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Estes quatorze textos que aqui se reúnem foram originalmente apresentados 

na VIII Jornada de Estudos em Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea, 

realizada pelo Centro de Estudos Portugueses da Universidade Federal de 

Minas Gerais, pelo Centro de Estudos Luso-afro-brasileiros da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais – CESPUC e pelo Polo de Pesquisa em 

Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea, nos dias 13 e 14 de junho de 

2019, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e na 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, por ocasião do centenário 

de nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen. Trata-se de uma signi-

ficativa amostra do estado atual da recepção, cada vez mais alargada, da obra 

de Sophia, no Brasil, já que o volume abarca contribuições provenientes de es-

tudos que abrangem os mais variados graus e etapas do percurso acadêmico. 

A primeira parte, “Dar minha voz à veemência das coisas”, reúne ensaios de-

dicados a pensar como a poesia de Sophia, frequentemente, se expande em 

pensamento sobre o próprio fazer poético em seus múltiplos desdobramentos 

e deslocamentos.

A segunda, “O rumor de folhagem que há nos deuses”, tem como foco a co-

nhecida relação de visceral proximidade que a poesia de Sophia estabelece 

com o mundo grego arcaico, visto e percebido como fonte inesgotável de ins-

piração e força.

“As múltiplas navegações da tua ausência” é o título da terceira seção, que 

tece exercícios de aproximação entre a poesia de Sophia e a de poetas como 

António Nobre, Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e Cecília Meireles.

Já os dois artigos que constituem a quarta parte, “No temporal jardim das 

coisas criadas”, analisam a presença e a importância da tópica do espaço e da 

natureza nesta poesia.

“As palavras que há nas coisas” nomeia a última seção, composta por dois 

textos que tratam, o primeiro, da reflexão empreendida por Sophia sobre as 

relações entre a arte grega e a sua própria concepção de poesia, de real e de 

arte; o segundo analisa o documentário realizado por João César Monteiro em 

1969 e protagonizado pela própria Sophia e seus cinco filhos. O olhar sensível 
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e certeiro daquele que viria a se tornar um dos grandes cineastas portugueses 

do século constitui um modo incontornável de se aproximar, semioticamente, 

da obra de Sophia.

Com esta publicação, a primeira do Polo de Pesquisa em Poesia Portuguesa 

Moderna e Contemporânea, pretendemos – além de homenagear a poeta no 

ano de seu centenário de nascimento e consolidar o Polo de Pesquisa como 

espaço de investigação e produção de conhecimento – que este volume venha 

a instigar novas leituras críticas da poesia de Sophia, impulsionando, assim, 

entre nós, os estudos de poesia portuguesa moderna e contemporânea.

Um agradecimento especial precisa ser registrado: deixamos, aqui, nosso 

efusivo muito obrigado à colega Valéria Soares Coelho, cuja generosidade tor-

nou possível este livro. Evohé!

Raquel dos Santos Madanêlo Souza

Roberto Bezerra de Menezes

Silvana Maria Pessôa de Oliveira

Valéria Soares Coelho
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Onde nunca foi dito nenhum nome: 
“Poemas de um livro destruído”, de 
Sophia de Mello Breyner Andresen

Erick Gontijo Costa

Dizer algo sobre a obra de Sophia de Mello Breyner Andresen não me pare-

ce simples por dois motivos: o primeiro é a aparente autossuficiência do dizer 

que ela engendra; o segundo, a impressão de que o que mais interessa ser dito 

sobre a obra é dito por ela mesma. Diante disso, procuro ler por aproximação1 

: não falar exatamente sobre a obra, como quem sobre ela quisesse construir 

um saber de especialista, mas acompanhar os movimentos da obra. Tento di-

zer algo não exatamente sobre ela, mas a partir ou ao lado dela. Onde me dis-

tancio um pouco da obra, busco dizer em aproximação ao seu impulso.

…

A realidade, por se estruturar como repetição do previsível, tende a estrei-

tar o horizonte da experiência e das singularidades, absorvendo tudo aquilo 

que julga decorrer de si mesma. A perspectiva “realista”, por sua vez, tende a 

reabsorver o que supostamente nasce da realidade em discursos limitadores 

1 Esse método de leitura deriva do que Silvina Rodrigues Lopes propõe, em seu 

livro Exercícios de aproximação (LOPES, 2003), como forma responsiva de leitura 

e de escrita, impulsionadas pelo texto lido. Nesse sentido, a leitura seria estudo de-

dicado a uma obra e ao que nela induz à escrita, sem que se apoie, nesse exercício, 

em algum método geral de investigação da escrita poética. Trata-se, antes, de um 

método ensaístico, que só se sustenta no texto lido e nos seus efeitos de leitura. 

