema impresso na roupa e, conseqüentemente, a ler o 

corpo alheio. O corpo torna-se, assim, parte integrante do poema, como este será 

parte integrante da paisagem diária. O poema poderá ser um instrumento de 

reconhecimento mútuo: estabelecer, para homem e palavra poética, uma 

plasticidade, alicerçada sobretudo na magia do corpo e na magia do próprio poema.
2
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Poemas dos respectivos livros que estão compilados em Incorporação vêm de: Os póstumos e as profecias 

(1962); Os ciclos (1963); Convocação (1965); A tarefa (1966) e As annamárias (1971). 
2
 BELL, Lindolf. Incorporação. São Paulo: Edições Quíron, 1974, p. 222. 

Figura 1 - Poema no corpo – Corpoema (Imagem do livro Incorporação, c. 1973) 
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O estudo monográfico que vem a seguir foi feito a partir de um procedimento de 

montagem, e pode ser lido como se estivesse inserido na mesma relação com a qual estão as 

notas de rodapé ou marginália de um texto. A intenção aqui é fazer uma espécie de 

continuação ou dessidimentação. Ler o que não está escrito dentro do escrito: fazer vir à tona 

múltiplas questões quando se lê o texto de lançamento dos “Corpoemas”.  
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2. IDEIA CONSTELAR 

 

Foi em julho de 2016 quando visitei o arquivo de Lindolf Bell em Timbó. Penso, após 

esse contato, que há qualquer coisa da materialidade dos arquivos que representa uma única 

conexão possível entre um pesquisador e o arquivo pesquisado; que a materialidade é uma 

ligação possível com os mortos. Quiçá, uma das poucas. O morto parece não morrer assim 

como o passado não passa, pois permanece arquivado entre as pastas nos arquivos de aço. 

Aliás, que são os cemitérios se não o arquivo vindouro? Paradoxalmente, a morte aparenta ser 

uma impossibilidade quando posta diante do seu processo de arquivamento. Até a finalização 

desta monografia, essa foi minha única visita ao acervo do poeta e o Lindolf Bell que conheci 

é um que permanece vivente através de suas pastas e objetos, livros e poemas rascunhados.  

Esses objetos que são aqui analisados são resquícios do movimento da Catequese 

Poética, iniciado por volta de 1964 por Lindolf Bell e outros poetas, como Rubens Jardim, 

Luiz Carlos Mattos, Érico Max Muller, Iracy Gentili, Iosito Aguiar e outros.
3
 O que se propõe 

com esta monografia é um conjunto de questões que se proliferarão ao longo do trabalho de 

maneira geométrica. Algumas delas são, por exemplo, “que corpo é esse que se veste com os 

"Corpoemas"?”, “há algo no arquivo poético de Lindolf Bell que descreva ou dê alguma ideia 

sobre esse corpo?”, “por que vestir os corpos com poemas?”, “o que é esse corpo que se torna 

indissociado dos poemas?”. 

                                                 
3
 JARDIM, Rubens (Org.). Lindolf Bell: 50 anos de Catequese Poética. São Paulo: Editora Patuá, 2014, p. 170 et 

seq. Visões diferentes do movimento da Catequese Poética podem ser, a título de comparação, lidas na 

rememoração de Affonso Romano de Sant’Anna: “Quando passei nove meses com Lindolf Bell e Elke no 

International Writing Program, Iowa (1968/9), já os conhecia de nome. Sobretudo, Bell que havia aparecido 

como uma espécie de novo Maiakovsky, um novo Yevutuchenko, dizendo expressivamente seus poemas para 

grandes públicos. […] Assim, o movimento < Catequese poética > chegava longe, onde seus membros nem 

podiam sonhar. Bell fazia sempre questão de contar a história do grupo e citava seus colegas. Era uma época em 

que a poesia brasileira estava sob o impacto formal do concretismo, da poesia social do Centro Popular de 

Cultura, mas estava se liberando através do Tropicalismo que voltava a recuperar a voz e a música, fundamentais 

na história da poesia.” E, para contrastar, a rememoração de Carlos Felipe Moisés: “Anos depois (falávamos 

muito, ao telefone; nossa amizade e o respeito mútuo prosseguiram, incólumes), Bell me confidenciou que tudo 

fora planejado. Ciente de que sua “carreira literária” só teria chance se fosse lançada num centro como São Paulo 

(o que o atraiu foi a notícia da “Coleção dos Novíssimos”), ele decidiu ficar por aqui uns anos, até se firmar, até 

cravar seu nome na história. Bell relutou em aceitar o fato: seu enorme prestígio, obtido nos anos 60, dependia 

basicamente de sua presença física, seus dons de declamador, seu poder de sedução pessoal. Pouco tempo depois 

de se recolher a Blumenau, onde esperava desfrutar da glória conquistada, poucos se lembravam do poeta 

catarinense que um dia brilhara na Pauliceia.”. Cf. também BELL, Lindolf. A tarefa. [s.l.]: Edições Papyrus Ltda, 

1966, p. 67-73. Sobre o depoimento de Cassiano Ricardo sobre Lindolf Bell e a Catequese Poética: “Conheci 

Lindolf Bell por seus poemas publicados no Suplemento Literário d’”O Estado” e por seus três livros iniciais. 

Depois me veio a notícia da “catequese poética” que ele havia resolvido levar à praça pública, aos teatros, 

colégios (em S. Paulo), à Casa do Estudante de Curitiba, à Faculdade de Engenharia e à de Filosofia da U.C., de 

Belo Horizonte e ao estádio da Pontifícia Universidade Católica da Guanabara, etc. Pareceu-me tratar-se de um 

caso singular, entre nós. Explicável, talvez, como réplica romântica aos experimentos de vanguarda que, por seu 

rigor, se tornaram pouco acessíveis à compreensão comum.”. 
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Esta monografia foi pensada como um grande mosaico, um conjunto de associações 

lógicas e geométricas feitas a partir do pensamento filosófico-epistemológico de Walter 

Benjamin na introdução de sua tese sobre a Origem do Drama Barroco Alemão [Ursprung 

des deutschen Trauerspiels (1928)]. É através da metáfora da constelação que o autor pensa a 

ideia como representação de um conjunto de fenômenos que se relacionam 

interdependentemente entre si: “As ideias se relacionam com as coisas como as constelações 

com as estrelas”
4
 [Die Ideen verhalten sich zu den Dingen wie die Sternbilder zu den 

Sternen].
5
 

 Para chegar nessa conclusão, Walter Benjamin pensou o fundamento de sua tese 

através de uma necessária interdisciplinaridade, já que para se pensar a verdade enquanto 

categoria filosófica (discurso ou conceito com teor de veracidade sobre um fato/determinado 

fenômeno) é impossível através de uma unidade que singularize os fenômenos. Pensar através 

de uma coerência dedutiva, i.e. “científica”, como vinha sendo praticado até então, não é 

necessário. Pois, paradoxalmente, o pensamento que pensa unificar e deduzir um sistema 

singular para determinado fenômeno tenta acabar com qualquer possibilidade de brechas ou 

lacunas que possam interferir na relação do conceito com a sua “verdade”. A pretensão de 

uma explicação lógica e sistemática faz com que, de partida, muitas lacunas e brechas estejam 

contidas em seu sistema. Quanto mais o método dito “científico” tenta controlar seu 

fenômeno examinado, mais a verdade escapa-lhe, e mais lacunas são abertas. 

Esse “fechamento” conceitual de um sistema por sobre dado fenômeno, para Walter 

Benjamin, tem tanto a ver com a verdade como qualquer outra forma de representação, como 

acontece também nos discursos mítico ou teológico. O que o autor mostra é que o 

sistema/discurso “científico” permanece sempre com o risco de cair num discurso místico ou 

mitológico por estar distante destes por apenas alguns passos. Esse pensamento vai terminar 

na tese de que “Quanto mais minuciosamente a teoria do conhecimento científico investiga as 

várias disciplinas, mais claramente transparece a inocência metodológica dessas disciplinas”.
6
  

A partir dessa crítica à noção de um discurso científico unitário e indivisível em sua 

metodologia e construção de objetos, Walter Benjamin pensa na ideia como antídoto à relação  

                                                 
4
 BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984. Tradução, apresentação 

e notas de Sérgio Paulo Rouanet, p. 56. 
5

 BENJAMIN, Walter. Ursprung des deutschen Trauerspiels. 1928. Disponível em: 

<http://gutenberg.spiegel.de/buch/ursprung-des-deutschen-trauerspiels-6523/2>. Acesso em: 06 out. 2018. Todas 

as citações em alemão são retiradas desta versão em domínio público. 
6
 BENJAMIN, Walter. op. cit., p 55. “Es ist einer der unphilosophischsten Züge jener Wissenschaftstheorie, die 

nicht von den einzelnen Disziplinen, sondern von vermeintlichen philosophischen Postulaten in ihren 

Untersuchungen ausgeht, diese Inkohärenz als akzidentiell zu betrachten.” 
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simbólica dos fenômenos com a ideia que é construída linguisticamente sobre eles. Aí sua 

relação de uma ideia da verdade com relação às constelações.
7
 Logo, não é possível dizer que 

foi preocupação desta monografia encontrar ou construir, como se fosse possível, uma 

resposta grandiosa e total que desse conta da materialidade dos "Corpoemas".  

É aparente a grande preocupação do prefácio filosófico-epistemológico do estudo 

sobre o drama barroco alemão é o conceito de ideia [Ideen]. Utilizando-se de um método 

filológico, pode-se chegar à contagem de vezes em que Walter Benjamin escreveu a palavra 

Ideen ou palavras derivadas desse radical, como Ideenwelt (ideia de mundo, ideia-mundo) ou 

Ideenlehre (ideia de ensino, de lição, de doutrina) e chegar ao número de 70 ocorrências nas 

30 páginas da edição que é aqui citada. Cada ideia, enquanto representação (imagem) de um 

conceito ou conjunto de conceitos é, em toda ideia de um determinado fenômeno ou 

agrupamento de fenômenos, como “um sol, e se relaciona com as outras ideias como os sóis 

se relacionam entre si. A verdade é o equilíbrio tonal dessas essências. A multiplicidade que 

lhe é atribuída é infinita”.
8
 Sendo assim, a exploração de determinado fenômeno apreendido 

como objeto de estudo é múltipla, quiçá infinita. 

Sobre o estudo das constelações críticas de Walter Benjamin, Graeme Giloch escreveu 

que, para Walter Benjamin 

A noção da constelação [constellation] captura tanto a possível decepção 

[deceptiveness] de qualquer esquema - pontos que se parecem mais próximos são 

também os pontos que provam ser os mais longínquos -, como também a sua 

contingência. Cada constelação deve ser reconhecida como somente uma 

permutação entre os infinitos números de possíveis configurações, conjunções e 

correspondências. Tal é a intricação, tal é a interação, tal é a ingenuidade da escrita 

de Benjamin.
9
 

Se essa epistemologia pode ser chamada de ingênua, que contém em si um ingenio e 

também uma ingenuidade, invenção-e-tolice, o que aqui se faz é uma pequena homenagem ao 

método que, pela sua suposta ingenuidade crítica e filosófica, herdeira de tantos filósofos 

como Leibniz, Spinoza, Kant, Goethe e Platão, é inesgotável e produtora de novos sentidos 

para antigos e, aparentemente, já esgotados fenômenos sócio-históricos. Mesmo que até a 

elaboração deste trabalho não haja nenhum trabalho da esfera acadêmica ou crítica em que se 

                                                 
7
 Ibid, p. 56. 

8
 Ibid, p. 59-60. “Jede Idee ist eine Sonne und verhält sich zu ihresgleichen wie eben Sonnen zueinander sich 

verhalten. Das tönende Verhältnis solcher Wesenheiten ist die Wahrheit. Deren benannte Vielheit ist zählbar.” 
9
 GILLOCH, Graeme. Walter Benjamin: Critical constellations. Cambridge: Polity Press, 2002, p. 25. Tradução 

minha. No original: “The notion of the constellation captures both the potential deceptiveness of any scheme - 

points which seem nearest to one another may prove to be those furthest apart - and their contingency. Each 

constellation must be recognized as only one permutation among an infinite number of possible configurations, 

conjunctions and correspondences. Such is the intricacy, such the interplay, such the ingenuity of Benjamin's 

writings.”. Palavras entre colchetes são minhas. 
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elaborem maiores reflexões sobre o fenômeno e a materialidade dos “Corpoemas”, executa-se 

aqui, tendo em vista essa posição sobre uma ideia filosófico-epistemológica de um 

determinado fenômeno enquanto objeto de estudo, que o que se quer é um começo, um “ponto 

de entrada” no fenômeno dos “Corpoemas”. Dizendo novamente, não é da preocupação desta 

monografia a tentativa de exaurir o fenômeno diante de sua infinitude enquanto produtor de 

sentidos e de novas “histórias” constelares. Isto é, que mesmo que o fenômeno aqui analisado 

seja passível de ser comentado, jamais, dentro dessa epistemologia a que este trabalho se filia, 

ficará escrito num discurso histórico totalizante e sem lacunas. Escrever um trabalho sobre os 

“Corpoemas” é também ter de escrever a sua história enquanto objeto de uma constelação 

contingente, tal como parece, e só parece, se apresentar. Toda constelação crítica deve 

permanecer em aberto. 

Essa perspectiva epistemológica foi adotada por Giorgio Agamben no seu livro Ideia 

da prosa. O livro é um conjunto de constelações sobre distintas ideias, que, ao fim, formam 

também uma constelação do que seria essa Ideia da prosa.
10

 Mas a representação de uma 

ideia, para Walter Benjamin, só pode ocorrer através da linguagem, e, ao fazer a passagem 

dessa ideia simbólica das constelações para a linguagem, os fenômenos são imediatamente 

despontencializados. Quer dizer que a passagem da imagem constelar para a linguagem retira 

a essência do fenômeno para que assim seja possível que se materialize enquanto fenômeno 

linguístico, isto é, intersubjetivo e possível de ser objetificado enquanto fenômeno a ser 

analisado.
11

 Giorgio Agamben parece responder à provocação de Benjamin na sua “Ideia da 

linguagem I”: 

II. Só a palavra nos põe em contacto com as coisas mudas. A natureza e os animais 

são desde logo prisioneiros de uma língua, falam e respondem a signos, mesmo 

quando se calam; só o homem consegue interromper, na palavra, a língua infinita da 

natureza e colocar-se por um instante diante das coisas mudas. A rosa informulada, a 

ideia da rosa, só existe para o homem.
12 

Qualquer ideia, enquanto tentativa de capturar determinado fenômeno através da 

linguagem, só existe para as pessoas. É somente através da linguagem que determinados 

fenômenos, e suas ideias, podem ser feitas e estudadas. Interrompe-se a língua infinita da 

natureza para dizer algo diante de sua mudez. E aqui se faz uma conexão com o conceito de 

origem que é discutido também na introdução do estudo sobre o drama barroco alemão. 

                                                 
10

 Percebe-se pelos títulos de todos os fragmentos, todos sempre intitulados de Ideia (de algo, como “Ideia da 

prosa”, “Ideia da matéria”, “Ideia da cesura”...). 
11

 BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984. Tradução, 

apresentação e notas de Sérgio Paulo Rouanet, p 64. 
12

 AGAMBEN, Giorgio. Ideia da prosa. Lisboa: Cotovia, 1999. Tradução, prefácio e notas de João Barrento, p. 

112. 
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Walter Benjamin faz uma diferenciação entre a origem [Ursprung] e a gênese [Entstehung]: 

“A origem, apesar de ser uma categoria totalmente histórica, não tem nada que ver com a 

gênese”.
13

 Pode ser que a origem [Ursprung] dos fenômenos seja sempre uma consideração, 

uma interrupção sobre essa linguagem da natureza que se propaga infinitamente: a origem 

apresenta-se como um lampejo de mudez diante da infinita língua da natureza. 

O “colocar-se diante das coisas mudas” de Giorgio Agamben é a ação que se faz no 

momento em que traça-se esse caminho linguístico através das estrelas: o que fala não são as 

estrelas, mas seu silêncio. Para Giorgio Agamben, qualquer formulação de ideia das 

constelações é feita diante da captura que a linguagem exerce e que tenta capturar a própria 

mudez dos fenômenos. De outra maneira, quer dizer que as constelações enquanto ideia feita 

em/de linguagem existem por um instante fotográfico e somente para os seres humanos. 

Subordina-se o conceito de origem ao conceito de ideia constelar pois a origem parece sempre 

ser uma ideia do começo do fenômeno, a marca linguística a que se refere e que é 

despotencializada pela captura que a linguagem exerce sobre ele. Talvez essa origem 

[Ursprung] esteja para a imagem das constelações [Sternbilder], já que nessa exata parte do 

seu texto Walter Benjamin não utiliza - para o que em português chamamos por 

“constelações” em português a palavra “Konstellationen”, mas “Sternbilder”, que em tradução 

é algo como “imagem das estrelas”, “fotografia das estrelas”, “pintura das estrelas”. Isso é, 

que talvez a origem de determinado fenômeno seja o momento em que é possível “fotografá-

lo”, “pintá-lo” como sistema congelado em sua infinita mudez e mobilidade natural. 

Através da intervenção humana, de sua linguagem que captura o fenômeno constelar 

enquanto imagem produzida, faz-se uma origem da própria constelação. Isto é, seu começo 

enquanto imagem, enquanto fotografia que possibilita colocar em relação aquele agrupamento 

de estrelas (fenômenos), que se aproximam através do olhar, mas que podem estar distantes 

entre si por uma separação enorme. E que, somente através dessa aproximação visual, entram 

em relação. Em “A doutrina das semelhanças” [“Lehre vom Ähnlichen” (1933)], texto 

posterior ao sobre a Origem do drama barroco alemão [Usprung des deutschen Trauerspiels 

(1928)], Walter Benjamin retoma o pensamento sobre as constelações. Ao pensar a relação da 

mimese
14

 com a linguagem, o autor examina a relação que tinha a antiga tradição da astrologia 

com as posições astrais e sua passagem para a manifestação linguística: “Investigando-se 

                                                 
13

 BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984. Tradução, 

apresentação e notas de Sérgio Paulo Rouanet, p 67. “Ursprung, wiewohl durchaus historische Kategorie, hat mit 

Entstehung dennoch nichts gemein.” 
14

 Sobre a mimese, cf. ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Editora 34, 2015. Tradução, introdução e notas de 

Paulo Pinheiro. 
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antigas tradições, podemos imaginar que certas configurações sensíveis tenham sido dotadas 

de características miméticas de que hoje não podemos suspeitar. As constelações são um 

exemplo.”
15

 Um pouco mais à frente no texto, Walter Benjamin escreve que a imagem das 

estrelas é importante para o recém-nascido, pois é através da percepção desse instante de 

lampejo que é possível que o astrólogo fixe essa imagem e assim construa a relação mimética 

entre as estrelas e a vida da pessoa que cai sobre esses signos: 

Mas o momento do nascimento, que é o decisivo, é apenas um instante. Isso evoca 

outra particularidade na esfera do semelhante. Sua percepção, em todos os casos, dá-

se num relampejar. Ela perpassa, veloz, e, embora talvez possa ser recuperada, não 

pode ser fixada, ao contrário de outras percepções. Ela se oferece ao olhar de modo 

tão efêmero e transitório como uma constelação de astros. A percepção das 

semelhanças, portanto, parece estar vinculada a uma dimensão temporal. A 

conjunção de dois astros, que só pode ser vista num momento específico, é 

observada por um terceiro protagonista, o astrólogo.
16

 

 Se qualquer fenômeno sensível pode ser observado através da interferência de outros 

elementos, como pela figura do astrólogo na relação recém-nascido; constelação; astrólogo, 

então não há fenômeno sensível, até extra-sensível, que possa ser esgotado no âmbito da 

filologia empírica.
17

 A observação que a filologia faz do seu objeto, enquanto Ideia do 

fenômeno é desdobrável ao infinito enquanto produtora de aprofundamentos e 

complexificações de fenômenos sócio-históricos. 

Novamente, se há sempre uma passagem possível da filologia empírica para outras 

ciências, como a teologia ou astrologia, pensar os “Corpoemas” enquanto fenômeno sensível 

não é, de modo nenhum, querer exaurí-lo de suas possibilidades futuras e passadas de 

significação. Já que fixá-los numa imagem seria ir contra ao próprio pensamento das Ideias 

com relação às constelações.  

                                                 
15

 BENJAMIN, Walter. Mágia e técnica, arte e política: Ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: 

Brasiliense, 1987. Tradução de Sergio Paulo Rouanet e prefácio de Jeanne Marie Gagnebin, p. 109. 
16

 Ibid, p. 110. 
17

 Ibid, p. 111. Sobre a relação da filologia empírica com as outras ciências e formas de produção de 

conhecimento, Walter Benjamin diz que “Em outras palavras: podemos dar um sentido à frase de Leonhard, 

contida no seu ensaio revelador, “A palavra”: “Cada palavra e a língua inteira são onomatopaicas”? A chave, que 

pela primeira vez torna essa tese transparente, está oculta no conceito da semelhança extra-sensível. Se 

ordenarmos várias palavras das diferentes línguas, com a mesma significação, em torno desse significado, como 

seu centro, pode-se verificar como todas essas palavras, que não têm entre si a menor semelhança, são 

semelhantes ao significado situado no centro. Tal concepção é naturalmente próxima das teorias místicas ou 

teológicas, sem com isso abandonar o âmbito da filologia empírica.”. Aqui novamente pode-se valer da imagem 

da constelação como chave de leitura para essa reunião aparentemente arbitrária de palavras em torno de um 

mesmo fenômeno linguístico. A reunião de palavras (significantes) de diferentes línguas em torno de um mesmo 

significado é, para Walter Benjamin, o processo de mimese que faz a linguagem ao entrar em contato com 

determinado fenômeno sensível (do mundo empírico) ou extra-sensível (da metafísica, das teorias místicas ou 

teológicas). Isto é, que a análise do procedimento de mimese na linguagem aparentemente opera de maneira 

muito semelhante tanto nos estudos de filologia empírica como nas teorias místicas ou teológicas, já que seu 

objeto é, aparentemente, o mesmo: a linguagem humana como construtora de significados em relação aos seus 

respectivos (e mutáveis), significantes. 
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Pretendeu-se, aqui, fixar no presente uma Sternbilder dos “Corpoemas”, uma 

“fotografia” de sua “constelação”, enquanto fenômeno produtor de sentidos sócio-históricos. 

Mas, mesmo que pensar os “Corpoemas” num sistema de constelações, de imagens, seja uma 

tentativa falha desde o seu princípio - devido à passagem do fenômeno para a linguagem que 

o despotencializa -, tenta-se estabelecer, de maneira muito efêmera, uma constelação do que 

seriam os “Corpoemas” de Lindolf Bell diante de sua própria origem [Ursprung], isto é, de 

sua emergência enquanto fenômeno que pode ser analisado através da filologia empírica. Com 

possível “ingenuidade”, escreve-se aqui uma ideia dos “Corpoemas” de Lindolf Bell. 
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3. EMERGÊNCIA BARROCA 

 

 Em 1969, quatro anos antes dos “Corpoemas", Severo Sarduy lançou o seu Escrito 

sobre um cuerpo. O livro só é editado no Brasil dez anos depois, com a supervisão de Haroldo 

de Campos, sob o título Escrito sobre um corpo
18

 e lançado pela editora Perspectiva, na 

coleção Debates. 