Em aproximação, escreve-se não apenas sobre, mas a partir de uma obra.
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de tudo que se apresente como excesso ou déficit de significação. Nesse tipo 

de pensamento de pressuposições, procura-se, por exemplo, encerrar a indefi-

nição de sentido de um poema e o pensamento que ali flutua em um suposto 

contexto de partida, a fim de homogeneizar o dizer do poema e os dizeres que 

constituem a suposta realidade de que parte. O que se perde nesse movimento 

é, justamente, o ressalto entre poema e mundo, constitutivo do texto poético.

A procura de simetrias entre poema, contexto e saberes alheios à poesia 

é uma forma de resistência ao dizer irredutível da palavra poética, porque a 

relação entre poesia e contexto tende a ser desfeita por uma série de contin-

gências implicadas no processo criativo. Como forma contingente e, portanto, 

irrepetível, a poesia se situa no improvável limite de abertura da realidade à 

irrealidade que lhe subjaz como rasura, opacidade e dissenso. O poema, ins-

crito no horizonte do improvável, manifesta o que do mundo e da história já 

não se recupera, mas resta em instância, como resistência ao estreitamento da 

realidade e do pensamento.

A obra de Sophia de Mello Breyner Andresen, por exemplo, inscreve-se no 

mundo como lugar de tensão entre palavra e realidade, destituindo toda supo-

sição de saber prévio. A rigor, a tensão entre palavra e realidade não é especí-

fica do texto de Sophia, mas da linguagem poética. Lembro, a respeito, o que 

Gastão Cruz, em A vida da poesia, escreve:

Sophia conserva sempre a impecável consciência de que um poema tem de 

ser, acima de tudo, um poema, mesmo quando protesta ou denuncia. É por-

que ultrapassa as circunstâncias que lhe deram origem, porque é, antes de 

mais, linguagem, ritmo, harmonia, que ele vive para além do seu momento 

histórico. (CRUZ, 2008, p. 163)

Escrever para além de seu momento histórico é coisa bem distinta de fazer 

do poema um condensado imagético-sonoro a que se poderia acrescentar o 

rótulo de “poesia pura”, como se de um extrato farmacêutico se tratasse. O poe-

ma, em Sophia, é acontecimento verbal resultante de uma forma específica de 

estar atento ao mundo, para dele capturar não o que em si é real, mas o que do 

real tende a ser de captura improvável:
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Sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real. Um poema foi sem-

pre um círculo traçado à roda duma coisa, um círculo onde o pássaro do real 

fica preso. E se a minha poesia, tendo partido do ar, do mar e da luz, evoluiu, 

evoluiu sempre dentro dessa busca atenta. (ANDRESEN, 2015, p. 893)

Para além do momento histórico, o poema captura das circunstâncias uma 

imagem fugidia, cuja intensidade, simultaneamente, diz e não diz respeito a 

qualquer presente. A imagem, sendo a realidade do poema, é já desvio da pre-

sença, que tende a ser, no poema, negatividade aberta ao porvir, aos mundos 

possíveis de que o poema é indício. No limite, a imagem se formula como ten-

são entre presença que se desvia do presente e negatividade.

A negatividade poética, marca da abertura aos mundos possíveis de que o 

poema é indício, induz, na presença dissociada do presente, um movimento 

de contínua diferenciação entre as coisas e si mesmas. Essa presença, onde as 

coisas reverberam como negatividade, é a realidade imagética do poema, em 

que se inscrevem as sucessivas oscilações entre sentido e sua anulação, visua-

lidade e opacidade, som e sua ausência. Questão de ritmo, o poema, por meio 

de sua escuta atenta, faz pulsar na imagem o que está latente na realidade.

A realidade rítmico-imagética do poema é, portanto, presença que de si se 

dissocia, é presença batida incessantemente pelos pulsos da negatividade que 

contém e não contém em si. O sentido e sua ausência são duas faces de um 

mesmo combate travado no interior da experiência poética.

Aberto ao que na história se perde e contra a univocidade de sentido, o poe-

ma afirma-se como negativação em meio à presença realista. O poema nem 

anula nem afirma qualquer realidade: é um emaranhado de vestígios históri-

cos e indício da possibilidade de que haja mundos. Por isso, o poema pouco 

pode contra a realidade, se a afronta diretamente: ele subjaz à presença impe-

rativa do mundo, subjaz como multiplicidade do possível à espera da voz que o 

singularize, à espera da voz que seja espaço aberto ao pensamento, ao incerto, 

à possibilidade de que haja sentido.

Sendo ainda histórico e fazendo uso dos signos que se compartilham e se 

repetem, o poema é também outra coisa – é pensamento diferindo-se no seio 
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da repetição. Não de todo redutível às cristalizações do tempo que compõem 

um discurso histórico, o poema e sua forma flutuante de pensamento tendem 

a ser o que se furta a uma completa assimilação discursiva:

O que fica na história são as cristalizações de gestos em formas imobilizadas 

e susceptíveis de serem copiadas sem alteração; é um conjunto de lembran-

ças que vai sendo transmitido e vai garantindo uma possibilidade de treino 

e aperfeiçoamento, uma consolidação de hábitos e seus pressupostos, seus 

imaginários. Mas o que não fica é o que permite aos hábitos desfixarem-se, o 

que vai contra as rotinas – o pensamento enquanto afirmação do sentido do 

possível. (LOPES, 2005, p. 17-18)

Nesse sentido, uma série de nove poemas de Sophia, intitulada “Poemas de 

um livro destruído”, inicialmente publicada na coletânea No tempo dividido, é 

exemplar. Se o livro destruído remete à ruína do que foi ou poderia ser livro, tal-

vez o que dele reste sejam os poemas como indício do que não fica. Quanto ao 

que não fica, penso no caos de que nasce a palavra, no caos que nela se preser-

va e a sucede. Penso em uma palavra que caiu em desuso, mas se irradia aqui 

e ali. Penso na “memória longínqua de uma pátria/ Eterna mas perdida e não 

sabemos/ Se é passado ou futuro onde a perdemos” (ANDRESEN, 2015, p. 311).

Em A anomalia poética, Silvina Rodrigues Lopes desenvolve um pensamen-

to decisivo sobre a “Memória, a qual é ao mesmo tempo continuidade e des-

continuidade: participação do passado pela relação com ele, e por conseguinte 

pela “imposição” de um desvio, pela ruptura”. (LOPES, 2005, p. 20). A partir da 

formulação de Silvina, é possível pensar a relação entre a escrita poética e o 

tempo a que, simultaneamente, se liga e de que se dissocia, como sendo funda-

da na memória do poema. Não a memória de coisas, de fatos, de sentimentos. 

Memória como intermitência do dizer, a que só a alternância entre sentido e 

sua ausência responde. Memória do que não se deixa inscrever e resta em ins-

tância, à espera do sentido. No poema, a memória é, portanto, indício de uma 

perda irredutível à passagem do tempo.

A partir dessa perspectiva, pode-se ampliar o entendimento da relação nem 

contínua nem descontínua de Sophia com a realidade histórica, com a memó-

ria e com os mitos, em seus poemas inscritos no território da perda. Não da 
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perda pura e simples, mas da perda, uma vez escrita, desviante. Penso aqui no 

movimento – não todo histórico – de reinstaurar um sentido grego de habitar o 

mundo, que paira em cada texto de Sophia. Reinstaurar um sentido nem exata-

mente passado nem presente. Reinstaurar não por pura e simples repetição do 

que se perdeu, mas por afirmação do que se perde na perda, por afirmação do 

poema que é, em si, afirmação da perda – do traço ao canto, do canto ao poema:

Eurydice

Este é o traço que traço em redor do teu corpo amado e perdido

Para que cercada sejas minha

Este é o canto do amor em que te falo

Para que escutando sejas minha

Este é o poema – engano do teu rosto

No qual eu busco a abolição da morte. (ANDRESEN, 2015, p. 312)

Se é Eurydice o nome que abre o poema, não me parece ser apenas de um 

poema órfico que se trata. Porque Orfeu lamenta e, no lamento, sucumbe, se-

gue os passos de Eurydice, mais que ela os passos de Orfeu. O poema órfico 

cumpre um destino de repetição mítica: o da perda indefinidamente repetida. 