 Em “A aventura (sexual) de um colecionador de peles (humanas)” - um dos ensaios 

que fazem parte de Escrito sobre um corpo - Severo Sarduy examina a relação de um dos 

livros de Maurice Roche com o corpo do leitor. Compact (1966) não esconde sua 

materialidade enquanto livro. O branco das páginas aparece em destaque, os signos se 

multiplicam enormemente: pautas musicais, escrita em sistema Braille, rubricas de piratas, 

anúncios publicitários... Talvez a insistência voltada aos significantes, ao aspecto físico e 

sonoro da mensagem, seja para nos aproximar da outra face do signo, o significado. O livro, 

de maneira central, alude ao corpo. O resultado desse raciocínio é que o livro de Maurice 

Roche é um corpo.
19

 Se o livro Compact é um corpo, os “Corpoemas” podem ser pensados 

como corpos em direção ao livro: incorporação, in-corpora-ação. Ação de colocar dentro dos 

corpos, para dentro dos corpos. É isso o que escreveu Lindolf Bell: para que o poema se 

integre no cotidiano é equívoco “acreditá-lo pertencente a um tempo fechado ou ao livro 

fechado.”
20

 Os “Corpoemas”, se é possível essa “incorporação”, são, como o Compact de 

Maurice Roche, corpos. 

 A espinha dorsal que conecta todos os ensaios do livro de S. Sarduy é o da proposição 

de um processo composicional de textos que se situou ao redor do neobarroco latino-

americano, em autores diversos, desde a sobrevivência da escrita de Góngora na literatura 

espano-americana até José Lezama Lima (com seu monumental Paradiso), Leibniz, Frege, 

Alejo Carpentier e tantos outros.  Ao falar sobre o vazio que se propaga e prolifera no “jogo” 

barroco, isto é, de sua linguagem, Severo Sarduy vê que a utilidade do jogo barroco é nula, o 

que não pode ser dito da sua organização estrutural. A manifestação da estrutura do jogo 

barroco não é arbitrária e desmotivada, como se estivesse somente voltada a si; a atenção à 

manifestação da estrutura do jogo barroco nos é útil pois faz um “deixar ver” do seu 

propósito, que é abrangente e também preciso. Mas, como o espelho, não se aproxima 

totalmente a ponto de capturar a linguagem que é operada pelo próprio jogo. Nem pelo 

                                                 
18

 SARDUY, Severo. Escrito sobre um corpo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979. 
19

 Ibid, p. 52. 
20

 BELL, Lindolf. Incorporação. São Paulo: Edições Quíron, 1974, p. 222. 
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espelho dos esposos Arnolfi, de Van Eyck, nem pelo espelho gongórico “aunque cóncavo 

fiel”.
21

 Em O código das águas (1984), livro muito posterior ao lançamento dos “Corpoemas” 

(1973), Lindolf Bell nos dá sua concepção do espelho: 

Espelho II 

 

O espelho sujo 

deforma a imagem: do rosto. 

Não o rosto  

diante do espelho. 

 

Porque o espelho dentro do rosto 

é inimigo apropriado. 

Eterno e breve. 

Transcende a convivência consigo mesmo. 

e o tempo marcado. 

 

O espelho dentro do rosto 

como o rosto espesso, diverso, esparso, 

estúpido, estranho, 

 

é estrume do tempo 

e ouro da morte.
22

 

 A voz enunciativa do poema nos diz que não há mais espelho cristalino, somente 

superfície opaca. O poeta duplica o espelho: há um espelho do lado de fora, “sujo”, e um 

espelho do lado de dentro, “inimigo apropriado”. Estar diante de um espelho é estar diante, 

através dessa duplicação da relação entre quem olha e é olhado, de dois espelhos, uma própria 

duplicação da superfície de quem olha/é olhado.  

A estrutura do seu jogo é o “dar a ver” a própria estrutura do espelho. E assim 

prossegue a proliferação dos espelhos ao ser um “de dentro do rosto” e um rosto “diante do 

espelho”. Encontramos aí o descompasso, e, por conseguinte, o seu esvaziamento enquanto 

estrutura de sentido, já que se multiplica ao infinito em torno de um jogo de superficies 

superpostas. Aqui se faz a conexão do jogo de espelhos de Lindolf Bell com o do barroco de 

Severo Sarduy, onde ambos operam com uma proliferação vazia que retorna para si e se 

propaga na amplidão de sentidos vazios.  

 O que se vê, então, são duas imagens deformadas: o "estrume do tempo” e "o ouro da 

morte”, sendo que as duas partem do mesmo rosto para se bifurcarem. O primeiro é o excesso, 

excedente, excremento, coisa deformada e necessariamente ejetada de si, o outro é o 

                                                 
21

 Há algo no jogo barroco que demonstra a própria organização do universo: a organização do universo resiste à 

sistematização, caindo numa opacidade em que a própria imagem que olha o espelho é negada.
21

 Que a 

composição do universo, revertida em manifestação linguística, é como grandes corpos viajando em redor do 

vazio, sendo proliferados e proliferando num nada cósmico, que se volta sempre para si, na medida em que viaja 

pelas órbitas. Os planetas, suas ideias constelares e seus signos viajam num vazio e no seu próprio vácuo. 

SARDUY, Severo. Escrito sobre um corpo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979, p. 78. 
22

 BELL, Lindolf. O código das águas. 5. ed. São Paulo: Editora Global, 2008., p. 80. 
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adornamento, o mineral do dispêndio que também encaminha para o fim, morte, esgotamento 

e circulação das riquezas e dispêndios luxuriantes.  

Estar diante de um espelho, nessa relação, é estar diante da morte e do dispêndio, 

numa relação em que um não exclui o outro. Portanto, a relação do ser com a sua imagem no 

espelho, para Lindolf Bell, é não-dialética na medida em que o tempo (e seu estrume) não 

exclui a própria morte, e o que há para ser desejado na própria morte, seu ouro. Chama-se 

atenção para o conectivo, “e" que une os dois versos: “é estrume do tempo / e ouro da morte”. 

 O rosto de dentro do rosto, isto é, os próprios olhos que olham para dentro si e são 

olhados, só podem funcionar se se mantiverem numa condição de paradoxo: são eternos e 

breves, locus da transcendência e do tempo marcado - portanto breves, paradoxalmente. O 

tempo é breve da mesma maneira que permanece aberto, e os olhos são o próprio lugar dos 

olhos, na medida em que se multiplicam na relação entre quem olha e é olhado por si e para 

si. Ou seja, a ação de espelhamento da superfície do rosto é o próprio rosto, os olhos que 

olham os olhos de quem olha o espelho. Os olhos diante do espelho são, assim, olhos dos 

olhos. Só que, para terminar esse jogo, esses “olhos dos olhos do espelho” são, na verdade, 

olhos que estão no espelho. E aqui se percebe que o que olha no espelho é também olhado por 

ele, e é olhado por eles, e é olhado por ele, e assim vai a proliferação do jogo do espelho… 

 Olhar num espelho é ver infinitas outras câmaras e salas de outros e outros espelhos, é 

ver o próprio espelho em sua infinita multiplicação. Para Lindolf Bell, um espelho é sempre 

uma proliferação de imagens superficiais, esparsas e estranhas. O olhar sempre implica em 

uma perda causada pela finitude temporal, ao mesmo tempo em que faz o próprio tempo da 

face infinito, na medida em que é “eterno e breve”. 

 Como pode-se “ver”, o olhar já não é somente infinito. Enquanto objeto parcial, se 

converte em objeto perdido. O trajeto, real ou verbal, já não salta apenas sobre incontáveis 

divisões, sabemos que pretende um fim que constantemente lhe escapa. Ou melhor, que este 

trajeto está dividido por essa mesma ausência em volta da qual se desloca. Assim se lê o 

neobarroco no pensamento de Lindolf Bell: esse reflexo é necessariamente pulverizado de um 

saber que sabe que já não está “docemente” fechado sobre si mesmo, que ele é ”arte da 

dessacralização e da discussão.”
23

 

 O "olhar", para Lindolf Bell, se configura de maneira muito próxima do "olhar" 

neobarroco de Severo Sarduy. O espelho de Bell é não somente (in-)finito (que contém o 

infinito dentro de sua finitude), transcendente e material, mas opera também dentro da 
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mecanicidade dos próprios olhos, na materialidade dos olhos e do próprio espelho, enquanto 

duas superfícies que se igualam mutuamente. Os dois operam em direção a um objeto 

perdido, tanto o olhar de Lindolf Bell, como o espelho neobarroco de Severo Sarduy. Ambos 

os olhares dão atenção ao fragmentado (fragmentário), à ausência em deslocamento e à ação 

que não mais se encerra sobre si. Se Lindolf Bell e Severo Sarduy se harmonizam, ambos 

“veem”, ao invés de um objeto infinito e profundo diante do espelho, somente superfície. 

 O passante que olha os “Corpoemas” vê alguém vestindo o poema, mas esse mesmo 

alguém que veste o poema é uma ausência que passa e pode ser percebido como o fragmento 

de um livro, como a ausência em que se movem as estrelas no cosmos. Como um corpo 

vestido dos destroços de um livro. Quem olha um “Corpoema” vê diante de si sua própria 

ausência em deslocamento diante dessa superfície do espelho. “Especular" aqui é tanto “ver” 

como “pensar” no/sobre o que se vê diante de um processo de espelhamento. Ver o outro 

vestido com poema é ver-se e ver o outro na condição de objeto perdido diante do espelho, 

material e imaterial. 

 

* 

* * 

 Uma autora cujos reflexos do pensamento neobarroco não passam desapercebidos é 

Josely Vianna Baptista.
24

 A poeta se aproximou muito do que Lindolf Bell lançou como 

“Corpoemas”, quando o poeta pensa que "o poema-na-camiseta se multiplica infinitamente. O 

corpo torna-se condutor do poema ou de seus fragmentos. A fragmentação é característica de 
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 BAPTISTA, Josely Vianna. Corpografia: Autópsia poética das passagens. São Paulo: Iluminuras, 1992. 

Desenhos de Francisco Faria. Com contribuições de Severo Sarduy, Néstor Perlongher, Rodrigo Garcia Lopes e 

Haroldo de Campos, p. 83-84. No posfácio de Corpografias, pode-se ler um pequeno texto de Severo Sarduy, 
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a primeira parte do texto, antes dos três relatos: “Irezumi parte do que constitui, por definição, a tatuagem: é 

indelével. Para suprimir uma tatuagem seria preciso arrancar a pele. O único modo de eliminá-la, de desvirtuar 

ou inverter sua significação, é acrescentar mais tatuagem, completar o desenho intruso com outro, integrá-lo 

numa composição mais vasta, que o afogue em seu grafismo e o neutralize em sua rede. Assim, nesta ficção-

documental, chega-se a saturar, a cobrir todo um corpo. Não excessivamente extenso, é verdade: trata-se de um 

anão. Três relatos cabem em sua pele. […]” E, por estar ligado ao tema do “espelhamento" que aqui se 

desenvolve, também cito a primeira parte do "Primeiro relato”: “Se passa na Espanha barroca, ou antes, em “Las 

Meninas”, e seu emblema são dois olhos profiláticos, egípcios, de enormes íris em cores concêntricas, tatuados 

no peito dos iniciados. A ficção é como que uma re-ativação perversa ou mórbida de “Las Meninas”. Como as 

máscaras de madeira japonesas que, segundo a expressão vocal do portador, parecem alterar seus traços, ser 

outras, assim os rostos do quadro, enfocados em close-up, enquanto o relato se desenrola em off lançarão uma 

luz diferente, dirão a verdade do quadro, o que acontece nesse segundo de representação, que é também a 

solução de um enigma. Trata-se de uma “limpeza" do quadro, de sua virada pelo avesso.” Todos os grifos são do 

autor. 
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nossa civilização.”
25

 O ato de pensar o corpo diante do espelho
26

, como fragmento, retorna 

numa das partes do livro Corpografia (1992), intitulada “Espelho ardente”. A atenção se dá 

ao corpo fragmentado e que é escrito: 
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 BELL, Lindolf. Incorporação. São Paulo: Edições Quíron, 1974, p. 222. 
26

 SILVA, Cristiane Maria da. Entre fascinações e soledades: por uma memória especular em José Lezama Lima 

e Josely Vianna Baptista. 2008. 177 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Literatura, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008, p. 43. Não é à toa que, antes dos poemas, haja uma 

imagem, um desenho, na seção “Espelho Ardente” em Corpografia. Na sua tese de doutoramento sobre a 

memória especular em José Lezama Lima e Josely Vianna Baptista, Cristiane Maria da Silva nos diz que essa 

imagem que é dividida pela lâmina de água (tal como é o primeiro desenho que podemos ver em Corpografia), 

proliferando a própria imagem em duas, alude ao fato de que “A ilha e o mar fazem parte de um espelho de duas 

caras, espelho contra espelho, operação barroca que faz com que as imagens não cessem de proliferar. Pensemos 

em uma ilha deserta e seu duplo, o que pode ser tanto sua salvação como ruína: o mar. A sensibilidade insular 

está sempre ligada a uma região mitológica e imaginária, o que faz com que a ilha esteja de alguma maneira 

deserta, e por mais habitada que ela esteja, contém um deserto dentro de si inabitável, porque o mar existe e 

poeticamente persiste. Se o mar é o espelho que faz da ilha deserto e se com a ressaca a ilha pode voltar a ser 

habitada com o que traz o espelho do mar, ela será somente habitada de forma imaginária, pois como estamos 

destacando aqui, permanecemos em região especular. Não existe original de onde partir e por isso mesmo a ilha 

deve ser chamada de origem.”. Ou seja, que os desenhos se multiplicam nos poemas (e vice-versa), tanto quanto 

o material semântico dos desenhos se multiplica dentro dos próprios desenhos e assim também com os poemas. 
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27
 

 

 Nesse poema, quem fala opta pelo não ver, opta pelo “mergulho pênsil entre o 

horizonte e o ontem”: “No que em não se vendo e lendo vem bem-vindo (pênsil mergulho 

entre um horizonte e um ontem)”. Mas como seria esse mergulho no “ontem” e no 

“horizonte”? Ou, ainda, nesse locus fraturado entre o horizonte e um ontem? (Um ontem, 
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portanto, qualquer tempo diante de um passado que é móvel e aparentemente não existe, 

assim como a ilusão do horizonte?) 

 O horizonte é também a coisa que escapa, como a imagem “especular” dos espelhos 

barrocos: chegamos ao horizonte para ver o próximo horizonte, e assim infinitamente. A "cor 

das íris" (tanto a flor que se chama “íris" como também o colorido dos olhos que é igualmente 

“iris”), dos olhos que não vêem (“no que em não se vendo”), são a cor do vinho tinto, a cor 

das águas: uma fotografia ausente, mas alegre na sua ausência. Aqui a ação dos olhos se 

diferencia da que acontece no espelho, já que o mergulho parece fazer com que a visão fique 

turva, que se confunda entre o hoje e o ontem, entre as cores das iris. 

 O tempo do poema, para Josely V. Baptista, e, no fundo, o tempo de toda a escrita, é 

elíptico. Escrever é ação de se enredar na rede de elipses, de obscurecimentos e aparições. O 

mundo de Corpografias parece ser o mundo de sombras e formas turvas. Já que a 

“corpografia” se confunde entre a vertigem e as paisagens, a escrita do/no corpo pode ser 

pensada como uma escrita de sombras, de escritos às sombras de um corpo. O que se escreve 

é um limite entre a sombra e o próprio corpo de quem escreve. Ou, como no final do poema, o 

que se escreve na sua “rede de elipses”, de ausências e preenchimentos, como a sombra por 

sobre a superfície de uma pedra, que viaja durante o dia expondo e escondendo seus ângulos e 

texturas. 

 Formalmente, os poemas de Corpografias são sempre fragmentados. Como lê-los? E, 

também importante, como citá-los? O que a poeta faz em seus poemas é destacar os fonemas 

e grafemas. Devo lê-los soletrando os morfemas, assim fazendo-os em fonemas, para que 

sejam um poema? É isso que se vê e lê num poema? A exigência de Corpografias, e também 

dos “Corpoemas”, é a de mostrar ao leitor que, na leitura dos poemas, o que veem à tona além 

das possibilidades semânticas das palavras é a materialidade da língua. Estamos diante de 

poemas que são tanto gráficos como sonoros. Cada marca na página é (ou faz) um som e uma 

imagem. Os “Corpoemas", nessa relação com a escrita de um corpo, também são os grafites e 

pichações nas ruas, as marcas à sombra dos livros, marginálias. 

 Imagino um “Corpoema” feito com algum dos poemas de Josely Vianna Baptista, 

especialmente os de Corpografias. O pedestre em movimento, ao passar e ler esse 

“Corpoema”, não o lê facilmente como leria um outdoor ou um folheto qualquer, desses que 

se recebe nas ruas. Os “Corpoemas”, isto é, a ação de escrita posta por sobre um corpo, é do 

interesse da poeta, pois escrever por sobre um corpo é também expôr a dificuldade de se 

escrever um corpo, ou de nos perguntar: é possível que se escreva um corpo? 
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* 

* * 

 

 Em livros posteriores ao Incorporação (1974), como As vivências elementares (1980) 

e O código das águas (1984), há sempre uma pessoa enunciativan (alguém que diz eu) que 

fala nos poemas de Lindolf Bell e que opera com certa nostalgia/construção do passado (ou de 

um futuro, ou de uma herança…). Esse pensamento voltado para uma re-invenção do passado, 

ou de sua construção, não está muito exposto nos seus poemas do início da obra, que estão 

muito mais em relação com um “presente" de que falam e se destinam. No entanto, há um 

deles que parece emergir do resto da obra, e por isso é interessante que aqui seja lido. 

“Invocação de Vila Rica” é um dos poucos poemas em que o poeta se reporta ao passado e 

que entende que esse passado ainda perdura/se constrói: 

Invocação de Vila Rica 

 

Ver para onde?      

Para trás, a cinza de ouro, 

algum sorriso 

e algum olhar. 

  Ao redor?     

  Sim, ao redor, 

onde pode-se optar 

por menos que se possa optar. 

 

Oh! Vila de coração barroco, 

agora inconclusa vila,      

  sem jovens na fonte 

  nem estrelas na cisterna. 

Assim te quedas 

e te vences para a morte, 

talvez um erro       

mas com empenho inda maior 

que ao nascer 

matéria-prima da civilização. 

  

Naquelas datas, oh! naquelas datas 

cantavam à volta dos profetas     

e das virgens de duradoura pedra 

e nas ruas de vigília 

 

e nos sonhos 

e nos ouros do ventre 

e naqueles tempos nobres      

cheios de festas e dor. 

 

Não por desamor 

Mas por excesso de amor 

Os veios negaram os frutos 

E os seios da vila      

Voltaram para dentro do peito. 

 

Tudo que não mais me pertence, 
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vila sem excessos 

e sem-fim, 

tudo que não mais te pertence:     

   os nichos de flor 

   as veredas 

   adros de metal 

   e pátios de sombra, 

   a cunhagem    

   dos restos em prata, 

   retém, 

   retém mesmo com a nostalgia 

   para rever a antiga visão de glória.
28

 

 “Invocação de Vila Rica” é, como está dito no primeiro verso, um poema sobre a ação 

de olhar. “Ver para onde?” Ver o quê? Onde pa(i)ra o olhar? É possível ver a vida na ruína? É 

possível ver a ruína na vida? O tempo, nesse poema, parece também ser uma “invocação 

barroca”. 

 Vê-se algo atrás e que chega aos dias de hoje: a cinza. A cinza que é tanto o produto 

da queima como o acinzentado das fotografias antigas. A cinza é o objeto em que os olhos do 

poeta veem algo que é tanto do início como do fim. Vila Rica só é possível, na lógica que aqui 

se apresenta, partindo das cinzas de sua própria história. Não somente que sua história seja 

cinza, mas que a cinza, enquanto matéria, é o que faz dela presente em sua ausência. Ou 

ainda, que as cinzas são o que fazem os significantes “Vila” e “Rica” serem pensados em 

ligação ao contexto histórico, como um nome que se liga à história. 

 “Oh! Vila de coração barroco”. “Oh!”, “Ó!” Tanto o imperativo de “olhar” como 

também uma interjeição estática. Pode-se imaginar que um Ó! circular era cantado diante de 

um fundo musical feito por um órgão, numa missa estática em Vila Rica. Os olhos pairam e o 

corpo fica em êxtase com a aparição das cinzas, fóssil, dessa Vila Rica barroca-e-

contemporânea. Como também quando o turista, que exclama admirado diante de um 

monumento que lhe é estrangeiro (Ó!), ou na alegria da criança que vê algo novo (Ó!). 

Também no passante que olha um “Corpoema” e diz ou pensa: “Ó!”.  

Assim podem ser relidos os versos "Oh! Naquelas datas, oh!, naquelas datas”. Se Vila 

Rica dói como um ferimento (Ó!), pois essa exclamação pode também ser a da morte, o que 

continua nos ferindo é o tempo antigo, construído como as catedrais e as esculturas de 

Aleijadinho e tantos outros artistas e artesãos. O que parece nos ferir é esse tempo antigo, 

agora, no presente, e que se manifesta como ruína, como resto, mas que está presente e 

possível de ser (re)visto e (re)pensado. 
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 Ao trazer Vila Rica para o contemporâneo, vê-se que a vila é “agora inconclusa vila / 

sem jovens na fonte / nem estrelas na cisterna“. Um lugar em que “Tudo não mais me 

pertence, / vila sem excessos”, onde há somente o despedaçamento. Mas seu despedaçamento 

não é por falta de amor, mas sim por excesso de amor: 

[…] 

 

Não por desamor    

mas por excesso de amor 

os veios negaram os frutos 

e os seios da vila    

voltaram para dentro do peito. 

 

[…]
29

 

 Pelo excesso do amor, pela intensa exploração da terra e das pessoas (ambas posses), 

poderíamos dizer. Assim lemos “cinza de ouro” como o excesso de dispêndio, dos ouros e 

minerais luxuriantes da vila barroca. O que sobra é o lugar que antes gerava vida e que agora 

está sobre sua própria cinza, sobre seu esgotamento. E talvez queira dizer que o local, através 

de seu ensimesmamento, tenha se esgotado e, por conseguinte, diante dessa catástrofe da 

exploração de minerais e vidas, virou uma exigência, ou emergência, (d)à própria memória. 

Virou coisa trancafiada em si mesma, sem mais “profetas, virgens, sonhos, ouros, tempos 

nobres”: 

[…] 

 

Naquelas datas, oh! naquelas datas  

cantavam à volta dos profetas   

e das virgens de duradoura pedra 

e nas ruas de vigíla 

 

e nos sonhos 

e nos ouros do ventre 

e naqueles tempos nobres    

cheios de festas e dor. 

 

[…]
30

 

 O dispêndio da extração mineral, que de fato exige vidas (arquitetura, agricultura, 

escultura, música, liturgia…), também pode produzir, inversamente, “vida” das ruínas. 

Lindolf Bell vê na relação vida-e-ruína também o seu oposto: ruína-e-vida. Mas, ao ver esse 

duplo estado, podemos ler que aí cai completamente a divisão entre uma e outra. Ao colocar 

“ruína” e “vida” como concorrentes, pode-se pensar que o ato de lembrar de Vila Rica faz 

com que a Vila não tenha acabado, que a vila permanece como uma exigência, (“vida”), na 

memória, e na história, sua “ruína”. E assim a ruína temporal produz vida e vice-versa 
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 A pós-história da Vila é a maneira como o poeta pensa o corpo no seu tempo, como 

cinza resultada do excesso de amor (de exploração). Ou seja, o fim materialmente 

representado é mais que uma metáfora, a Vila Rica tornou-se uma alegoria para a 

materialidade dos corpos. Os corpos que se fragmentam são os corpos que desaparecem nas 

minas de ouro, que desaparecem nos trilhos do trem, corpo dos fantasmas que ainda encenam 

um passado em Vila Rica:  

[…] 

Tudo que não mais me pertence,  

vila sem excessos 

e sem-fim,     

tudo que não mais te pertence:   

[…]
31

 

 Como não pensar nesse jogo que está proposto nos versos “Tudo que não mais me 

pertence / [...] tudo que não mais te pertence” como uma destruição causada pelo ato de 

ver/olhar? “Ó!” é também o desmoronamento nas minas de ouro, o fim de um ciclo de 

exploração, última estação dos trens, fim da vi(d)a. O próprio deslocamento dos últimos 

versos na página, em relação à margem, como uma falta materializada e presentificada, ou 

uma lista infinita que só terminou ali pois o poeta não quis se estender? Só se sabe o que "não 

mais me/te pertence” ao lembrar e listar: 

[...] 

tudo que não mais te pertence:   

   os nichos de flor 

   as veredas, 

   adros de metal 

   e pátios de sombra 

[...]
32

 

 Talvez seja nesse poema onde a leitura de outro poeta comece a se mostrar presente. 

Como não imaginar que o desaparecimento da Vila Rica de Lindolf Bell não seja causado 

pelo olhar obliterante de Orfeu? E se Orfeu, o próprio Lindolf Bell, estivesse lançando seu 

último olhar de esquecimento e aniquilação por sobre um passado? Nos dois últimos versos 

deste poema, lemos que se "retém mesmo com a nostalgia / para rever a antiga visão de 

glória.” Talvez a visão de “glória" seja exatamente a de dar “glórias" ao final da missa, ao 

final do enterro do último defunto ao som do réquiem. 

    

 
   

                                                 
31

 Ibid, ibid. 
32

 Ibid, ibid. 



31 

 

 

4. ORFEU EM PEDAÇOS 

 

 Na antologia póstuma de poemas de Lindolf Bell, selecionados por Péricles Prade, 

lemos no prefácio que 

A influência mais relevante de sua criação poética, pelo menos nas obras iniciais, é 

encontrável nos poetas bíblicos. Lembro-me de nossas antigas conversas. Sei que 

perpassou os poetas alemães Rilke, Hölderlin, Novalis e Goethe, bem como os 

portugueses Camões (o lírico) e Fernando Pessoa (ele mesmo e os heterônimos). 

Quanto aos brasileiros, asseguro, leu muito Manuel Bandeira, Drummond, João 

Cabral de Melo Neto e Jorge de Lima, este sempre o mais invocado por ele, 

apaixonado que era pela Invenção de Orfeu.
33

   

 No texto de apresentação de “Jorge de Lima, 80 Anos”, Rubens Jardim nos diz que o 

movimento da Catequese Poética, encabeçado por Lindolf Bell, foi fundamental para que o 

poeta Jorge de Lima não fosse esquecido: 

Há 30 anos, quando publicamos Jorge, 80 anos, e organizamos o Ano Jorge de 

Lima, (que teve a colaboração de Luiz Carlos Mattos e Malu de Alencar) nosso 

objetivo era um só: trazer à tona a obra daquele que foi considerado por Mário de 

Andrade como um dos casos mais apaixonantes da poesia brasileira. Sem apoios 

oficiais ou oficiosos, tivemos a sorte de sensibilizar grande parte da mídia e contar 

com a boa vontade --e até mesmo a colaboração de poetas, críticos e escritores de 

porte de Drummond, Cassiano Ricardo, Menotti del Picchia, Raduan Nassar, entre 

outros. O INL também aliou-se ao movimento e algumas editoras sentiram-se 

motivadas em reeditar seus livros. Para se ter uma ideia das dimensões do Ano Jorge 

de Lima, das suas repercussões e dos seus resultados, basta registrar que Jorge de 

Lima foi o tema do samba-enredo da Mangueira no desfile de carnaval de 1975. A 

prefeitura de São Paulo, por sua vez, informou que o poeta passava a figurar a lista 

para denominação de uma biblioteca. A editora José Aguilar lançou, também em 75, 

e em convênio com o MEC/INL, as Poesias Completas de Jorge de Lima --e a 

preços populares. 

Outro fato importante: o interesse que a obra do poeta despertou em um grupo de 

professores norte-americanos. John M. Tolman, da Universidade do Novo México, 

em Albuquerque, veio ao Brasil em 77 com o objetivo de coletar informações para 

um ensaio já publicado na coleção Twaine World Authors. 

Dá para perceber que não haveria espaço suficiente para transcrever ou citar todos os 

desdobramentos de mais essa iniciativa da Catequese Poética. Ainda assim, é 

preciso lembrar que o centenário de Jorge de Lima, ocorrido em 1993, não teve a 

mesma repercussão, nem o mesmo sortilégio. Pouco se fez em favor de sua poesia 

ou de sua memória. E o pior de tudo: nós, da Catequese, que fomos responsáveis por 

seu ressurgimento, sequer fomos lembrados ou citados. Mas estamos com a 

consciência tranquila. Achamos já ter cumprido com o nosso dever. Diante do poeta. 

Diante da literatura. Diante dos editores e defronte de seus possíveis e impossíveis 

leitores.  

E embora ninguém se lembre disso--e talvez ninguém tenha nada a ver com isso-- 

gastamos dinheiro do nosso bolso, escrevemos dezenas de cartas (naquela época não 

havia e-mail), mendigamos junto à mídia, fizemos dezenas de releases e 

telefonemas, viajamos algumas vezes, ficamos angustiados e encabulados outras 

tantas. Mas tudo isso valeu a pena. A causa era nobre e o poeta-- um dos melhores 
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da nossa língua. Esperamos que, Jorge de Lima também possa abrir, para você, as 

portas da poesia que estão situadas tanto no tempo quanto na eternidade.
34

 

 Como escreveu Péricles Prade, essa “paixão" de leitor que Lindolf Bell tinha pela 

Invenção de Orfeu de Jorge de Lima não pode ser escamoteada. Com tudo que a Invenção de 

Orfeu tem de escrita anti-biográfica, podemos pensar, como fez Diego Cervelín, num 

despedaçamento do sentido a partir de uma impossibilidade de completude: 

Dessa maneira, caídos e lançados diante da impossibilidade de completar 

qualquer coisa com uma certeza absolutamente inabalável, os homens – esses 

inventores de deuses e Orfeus – permanecem dispostos e se dispõem, eles 

mesmos, às ruminações e às gagueiras, as quais, começando da corporalidade 

vivente, se desdobram e redobram em baba, em babelórios, em palavras 

esvaziadas de sentido unívoco, para, logo em seguida, incidirem sobre as 

matérias de onde emergiram com uma potência inquietante, ávida por aquele 

algo mais que escapa e, ao mêsmo tempo, fissura – insistentemente 

inapreensível e pungente. Daí, portanto, que essa Invenção de Orfeu ainda 

pudesse receber de Jorge de Lima outros nomes como “Biografia total e não” – 

isto é, “total” se conta com os poderes reconstituidores do chefe de laboratório, 

i.e., Deus, Cristo; “não [total]” se, mesmo sem querer, se depara com os 

desdobramentos das contingências mais terrenas. Eis, afinal, um experimentum 

linguae que, oscilando entre aquele desejo de reconstituição e desastre do 

despedaçamento, promove um pensamento da pobreza que ronda essa 

experiência do “simples” fato de que os homens, com deus ou sem ele, falem – 

quando, com um trocadilho não de todo impertinente, as línguas se transmitem 

de bocas em bocas tal qual acontecia com as vicissitudes de Orfeu sem Eurídice, 

com sua lira suspensa diante do sentido, dos sentidos despedaçados.
35

 

A partir do “desastre do despedaçamento dos sentidos” que aparece no grande poema 

de Jorge de Lima, é possível ler que, dentro desse poema, Lindolf Bell viu na Invenção a 

possibilidade do escrever para radicalmente ser anti-biográfico, isto é, que não é fácil ou não é 

dada a possibilidade de que os sentidos se “juntem”, se moldem numa unidade coesa.  

Talvez falar sobre a Invenção, e sobre o que haja dela no arquivo poético de Lindolf 

Bell, seja sempre o estabelecimento errôneo de uma leitura, uma fratura das próprias 

possibilidades de leitura. Podemos continuar nessa esteira e pensar que os “Corpoemas” não 

são a escrita da vida (bio-grafia), mas, numa reversão dessa operação, a própria vida e suas 

diversas complexidades enquanto escrita. Ou até mais além, que os “Corpoemas” são 

arquibiográficos
36

, o esquecimento ou arquivamento da própria escrita da vida. Ao nos 
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voltarmos às páginas que antecedem o poema, podemos ler os diversos títulos que tem a 

Invenção de Orfeu: 

Invenção de Orfeu ou 

Biografia Épica, 

Biografia Total e Não 

Uma Simples Descrição de Viagem 

Ou de Aventuras, 

Biografia com Sondagens; 

Relativo, Absoluto e Uno 

Mesmo o Maior Canto é 

Denominado - Biografia
37

 

 Esses são todos os títulos da Invenção de Orfeu. O sentido biográfico do grande 

poema talvez fique sombreado no primeiro título, mas aparece com força total em todos os 

outros, invocando as biografias e os cadernos de descrição de viagem. Seguindo a lógica dos 

títulos, a "invenção" de Orfeu é a invenção de uma biografia, invenção de uma “escrita da 

vida". Mas não a biografia de um ser, e sim uma "biografia relativa”, uma biografia do canto 

como peça biográfica, isto é, uma encenação.
38

  

 Uma biografia de todos nós? "Biografia épica”, portanto, trágica, que se estende de 

maneira narrativa, se a pensarmos ao lado dos grandes poemas épicos como a Ilíada, Odisséia 

ou a Eneida - mas que é ao mesmo tempo "total" e “não". Escrever a vida (biografia), ou 

"escrever vida”, é ser total e não ser total. Para Jorge de Lima, escrever a vida é escrever o 

lacunar. A lacuna toma o lugar do absoluto, pela própria necessidade do preenchimento. 

Biografar é, finalmente, fazer sondagem. 

 Estabelece-se, assim, essa relação: que a “invocação” (de Vila Rica) de Lindolf Bell 

está para a “invenção” (de Orfeu) de Jorge de Lima como os “Corpoemas” estão para o 

próprio olhar desse Orfeu sem Eurídice, isto é, um Orfeu dos sentidos despedaçados, da 

morte. Sem a Invenção de Orfeu de J. de Lima certamente não haveriam os “Corpoemas”: 

                                                                                                                                                         
constituição de uma instância e de um lugar de autoridade (o arconte, o arkheion, isto é, frequentemente o 

Estado e até mesmo um Estado patriárquico ou fratriárquico), tal seria a condição do arquivo. Isto não se efetua 

nunca através de um ato de anamnese intuitiva que ressuscitaria, viva, inocente ou neutra, a originalidade de um 

acontecimento. […] Não há arquivo sem o espaço instituído de um lugar de impressão. Externo, diretamente no 

suporte, atual ou virtual. Em que se transforma o arquivo quando ele se inscreve diretamente no próprio corpo? 

Por exemplo, segundo uma circuncisão, em sua letra ou em suas figuras?”. Não deve passar despercebida a 

proposição de leitura que Jacques Derrida faz nessa parte introdutória da sua palestra sobre o arquivamento da 

experiência. Talvez os “Corpoemas” possam ser pensados como mais um desses processos de arquivamento que 

são escritos no próprio corpo. Nessa perspectiva, as camisetas com poemas são um enorme processo de 

arquivamento e arqueologia da poesia, aonde o objeto que é arquivado se imprime não num livro, mas num 

corpo. 
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pode ser que a Invenção de Orfeu seja a origem
39

 ou emergência dos “Corpoemas” de Lindolf 

Bell. 

 L. Bell reivindica para si não só uma "invenção", como a de Orfeu de Jorge de Lima, 

mas uma Incorporação dos poemas ao cotidiano. O poeta “invoca” uma Vila Rica - já antiga 

e nostálgica - para trazê-la próxima de si. Toda a história do barroco, seu emaranhado 

labiríntico de formas, é também contemporânea: a cinza da vila barroca permanence no 

presente. A arquiforma
40

 dos “Corpoemas” são a Invenção de Orfeu assim como a vila 

barroca é coisa “sem-fim”, que se desdobra infinitamente no tempo. 

 Os ouros dispendiosos e destrutivos de Lindolf Bell encontram um eco em muitos dos 

poemas de Invenção de Orfeu. No poema “20” do “Canto II: Subsolo e Supersolo”, lemos 

algo escrito numa voz que parece vir de tempo nenhum, uma voz dessa superfície especular 

eterna e finita: 

20 

 

É a bela natureza com seus ouros, 

relembranças incertas, noviciados, 

fagotes bifurcados e barrocos. 

Quereis pleonasmos, grandes beija-flores? 

Tereis de pré-memórias e pecados, 

Tereis dessas palavras mas não loucas. 

 

Mas contrassensos soltos vos são dados, 

filhos de ventanias, verdadeiros, 

idas e vindas, filhos de outros filhos. 

 

Só vejo referências e sigilos, 

que o mais é necessário esclarecer 

em meio aos sedimentos desse breu. 

 

E é preciso dar fomes a esses trigos, 

ensinar os casuais a acontecer, 

cantar de cantos como um novo Orfeu.
41
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Para Jorge de Lima é imperativo cantar o passado. Não só dizer, escrever, mas que o 

passado passe no corpo inteiro, como o canto ressoa na caixa ressonante que o corpo. O Orfeu 

reivindicado pelo poeta é o que já viu Eurídice sendo obliterada pelo seu olhar. O Orfeu dos 

sedimentos, póstumo, quase o Orfeu morto pelas mulheres que Dürer tão bem retratou
 

Figura 2 - Albrecht Dürer, A morte de Orfeu (1494) 
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[Figura 1]. O ato de “cantar" o passado faz com que o passado se transforme em outra coisa - 

matéria do canto e, portanto, da poesia.
42

 

 As "pré-memórias e pecados" do poema podem ser a beleza das jazidas dos minérios 

ricos da Vila, podem ser também os sons dos fagotes que se bifurcam e ornamentam essa 

música que ressoa no corpo todo, que ressoa nos fragmentos desse corpo, um corpo que é 

tanto o que se escreve quanto o corpo dos mineiras subterrâneos, ambos fragmentários. Se 

retornarmos ao poema sobre a "Invocação de Vila Rica”, pensaremos que o barroco são as 

pré-memórias e que esse Orfeu que é aqui pensado é o que teve início e fim, que morre 

linchado pelas mênades tomadas de puro sentimento da fúria, um Orfeu que tem uma morte 

que foge às lógicas da racionalidade. Um Orfeu patético.
43
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 SPINA, Segismundo. Na madrugada das formas poéticas. 2. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002, p. 117-119. 

Sobre a relação entre poesia e música, Segismundo Spina dedicou sua tese de doutorado que depois resultou no 

livro Na madrugada das formas poéticas. A título de introdução na problemática, cito o trecho: “Jules 

Combarieu não foi irreverente para com a Poesia quando a denominou, certa vez, a “irmã menor da música”. A 

anterioridade desta com relação àquela, e mesmo a sua superioridade, são dois fatos incontestáveis. Destas duas 

vantagens de que goza a música em relação à poesia, no seu estágio ancilar, apenas nos interessa o exame da 

superioridade da melodia sobre a letra do canto. A magia musical do verso, entre os românicos, foi objeto de 

aspiração, a ponto de proclamarem alguns o desprezo à inteligência do poema e consagrar a música do verso 

como o princípio dominador da poesia. Foi Schiller quem disse tantas e tantas vezes: “Em princípio minha alma 

se impregna de uma espécie de disposição musical; a ideia poética não vem senão depois”. Ou ainda: “Quando 

me ponho a escrever uma poesia, o que vejo com mais frequência diante de mim é o elemento musical do 

poema, e não conceito claro do tema, sobre o qual frequentemente não estou de acordo comigo mesmo”. E o que 

é a poesia simbolista, senão o primado da música do verso sobre os demais valores da poesia?  

Em todos os tempos, desde que a música restabeleceu sua associação com a poesia, esta sempre ficou em 

posição de desvantagem. O poder da música é tanto maior do que o espírito da letra, que o próprio Santo 

Agostinho declarava: “Quando acontece de me sentir comovido mais pelo canto do que pelo conteúdo das 

palavras cantadas, acuso-me de um grande pecado, e então preferirei não ouvir o chantre”. A beleza da voz, que 

também obscurece o fundo poético, era desprezada pelos doutores da Igreja durante os primeiros alvores do 

Cristianismo: “O servidor de Cristo deve cantar de tal maneira que agradem as palavras e não a voz”, dizia São 

Jerônimo. Os melismas da salmodia da Igreja cristã, os “júbilos aleluiáticos” de que fala Santo Agostinho, não 

são mais do que o triunfo da voz, da melodia vocal sobre o texto do hino. “Aquele que jubila – escreve Santo 

Agostinho – não pronuncia as palavras; é a voz de uma alma cheia de satisfação a exprimir tanto quanto possível 

seus sentimentos, embora não lhe compreenda o sentido”. E foi justamente em virtude desse obscurecimento da 

letra do salmo, e o consequente prestígio das vocalizações, segundo pensamos, que se verificou o aparecimento 

dos tropos e das sequências, inovação poética que triunfou nos séculos IX, X e XI. 

Quem analisa o canto dos povos primitivos verá que entre muitos grupos a expressão verbal de suas toadas não 

passa de um mero acessório da melodia, pois é esta que lhe vai proporcionar ao ouvido o deleite desejado. O 

mesmo se verifica entre os negros superiores, os hotentotes, por exemplo, onde a importância reside na toada, 

não nas palavras. É curioso lembrar aqui o testemunho do missionário Moffat, que viveu entre os negros: os 

cafres não queriam aprender o alfabeto, senão cantado em coro. “Oh! – diziam eles ao padre – ensina-nos o ABC 

com a música”. 
43

 WARBURG, Aby. Dürer e a Antiguidade italiana. In: WARBURG, Aby. Histórias de fantasma para gente 

grande. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 87-97. Organização de Leopoldo Waizbort e Tradução de 

Lenin Bicudo Bárbara. Neste artigo, Aby Warburg observa que a gravura de Dürer é um ponto de entrada para se 

estudar a “corrente patética” que nos leva à influência da Antiguidade. O movimento das mênades, tomadas pelo 

frenesi dionisíaco, é visto em ânforas gregas, em Hércule e Caco de Antonio Pollaiuolo (c. 1494), numa gravura 

renascentista que ilustra as Metamorfoses de Ovídio (1497), em Orfeu e Eurídice, de Jacopo del Sellaio (c. 1494) 

e muitas outras. No último capítulo desta monografia serão tratadas as questões do pathos e das emoções que as 

obras de arte suscitam. 
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 É a partir das “pré-memórias e pecados" que se escreve a memória e a pré-memória do 

passado barroco. Lindolf Bell inscreve os “Corpoemas” nas pré-memórias e pecados de quem 

os vê, nas pré-memórias do barroco, nas memórias do contemporâneo. 

 Na Invenção de Jorge de Lima, o pensamento de uma filosofia do corpo parece estar 

ligado ao pensar a própria vida, ou às próprias vidas que se despedaçam na lira quebradiça de 

Orfeu. Ergue-se um pensamento de “toda a vida”, como uma grande biografia, uma história 

de todos e de ninguém, para, em seguida, pensá-la como a negação de uma biografia. Pensar a 

biografia é despedaçar o sentido da “vida”, desse significante que se quebra e esvazia. Aí se 

explica sua fragmentação, inclusive a nível formal, pois ao lado de um soneto se coloca um 

poema de cinco páginas, que segue um poema em quadras e assim por diante. 

 No soneto “7” - do "Canto III: Poemas Relativos” - vemos (e ouvimos) todo o 

processo que Lindolf Bell pensou para os “Corpoemas”. Desde a fragmentação do olhar; a 

fragmentação do que/quem é olhado; do poema que se desmancha no ar; da escritura que faz 

parte da paisagem diária. Quase um “meta-corpoema”: 

7 

 

Alegria achareis neste meu poema 

como poema ilícito, como um 

corpo casual ou vão, como a memória 

dura e acídula, como um homem se 

 

conhece respirando, ou como quando 

se entristece sem causa ou se doendo, 

ou se levantando sempre ou comparando-se 

às dimensões das coisas relativas; 

 

ou como sente os membros de seu ser, 

trasmitidos e opacos, e os avós 

responsabilizando-se presentes. 

 

São alegrias rapidas. Lugares, 

reencontrados países, becos, passos 

sob as chuvas que não vos molharão.
44

 

 

Ao comentar o poema de Jorge de Lima, Murilo Mendes viu na Invenção de Orfeu a 

potência do afresco, do poema quase improvisad e enciclopédico, que, na sua trama textual, 

abriga também o poema não-enciclopédico. O Orfeu inventado, para Murilo Mendes, não é 

pessoa. É rio, poema-rio, coisa que corre, caudalosa. Torrente:
45
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 LIMA, Jorge de. Invenção de Orfeu. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p. 150. 
45

 CERVELIN, Diego. Uma poética do despedaçamento: uma invenção de Jorge de Lima. 2016. 270 f. Tese 

(Doutorado) - Programa de Pós-graduação em Literatura, Universidade Federal de Santa Catarina, Ilha de Santa 

Catarina, 2016, p. 163-164. Aqui também me valho do comentário na tese de Diego Cervelín, de que “Na 

desmesura das febres, das convulsões que se multiabrem, que se sucedem com sobrecargas e superposições 
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Pois é nesta mesma perspectiva que se coloca Jorge de Lima do conceber e executar 

este inigualável afresco que é Invenção de Orfeu. Bem, sei que estou aparentemente 

me contradizendo, ao escrever do livro que é poema-rio, monumento barroco, 

afresco e etc. Não importa. Certas contradições até esclarecem muitas vezes o ponto 

nuclear de uma tese. Por aí se terá uma ideia do poderoso conteúdo e complexidade 

do livro, que manifesta variadas influências da arquitetura, da pintura, da música, da 

mitologia, da teologia.
46

 

 Na esteira de Murilo Mendes, pensa-se que vestir o poema é travestir-se, ou seja, 

colocar sobre o corpo algo que é outra coisa e que torna o corpo noutra coisa. Seja vestir-se de 

herói ou de réu, vestir o poema é, por que não, tornar-se outra coisa. O poema também exibe a 

possibilidade de que falem várias pessoas e inúmeras vozes num poema, entre coisas e 

criaturas. Falar num poema é se-dissipar-se, e vestir um poema é dar espaço para que essas 

diversas vozes, dentro do poema, falem incorporadas ao corpo:  

4 

 

Se me vires inúmero, através 

Desse poema, entre as coisas e as criaturas, 

Como se eu próprio fosse o que outrém é 

Dissipado nas páginas impuras, 

 

Arrebatado pelo próprio poema, 

Possesso, surpreendido, fragmentado, 

Travestido de herói ou de réu, em 

Quase todos os versos degredados, 

 

Negarás meu irmão, a alma que vive 

Perdida na ansiedade de si mesma 

Sonhando a paz, querendo a paz; a paz 

                                                                                                                                                         
textuais, são os inúmeros encontros inesperados entre desejos e desastres, entre construções e destruições, entre 

monstruosidades e monumentos que dão corpo e textura às estrofes da Invenção de Orfeu. Mais, ainda: se elas 

dobram e desdobram a história mal-dormida de uma viagem, trazendo consigo o corte das aventuras pari passu 

com a montagem das desventuras do barão de manchas condecorado, do poeta que trabalha ao passo que deseja, 

sonha acordado para, em seguida, se angustiar, se embaralhar, se embaraçar como um legítimo engenheiro 

noturno – piranesiano e não necessariamente demiúrgico –, elas também indicam modos de repetir, recordar e, 

quem sabe, elaborar a persistência da desmesura na medida, do monstruoso no monumental. Para dizê-lo com 

outros termos, isso diz respeito à pervivência do mal-estar que, por um lado, capacita novamente o contato com a 

barbárie na cultura e, por outro, torna inescapáveis o fracasso e o efeito potencialmente negativo da tentativa que 

se volta para suprimir o furo, a fissura. Assim, se a sucessão sempre vertiginosa das faltas, das ausências se 

mostra e se inscreve enquanto se estratifica nas páginas da Invenção de Orfeu, vale reverter sobre sua 

textualidade, sua múltipla e variada contextura o adágio de José Bergamín: “el poeta no es poeta sólo cuando 

canta, sino cuando pierde el compás”. Aliás, se isso está bem longe de significar ou, quem sabe, de reiterar a 

apreensão demiúrgica da poeisis que eleva narcisicamente um poeta ao posto de senhor plenipotenciário da 

mensura, da norma – como se ele devesse ser unicamente portador do compasso ou da vara de condão vez e 

outra estéreis – ; por outro lado, também não se trata de exaltar nem de simplesmente detratar seu engenho, sua 

valentia. Trata-se, mais antes, da eventualidade em que um corpo falante possa retomar, através dos 

desmesurados arranjos dos cantos – das falas e das falhas da engenharia – uma maneira diversa de manejar o 

impossível, o menos de sentido, o sem-sentido e sua faceta reversiva enquanto fora-do-significado, a fim de 

reassumi-los e metamorfoseá-los em motivos de cantos outros – de falas, de falhas outras.” Em Invenção de 

Orfeu vemos um poeta que parece não ser mais dono do seu próprio texto, devido à sua corporalidade múltipla e 

esquiva, que se metamorfoseia a cada canto desarmonioso e/ou fora de um ritmo. Isto é, que a arritmia do seu 

canto é o que lhe dá potência para parecer estar sempre em metamorfose. 
46

 LIMA, Jorge de. Invenção de Orfeu. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p. 519-520. Crítica de Murilo Mendes 

originalmente publicada no suplemento “Letras e Artes” de A Manhã, Rio de Janeiro, 10 de junho de 1952. 
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[...]
47

 

 A ação de "inventar" um Orfeu é a de inventar algo para se vestir por cima de um 

corpo. Se nascemos de mortos, é razoável pensar que o nosso próprio corpo, dentro do poema, 

é o corpo de um morto. Não um morto que permanece calado numa cripta qualquer, mas um 

morto cuja voz está sempre retornando. Esse morto é o que veste a viva camisa sobre um 

corpo, que serve somente à potência de estar vivo em razão da “viva camisa” que se veste: 

10 

 

Nasci de mortos, ontem ou hoje, 

viva camisa sobre esse corpo 

 subserviente. 

 

[...] 

 

Monte vazio, través e em torno; 

será meu ser? Já não me lembro 

 Onde o encontrei.
48

 

 

* 

* * 

 Em 1953, portanto um ano depois de ser lançada a Invenção de Orfeu de Jorge de 

Lima, o compositor de música eletroacústica Pierre Henry compôs Le voile d’Orphée
49

. O 

Véu de Orfeu foi o primeiro exemplo de “Música concreta”
50

 sinfônica. A obra é composta de 

fontes não usuais de sons utilizados na música de concerto, como trens, latidos de cães, passos 

etc., no lugar de uma instrumentação usual.  

 Após serem compilados, esses sons foram eletronicamente manipulados de novas 

maneiras, através de procedimentos de montagem, espacialização sonora e muitas outras 

formas. Essa obra é uma espécie de suplemento da ópera eletro-acústica Orphée 53, composta 

em parceria com Pierre Schaeffer, fundador do movimento da “Música concreta”.
51
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 LIMA, Jorge de. Invenção de Orfeu. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p. 101. 
48

 Ibid, p. 107-109. 
49

 Link da composição: https://www.youtube.com/watch?v=k3NVZ1aGexI&t=297s. Funcionando no dia do 

acesso, em 13 de agosto de 2018. 
50

 Musique concrète. 
51

 Fonte: https://www.forcedexposure.com/Catalog/henry-pierre-le-voile-d-orph-e-lp/DOZ.403LP.html. Acesso 

em 14 de agosto de 2018. Do encarte do relançamento de Véu de Orfeu: "Véu de Orfeu, de 1953, de Pierre 

Henry, é o primeiro exemplo de música concreta sinfônica. São utilizadas fontes não tradicionais de materiais 

sonoros e sons “reais" como o som de trens, latidos de cães, passos e etc. que foram depois manipulados 

eletronicamente em diversas e novas maneiras. A obra foi concebida originalmente para fazer parte da ópera 

Orfeu 53, escrita pelo fundador [da música concreta] Pierre Schaeffer para o Donaueschingen Festival. Mesmo 

com os imensos avanços feitos no campo da música eletrônica nos últimos 50 anos, esse experimento inicial 

ainda mantém sua importância original. A peça usa "sons concretos” da mesma maneira que uma orquestração 

tradicional se utiliza de instrumentos individuais. Além de duas versões de Véu de Orfeu (a versão original com 

27 minutos de duração e a segunda reduzida para 15 minutos usada no balé Orfeu (1958) de Maurice Bejart-

 

https://www.youtube.com/watch?v=k3NVZ1aGexI&t=297s
https://www.forcedexposure.com/Catalog/henry-pierre-le-voile-d-orph-e-lp/DOZ.403LP.html
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 Alguns anos depois, Cy Twombly fez uma pintura com o mesmo nome: Veil of 

Orpheus (1968). Podemos ler no catálogo de uma exposição recente que conteve essa 

pintura
52

, que 

[…] O mito de Orfeu também inspirou o compositor francês Pierre Henry a compôr 

Véu de Orfeu, uma composição de 1953 de música concreta. Na sua gravação, 

Henry colocou o som de tecido rasgando para marcar o momento em que Orfeu 

perde Eurídice pela segunda vez. O som do rasgamento do tecido, simbolizando o 

arrendamento [the rent] entre vida e morte, foi transformado por Twombly numa 

pintura de proporções épicas, com o mesmo título.  

[…]
53

 

   

  

 Nos traços, marcas caligráficas, pontos, riscados, arranhados nas obras de Cy 

Twombly, Roland Barthes encontrou uma pintura potente pois é um deslocamento do próprio 

corpo: 

O traço - todo traço inscrito na folha - desmente o corpo importante, o corpo de 

carne, o corpo de humores; o traço não nos leva à pele nem às mucosas; o que diz o 

traço é o corpo que arranha, que roça (podemos até dizer: que faz cócegas); pelo 

traço, a arte desloca-se; seu centro já não é o objeto do desejo (o belo corpo 

imobilizado no mármore), mas o sujeito desse desejo: o traço, por leve ou incerto 

que seja, remete sempre a uma força, a uma direção; é um energon, um trabalho, que 

                                                                                                                                                         
Pierre Henry), estão contidas outras duas peças mais curtas - Entidade e Espiral - que evocam uma busca intensa 

pelo sentido, algo normalmente associado ao trabalho de Henry.” Tradução minha. 
52

 Fonte: TWOMBLY, Cy. Veil of Orpheus. 1968. Disponível em: <https://www.gagosian.com/exhibitions/cy-

twombly--december-01-2016>. Acesso em: 09 out. 2018. A exposição com a tela Veil or Orpheus (1968) foi 

feita na galeria Gagosian em Paris de 1 de dezembro de 2016 a 22 de abril de 2017. 
53

 Ibidem, tradução minha. 

Figura 3 - Cy Twombly, Veil of Orpheus (1968) 
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oferece à leitura o que ficou de sua pulsão, de seu resgate. O trabalho é uma ação 

visível.
54

   

 A obra de Cy Twombly, para Roland Barthes, se inscreve num locus de afirmação do 

próprio corpo do artista. A pintura de Cy Twombly é o que pode um corpo. O corpo do 

sujeito, que, no final, é representado pelo traço na tela, ou talvez nem isso. Talvez seja a 

incerteza do próprio traço enquanto objeto do desenho que represente o corpo? (Que o corpo 

seja uma tentative de ser pintado na tela?) Se a pintura de Cy Twombly é a incerteza de um 

corpo e do que ele pode, o Véu de Orfeu também o é, pois ao “velar” o corpo, perde-se a 

noção clara de sua forma corporal. 

 Ao descrever a pintura de Twombly como um energon [gr. ἐνέργεια + -ον], Roland 

Barthes diz que sua obra é como um "trabalho com força/energia” [energon] do trabalho do 

artista, ou seja, que a obra é, em primeiro lugar, o trabalho do artista sendo representado 

enquanto um trabalho do corpo, e somente depois é o que vemos como “obras acabadas”. 

Portanto, iguala as obras de Cy Twombly a fragmentos de fragmentos, à obras de obras. O 

que chega para o espectador de sua obra é a leitura do que ficou de sua “pulsão”, ou seja, o 

próprio trabalho e corpo do artista. 

 É possível ver a sua obra como processo, sempre aberta e nunca acabada, mas talvez 

seja mais produtivo, para o que aqui se pensa como o “corpo” dos “Corpoemas”, se a 

pensássemos como aparecimento da “ação” [energon] de se fazer a obra. Nos seus quadros 

vemos as ações de marcar e arranhar como esse “trabalho do artista”, trabalhos que fazem 

com que o corpo apareça nas suas obras, e não com que o corpo seja apagado ou escamoteado 

como no Orfeu que se cobre com véus. O que se faz é um processo de infinitos processos: 

arranhar, rabiscar, soletrar (pois muitas de suas pinturas tem inscrições que lembram a letra 

infantil), montar (como podemos ver nas suas esculturas)
55

 e assim vai. 

 Retornemos à composição de Pierre Henry. O primeiro som que se ouve na peça de 

música concreta Le voilé d'Orphée é o som de tecido sendo rasgado. Como deixar de pensar 

no tecido de que são feitos os “Corpoemas”? O som de tecido rasgando é o de Orfeu quando 

se volta para Eurídice, e, na tentativa de segurá-la, de mantê-la fincada no mundo físico, rasga 

o véu que a encobre. Para lembrar do que Roland Barthes disse sobre a obra de Cy Twombly, 

a energia [energon] do corpo de Orfeu ao tentar segurar Eurídice falha, mas não totalmente, 
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 BARTHES, Roland. Cy Twombly ou Non Multa Sed Multum. In: O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1990, p. 154. 
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 Sobre o comentário de Giorgio Agamben sobre uma escultura de Cy Twombly, “Sem título” de 1984, Cf. 

SOPRO: Panfleto político-cultural. Florianópolis: Cultura e Barbárie, v. 95, set. 2013. Disponível em: 

<http://www.culturaebarbarie.org/sopro/n95.html#.W6uCTqPOo3g>. Acesso em: 26 set. 2018. 
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pois consegue manter o tecido no mundo físico. A energia [energon] dos “Corpoemas" tem 

essa possibilidade: de se rasgar (figurativamente) ao olhar e (materialmente) ao toque do seu 

espectador. Rasga-se o manto, mas a sua materialidade permanece nas mãos de Orfeu, 

permanece nas mãos de quem os olha. 

 Na composição musical, após o som do tecido sendo rasgado ouve-se sons de passos, 

e, após os passos, o som de um órgão de tubos. O órgão mimetiza um hino fúnebre, muito 

lento, que logo se dissipa. E, tanto para Pierre como para Cy Twombly, o que fica velado após 

o fúnebre enterro de Eurídice é o próprio Orfeu.
56

 Tendo em mãos o tecido da desaparecida 

ninfa, o cantor-poeta toma o véu para si.  

Na pintura de Orfeu velado, vemos apenas os traços caligráficos de um 

desaparecimento, ou, para lembrar do que Diego Cervelín diz sobre o Orfeu, vemos o 

desmembramento dos sentidos, a harpa destroçada. Assim, podemos inferir que o 

desaparecimento de Eurídice é, também, o desaparecimento de Orfeu. 

 Maurice Blanchot, ao pensar o espaço literário, vê que a possibilidade da literatura 

está totalmente voltada ao olhar de Orfeu:
57

 

[...] 

O mito grego diz: só se pode fazer obra se a experiência desmedida da profundidade 

- experiência que os gregos reconhecem necessária à obra, experiência em que a 

obra é à prova de sua incomensurabilidade - não for prosseguida por ela mesma. 

[...] 

[...], Orfeu nunca deixou de estar voltado para Eurídice: ele viu-a invisível, tocou-

lhe intata, em sua ausência de sombra, nessa presença velada que não dissimulava a 

sua ausência, que era a presença de sua ausência infinita.
58

 

 O véu que Orfeu toma para si é o que resta de Eurídice, o que ainda havia de material 

de/em Eurídice. Quando o cantor-poeta desce em busca da amada morta, encontra somente 

um tecido: um ser em que não é possível tocar, ser feito somente de linguagem imaterial - ser 
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 Disponível em: <https://www.gagosian.com/exhibitions/cy-twombly--december-01-2016>. Acesso em 14 ago. 

2018. Sobre isso, Mary Jacobus é citada no catálogo da exposição: “Rilke escreveu sobre os artistas como sendo 

conexões entre passado, presente e futuro. Em gestos urgentes, Twombly foi capaz de evocar séculos de registro 

histórico e empreendimento artístico. Em Véu de Orfeu (1968), ele fez traços de giz de cera por cima de painéis 

de tela pintada, criando o que ele chamou de uma “linha do tempo sem tempo”. Na pintura Orfeu (1979), ele 

inscreveu o nome Orfeu com as letras do alfabeto cirílico, fazendo uma alusão ao seu eventual 

desmembramento. Na sua leitura do mito Ocidental, Twombly traça um “movimento de duas mãos: infinidade e 

esquecimento; destruição e transcendência; subida e descida.” Tradução minha. 
57

 BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 2011. Tradução de Álvaro Cabral, p. 7. 

Antes do primeiro ensaio, M. Blanchot faz o aviso ao leitor, de que o centro desse livro, talvez até o de toda a 

literatura, seja o do olhar de Orfeu: “Um livro, mesmo fragmentário, possui um centro que o atrai: centro esse 

que não é fixo mas se desloca pela pressão do livro e pelas circunstâncias de sua composição. Centro fixo 

também, que se desloca, é verdade, sem deixar de ser o mesmo e tornando-se sempre mais central, mais esquivo, 

mais incerto, e mais imperioso. Aquele que escreve o livro, escreve-o por desejo, por ignorância desse centro. O 

sentimento de o ter tocado pode nada mais ser do que a ilusão de o ter atingido; quando se trata de um livro de 

esclarecimentos, há uma espécie de lealdade metódica a declarar na direção daquele ponto para o qual parece 

que o livro se dirige: aqui, na direção das páginas intituladas O olhar de Orfeu." Grifos do autor. 
58

 Ibid, p. 186-188. 
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que é, no final das contas, sem um corpo. Cujo único semblante de corpo é o véu esvoaçante. 

Blanchot aqui opera com um Orfeu obscuro: Eurídice é o máximo que a arte (A Arte, em sua 

alegorização que a torna inalcançável) pode atingir - pois a ninfa é o desejo da morte, da total 

desaparição do próprio poeta. Orfeu está sempre voltado para a amada, essa que tem o nome 

de Arte, de Música. Sempre voltado para a sombra, uma forma esvaziada de si. Sempre se 

encobrindo com os véus esvoaçantes do fracasso de sua obra. 

 Os “Corpoemas”, ao se parecem tanto com Orfeu e seu véu, são vestimentas feitas de 

sombras, formas esvaziadas de si. O poeta vira a face sempre para essas presenças veladas-e-

ausentes, e as camisetas simulam uma presença dessa ausência infinita da ninfa (A Arte) que 

está sempre sumindo. Mas como seria, então, escrever esse Orfeu de sombras? Podemos 

retornar ao Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, e ler que 

23 

 

[...] 

 

Orfeu e o estro mais forte 

Dentro da curta vida 

A taça toda fruída, 

Fronte que já não pensa 

Canção erma, suspensa 

Orfeu diante da morte. 

 

[...]
59

 

 Escrever um Orfeu, como no poema de Jorge de Lima e também para Blanchot, é 

colocar-se diante da noite. Na sua leitura dos Sonetos a Orfeu [Die Sonette an Orpheus 

(1923)] Maurice Blanchot vê, na figura do poeta-cantor exaltado por Rilke, uma ambiguidade 

fundamental. Enquanto o olhar de Orfeu serve à destruição de Eurídice, seu canto dissolve a 

substância e a realidade da morte em si. Orfeu não é como o Anjo de Rilke, em quem a 

transformação se consuma, que lhe ignora os riscos mas ignora também seu favor e sua 

significação. Orfeu é o ato das metamorfoses, do corpóreo e do incorpóreo, do corpo e do 

fantasma, não o Orfeu que venceu a morte mas aquele que morre sempre, que é a exigência do 

desaparecimento de toda a futura obra (Arte), que desaparece na angústia desse 

desaparecimento, angústia que faz canto. O canto barroco que ressoa por todo o corpo nos 

fagotes bifurcados e na sua harpa destruída, a fala que é puro movimento de morte. Orfeu 

morre um pouco mais do que nós, se nós nos equiparamos a ele – ele que é o portador do 

saber antecipado de nossa morte, aquele que é a intimidade da dispersão e da ruptura.
60

 Os 

“Corpoemas" são também um pouco da morte, de sua infinita ruptura, antecipam-se em 
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 LIMA, Jorge de. Invenção de Orfeu. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p. 169-170. 
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 BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 2011. Tradução de Álvaro Cabral, p. 153. 
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relação à morte do corpo, adiantamentos do túmulo e do epitáfio. Os “Corpoemas” são o 

“Glória!” entoado no réquiem dos nossos corpos. 

 Maurice Blanchot vê a noite em Orfeu, seu obscurecimento entre aparição-

desaparecimento. Seu Orfeu é o da noite, do desaparecimento, do deslocamento e dos vazios. 

Pierre Henry relê o Orfeu mítico, o Orfeu do ato de fazer rasgos no tecido textual, do 

desaparecimento de qualquer significação. Cy Twombly vê no Orfeu de Pierre Henry uma 

potência para a pintura dos gestos de Orfeu enquanto esgarça o tecido - o tecido que é a 

própria linha temporal. O tecido sendo a matéria linguística que faz o véu de Eurídice. 

Concorrentemente, Jorge de Lima inventa seu Orfeu, um Orfeu aos pedaços, multi-forme. Um 

Orfeu que é uma “Biografia épica”. Uma ausência de biografia que, paradoxalmente, é, ainda 

assim, uma biografia. Lindolf Bell dá um passo além, não cria para si um Orfeu que olha o 

outro, mas traz Orfeu para dentro de si: Orf-Eu, Orf-Tu, Orf-Nós. Mas esse Orfeu, mutável e 

despedaçado, é um pouco da desaparição de Eurídice, Eu-Rídice, Tu-Rídice, Nós-Rídice. Não 

ora um, ora outro, mas os dois ao mesmo tempo. 
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5. LIVRO DE FERRO, CORPO 

 
TW [Cy Twombly] foi comparado a Mallarmé. Mas, o que motivou essa 

aproximação, ou seja, uma espécie de estetismo superior que os uniria, não existe 

em TW nem em Mallarmé. Criticar a linguagem, como fez Mallarmé, implica uma 

intenção séria e perigosa - diferente do objetivo da estética. Mallarmé quis 

desconstruir a frase, veículo secular (para a França) da ideologia.  Lentamente, 

arrastando-se, se assim podemos dizer, TW desconstrói a escritura. Desconstruir não 

quer dizer: tornar irreconhecível; nos textos de Mallarmé a língua francesa é 

reconhecida, funciona - em certos trechos, é verdade. Também nos grafismos de TW 

a escritura é reconhecida; chega a apresentar-se como escritura. As letras formadas, 

no entanto, já não fazem parte de nenhum código gráfico, assim como os grandes 

sintagmas de Mallarmé já não fazem parte de nenhum código retórico - nem do 

código da destruição.
61

 

 Roland Barthes faz com que Cy Twombly e Stéphane Mallarmé se encontrem na 

desconstrução da frase (da sintaxe, da língua). Escrever, atividade dos dois, tanto do poeta 

como do pintor que escreveu poemas em muitos dos seus quadros, é uma atividade colocada 

em cheque por ambos. Não que nos “Corpoemas" de Lindolf Bell seja possível afirmar que o 

que se verá nos poemas e nos corpos seja uma descontrução dos sentidos da línguas. Mas 

talvez Stéphane Mallarmé possa ser sim aproximado aos “Corpoemas”, se pensarmos em um 

de seus textos que compõem o volume Divagações [Divagations, 1897]. Atenta-se para o 

texto “Crise de Verso”, certamente um dos mais famosos, sendo influente desde a Poesia 

Concreta brasileira aos textos de Maurice Blanchot sobre o Espaço literário.
62

 

 O Verso em Crise de Mallarmé não é um texto de manifesto, nem um texto científico, 

mas parece estar mais alinhado com os poemas em prosa que compõem o volume. Isto é, que 

quanto à lógica de construção e montagem, não se pode afirmar que difira dos outros poemas 

compilados no livro. Antes de tudo, o espaço desse texto-poema é o de uma sugestão para 

com os métodos e modelos de se fazer poesia, uma espécie de revisão da teoria do verso de 

até então. O foco aqui é, num gesto de microscopia, somente em um dos parágrafos-estrofes 

dessa divagação sobre o Verso e sua Crise: 

Toda a novidade se instala, relativamente ao verso livre, não tal como o século XVII 

o atribui à fábula ou à ópera (não era mais um agenciamento, sem a estrofe, de 

metros diversos notórios), mas, nomeemo-lo como cabe, “poliformo”: e tenhamos 
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Fronteira, 1990. p. 146-147. Palavras entre colchetes são minhas. 
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 MALLARMÉ, Stéphane. Divagações. Florianópolis: Editora Ufsc, 2010. Tradução e Apresentação de 
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em vista a dissolução agora do número oficial, no que se quer, ao infinito, desde que 

um prazer aí se reitere. Ora uma eufonia fragmentada segundo o assentimento do 

leitor intuitivo, com uma ingênua e preciosa justeza - há pouco o Sr. Moréas; ou 

então um gesto, lânguido, de devaneio, sobressaltante, de paixão, que escande - o Sr. 

Vielé-Griffin; preliminarmente o Sr. Kahn com uma muito sábia notação do valor 

tonal das palavras. Não dou nomes, há outros típicos, aqueles dos Srs. Charles 

Morice, Verhaeren, Dujardin, Mockel e todos, senão como prova a meus dizeres; a 

fim de que as pessoas se reportem às publicações.
63

 

 O verso livre
64

 não é então o verso de tamanho irregular, a esse se dá o nome de 

"verso polimorfo”, como os versos utilizados nas óperas, com diversos metros e tônicas. O 

verso livre é Livre em amplos aspectos semânticos do vocábulo. O verso é Livre em sua 

tipografia, em seu aspecto semântico, em seu tamanho (polimorfo, metrificado, ou ambos), 

como no seu poema constelar “Um lance de dados” [Un coup de dés].
65

 É Livre também sobre 

que se quer dizer no poema: qualquer coisa é material para o poema e nada precisa ser 

material do/no poema. Mas, mais importante para os “Corpoemas”, o poema, enquanto 

matéria, pode estar em qualquer superfície: o livro, o leque, o seixo, a camiseta. O verso Livre 

é a libertação da relação do poema com o livro. 

 Num dos seus poemas, Mallarmé acena para essa libertação do poema em relação ao 

livro: 
Prose       

(pour des Esseintes)     

 

Hyperbole! de ma mémoire    

Triomphalement ne sais-tu    

Te lever, aujourd’hui grimoire   

Dans un livre de fer vêtu:    

 

Car j’installe, par la science,    

L’hymne des coeurs spirituels    

En l’oeuvre de ma patience    
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Atlas, herbiers et rituels.    

 

Nous premonions notre visage   

(Nous fûmes deux; je le maintiens)   

Sur maints charmes de paysage,   

O soeur, y comparant les tiens.   

 

L’ère d’autorité se trouble    

Lorsque, sans nul motif, on dit   

De ce midi que notre double    

Inconscience approfondit    

 

Que, sol des cent iris, son site,   

Ils savent s’il a bien été     

Ne porte pas de nom que cite    

L’or de la trompette d’Été.      

[...]
66

       

 

 A esse poema o comentário de Augusto de Campos é bem-vindo:  

“Prose” (Prosa) veio a ser impresso na Revue Independente em 1885. Dedicado a 

um ente fictício, Des Esseintes - personagem central do romancene À Rebours 

(1884) de Huysmans, reencarnação do Usher de Poe e protótipo da saturação 

intelectual - este poema é talvez o mais impenetrável dos textos de Mallarmé e 

também uma exposição críptica de sua arte poética. A “hipérbole” da abertura 

constituiria uma invocação à poesia, que já não se consegue erguer da imaginação, 

aprisionada em “livro de ferro”.
67

  

 Além da libertação do poema quanto ao seu possível imaginário, gostaria de pensar 

que o poema também é libertado do seu suporte, o grimório/livro de ferro. Em "Prose" estão 

todos os grandes temas de Mallarmé, desde o livro (O Livro), representado pelo livro de ferro; 

as flores que representam a luta do poeta com a palavra poética (as írises, as palmas); a poesia 

com seu aspecto litúrgico de hino (“L’hymne des coeurs spirituels”). Logo, esse é um dos 

poemas-chave para a leitura de seu projeto poético. E é nele aonde estão também os 

“Corpoemas” que, ao serem colocados num corpo, saltam do grimório/livro de ferro em que a 

palavra pousa fechada e inerte. Agora, estando Livre, não mais como “palavra mágica e 

hermética" fechada em si e no seu jogo etimológico, mas sim como palavra aberta e vestida, 

integrada à paisagem diária. 

 Stéphane Mallarmé compôs muitos poemas de circunstância, e não somente em papel, 

como nos papéis de carta ou de ovos de páscoa, mas também em diversos objetos. Para 

exemplificar essa potência do verso que se desloca por diferentes superfícies, dá-se atenção ao 
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leilão recente feito pela casa de leilões Sotheby’s. Em 15 de outubro de 2015, às 10:30 da 

manhã em Paris, foram leiloados diversos itens da biblioteca de S. Mallarmé. 

 Um desses objetos foi um seixo
68

 em que, sob sua superfície, o poeta compôs um 

dístico. “Tant mieux si la mer affane / la parfaite bonne femme” com a assinatura “SM”. 

Aparentemente o leilão foi um sucesso, do preço estimado entre 5,000 a 8,000 euros, a casa 

de leilão arrematou 77,400 euros. O seixo tem as dimensões de 62 x 93 x 24mm.  

  

Os poemas em seixos (são conhecidos um total de 21 seixos com dísticos), e em 

outros objetos (papéis de ovos de páscoa, envelopes de cartas etc.), são curiosos pois neles 

não está presente a Brancura da folha de papel, tão falada por Mallarmé em diversos poemas 

e cartas. No entanto, o seixo veio, provavelmente, da própria brancura do rio, onde o poeta 

navegava com seu barco à vela num dia de férias.
69

 A brancura do seixo é a brancura da vela 

do barco, e a escritura do dístico foi um improviso como se o próprio mar tivesse escrito um 
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poema de circunstância. Curiosamente, num dos poemas de Lindolf Bell, também lidando 

com o poema que se escreve em outra materialidade, há algo de resposta à obra de Mallarmé - 

desde os poemas em leques (como nos poemas em leques, os "Les Éventails a Mademoiselle e 

a Madame Mallarmé”) ao “Um jogo de dados”: 

Iconografia de um quadro 

   A Sérgio Martinolli - 1985 

 

O que fazem 

estas frágeis flores, delicadas aves da solidão? 

Estes adolescentes, deuses dúbios 

de um poema não escrito, 

o que farão?  

 

Buscam o tempo sutil 

onde sim é não. 

Quando tudo acontece em silêncio. 

Ou quase. 

E nada se passa em vão. 

 

Aquiescências, ressonâncias, ausências. 

Libélula lilás. 

Esfinge, rostos? 

Novembros, agostos? 

Borboleta silenciosa aqui subjaz. 

 

[...] 

 

Cavalo alado 

que faz parte do bandolim. 

Que faz parte da caravela 

no mar aéreo 

entre lembranças de um jardim. 

Que faz parte 

da metamorfose 

feita de tela, desenho, tinta 

e coração, esta eterna surpresa. 

 

Jogo de dados  

em tabuleiro de dúvidas, 

em leque fechado-aberto, 

desdobrado e incerto. 

 

Por que não? 

 

Ser ou não ser 

É mais que viver.
70

 

 Lindolf Bell não utilize da écfrase,
71

 descrição de um quadro feita literariamente, mas 

sim entrega, ou abre, potência(s) ao quadro de Sérgio Martinolli. Lindolf Bell não escreve um 
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poema em relação ao quadro, mas toma do quadro as figuras, enquanto materialidades, e as 

passa à escritura do poema: da imagem, vai à potência de abertura dos signos enquanto 

significantes (superficies), e os abre, fazendo desse quadro de S. Martinolli vários quadros, 

várias cenas, vários “jogos de dados” de possibilidades. 

 O jogo de dados, como é dito no poema, também é causador do desdobramento e da 

incerteza, certo que, como no poema de Mallarmé, também não abolirá o acaso. Mas há uma 

pergunta que fica, ressonante: “Por que não?” Essa é a pergunta do convite. Por que não ser? 

Por que ser? 

 Há nesse poema três grandes materialidades que atuam como metáforas para o poema:  

1) o quadro;  

2) o jogo de dados;  

3) o leque.  

 Três signos incertos. O quadro, de todos, talvez seja o mais fácil de ser escrito, tanto é 

que é de onde esse poema, por assim dizer, tenta se libertar ao fazer com que a linguagem 

reproduza outro quadro, um quadro que não é pintado com tinta, mas escrito com a língua 

enquanto grafemas e símbolos fonéticos. Ao invés de se prender à imagem estática de um 

quadro, o poema se faz enquanto procissão de imagens que subvertem a todo momento a 

visão - a visão que se tem de um quadro e o sentido da visão -, fazendo uma linguagem que 

está em movimento em contraponto ao quadro e suas figuras estáticas. 

 Mas a pergunta do “por que não?” é dedicada ao jogo de dados e ao leque, coisas da 

incerteza e da mutabilidade, isto é, do movimento. O leque nem se abre e nem se fecha, está 

para sempre fechado-aberto, em movimento, tanto quanto o jogo de dados está perpetuamente 

em um tabuleiro de dúvidas. E, como um brinde a essas incertezas, Lindolf Bell conclui, 

inscrevendo-incorporando o corpo no poema: “Ser ou não ser / É mais que viver.” Viver não é 

nem ser ou não ser, mas ser-e-não-ser, e a pergunta do “por que não viver?” não pode ser lida 

como um “por que não fazer parte”? É isso que podemos ler nos versos sobre as figuras que 

vão se entretecendo umas nas outras, criando uma “metamorfose feita de tela, desenho e 

tinta”: 

Cavalo alado 

que faz parte do bandolim. 

Que faz parte da caravela 

no mar aéreo 

entre lembranças de um jardim. 

Que faz parte 

da metamorfose 

feita de tela, desenho, tinta 
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e coração, esta eterna surpresa.
72

 

 O “mais que viver” do verso que finaliza o poema, pode ser lido como um “fazer 

parte”. Não como separações entre as diversas materialidades, como se uma delimitasse a 

outra, mas sim como uma, necessariamente, fazendo parte da outra num jogo de 

metamorfoses dotado de dinamicidade e movimento. De fato, o corpo está num “poema não 

escrito”, a pergunta “por que não?” encontra outra pergunta: “O que farão?” 

 O que fazer? Podemos começar a pensar essa resposta com a ação de “ver”, que está 

contida no verso “É mais que viver”. Lemos dentro do significante “viver” outros 

significantes, como “vi” e “ver”. E talvez, mais adiante ainda, esse “vi-ver”, ou seja, “ser”, 

seja “vir" e “ver”: vir e ver o poema, o quadro, “viver” o próprio poema e sua metamorfose 

dinâmica. Nessa lógica, o poema de Lindolf Bell tenta, com a linguagem, mimetizar o sentido 

da visão de quem está diante do quadro de Sérgio Martinolli. Viver o poema/ser o poema é 

vestir o poema e ver o poema, assim como o quadro. O poema - subscrito à lógica do Verso 

Livre - encontra suporte no corpo. Não no grimório de ferro, mas marcado no corpo, quase 

tatuagem. O suporte dos “Corpoemas” é, então, como a tela do quadro: o corpo tatuado com 

linguagem. 

 Se pensarmos a proposta de “ser" e “viver", o poema como sendo a proposta de vestí-

lo e vê-lo na paisagem diária, pode-se avançar à leitura do poema bipartido que foi publicado 

poucos anos depois do lançamento dos “Corpoemas” (1973). Este poema está publicado em 

As vivências elementares (1980): 

Das circunstâncias do poema 

 

I 

 

Não seja o poema 

um pendão dobrado 

na gaveta 

da palavra dobrada 

 

Não seja o poema    

o joelho dobrado 

nas circunstâncias 

Ou exercício de si mesmo 

em torre semântica 

nem a palavra quebrada    

antes do infinito 

 

Não seja o poema 

apenas a viagem 

ao redor 

do próprio corpo do poema   
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Nem o papel dobrado 

no silêncio do bolso 

 

Mas o exercício 

corpo a corpo do poeta 

entre uma dúvida e outra dúvida   

mas dentro do horizonte 

da certeza duvidada 

 

Não seja igualmente 

a inutil tragédia 

escrita (desfraldada)    

no inútil livro 

do banco da escola 

na boca do mundo 

 

Não seja o poema 

o perdão da humanidade    

nem o aconchego da morte 

Seja o poema 

nos bancos da praça 

e a vida 

passada a sujo     

 

Seja o poema a palavra subterrânea 

Florida debaixo de terra própria, 

jamais apropriada 

a terra que a vida amansou 

sem domar a vida    

 

Seja o poema 

a deflagração do homem 

Seja o poema 

o dobro da palavra poema 

e mais que o dobro    

para os que o consomem 

 

A palavra emaranhada 

na Teia de Tróia 

A palavra passada a ferro 

e dobrada de vinco diário    

e arrancada do armário do medo 

e da servidão 

 

Seja o poema 

o homem devorado pela luz 

E seja a sebe sutil do tempo   

onde encontrareis insetos e dúvidas 

E mistério nenhum mais transparente 

que a vida passada a limpo
73

 

 

 É curioso pensar que, na lógica aparente da composição deste poema, o poema é tudo 

que não é, como nos versos “Não seja o poema”, "Não seja igualmente”. Até o momento em 

que ele começa a ser, nos versos em que começam a aparecer as teses com a construção como 

                                                 
73

 BELL, Lindolf. As vivências elementares. 2. ed. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1995, p. 113-115. 



53 

 

 

“Seja o poema”. O paradoxo desse poema é que ele não é até o momento em que começa a 

ser, mesmo já sendo isso que ele vem a ser. O primeiro dos dois poemas mantém um ritmo 

quase de ladainha, em que praticamente todas as estrofes começam com uma tese/um 

comando: "seja o poema", "não seja o poema”, a feitiçaria do grimório de ferro. 

 Pensa-se que esse é um dos poemas que ainda apresentam ressonâncias dos 

"Corpoemas". Há ainda um pensamento do corpo em relação ao poema e vice-versa, seu 

encontro através de suas diferenças materiais e a linguagem que os faz unidos. Mas o poema, 

agora, não é mais a matéria de uma escritura fechada no livro, no grimório de ferro, livro 

hermético de feitiçaria, mas aberto à materialidade do corpo, do leque, do seixo, dos muros, 

dos sacos de pão, dos selos postais, etc.  

 Podemos ler que esse processo de pensar o corpo em relação ao poema aparece 

claramente na segunda parte desse poema: 

Das circunstâncias do poema  

 

II 

 

Os meus poemas suados 

sobre o corpo suado 

de meus conflitos 

 

Os poemas suados 

da luta com a palavra 

e do corpo e sua luta 

 

Os meus poemas suados 

sobre a pele suada do mundo
74

 

 O poema é pensado para ser colocado sobre um corpo, ou sobre vários corpos. 

Principalmente no sentido do tato, o sentido que dá conta de sentir o suor, excrescência que 

une, como uma cola, poema e corpo. Mais do que ver ou degustar o poema, com a língua no 

sal do suor, podemos tocá-lo como se toca um corpo.  

Corpo e poema estão tão unidos, e, paradoxalmente, separados, que o sentido da visão 

não pode contemplar totalmente essa relação entre ambos. O paradoxo é esse: esse poema 

talvez não tenha sido publicado num corpo, mas sim em livro. Mas, também, nada impede de 

ele ter sido publicado sobre os corpos, sobre “a pele suada do mundo”, seu grande quadro de 

superfície. Se a atividade de olhar só nos revela superfícies, os “Corpoemas" fogem à visão a 

partir do momento em que os sentidos que se requer são os do tato, da audição, do olfato e 

assim por diante. Os “Corpoemas" não podem lidar somente com um corpo como se, 

metonimicamente, o corpo fosse o sentido da visão. Os “Corpoemas" lidam com um corpo em 
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sua inteireza de sentidos. Literalmente com todos os corpos do mundo, em sua confusão de 

línguas e tempos, nomes e leis, territórios e gerações. 

 Ao fazer a opção pelo poema enquanto objeto tátil, Lindolf Bell, quase vinte anos 

antes, antevê as reflexões contemporâneas de Jean-Luc Nancy sobre o corpo. Em Corpus, o 

filósofo pensa o corpo na/da cultura Ocidental como um corpo tanto do Cristo (hoc est enim 

corpus meus) como o corpo do estrangeiro - que é o meu próprio corpo/o teu corpo/corpo do 

outro. Nessa reflexão, o corpo do Cristo e o corpo do Outro é o mesmo, é o corpo de todos 

nós, o corpo de toda a cultura Ocidental. Escrever, diante desse corpo, não necessariamente 

significa, mas torna esse locus da escrita, o próprio corpo, significante.  

 É possível que a escrita toque o corpo? J-L. Nancy nos diz que o importante é que 

tocar no corpo, ou tocar o corpo, enfim, que o toque (tocar, no infinitivo) é possível e 

acontece na escrita e durante a escrita. Não de maneira total, pois nunca se escreve o corpo 

todo, mas se escreve às bordas, assim como também se escreve um corpo às suas bordas. 

Podemos dizer que escrever um corpo é “comer pelas beiradas” dessa escrita. 

 Escrever o corpo é escrever o limite do corpo, a ponta do corpo, a extremidade da 

escrita enquanto urdidura de uma corporalidade. O corpo acontece no “incorpóreo” do 

sentido, ou seja, torna o “incorpóreo” tocante, ou faz do sentido um toque.
75

 Para o filósofo, o 

corpo é material (ferramenta) e matéria (sobre o que se escreve) marginal em relação à própria 

escrita de si. Não há o corpo per se no momento da escrita, e sim esse deslocamento que 

produz uma infinitude de deslocamentos às margens do corpo, uma produção de outro corpo 

em pedaços e de pedaços de outros corpos. 

 Pode-se entender, a partir do que é pensado por Lindolf Bell, que esse poema produz 

um “deixar ver” dessa razão, de que o corpo é a própria ontologia do corpo. Isto é, que não há 

nada por vir enquanto essência (verdade) do corpo, como se o próprio corpo não fosse já o seu 

essencial: a existência tem, por essência, ser sem nenhuma essência. O corpo que Lindolf Bell 

veste com seus "Corpoemas" é o próprio corpo do morto, pois, durante toda vida, o corpo é o 

corpo de um morto. Para Jean-Luc Nancy, não há "a" morte (entidade) e nem um "para" a 

morte (direção ou teleologia), a morte ex-iste em relação ao corpo. Não somos nem mortos e 

nem vivos, somos os dois ao mesmo tempo. Essa indecidibilidade entre vida e morte - espécie 

de zona cinzenta -, é que nos possibilita ser uma abertura, um “abrir-se” para tudo que pode 

um corpo, daí a razão da morte ser uma estranheza em paralelo ao corpo e suas potências.
76
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 O corpo na poesia de Lindolf Bell se estabelece como limite sem lugar nem no 

discurso e nem na matéria. Seu corpo não habita nem o espírito e nem seu próprio corpo; 

habita sim a zona limítrofe, em posição de fratura, intersecção, descontínuo e descontinuidade 

dos sentidos da própria matéria. Abertura de uma abertura, e de outra abertura, e de mais uma 

abertura, a grande “pele suada do mundo”.
77

 Isto é, que o “corpo” dos “Corpoemas” se 

comporta como essa abertura infinita e marginal dos corpos. 

 Aí que sempre se invoquem os fragmentos em toda a obra do poeta. O locus do 

fragmento, por excelência, é o corpo. A fragmentação da escrita, em seu próprio não-lugar (a-

topia), escrita por todo lado, é o que torna possível, segundo Jean-Luc Nancy, fazer uma 

“efracção (ruptura) de toda a linguagem onde a linguagem toca no sentido”.
78

 O corpo, 

através dessas relações de fratura; deriva; sutura; morte (…) é o próprio movimento das 

placas tectônicas imemoriais do sentido, placas que se movem sob a história. O corpo é lido, 

através dessa metáfora tectônica, como uma "arqui-tectônica" do sentido, uma origem dos 

seus sentidos.
79

 Que é o mesmo que afirmar que o corpo é uma origem, emergência, do 

próprio corpo. A tese de Jean-Luc Nancy sobre o corpo culmina no fato de  

Não há <o> corpo, não há <o> tocar, não há <a> res extensa. Há o facto de que há: 

criação do mundo, techné dos corpos, pesagem sem limites do sentido, corpus 

topográfico, geografia das ectopias multiplicadas - e não a u-topia. 

 Não há lugar fora dos lugares para o sentido. O sentido só está <ausente> 

estando aqui - hoc est enim -, e não algures ou em lado nenhum. A ausência-aqui, 

eis o corpo, a extensão de psique. Não há lugar antes da nascença, nem depois da 

morte. Não há antes/depois: o tempo é o espaçamento. O tempo é o surgir e o 

ausentar-se, a ida e vinda à presença - e não a geração, a transmissão, a perpetuação. 

Os <pais> e as <mães> são outros corpos, não o lugar de um Outro (como acontece 

na nevrose, que é apenas um acidente muito provisório, mesmo se necessário, da 

nossa história, uma dificuldade em entrar nesse tempo do mundo dos corpos). Não 

há lugar para um Outro dos lugares, nenhum buraco, nem origem, nem mistério falo-

medúsico. 

 Não há lugar para a Morte. Mas os lugares são corpos mortos: os seus 

espaços, os seus túmulos, as suas massas estendidas, e os nossos corpos indo e vindo 

entre eles, entre nós. 

 O intervalo entre os corpos não deixa nada em reserva, nada senão a 

extensão que é a própria res, a arealidade real segundo a qual acontece que os corpos 

estão entre si expostos. O intervalo entre os corpos é o seu ter-lugar em imagens. As 

imagens não são aparências, ainda menos fantasmas ou alucinações. São o modo 

como os corpos se oferecem entre si, são a vinda ao mundo, ao bordo, à glória do 

limite e do fulgor. Um corpo é uma imagem oferecida a outros corpos, todo um 

corpus de imagens lançadas de corpo em corpo, cores, sombras locais, fragmentos, 

grãos, aréolas, lúnulas, unhas, pêlos, tendões, crânios, costelas, pélvis, ventres, 

meatos, espumas, lágrimas, dentes, babas, fendas, blocos, línguas, suores, líquidos, 

veias, penas e alegrias, e eu, e tu.
80
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 Precisamente nessa união entre todas as coisas que compõem um corpo, inclusive 

“eu"e “tu" (categorias enunciativas) é que parece estar a relação dos “Corpoemas” com quem 

os vê. Seu espectador se emancipa de todas as coisas que não são “o corpo” para ver essa 

enorme fratura, essa, por assim dizer, borda de margens que pende dos “Corpoemas" com 

relação ao olhar. Mas não só com o olhar, e sim com o corpo todo, com O Corpo Todo do 

mundo, sua enorme “pele suada”, a qual se destinam esses poemas.  

Nessa esteira, podemos pensar que a poesia de Lindolf Bell é a poesia do próprio 

corpo do morto, um morto fragmentado e costurado. Cada poema da obra de Lindolf Bell é 

uma resposta ao pedaço desse corpo vivo-e-morto, resposta de uma ação de abertura máxima 

do próprio corpo, da ação marginal de tentar inscrever os poemas nos corpos. Um corpo que 

está pronto a “ser" e “acontecer" e “ver" e “cheirar” os poemas. 

 Mas o corpo não aceita facilmente os “Corpoemas”, o corpo não aceita ser escrito, 

como quando sangra e arde ao ser tatuado ou suturado, como quando sente a pulsão da agulha 

da vacina. Os “Corpoemas" são uma provocação ao corpo, ao corpo que pesa sobre outro 

corpo. Assim como um “Corpoema" pesa sobre um corpo,
81

 os “Corpoemas" são uma 

provocação ao corpo, aos corpora. 

 Entretanto, não se quer, nessa exposição sobre o corpo que aqui se fez, estabelecer 

fronteiras ou pares binários entre esses sentidos, como o “toque” versus o “olhar”, nem como 

entre o "suporte dos poemas no corpo" versus o "suporte no livro". Um não está numa relação 

de conquista ou confronto em relação ao outro, mas sim de livre circulação desimpedida. 

Quando se quer um, pode ser que o outro esteja logo à diante, ou ao lado, ou por detrás, à 

espera. 

É plausível pensar, também, que esse “corpo" dos “Corpoemas" seja provisório, e 

esteja aí como um suplemento desse corpo virtual que ainda está por chegar, o que é chamado 

por Lindolf Bell de "pele suada do mundo”. Que essa presença que se requer dos/nos 

"Corpoemas" de um corpo seja um atraso em relação ao jogo da presença e da ausência que se 

estabelece entre os “corpos suados” e a “pele suada do mundo”. Ou melhor, que sua presença 

é, ao mesmo tempo, prometida e recusada, já que está sempre por chegar, e talvez nunca por 

vir. Pois é assim que se faz a lógica do suplemento: ele aparece não para substituir, mas para 
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acrescentar a partir de sua condição de subalternidade, e assim tentar, e só tentar, substituir 

um signo por outro.
82

 

 

 

Figura 5 - Saco-de-pão-poema com versículos do Evangelho de Mateus 
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 Assim, é razoável pensar que o corpo seja um suplemento em relação ao poema. Pela 

ausência de um suporte adequado que leve o poema ao cotidiano, multiplicam-se 

infinitamente os suportes, como quando vi na visita que fiz ao arquivo do poeta os poemas 

impressos em sacos de pão, em cartão postal, em selos de carta, etc. Esse suplemento, que faz 

igualar o corpo aos outros infinitos suportes, deixa ver que, estruturalmente, a proposta da 

Incorporação dos poemas ao cotidiano revela um vazio em relação a algo que, 

estruturalmente, deveria estar ali.  

Esse é o lugar do suplemento, o de revelar a marca de um vazio, onde várias - por 

acaso infinitas - coisas podem ali habitar ou serem postas sob a mesma lógica de 

funcionamento.
83

 O corpo se relaciona com essas outras materialidades, como a do cartão 

postal, numa relação de mútua igualdade, quiçá, de total intercambialidade. Todas essas 

materialidades assumem o caráter de suplemento: são intermediários e os meios (mediação) 

dos poemas.
84

 Os corpos são suplementos dos “Corpoemas", assim como os cartões postais 

são suplementos do livro fechado. 

 Mas o que se quer produzir nessa relação de suplementaridade? Justamente o que ser 

quer dos “Corpoemas”, que propaguem o poema para o cotidiano das pessoas, que sejam, 

portanto, veículo dessa proposição, dessa Incorporação. E o que se quer dos “Corpos” dos 

“Corpoemas"? Isso, que sejam o suplemento, que sejam como a tela em branco que suporta 

uma pintura, que sejam a pele para vestir o verso.  
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6. PAISAGEM DIÁRIA 

 

Ao pensar a Incorporação dos poemas na paisagem diária, Lindof Bell não chegou a 

deixar por escrito uma definição ou conceituação do que seja, claramente, essa "paisagem 

diária". Contanto, escreveu no texto de lançamento dos "Corpoemas" a relação dos poemas 

com essa “paisagem diária”: "A fragmentação é característica de nossa civilização. As 

pessoas começarão a ler o poema impresso na roupa e, consequentemente, a ler o corpo 

alheio. O corpo torna-se, assim, parte integrante do poema, como este será parte integrante da 

paisagem diária".
85

  

Nesse rastro, podemos pensar que a condição da paisagem diária, assim como de toda 

a nossa civilização, é a da fragmentação. E a solução formal adotada pelo poeta para pensar e 

executar suas camisetas impressas com poemas se vale de uma lógica semelhante: já que a 

condição da civilização é a da fragmentação, assim devem ser os poemas que percorrem as 

ruas vestidos nos corpos.  

Já que, virtualmente, tudo está fragmentado, assim também é o olhar de quem passa e 

vê/captura os poemas impressos nas camisetas. Se operarmos com essa lógica fragmentária 

para a “paisagem diária”, é possível ler em um dos seus poemas uma espécie de teoria do 

“olhar” que passa e tenta capturar essa “paisagem diária”: 

Poema lírico-fotográfico de Blumenau 

 

CLIC. CLIC. Vou. Venho. Viajo dentro de ti. CLIC. 

Estou em ti, cidade-flor. CLIC. Meu olho fotográfico, 

ortográfico, hortográfico, minha paisagem 

verde, CLIC. Meu rio Itajaí-Açu, azul, açul, meus 

jardins amados que vejo, que vi, meu olho fotográfico, 

flor tográfico, minha paisagem verde 

como a esperança com que cresci. CLIC. Meu 

operário sem horário CLIC meu olho fotográfico, foto 

anárquico CLIC minha verde paisagem barriga-verde 

CLIC CLIC minha cidade Blumenau, Blumenua, 

Blumenave CLIC CLIC meu vale onde vou (no meu voo) 

venho (as mãos vazias, o coração cheio, é 

o que tenho) viajo (no barco parado em que me perco, 

ao mesmo tempo me acho) 

CLIC minha cidade lavada pelas chuvas de Deus 

CLIC CLIC pelo sol que vai e vem e começa tudo outra vez CLIC CLIC 

pelo olho fotográfico, gráfico, seráfico de minha máquina de fotografar, 

fotogravar, fotoficar 

CLIC minha máquina de vir, de ver, de viajar CLIC. 

Minha cidade blumenália CLIC 

minhas ruas varridas CLIC meus crepúsculos alvoradas CLIC meu olho 

fotográfico, cinematográfico CLIC minha avenida 

beira-rio-de-dentro de mim CLIC o coração na margem 
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de fora e dentro do rio CLIC minhas fábricas tecendo 

o tempo que me tece CLIC vou CLIC venho 

CLIC viajo CLIC dentro de ti viajo, Blumenau, Blumenalva, 

Blumenágua, Blumen Auriverde CLIC CLIC estou em ti, 

cidade-floraberta , estou em ti, cidadestrela CLIC 

estou em ti, estou em ti, estou em ti CLIC 

em ti CLIC em ti CLIC CLIC CLIC.
86

 

 Se for possível conceber nesse poema uma teoria do “olhar”, seria mais ou menos 

como um conceito em que seja possível ler a tensão entre os olhos “biológicos”, isto é, os 

órgãos que se localizam na face e fazem a captura e regulação da luz versus os olhos 

“mecânicos” que atuam por um mesmo princípio, porém dentro da câmera fotográfica.  

Mas talvez não seja tão simples assim, como num embate binário entre um e outro 

termo. O que aparentemente há nesse retrato, em que se encontram a lira arcaica e a moderna 

câmera fotográfica, é uma lógica de aceleração do processo de escrita causado pela 

velocidade da câmera, uma justaposição de itens lexicais que se agrupam devido ao sentido do 

"olho da câmera fotográfica", que recorta e monta a paisagem de Blumenau num único 

poema. Fazendo com que os CLICs da câmera antecipem a própria voz enunciativa do poema. 

Isto é, o que a voz enunciativa, logo no primeiro verso “CLIC. CLIC. Vou. Venho. Viajo 

dentro de ti. CLIC.”, é um som que tem pouco a ver com a poesia, com a lira, e muito mais a 

ver com o som do disparo de uma câmera fotográfica. Nota-se ainda que o sintagma “viajo 

dentro de ti” pode estar tanto ligado ao ato de viajar dentro da cidade de Blumenau, como ao 

de viajar através dos cortes visuais operados pela câmera fotográfica. Isto é, viajar nos 

fragmentos da “paisagem diária” da cidade fotografada. 

O staccato dos cliques da câmera é tanto parte da paisagem (visual), como o que se vê 

(escrito), ou seja, Blumenau, que vira “Blumenágua”, que vira “cidadestrela”, é um retrato-

em-movimento da própria linguagem enquanto um conjunto de cortes e cliques, que se usa 

para formar uma "paisagem diária" de Blumenau. O que se “retrata” ou “fotografa” nesse 

poema não é exatamente a cidade de Blumenau, uma cidade física e com todas as 

complexidades que envolvem um centro urbano, mas a própria linguagem que se movimenta 

diante da exigência de tentar representar uma cidade.  

A linguagem despotencializa o fenômeno da cidade, e o antídoto que o poeta vê para 

essa falha é a câmera fotográfica. Aí seus múltiplos cortes, sua montagem “fotoanárquica” de 

pedaços da cidade. Em outras palavras, os vários cliques que aparecem no poema fazem parte 
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de uma solução formal que tenta demonstrar exatamente onde está o momento em que há a 

cesura na linguagem em relação ao corte dos frames fotográficos. 

A relação entre a fotografia e sua legenda pode ser pensada, juntamente com Walter 

Benjamin, com seu texto sobre a fotografia. Lemos, já ao final do texto, que  

Mas o que nem Wiertz nem Baudelaire compreenderam, no seu tempo, são as 

injunções implícitas na autenticidade da fotografia. Nem sempre será possível 

contorná-las com uma reportagem, cujos clichês somente produzem o efeito de 

provocar no espectador associações linguísticas. A câmara se torna cada vez menor, 

cada vez mais apta a fixar imagens efêmeras e secretas, cujo efeito de choque 

paralisa o mecanismo associativo do espectador. Aqui deve intervir a legenda, 

introduzida pela fotografia para favorecer a literalização de todas as relações da vida 

e sem a qual qualquer construção fotográfica corre o risco de permanecer vaga e 

aproximativa. Não é por acaso que as fotos de Atget foram comparadas ao local de 

um crime. Mas existe em nossas cidades um só recanto que não seja o local de um 

crime? Não é cada passante um criminoso? Não deve o fotógrafo, sucessor dos 

áugures e arúspices, descobrir a culpa em suas imagens e denunciar o culpado? Já se 

disse que "o analfabeto do futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem não 

sabe fotografar". Mas um fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens não é 

pior que um analfabeto? Não se tornará a legenda a parte mais essencial da 

fotografia? Tais são as questões pelas quais a distância de noventa anos, que separa 

homens de hoje do daguerreótipo, se descarrega de suas tensões históricas. E à luz 

dessas centelhas que as primeiras fotografias, tão belas e inabordáveis, se destacam 

da escuridão que envolve os dias em que viveram nossos avós.
87

 

Ao que parece, o que o poeta não procurou fazer foi um “retrato autêntico” de 

Blumenau. De fato, parece que nem tentou fotografar como se fotografa com uma câmera. A 

tensão entre lira-e-câmera resulta num texto em que a velocidade da câmera é 

despotencializada pela lentidão da linguagem que se aglutina. O que resulta é uma 

legendagem infinita para as fotografias “anárquicas” de Blumenau, isto é, sem fim e sem 

começo, sem comando e sem nenhuma ordem. Paradoxalmente, os signos se multiplicarão 

infinitamente enquanto durar o rolo de filme fotográfico. 

O poema de Lindolf Bell desativa essa suposta visualidade que tem as câmeras de 

noticiário, as fotos jornalísticas, as fotografias forenses. É literalmente fotoanárquico. Talvez 

seja esse o maior conceito de que podemos tirar da tensão lira-e-câmera, isto é, poesia-e-

fotografia: mantendo para si a subjetividade da lira e o despedaçamento dos sentidos da 

câmara fotográfica. Também é isso o que Walter Benjamin parece fazer da sua "Pequena 

história da fotografia" [“Kleine Geschichte der Photographie” (1931)] um conjunto de blocos 

de textos que mimetizam o tamanho de uma fotografia doméstica, tal como ainda são 

impressas em laboratórios de revelação fotográfica.  

Será o texto de W. Benjamin um conjunto de fotografias sobre a própria história da 

fotografia? Se quisermos pensar a partir desse paradigma, fazer uma "história" [Geschichte] 
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de qualquer coisa já não é mais possível, apenas nos é dada a possibilidade de fazer pequenos 

retratos, pequenas montagens artificiais, pequenas histórias fotoanárquicas, do que seria uma 

história "total". Resta-nos poder fazer uma "pequena história" das coisas. Talvez os 

“Corpoemas” nos façam ficar como a figura enunciadora do poema de Lindolf Bell, numa 

pendência indecidível entre a lira e a câmera fotográfica, entre o caráter subjetivo da 

linguagem (que toma algo para dentro de si) e o caráter fragmentário da linguagem (que 

formula, através de partes, um “todo” que talvez nunca esteve presente).
88

 

Assim o poeta parece operar dentro dessa lógica da "pequena história". Sua Blumenau 

que é escrita-e-fotografada não é uma “única coisa”, manifestação linguística total da cidade, 

mas um conjunto de momentos (de CLICs) da sua lira-câmera. A tensão entre a lira (a 

poesia/o canto) e a fotografia (a imagem) é a de que nunca se pode "dizer" tudo, nunca a 

linguagem comunica tudo, assim como a história fragmentária, “pequena”, também não 

pretende. Como não se pode ver e nem mostrar tudo, a fotografia é sempre um fragmento, e 

assim é a linguagem quando tenta imitá-la. 

Seria esse poema como a "legenda" que Walter Benjamin achava que tomaria o lugar 

da fotografia? Se pensarmos que o poeta, ao escrever suas inúmeras “fotografias”, operou 

com um olho fotoanárquico em Blumenau, sim. Pois o processo de legendagem foi feito para 

um conjunto de fotografias que talvez nunca tenha existido. Sua fotografia fotoanárquica, 

sem arché (isto é, sem início e sem comando), é uma legenda para um jogo de montagem que 

não acaba.  Mas como seria uma paisagem através de um olho "foto anárquico"?  

Ao retornar ao seu arquivo poético, encontramos um poema que, em sua lógica 

interna, procura estabelecer uma conexão entre a linguagem e a paisagem. É o poema "IV" da 

sequência de poemas "Submersão", do livro A tarefa (1966): 
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89
 

O poema de Lindolf Bell pode ser tratado e lido como simples releitura de um 

"reportar-se à tradição".
90

 Não é essa a leitura que aqui se apresentará. No poema de Carlos 

Drummond de Andrade não há, presumivelmente, nenhuma tese sobre unir a paisagem à 

linguagem, como a que é apresentada no de Lindolf Bell. Nem o "anjo" que amaldiçoa um e 

outro é o mesmo. No poema "IV", é um anjo que "quebra", que desfaz uma noção das coisas, 

que age numa lógica irreal do sonho, e não que amaldiçoa, como no "Poema de sete faces". 
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O anjo de L. Bell é um que aparece em sonho para mostrar o mais abissal, o mais 

irreal do próprio cotidiano: o que seria exatamente a tentativa de colocar a "linguagem" por 

sobre a "paisagem". Diante dessas quebras de "simulacros" da vida cotidiana do habitante do 

"vale e vaso", do agricultor no seu minifúndio, o que se vê no próximo instante é todo um 

mundo: a linguagem e paisagem num só lugar. A colheita dos frutos é tida como a colheita do 

poema, e nessa paisagem, "tudo passa", como pode ser lido na última estrofe do último poema 

da sequência "Submersão": 

[...] 

Tudo passa 

e tudo canta. 

Talvez ouças todas as coisas 

e voltes o rosto 

Talvez tenhas medo 

e até mesmo uma história para contar 

como um livro fechado na estante.
91

 

Isto é, que a paisagem é tida também como um tipo de passagem em que os 

fragmentos se sobrepõem num jogo de montar e remontar. Ao invés do "livro fechado na 

estante", como é a vida de Carlos (que “quase não conversa”) no "Poema de sete faces", o que 

paira por sobre essa "Submersão" que Lindolf Bell nos propõe é o que está nos "Corpoemas".  

Sua construção fragmentária, e sua linguagem que paira e pende na paisagem, são as 

razões de se opôr à vida que "cabe ao livro fechado", pois está sempre de passagem. O 

agricultor se liberta do seu minifúndio e não habita mais "vaso e vale", o anjo estrábico morre 

em seu sonho premonitório. O poeta, nesse gesto em que são unidas paisagem e também 

passagem, acaba se tornando o próprio anjo estrábico do sonho. E assim o poema se liberta 

inclusive das margens da página, em algo numa sorte de “dança de liberdade” da própria 

linguagem que se fragmenta na paisagem. 

Num dos seus últimos livros, Iconographia (1993), Lindolf Bell revisitou e revisou 

poemas de quase 30 anos antes do livro A tarefa (1966). O poema que se chama “V”, da 

sequência de Poemas “Submersão”, foi revisado com o nome de “IV”, da sequência “A 

tarefa”: 

IV 

 

Anjo estrábico da realidade: 

da absurda jazida do deslumbramento 

quebra as lições do simulacro 

que o coração presume. 

 

Vaso 
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e vale habitarás. 

E águas da primavera 

e pedras-de-lascas do canto, 

o grito sem pasmo 

nem genialidade 

nem clarividências, 

e o fruto abissal degustarás. 

 

E como um sonho 

ao pé da cama 

aguardando a vez de sonhar, 

 

conhecerás a linguagem que reverbera 

e o toque-de-silêncio 

que pende 

e paira 

na paisagem (passagem).
92

 

 Nesse poema aparece mais claramente a relação de equivalência entre a paisagem e a 

passagem. Já que paisagem e passagem estão estritamente ligadas, quem sabe como um único 

lexema, pa(i)s(s)agem, seja viável pensar a “fragmentação característica da civilização”. Já 

que estão indissociadas, podem muito bem ser lidas como sempre tendo pertencido à lógica da 

montagem, isto é, da fotografia. Na hipótese da paissagem, a construção de um “olhar” sobre 

um determinado fenômeno sensível (empírico) é sempre uma passagem.  

O estado do fenômeno que são olhados, como a cidade de Blumenau de Lindolf Bell, 

são sempre passagem para outra coisa, para algo que vem a ser. Uma passagem para si e para 

outra coisa que também está em si, como nas dezenas de CLICs fotográficos da paisagem 

“lírico-fotográfica” de Lindolf Bell, cujo filme fotográfico contém todas as cenas, e cuja lira 

canta esses mesmos fragmentos. A linguagem que “reverbera” e “paira” na paissagem tem 

como trilha sonora o “toque-de-silêncio”, quer dizer, seu réquiem, seu fim. A escrita da 

paisagem-passagem é, paradoxalmente, a “quebra das lições do simulacro que o coração 

presume”. 
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7. FLUXO DA TINTA 

 

 Na visita que fiz ao arquivo no Museu Casa do Poeta Lindolf Bell, tive por primeira 

preocupação ver manuscritos e anotações feitos pelo poeta. Não por uma preocupação com a 

crítica que faz uma historicização genética (portanto, teleológica, historicista) de textos de 

literatura, mas por, primeiramente, uma vontade de ver e tocar os manuscritos, quase como se 

fossem o único contato possível com um morto, segundo, pela oportunidade de uma 

intimidade crítica que não é possível de ser estabelecida pelo objeto livro.  

Estive numa fronteira entre o público e o privado e tentei seguir um trilho minúsculo 

de migalhas, um caminho feito de marginálias, rasuras e apagamentos. Aparentemente, 

Lindolf Bell não fez questão de preservar nenhum manuscrito. De fato, não sei se ele fez 

algum manuscrito (feito a punho e caneta), o que pude encontrar foram apenas alguns 

datiloscritos com correções manuscritas. 

 Há algo latente em toda essa situação: é possível que a mídia, a máquina de escrever, 

influencie no processo composicional de um poema? Como quando é feito em papel ou num 

computador? É possível que a obra de arte esteja, entre muitos fatores, também limitada aos 

avanços tecnológicos de sua época? Pode uma datilógrafa, tanto a máquina quanto a pessoa 

que datilografa, influir na construção de poemas? Isto é, a materialidade da mídia pode ter 

algo a ver com a materialidade da coisa que está vindo a ser, seja a "coisa" o poema impresso 

em páginas, esculturas, painéis, camisetas? A pergunta que ecoou, corolário de todas as 

outras, por muito tempo nesse emaranhado foi: "E, na evolução da reprodutibilidade técnica 

dos anos de 1970, como fica a relação da escrita à mão com a escrita batida à máquina?” E, 

ainda contando com a intrusão de um terceiro elemento: “Como fica a reprodutibilidade 

técnica dos "Corpoemas" sendo que foram, posteriormente, produzidos industrialmente e não 

artesanalmente?”. 

Começa-se a resposta por um trecho retirado da única biografia publicada de Lindolf 

Bell até o momento da escrita desta monografia: 

De repente, um homem elegante, camisa discreta, se aproxima de Lygia. Ao lado 

dele uma mulher alta, castanha, longos cabelos sedosos. Wandér Weege, é industrial 

da Malwee de Jaraguá do Sul. O primeiro contato dele com o poeta foi na época das 

apresentações da Catequese. 

- Bell conseguia equilibrar os pensamentos diversos e as crises que cada um sofre. 

Compramos muitos quadros da galeria dele. 

A indústria Malwee foi responsável pela parte gráfica do que Bell batizou 

"Corpoemas", ou seja, camisetas estampadas com poesia. O lançamento foi no 

começo da década de 1990. Foram vendidos milhares de corpoemas pelo Brasil. 

Inclusive o então presidente da República Fernando Collor de Melo apareceu duas 

vezes numa rede nacional de televisão, vestindo dois corpoemas de Bell, num 

quadro que retratava o fim de semana do presidente. 
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No catálogo de vendas da Malwee houve registro de quem era o poeta, o que fazia, 

bem como o que transmita de energia ao cidadão. Weege afirma que mesmo após a 

morte do poeta o projeto continua. Inúmeras coleções beneficiam os filhos por meio 

de royalties.
93

 

Nota-se que esses “Corpoemas” tardios, de c. 1990, não são os mesmos que são 

analisados nesse estudo monográfico. Aqui se escreve sobre os "Corpoemas" que constam no 

livro Incorporação, lançados em 1973. Muitas outras questões permeiam esses "Corpoemas" 

tardios, como a sua face enquanto mercadoria e sua produção em série. Podemos, muito 

rapidamente, dizer que o que interessaria à análise dos "Corpoemas" tardios é o fato de serem 

produzidos em escala industrial, e que contém uma sombra da reprodutibilidade técnica não 

vista antes em nenhum poeta no Brasil, somente como foi praticado por Mallarmé com seu 

Verso Livre, mas não com a infinita multiplicação dos poemas em objetos, como praticada por 

Lindolf Bell. 

Alguns anos depois dos “Corpoemas” de 1973, Friedrich Kittler lançou seu livro sobre 

a passagem das diferentes mídias: Gramofone, filme, datilógrafa (1986), para a fibra ótica e 

computadorização digital no século XXI. F. Kittler começa esse caminho por Thomas Edison 

e sua invenção: 

Em 6 de dezembro de 1877, Edison, lorde do primeiro laboratório na história da 

tecnologia, apresentou o protótipo do fonógrafo ao público. Em 20 de fevereiro de 

1892, o mesmo laboratório em Menlo Park (perto de Nova York) adicionou ao 

fonógrafo o então chamado cinetoscópio. Três anos depois, os irmãos Lumière na 

França e os irmãos Skladanowsky na Alemanha meramente tiveram que adicionar 

um meio de projeção para tornar a invenção de Edison no cinema. 

Desde aquela época nós estamos em posse de tecnologias de armazenamento que 

podem gravar e reproduzir o fluir do tempo de data acústica e óptica. Ouvidos e 

olhos se autonomizaram e isso mudou o estado da realidade mais do que a litografia 

e a fotografia, que (de acordo com as teses de Benjamin) no primeiro terço do século 

dezenove meramente impulsionou a obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica. Mídia “define o que realmente é”; ela é o que sempre já está além da 

estética
94

 

 É inevitável que façamos um retorno a Walter Benjamin e suas teses sobre A obra de 

arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Lemos, no trecho que Friedrich Kittler faz 

alusão, que 

A obra de arte foi em princípio sempre reproduzível. Sempre foi possível a pessoas 

imitar aquilo feito por pessoas. Tal procedimento de copiar foi também realizado por 

estudantes como treino na arte, por mestres para a disseminação de suas obras e 

finalmente por terceiros cobiçosos. Em contrapartida, a reprodução técnica da obra 

de arte não é algo novo, que se realiza na história de modo intermitente, em 
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impulsos largamente espaçados, mas com intensidade crescente. Com a xilogravura, 

as artes gráficas tornaram-se pela primeira vez tecnicamente reproduzíveis; elas já o 

eram tempos antes de também a escrita sê-lo por meio da imprensa. São conhecidas 

as monstruosas modificações que a impressão - a reprodução técnica da escrita - 

provocou na literatura. Mas deste fenômeno, que é analisado aqui da perspectiva da 

história mundial, elas são apenas um caso particular, embora especialmente 

importante. Durante a Idade Média somam-se à xilogravura também a gravura em 

cobre com ponta seca e a água-forte, assim como a litografia, no início do século 

XIX.
95

 

 A tese que é perseguida por F. Kittler em seu livro sobre o Gramofone, filme, 

datilógrafa, é a de que a passagem de diferentes mídias altera, inclusive, a percepção e a 

cognição de quem as utiliza. Ao que concerne os “Corpoemas”, a passagem da mídia da 

datilógrafa para a da camiseta impressa é a que parece ser operada por Lindolf Bell. O 

pensamento "estético" é sempre definido pela mídia a qual se está impresso, como uma folha 

de impressora, ou a gravação de um gramofone. 

Não é de meu conhecimento se os primeiros “Corpoemas”, de c. 1973, foram 

impressos industrial ou artesanalmente. Mas, se nos focarmos nos “Corpoemas” de c. 1990, 

veremos que a manufatura já não tem vez, devido à sua face enquanto mercadoria e sua 

produção em larga escala. Esses últimos “Corpoemas”, de c. 1990, se apresentam como 

camisetas estampadas com poemas, sem perder a potência de desautomatização da percepção 

proposta por Lindolf Bell em seu texto de lançamento dos "Corpoemas", com o benefício de 

estarem sendo produzidos numa quantidade muito maior. 

Uma ideia da interferência da mídia nos "Corpoemas" pode começar a ser pensada 

através da relação da datilógrafa com a poesia. Martin Heidegger, no seu seminário sobre o 

poema de Parmênides (feito no semestre de inverno de 1942/1943), dedica uma das 

"Recapitulações" à relação entre ser, palavra, colheita, mão e escrita, tentando estabelecer 

uma correlação entre a técnica da mão e da máquina. Como diz Friedrich Kittler, "Somente 

seu seminário de inverno em Estalingrado revelou, para a surpresa dos ouvintes, a relação 

entre Ser, Homem e datilógrafa."
96

 F. Kittler cita os trechos em que a desconfiança de Martin 

Heidegger para com a "tecnologia" da datilógrafa (se é que de "tecnologia" pode ser chamada) 

é mais aparente: 

O homem, ele mesmo, “age” através da mão; pois a mão é, junto com a palavra, a 

distinção essencial do homem. Somente um ente que, como ele, “tem” a palavra 

(μῡθος, λόγος), pode e necessita “ter” “a mão”. Por intermédio da mão acontecem 

                                                 
95

 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Porto Alegre: L&pm, 2015. 

Tradução do alemão e seleção de variantes de Gabriel Valladão Silva. Organização, ensaio bibliográfico, 

prefácio e revisão técnica dos fragmentos de Márcio Seligmann-Silva, p. 52. Grifos do autor. 
96

 KITTLER, Friedrich. Gramophone, film, typewriter. Santa Clara: Stanford University Press, 1999. Tradução e 

introdução de Geoffrey Winthrop-Young e Michael Wutz, p. 198. 



69 

 

 

especialmente a prece e o assassinato, a saudação e o agradecimento, o juramento e 

o aceno, mas, também, a “obra” da mão [Werk der Hand], o “trabalho manual” 

[Handwerk] e o utensílio. O aperto de mão funda a união promissora. A mão 

deslancha a “obra” da devastação. A mão existe como mão somente onde há 

descobrimento e encobrimento. Nenhum animal tem uma mão, e uma mão jamais se 

origina de uma pata, ou de uma “garra”. Mesmo a mão em desespero - e muito 

menos ela - jamais é uma garra, com a qual uma pessoa “agarra” de modo selvagem. 

A mão irrompeu somente da palavra e com a palavra. O homem não “tem” mãos, 

porém a mão se atém à essência do homem, porque a palavra, como o âmbito 

essencial da mão, é o fundamento da essência do homem. A palavra que se deixa 

cunhar e assim se mostra ao olhar, é a palavra escrita, isto é, a escrita. Mas a palavra 

como a escrita é a escrita à mão. 

Não é acidental que o homem moderno escreva “com” a máquina de escrever e 

“dite” [diktiert] (a mesma palavra que “poetizar”) [Dichten] “para” uma máquina. 

Esta “história” dos modos de escritas é uma das mais importantes razões da 

crescente destruição da palavra. Esta sobrevêm e se dá não mais por meio da mão 

escrevente e propriamente atuante, mas por sua impressão mecânica. A máquina de 

escrever arranca a escrita do âmbito essencial da mão, e isso significa, da palavra. 

Esta se torna algo “datilografado”. Onde a escrita à máquina, ao contrário, é somente 

uma transcrição e serve a preservar o escrito, ou a “imprimir” de novo o que uma 

vez já estava escrito, lá a escrita tem um significado próprio, embora limitado. Na 

época do primeiro domínio da máquina de escrever, uma carta escrita nessa máquina 

ainda era uma quebra de boas maneiras. Hoje em dia, porém, uma carta escrita à 

mão é uma coisa que atrapalha a leitura rápida e, por isso, está fora de moda e é 

indesejada. A escrita mecânica priva a mão de seu valor próprio no âmbito da 

palavra escrita e degrada a palavra a um meio de comunicação. Além disso, o escrito 

à máquina oferece a vantagem de que ela esconde a escrita à mão e com isso o 

caráter. Na escrita à máquina todos os homens parecem iguais.
97

 

 

[...] 

 

Se, portanto, a escrita foi retirada de sua origem essencial, isto é, da mão, e se a ação 

de escrever foi transferida para a máquina, uma transformação ocorreu na relação do 

ser com o homem. Para essa transformação, não é de grande importância quantas 

pessoas usam atualmente a máquina de escrever ou se existem algumas que evitam o 

seu uso. Não é nenhuma casualidade que a invenção da imprensa escrita coincida 

com o início dos tempos modernos. O sinal de palavra se torna letra, o movimento e 

o lance da escrita desaparecem. As letras são “colocadas” e o que está colocado é 

“prensado”. Esse mecanismo formado pela ação de colocar, prensar e “imprimir” é a 

forma preliminar da máquina de escrever. Na máquina de escrever encontramos a 

irrupção do mecanismo no âmbito da palavra. A máquina de escrever conduz, por 

sua vez, para a máquina que coloca letras. A prensa se torna prensa de rotação. Na 

rotação, o triunfo da máquina vem à luz. Inicialmente, porém, a impressão de livros 

e, então, a escrita à máquina trazem vantagens e comodidades, e ambos dirigem, sem 

chamar atenção, as exigências e as necessidades para essa maneira da comunicação 

escrita. A máquina de escrever encobre a essência da ação do escrever e da escrita. 

Ela subtrai ao homem a dignidade essencial da mão, sem que o homem experimente 

apropriadamente essa subtração e sem que reconheça que aqui se deu uma 

transformação da relação do ser com a essência de si mesmo. 

A máquina de escrever é uma nuvem sem sinal, isto é, um encobrimento 

dissimulador de sua verdadeira insânia, através do que a relação do ser com o 

homem se transforma. É de fato sem sinal, não se mostrando em sua essência; talvez 

esta seja a razão por que a maioria dos senhores, como a “reação” bem-intencionada 

demonstrou, simplesmente não percebeu o que eu estava tentando dizer. 
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Naturalmente, não se trata aqui de uma preleção sobre máquina de escrever, na qual 

se poderia, com todo o direito, perguntar o que em todo o mundo tem a ver a 

máquina de escrever com Parmênides. Meu tema era a relação moderna 

(transformada pela máquina de escrever) da mão com a escrita, isto é, com a palavra, 

ou seja, com o desencobrimento do ser. Uma meditação acerca do desencobrimento 

e acerca do ser tem, naturalmente, tudo, não somente algo, a ver com o poema 

doutrinário de Parmênides. Na “máquina de escrever” aparece a máquina, isto é, a 

tecnologia aparece numa relação quase cotidiana e, portanto, não-percebida e, então, 

desprovida de sinal, com a ação de escrever, ou seja, com a palavra, com a distinção 

essencial do homem. Uma consideração mais penetrante teria que reconhecer, aqui, 

que a máquina de escrever não é, realmente, uma máquina no sentido estrito de 

tecnologia de máquinas, mas é uma “coisa intermediária” entre uma ferramenta e 

uma máquina, um mecanismo. Sua produção, no entanto, é condicionada pela 

tecnologia de máquinas. 

Esta “máquina”, operada na mais próxima vizinhança em função da palavra, está em 

uso; ela impõe seu próprio uso. Mesmo se atualmente não operamos essa máquina, 

ela exige consideração para “si” de alguma forma, mesmo se renunciamos a ela ou a 

evitamos. Essa situação se repete constantemente em toda parte, em todas as 

relações do homem moderno com a tecnologia. A tecnologia pertence [ist] à nossa 

história.
98

 

  

E continua, estabelecendo a conexão entre M. Heidegger e Friedrich Nietzsche, fiel 

usuário da datilógrafa: 

"Nossas ferramentas de escrita estão também trabalhando nossos pensamentos", 

escreveu Nietzsche. "Tecnologia está incrustada em nossa história", disse 

Heidegger. Mas um escreveu a sentença sobre a datilógrafa numa datilógrafa, o 

outro descreveu (em uma magnífica e antiga mão alemã) as datilógrafas per se. É 

por isso que Nietzsche foi quem iniciou a transvaloração de todos os valores com 

sua sentença filosoficamente escandalosa sobre a tecnologia de mídia. Em 1882, os 

seres humanos, seus pensamentos, e sua autoria, respectivamente foram trocadas por 

dois sexos, o texto e o equipamento de escrita dos cegos. Como o primeiro filósofo 

mecanizado, Nietzsche foi também o último. Datiloscrito, segundo a pintura de 

Klapchek, era chamado Vontade de poder. 

 Nietzsche sofria de miopia extrema, anisocoria e dores de cabeça (para não 

falar sobre os rumores de sua paralisia progressiva). Um oculista em Frankfurt 

atestou que seu "o olho direito só percebia formas distorcidas e disformes" e também 

"letras que eram virtualmente além do reconhecimento", e o olho esquerdo "apesar 

da miopia" era, em 1877, ainda capaz de "registrar imagens normalmente". As 

enxaquecas de Nietzsche pareciam ser um "sintoma secundário", e suas tentativas de 

filosofar com um martelo seriam uma consequência natural de "um aumento no 

estímulo do local do muro pré-frontal do terceiro ventrículo responsável pelo 

comportamento agressivo". Os pensadores do início da era da mídia naturalmente 

não só se voltaram da filosofia para a fisiologia em teoria; seu sistema nervoso 

central sempre os procedeu. 

 Nietzsche mesmo descreveu sua condição como um quarto de cegueira, 

meia-cegueira, três quartos de cegueira (era, para os outros, uma sugestão de 

desarranjo mental, o próximo passo nessa sequência matemática). Ler cartas (ou 

notas musicais) distorcidas além da capacidade de reconhecimento tornava-se uma 

atividade dolorosa após vinte minutos, como também era a escrita. De outra forma, 

Nietzsche não atribuiria seu "estilo telegráfico", que ele desenvolveu enquanto 

escrevia o texto muito sugestivamente intitulado O andarilho e sua sombra, à sua 

dor nos olhos. Para dirigir a cegueira dessa sombra, ele planejava comprar uma 

datilógrafa desde pelo menos 1879, o chamado "ano da cegueira". Aconteceu em 

1881. Nietzsche entrou "em contato com o inventor, um tal Dane de Copenhagen." 

"Minha querida irmã, eu conheço a máquina de Hansen muito bem, o senhor Hansen 

                                                 
98

 Ibid, p. 125-127. 



71 

 

 

escreveu para mim duas vezes e me mandou amostras, desenhos e avaliações de 

professores de Copenhagen. Essa é a que eu quero (não o modelo americano, que é 

muito pesado)." 

Já que nossos instrumentos de escrita também trabalham os nossos pensamentos, 

Nietzsche seguiu estritamente os dados técnicos. Primeiro por estar em rota entre 

Engadine e a Riviera, decidiu por adquirir uma datilógrafa de viagem, segundo pelo 

aleijado que era. Em um tempo em que "apenas alguns eram donos de uma 

datilógrafa, quando não havia representantes de vendas na Alemanha e as máquinas 

eram apenas disponíveis por debaixo dos panos", um único homem demonstrou 

conhecimento de engenharia. (Com o resultado de que os historiadores americanos 

da máquina de datilografar igualaram Nietzsche a Hansen).
99

 

F. Nietzsche viu, há mais de cem anos, que a datilógrafa influenciava até seus 

pensamentos. Como no fato de escrever telegraficamente, pensando no gesto da máquina no 

papel, imprimindo a tipografia. A datilógrafa, ao distanciar o escritor do papel em branco, 

usurpava para si o lugar de escritor. Na era de mídia, não só desde Alan Turing e seu jogo da 

imitação, nos é indistinguível o que é humano e o que é a máquina, quem é o louco e quem 

finge estar.
100

 

Se o sentido etimológico da palavra "texto" é tecido, então, antes do processo de 

industrialização, ambas polarizações de sexo/gênero - masculino e feminino - ocuparam locais 

de certa simetria: as mulheres teciam, com as mãos, o tecido, e os homens, com o símbolo 

fálico da escrita, a caneta, teciam outro tipo de tecido: o texto.
101

 Mas, na literatura moderna, 

desaparece qualquer binarismo supostamente simétrico, acontece a "desaparição elocutória do 

poeta" que quer Stéphane Mallarmé no seu “Crise de verso”. Nomes como "Kafka" ou "K" 

são sua prova. Diante da datilógrafa, traços de voz e escrita desaparecem da literatura e viram 

matéria para a investigação criminal.
102

 E hoje, cada microprocessador implementa, através de 

um software, o que antes seria o sonho da Kaballah. Através das cifras e manipulações 

numéricas, a conexão entre computadores se tornou infinitas séries de números.
103

 A arte está 

se tornando cifras e códigos, fitas numéricas, não mais para um ou outro público, e sim para 

circular entre computadores digitais, sem audiência. 

 Ao se utilizar de uma mídia, desde o pergaminho até o computador digital, a escrita 

sempre está subordinada às possibilidades físicas de determinada mídia. A escrita, então, não 

existe sem mídia, sem seu meio de materialização. É inconcebível pensar nos "Corpoemas" 

sem a escrita, sua proposta é impossível sem os arabescos que a datilógrafa permite imprimir 

no papel, fazendo com que as palavras dancem, em espacialidade horizontal, vertical e 
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diagonal, pela página em que se inscrevem. E é nessa conclusão que chega Friedrich Kittler, 

de que as máquinas de escrever tem muito a ver com as trincheiras, os ataques aéreos e as 

estrelas.
104

 

Cabe aqui um parêntesis, uma breve interrupção no pensamento de Friedrich Kittler 

sobre a materialidade das mídias. Jacques Derrida, num texto em resposta a Paul de Man, “Le 

ruban de machine à écrire (Limited Ink II)”, escreveu que o mecanismo das máquinas de 

guerra, assim como as máquinas teatrais, podem ser lidos como vindos da palavra grega 

mekhane. A tal máquina teatral-discursiva acontece tanto no texto das Confissões de Santo 

Agustinho, como nas Confissões de Jean-Jacques Rousseau.
105

 

Especificamente nas Confissões de Jean-Jacques Rousseau, Jacques Derrida lê, no 

roubo do cordão (ruban) de Marion, uma semelhança com a materialidade da fita da máquina 

de escrever. Como se o cordão vermelho da máquina de escrever também estivesse sendo 

furtado, e com ele, a possibilidade de linguagem que tem os símbolos fixos de uma máquina 

de escrever. A associação da fita/cordão de Marion com a materialidade da fita da máquina de 

escrever é feita a partir do aparente desinteresse que Paul de Man tem pela materialidade do 

objeto roubado: P. de Man trata a coisa que tem nome de “cordão” como um “significante 

livre” (free signifier).  

A outra face desse signo, seu significado, é amplamente ignorada. O que parece 

interessar Jacques Derrida é a condição do cordão enquanto materialidade que passa de mão 

em mão, para a senhorita Pontal, assim como quando o leitor das Confissões se perde da 

senhora Vercellis, e assim também como passam os signos que são escritos numa datilógrafa. 

Tudo passa rapidamente, de mão em mão, de signo em signo. “O cordão de tinta cujos signos 

transitam irresistivelmente”: 

Esse cordão era uma pele em que, ou sobre que, tantas palavras foram impressas. 

Esse fio se expõe, se desdobra e dobra sobre si como um corpo fantasmático em que 

ondas de tinta fluirão. Uma afluência ou confluência limitada de tinta [limited ink], 

por certo, pois a fita da máquina de escrever, como o cartucho de tinta de uma 

impressora de computador, tem uma reserva finita de substância colorida. A 

potencialidade material [material potentiality] dessa tinta permanece modesta, é 

verdade, mas ela capitaliza, virtualmente, “cedo ou tarde”, uma superabundância 

impressionante: não somente um grande fluxo de líquido, bom para a escrita, mas 

um fluxo crescente de ritmo de um capital – num dia em que a especulação 

enlouquece nas capitais do mercado de ações. E quando alguém faz a tinta fluir, 
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figuramente ou não, também pode-se pensar que alguém cause um fluxo ou deixa 

fluir tudo que, quando se expele desse jeito, pode invadir ou fertilizar um pano 

[cloth] ou tecido [tissue]. Senhorita Pontal, que perdeu o cordão da pobre Marion, 

não o terá usado até o fim, mas terá suprido o corpo e o tecido e a tinta e a superfície 

de uma imensa bibliografia. Uma biblioteca virtual, nacional e internacional. 
106

 

 

[…] 

 

Aqui, então, está uma passagem exemplar: sobre {a propos} do texto de Rousseau, 

cujo objeto é o texto e a linguagem em geral, em sua lei, em uma lei que é, em si, 

sem referência individual ou aplicação, como gramática de lei política – a noção de 

gramática é melhor entendida com referência ao trivium e ao quadrivium (como 

Warminski mostra claramente em seu estudo indispensável), mas também como 

máquina de letra (gramma), uma máquina de letra, uma máquina de escrever 

[machine a ecrire, typewriter]. Exemplaridade em geral nesse difícil casamento entre 

evento e a máquina de escrever. Ele escreve: “A máquina é como [Fico tentado a 

insistir pesadamente, talvez além do que de Man gostaria, nessa palavra “como”, 

que marca uma analogia, o “como” de uma semelhança ou em um “como se”, em 

vez de um “como”] a gramática do texto, quando isolada de sua retórica, o elemento 

meramente formal sem que nenhum texto pode ser gerado”. 

Não é dito que uma máquina é a gramática de um texto. Nem que a gramática do 

texto é uma máquina. Uma é como a outra quando a gramática é isolada de sua 

retórica (retórica performativa ou cognitiva, a retórica dos tropos, de acordo com 

outra distinção). A máquina é determinada de acordo com uma gramática e vice 

versa. Isolada de sua retórica, como se estivesse suspendida de referente, a gramática 

é puramente formal. Isso é válido em geral: nenhum texto pode ser produzido sem 

esse componente formal, gramatical, ou maquinal. Nenhum texto e nenhuma 

língua.
107

 

  

O furto da fita de Marion abre um intervalo, um corte ou abismo, e liga-o 

imediatamente à máquina de escrever, pois, aparentemente, e é isso o que surpreende Jacques 

Derrida quando lê o que Paul de Man faz questão de escamotear a matéria, isto é, a forma da 

fita, faz com que a gramática (que é-e-não-é pura forma) comece a fazer o gesto que se faz na 

máquina de escrever. Roubar a fita é fazer com que a tinta limitada se torne o contrário: os 

dedos passeiam infinitamente pelos signos para tentar se “ex-cusar” do fato, da confissão, 

para tentar fazer com que nunca mais se fale do crime confessado. 

Mas a datilógrafa digita infinitamente, como mekhane a qual está submetida, como 

mecanismo teatral e máquina de guerra que é. Ou seja, que o problema não é o fato de que a 

língua é sempre formalista, sempre apresente em si (e por si, e para si...) uma forma, mas que 

se tente, talvez com certa ingenuidade, isolá-la de seu componente retórico, isto é, de seu 
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componente de sentido. Talvez esse seja o momento em que a datilógrafa esteja mais perto do 

que seja o humano - como se fosse possível fazer uma diferenciação muito precisa entre 

humano e maquinal. Ao escrever, ao ditar e datilografar, o poeta utiliza a máquina tanto 

quanto a máquina utiliza o poeta. Suas gramáticas se confundem e as “fitas” são passadas de 

mão em mão, infinitamente sendo roubadas e adquiridas, num jogo mecânico e estratégico. 

Marca-se, com o fluxo da tinta na fita, o tecido (roupa), tanto quanto o tecido (texto). 
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8. TOCAR 

 

 Estando integrados poema e corpo à paisagem diária, pode-se pensar que o sentido que 

fica em evidência seja o da visão. Mas nessa relação entre corpo, poema e paisagem diária, o 

que aqui gostaria de explorar, depois do olho “foto anárquico” de Lindolf Bell, é o sentido do 

toque. 

 Em alemão, uma mesma família semântica une três palavras cujo sentido em 

português não está imediatamente conectado: rühren (agitar), berühren (tocar) e aufruhr 

(motim, levante, revolta). Em francês, esses termos correspondem a agiter (agitar), bouger 

(mexer) e soulèvement (motim, revolta). Essa conexão semântica nos permite pensar que a 

relação que se estabelece entre elas é a de, como em português, emoção (em francês, 

émotion), como uma modalização do termo moção (fr. motion).
108

  

Parece importante, ao que "toca" os "Corpoemas", pensar no sentido do toque como 

uma moção, modalização de uma emoção. Também é possível pensar essa relação, em 

português, com verbo tocar, que é tanto, entre infinitas possibilidades, o toque da graça 

divina, o toque de um violinista, o toque de um corpo em outro… O que se quer dizer aqui é 

que tocar faz uma emoção de uma moção, ou como escreveu Jean-Luc Nancy: "Tocar agita e 

faz mexer.”
109

 E mais, que o toque pode ser pensado 

A partir do momento em que aproximo meu corpo de outro corpo - seja esse inerte, 

de madeira, de pedra ou de metal -, desloco o outro - ainda que com um desvio 

infinitesimal -, o outro me afasta de si e de certo modo me retém. O tocar age e 

reage ao mesmo tempo. O tocar atrai e rejeita. O tocar empurra e repele, pulsão e 

repulsão, ritmo de fora e de dentro, da ingestão e da rejeição, do apropriado e do 

inapropriado. 

O tocar tem início quando dois corpos se distanciam e se distinguem um do outro.
110

 

 Se só é possível tocar uma borda de um corpo (o corpo que é a própria marginalidade 

de si), o toque que aqui se fala é o da mobilidade que deixa a suspensão - ou que deixa em 

suspenso os corpos, como no líquido amniótico do útero materno -, do próprio toque dos 

corpos, entre corpos, e também no mesmo corpo. Essa suspensão, ou melhor, a saída de um 

estado de suspensão, é a abertura da relação entre corpos, uma celebração da distinção entre 

os nossos corpos. O parto é o início dessa infinita abertura aos outros corpos, aos que são 

estrangeiros. Ou ainda, esse movimento de distinção entre os corpos é, precisamente, a 

anunciação de seu contato, de seu encontro.
111

 O contato 
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não anula a separação, muito pelo contrário. Todas as lógicas - metafísicas ou 

psicológicas - que apresentam a atração essencial de uma suposta unidade perdida e 

a necessidade de se resolver, com a obrigação da separação - da seção, da sexuação, 

da pluralidade dos sentidos, das posturas, dos aspectos - são lógicas de uma espécie 

de monoteísmo ou de mórbido monodeísmo. São patológicas, mas não são lógicas 

do pathos nem da dunamis tou pathein, que é o poder de receber, a capacidade de 

ser afetado. Ora, antes de tudo, a afeição é paixão e movimento da paixão, de uma 

paixão cuja natureza também é "tocar": ser tocada; tocar, por sua vez; tocar-se com o 

toque que vem de fora, daquele que me toca e daquela pela qual eu toco.
112

 

 Quer dizer que estar sujeito, estar sujeito ao toque, é estar sempre sujeito ao toque do 

outro. O toque não opera nem uma pura imanência dos corpos em si, e nem uma grandiosa 

transcendência para o seu além, para uma idealidade intemporal, e sim para a zona fronteiriça 

entre os possíveis contatos - entre os toques de quem se toca e de quem é tocado. Esse atrito 

de fora - uma ranhura totalmente exterior - se percebe como paradoxo, pois acontece na pele, 

órgão que é tanto interior como exterior do corpo. A pele encontra seu duplo estado enquanto 

dentro-e-fora quando é tocada, nem como imanência e nem como transcendência.  

A pele torna-se o contorno das aberturas do corpo, entradas-e-saídas, e, ao revestí-las, 

desenvolve a capacidade de afetar e de desejar ser afetada. A pele, ao circunscrever 

completamente um corpo, o separa, distingue. Em francês, pode-se dizer ex-peau-sition (fora-

pele-sição/cisão), em alemão Aus-sein/Faut-sein. O toque opera uma paixão e um movimento 

da paixão. Uma de suas naturezas é o "tocar", estar em contato com outras superfícies, com o 

que vem de fora, que toca e é, ao mesmo tempo, tocado.
113

 

 Mas essa identidade que faz do tocador um tocador e do tocado um tocado, só é 

possível de ser feita a partir desse movimento da moção e, por consequência, de uma emoção: 

se identifica tocador e tocado por essa junção inseparável de moção e emoção, que é dizer que 

ambas são uma única coisa.
114

 Esse "toque", pode ser 

Que se trate da chegada de um outro, ou da alteração absoluta da morte, é o corpo 

que se abre e que se alastra para o exterior. É seu ato puro: do mesmo modo que o 

Primeiro Motor de Aristóteles é a pura energeia, na qual não resta nenhum "poder" 

(dunamis), ou seja, nada a esperar, nada que possa vir de fora, assim como quando 

sou tocado não tenho nada a esperar: o toque é tudo em ato, em seu próprio ato 

móvel, vibratório e repentino. E assim como para o deus de Aristóteles, esse ato é 

acompanhado pelo próprio excesso que é o gozo, o prazer que é a flor ou o 

esplendor do ato - sol ou escuridão, sempre num abismo na direção do qual emana 

ou se dissemina a ruhr do berühren. 
115

 

 Tocar é esperar a chegada de outro. A ruhr do berühren, os fluxos corporais do tocar 

e comover, sejam talvez o que Lindolf Bell tenha se aproximado ao pensar a proposta de 

Incorporação dos "Corpoemas" na paisagem diária. "Tocar" os corpos nas paisagens diárias é 
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a potência dos "Corpoemas", não só como um corpo que fala, dança ou "passa" os poemas, 

mas como um corpo que toca, que causa moção e emoção através dos versos que vestem pele. 

 É perceptível que estamos chegando ao fim desta monografia, mas antes não se pode 

deixar de fazer menção a um dos poemas mais conhecidos, e mais, poderíamos dizer, 

comoventes de Lindolf Bell, que é o “Poema das crianças traídas”. Talvez seja este o poema 

que una o pensamento que faz do ato de mover um comover - moção e emoção, e mais, que 

vai em direção ao ato do levante, do motim (soulèvement, Aufruhr): 

O poema das crianças traídas 

 

I 

 

Eu vim da geração das crianças traídas. 

Eu vim de um montão de coisas destroçadas. 

Eu tentei unir células e nervos, mas o rebanho morreu. 

Eu fui à tarefa num tempo de drama. 

Eu cerzi o tambor da ternura quebrado. 

 

Eu fui às cidades destruídas para viver os soldados 

     mortos. 

 

 

Eu caminhei no caos com uma mensagem. 

Eu fui lírico de granadas presas à respiração. 

Eu visualizei as perspectivas de cada catacumba. 

Eu não levei serragem ao coração dos ditadores. 

Eu recolhi as lágrimas de todas as mães numa bacia 

      de sombra. 

Eu tive função de porta-estandarte nas revoluções. 

Eu amei uma menina virgem. 

 

Eu arranquei das pocilgas um brado. 

Eu amei os amigos de pés no chão. 

Eu fui a criança sem ciranda. 

Eu acreditei numa igualdade total. 

Eu não fui canção, mas grito de dor. 

Eu tive por linguagem materna roçar de bombas, 

baionetas. 

Eu fechei-me numa redoma para abrir meu coração 

     triste. 

Eu fui a metamorfose de Deus. 

 

Eu vasculhei nos lixos para redescobrir a pureza. 

Eu desci ao centro da terra 

para colher o girassol que morava no eixo. 

Eu descobri que são incontáveis os grãos no fundo do mar 

mas tão raros os que sabem o caminho da pérola. 

Eu tentei persistir para além e para aquém do ser 

      humano, 

o que foi errado. 

Eu procurei um avião liquidado para fazer a casa. 

Eu inventei um brinquedo das molas de um tanque 

        

 enferrujado. 

Eu construí uma flor de arame farpado para levar 

     na solidão. 
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II 

 

Eu sou a geração das crianças traídas. 

Eu tenho várias psicoses que não me invalidam. 

Eu sou do automóvel a duzentos quilômetros por hora 

com o vento a bater-me na cara 

na disputa da última loucura que adolesceu. 

Eu faço de tudo a fonte 

para alimentar a não limitação. 

Eu sei que não posso afastar o corpo que não 

     transcende 

mas sei que posso fazer dele a catapulta para 

     sublimar-me. 

Eu sou o que constrói, porque é mais difícil. 

Eu sou não o que é contra, mas o que se impõe. 

Eu sou o que quando destrói, 

destrói com ternura. 

E quando arranca, arranca até a raiz 

e põe a semente no lugar. 

 

Meu coração é um prisma. 

Eu sou o grande delta dos antros. 

Os amigos mais autênticos 

são as águas que me acorrem. 

 

Eu sou o que está com você, solitário. 

Quando evito a entrega, restrinjo-me. 

Quando laboro a superfície 

é para exaurir-me. 

Quando exploro o profundo 

é para encontrar-me. 

 

III 

 

Sem bandeira que indique morte qualquer 

avanço das caliças. 

Sem porto fixo à espera, nem lar de maternas mãos 

ostento meus adeuses. 

Sem credo a não ser a humanidade 

dos que se amam e desamam, 

anuncio a catarse numa sintaxe de construção. 

Eu escreverei para um universo sem concessões. 

Eu saberei que a morte não é esterco 

mas infinda capacidade de colher no chão menos  

adubado, 

que poderei sorvê-la como a laranja que esqueceu 

de madurar, que serei alimento para o verme primeiro da madrugada, 

que a vida é a faca que se incorpora em forma  

de espasmo, 

que tudo será diferente, que tudo será diferente, 

     tão diferente… 

 

Eu quero um plano de vida para conviver. 

Eu ostentarei minha loucura erudita. 

Eu manterei meu ódio a todos os cetros, cifras, tiranos 

     e exércitos. 

Eu manterei meu ódio a toda arrogante mediocridade 

     dos covardes. 

Eu manterei meu ódio à hecatombe do pseudoamor 
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     entre os homens. 

Eu manterei meu ódio aos fabricantes das neuroses 

     de paz. 

Eu direi coisas sem nexo em cada crepúsculo 

     de lua nova. 

Eu denunciarei todas as fraudes de nossa sobrevivência. 

 

Eu estarei na vanguarda para conferir esplendores. 

Eu me abastardarei da espécie humana. 

Mas eu farei exceções a todos aqueles que souberem  

amar.
116

 

 Se há alguma (e)moção que seja provocada após a leitura desse poema, essa é a da 

revolta, do levante, motim… Quem fala, nas três partes do poema, esse Eu-maiúsculo, é de 

uma diluição tão intensa, tão despersonalizante, que, em certa altura, não é possível mais dizer 

quem fala no poema. De quem é a voz? 

 Quem fala é alguém que, com seu olho “foto anárquico”, persegue, aparentemente, 

todo um mundo caótico e que está à beira do motim. O tempo por vir, que aos poucos aparece 

nesse poema, é o de um tempo com um “plano para conviver”. Mas que coisa é esse tempo 

futuro? Seria a “sobrevivência em convívio” o futuro desse tempo de porvires? 

 Esse “Eu” se configura a partir de um delineamento do seu exterior, como se fosse 

uma profunda exterioridade, tal como é a pele do nosso corpo. A pele do poema é a pele das 

exterioridades: ter uma pele, uma cobertura, nos impede de ser uma poça de órgãos e sangue, 

ao mesmo tempo em que nos afasta de tudo, ou pelo menos tenta. 

 Em todo verso que começa com esse pronome (eu), há um corte que é manejado pela 

linguagem, uma cesura. Configura-se uma subjetividade que não acessa uma fala com um 

outro, não faz a passagem do pensamento para a voz dialógica, mas que tenta, de toda 

maneira, estabelecer um diálogo, mesmo que unilateral. Não numa estrutura monológica, 

como um solilóquio, mas talvez numa desativação desse mesmo monólogo, da situação em 

que somente uma voz fale e seja ouvida. O que se tem aqui é uma amplidão dialógica imensa, 

uma voz que se comunica com tudo que queira ouvir. Um grito abandonado, uma multidão 

inteira que fala e ouve. Nesse poema, cada cesura pode ser lida como uma interrupção da voz 

anterior e uma antecipação da voz que vem a seguir. Se é alguma coisa, é um poema sobre a 

falta de diálogo. 

 Pode-se pensar: esse “Eu” que fala não é somente uma única voz, mas sua dissolução 

em muitas vozes, uma polifonia de cortes e exterioridades. O levante das vozes é o levante 

das muitas ex-terioridades que se encontram para falar todas ao mesmo tempo, a “geração” 
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toda das crianças traídas. Cada cesura é uma voz, e cada voz já não é uma única, mas um coro 

de ex-terioridades, um coro de cesuras. De corte em corte, como numa montagem, vemos 

uma multidão que vai se formando. E a "geração das crianças traídas" é justamente essa 

legião que veio da ruína, de “um montão de coisas destroçadas”. Que habita um lugar da 

destruição, mas também da potência de se renovar, de reconstruir à contrapelo das ruínas, de 

voltar os olhos ao passado em cinzas e compreender o que houve para tudo estar como está. 

 A condição do bastardo, do que é "abandonado", aquele que se levanta contra uma 

força superior e onipresente - o grande Eu do poema -, será enfrentada justamente com essa 

moção da paixão, uma caracterização que é melancólica mas que escolhe ir em frente 

(enfrente), já que a única exceção ao combate será para com “aqueles que souberem amar".

 Levantar uma outra voz contra uma voz total é o levante promovido por esse poema.  

Parece esse ser o caminho: levantar-se enquanto “outro”, em contramão à exterioridade 

opressiva. Mas como se sabe que se ama? Se essa "geração das crianças traídas" tem várias 

“psicoses que não a invalidam”, como saber que é certo ou que é errado? Possivelmente 

pensamos: a partir daqui já não se pode mais pensar em possibilidades éticas como certo ou 

errado. Se há somente o escombro, a ruína, a coisa a fazer é, como dito no poema, “manter o 

ódio”, ou seja, não esquecer jamais. Manter, deixar prosseguir. Partindo da ruína, certo e 

errado se confundem não como interior/exterior, mas como forças motrizes para a cesura que 

acompanha cada voz. A ruína é cada voz que se levanta e diz "Eu", que soa como um “Nós". 

 E é nesse poema que encontramos a teoria da Incorporação de Lindolf Bell: em que a 

vida é “faca que se incorpora como um espasmo”. Ou seja, o que se quer incorporar é a 

própria vida à vida. A incorporação dos poemas na paisagem diária é uma metáfora para se 

incorporar a vida na própria vida. Incorpora-se como uma lâmina que corta a carne, como a 

própria morte, ou como a faca que corta o útero e faz um nascimento. 

 O que se incorpora à vida é a morte? A faca que se incorpora à vida é sua 

possibilidade tanto de vida como de morte, o que importa à multidão de vozes é a 

possibilidade de ter uma opção, uma outra via, um caminho bastardo. Se a vida se distancia 

tanto dela mesma, pode ser que esteja transcendendo às coisas que ainda são inomináveis. 

“Para onde foi essa vida?” Mas as infinitas vozes das crianças traídas sabem que "não pode 

afastar o corpo que não transcende”. O corpo não se afasta de si, mas afasta o outro de si, num 

movimento de exteriorizações-de-si que não cessa: as crianças traídas se juntam, se agrupam, 

na medida em que também se afastam. 

 É certo que o que digo, que o que dizemos, é coisa “sem nexo em cada crepúsculo de 

lua nova”. Ao não fazer sentido diante desse Eu que governa com uma voz total e singular, o 
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que resta à toda a "geração das crianças traídas" é se abandonar, se ejetar do locus governado 

por essa voz. A única saída diante do totalitarismo da voz singular é a fuga entre a imanência 

e a transcendência: um “conviver” dos corpos dentro de sua ruína, dentro de sua separação. 

Seu levante é esse, que ouvimos em todas as línguas e vozes, numa polifonia estonteante: 

rühren, berühren, aufruhr, bouger, agiter, toucher, soulèvement, mouvoir, émouvoir, motus, 

tocar, animar, spiele, revoltar, motim, levante… 

 Numa conferência que foi pronunciada em 13 de abril de 2013, Georges Didi-

Huberman chega, por outras vias, na mesma conclusão que Jean-Luc Nancy, de que a emoção 

pode ser causada por uma moção: 

Henri Bergson considerará as emoções como gestos ativos - à maneira dos gestos de 

paixão que encontramos na mesma época em Rodin, por exemplo -, gestos que, 

aliás, reafirmar muito bem o próprio sentido da palavra: uma emoção não seria uma 

e-moção, quer dizer, uma moção, um movimento que consiste em nos pôr para fora 

(e-, ex) de nós mesmos? Mas se a emoção é um movimento, ela é, portanto, uma 

ação: algo como um gesto ao mesmo tempo exterior e inferior, pois, quando a 

emoção nos atravessa, nossa alma se move, treme, se agita, e o nosso corpo faz uma 

série de coisas que nem sequer imaginamos.
117

 

 Mas, indo um passo adiante da tese de Jean-Luc Nancy, G. Didi-Huberman vê que a 

emoção não é só causada por moção, que pode também resultar numa transformação: 

Gostaria de dizer uma última - ou quase última - coisa que esse exemplo me sugere: 

as emoções, uma vez que são moções, movimentos, comoções, são também 

transformações daqueles e daquelas que se emocionam. Transformar-se é passar de 

um estado a outro: continuamos firmes na nossa ideia de que a emoção não pode ser 

definida como um estado de pura e simples passividade. Inclusive, é por meio das 

emoções que podemos, eventualmente, transformar nosso mundo, desde que, é 

claro, elas mesmas se transformem em pensamentos e ações.
118

 

 E, na conclusão de sua palestra sobre a força das lágrimas: 

Mas, antes de tudo, o que eu tentei dizer é que as emoções têm um poder - ou são 

um poder - de transformação. Transformação da memória em desejo, do passado em 

futuro, ou então da tristeza em alegria.  

 

[...] 

 

Quanto a mim, em vez de alegria [joie], eu proporia uma outra palavra, mais 

estranha e paradoxal, mas muito poética e, acredito, filosoficamente justa. É uma 

palavra tomada de empréstimo por Pier Paolo Pasolini ao vocabulário dos 

trovadores da Idade Média: a palavra ajoie, ou abigioa em italiano. É impossível 

saber se, nessa palavra a letra a tem sentido privativo e sugere a ausência de joie, de 

alegria - como em "apátrida", em que o a sugere a privação de pátria -, ou se a letra a 

tem sentido intensivo e sugere uma alegria superior - como em "aparentado", em que 

o a reforça o estreitamento dos laços de família. Talvez isso nos diga que as 

emoções são sempre secretamente duplas, à maneira de um corpo vivo, que tem 

necessidade tanto de substâncias duras - os ossos - como de substâncias macias - a 

carne. Cabe a nós, se quisermos refletir, a tarefa de encontrar sinais de inquietação 
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no coração de nossas alegrias presentes, bem como possibilidades de alegria no 

coração de nossas dores atuais.
119

 

 Diante da ambiguidade que as emoções têm, ao conter sua própria negação e sua 

radicalização (ajoie), Georges Didi-Huberman “toca” no que, talvez, seja a proposta dos 

"Corpoemas". Se o "corpo" dos "Corpoemas" vai em direção à abertura infinita da emoção, da 

transformação, como concluir um pensamento sobre algo que permanece, até os dias de hoje, 

inconcluso?  

 Só se pode concluir tendo os olhos num vislumbre, numa margem da resposta, em que 

permanece tanto sua negação quanto sua radicalização, como é também a/à margem dos 

corpos: os "Corpoemas" são parte do levante (soulèvement, aufruhr), do “toque" que causa 

emoção através de uma moção e que, caso tal operação aconteça, de uma transformação. 
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Figura 6 - Lindolf Bell vestindo "Corpoema" com os versos "Menor que meu sonho / não posso ser" (1998) 
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9. POSLÚDIO 

 

 Se esta monografia foi pensada e escrita como um jogo combinatório, tal como fazia o 

poeta do drama barroco alemão (Trauerspiel),
120

 a única forma de encerrá-la é com um 

“poslúdio”, valendo-me da licença dessa confusão etimológica (“pós-jogo” [post-ludus]). 

 O que se tentou fazer aqui foi uma leitura constelar dos “Corpoemas” do poeta Lindolf 

Bell, e o que se tentou fixar, mesmo que de maneira momentânea, foi uma imagem da 

materialidade dos “Corpoemas” enquanto objetos que representam uma proposta que pensa o 

fazer e o divulgar do poema. Uma materialidade que se multiplica, indo da camiseta aos selos 

postais, aos seixos, etc.  

Talvez o que ainda fique ressoando no ar como as badaladas de um sino seja: “que 

coisa é um “Corpoema”?”.  

Pode-se começar a resposta ao dizer que um “Corpoema” é uma provocação. Provoca-

se tanto o corpo, que encontra-se deslocado para a posição de um vazio estrutural, em que 

qualquer materialidade pode ali ser colocada, como também provoca-se o poema, que está 

libertado, ja há algum tempo, da materialidade do livro fechado. Também é possível 

responder que a camiseta com poemas deixa ver os diversos níveis formais de um poema: sua 

morfologia, sua sintaxe, sua visualidade na camiseta, sua fonologia, etc. Isto é, as formas, 

desenhos das letras, sua posição nos sintagmas e o som que é ligado a cada palavra. 

 Arrisca-se também dizer que cada “Corpoema” é uma marca de entrecruzamento entre 

imagem, som e espaço no/do corpo que o vê e que o veste. Ou talvez possamos dizer que é 

um “Corpoema” que faz com que ali se manifeste um corpo ao vestir os corpos que são 

esvaziados de sentido, despedaçados como o corpo de Orfeu após ser esmagado pelas 

mênades enfurecidas.  

Talvez um “Corpoema” chame a atenção igualmente ao corpo e ao poema, fundindo 

ambos numa zona indecidível em que não se sabe onde começa o corpo e onde começa a 

                                                 
120

 BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984. Tradução, 

apresentação e notas de Sérgio Paulo Rouanet, p. 201. Sobre a atividade combinatória (de montagem) dos poetas 

do drama barroco alemão (Trauerspiel), Walter Benjamin escreveu que: “O poeta não pode esconder sua 

atividade combinatória, pois não é tanto o todo que ele visa em seus efeitos, como o fato de que esse todo foi por 

ele construído, de modo plenamente visível. Daí a ostentação construtivista, que principalmente em Calderón 

aparece como uma parede de alvenaria, num prédio que perdeu o reboco. Se se quiser, também para os poetas 

desse período a natureza foi a grande mestra. Mas ela não lhes aparece no botão e na flor, mas na excessiva 

maturidade e na decadência de suas criações. Para eles, a natureza é o eternamente efêmero, e só nesse efêmero o 

olhar saturnino daquelas gerações reconhecia a história. Nos monumentos dessas gerações, as ruínas, estão 

alojados os animais de Saturno, segundo Agrippa von Nettesheim. Com o declínio, e somente com ele, o 

acontecimento histórico diminui e entra no teatro. A quintessência dessas coisas decadentes é o oposto extremo 

do conceito renascentista da natureza transfigurada.”. 



84 

 

 

escrita. Quer dizer, que um “Corpoema” seja escrito na zona de fronteira em que é possível 

que se escreva um corpo enquanto um margeamento infinito da própria ideia do que seja esse 

corpo. 

 Consegue-se também dizer que um “Corpoema” aparece como materialidade de um 

discurso que clama pela realização de uma emoção através de uma moção. Seja essa a moção 

dos corpos, dos olhos ou das vozes, e que resulte num levante, numa transformação ou 

motim, compreendido num âmbito sócio-histórico e político.  

Ao vestir o corpo, os versos na camiseta se assimilam ao “tecer” e “retecer” de uma 

(e)moção, como fez Penelope ao tecer e desmanchar seu bordado para ganhar tempo enquanto 

estava à espera de Odisseu. Latente e ao mesmo tempo aparente, deixando ver os versos que 

passeiam pela paisagem diária e que esperam por suprir uma necessidade que, como escreveu 

o próprio poeta, está na origem dos próprios poemas, que são do povo e para o povo. O que 

passa diante dos olhos é tanto a alegria como a dor coletivas materializadas em tecido (o da 

roupa, o do texto).  
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