Mas Sophia busca em seu poema, antes, a abolição da morte pela afirmação 

da perda. Há aí um trajeto que vai da melancolia ao luto: primeiro, a constata-

ção da perda. Segundo, a perda replicada no canto. Do traço ao redor de um 

corpo desaparecido – o de Eurydice –, resta o canto contra um rosto enga-

noso, apoiado em seu desaparecimento. Do canto, resta o poema não como 

superação da perda (em Sophia não há banalização do irremediável), mas 

perda afirmada, circunscrita. Não perda abolida, mas afirmação do desejo de 

abolir, sustentado sobre a perda repetida. Há, assim, desejo desviante no seio 

da repetição. Há poemas de um livro destruído, poemas do desaparecimen-

to. O que não é pouca coisa: se o mito, por definição, é o que se repete como 

cristalização do inevitável, o poema, apoiado sobre o enganoso rosto do de-

saparecimento de Eurydice, produz a possibilidade de sentidos para além da 

perda, do mito, do imaginário e da história. O poema é um pequeno desvio de 

consequências ilimitadas.
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É assim que a realidade, como Eurydice, sempre em desaparecimento, sub-

siste no poema apenas como indício do desaparecimento, para dar lugar a 

coisa bem distinta: à afirmação do desaparecimento, ao poema, para além da 

circunstância, transformado em ritmo, subsistindo “para além do seu momen-

to histórico” (CRUZ, 2008, p. 163). Do mito, resta a “lamentação húmida da terra” 

(ANDRESEN, 2015, p. 313), como lemos no poema seguinte do mesmo livro. Mas 

o poema é seco, desafetado, sem drama. Constata o que, da realidade do mito 

(ou da perda repetida indefinidamente), é abertura de sentido.

Essa operação de escrita, que parte do mito e dele recupera um tema – a per-

da ainda em instância –, não se completa. É uma busca, como se pode ler no 

último verso do poema “Eurydice”. E, porque entre as palavras e o que gostariam 

de dizer há sempre um ressalto, e a busca pela “abolição da morte” (ANDRESEN, 

2015, p. 312) é esforço inconclusivo, restam no avesso das palavras as marcas 

do que, na perda, se perde: “Na minha vida há sempre um silêncio morto/ 

Uma parte de mim que não se pode/ Nem desligar nem partir nem regressar” 

(ANDRESEN, 2015, p. 314), lemos no poema IV. Há resto, algo permanece suspen-

so no silêncio entre uma e outra palavra, como irrealidade à espera de sentido.

Ao que resta na palavra como heterogeneidade resistente ao sentido, o poe-

ma responde constituindo-se como morada instável do pensamento. Instável 

justamente porque a realidade do poema comporta em si o que resiste a se 

traduzir por completo em símbolo. Se no poema há mundo, o mundo não está 

de todo simbolizado, porque a linguagem ali nunca se consolida por inteiro 

em sentido preciso. Por ser instável, o poema, como morada do pensamento, 

abre uma zona de indefinição de sentido no ciclo de repetições da realidade, 

da história e do mito.

Não insistindo na repetição do mesmo nem se precipitando no campo da 

novidade, o pensamento poético indica o irrepetível movimento de singula-

rização da circunstância, da história e do mito. Por isso, um poema é também 

assinatura das coisas na linguagem, assinatura correlata a um movimento de 

subjetivação, em que o já visto do mundo, por desvio, diferencia-se ao infinito. 

O olhar fascinado de Orfeu sobre o desaparecimento de Eurydice, sendo ainda 

olhar de Orfeu, é no poema também outra coisa: um pequeno desvio do olhar 
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fascinado. No ponto cego do fascínio, em que só o desaparecimento seria visí-

vel, instaura-se a indefinição de sentido e, ali, a possibilidade do pensamento.

E porque, após a passagem do mundo à escrita, algo resta no limiar entre a 

significação e sua ausência, a palavra não chega sequer à hipótese de situar em 

si uma verdade que a anteceda ou que a suceda. O acontecimento, na poesia 

de Sophia, está no limiar de desrealização da realidade, fora dos sistemas de 

pensamento em que se tecem realidades. O poema dá a ler o que se manifesta 

“fora de saber fora das leis”:

Não procure verdade no que sabes

Nem destino procures nos teus gestos

Tudo quanto acontece é solitário

Fora de saber fora das leis

Dentro de um ritmo cego inumerável

Onde nunca foi dito nenhum nome (ANDRESEN, 2015, p. 317)

Porque não se encerra em pensamentos metafísicos, o poema segue às ce-

gas o ritmo em que se inscreve um não-saber pensante: o fora do saber, o fora 

das leis, onde não há qualquer verdade filosófica, mas afirmação poética à es-

pera do nome, sempre insuficiente. Acontecimento rítmico lançado no aberto, 

o poema é afirmação aonde o nome não chega. É, talvez, resposta à experiên-

cia do lugar “Onde nunca foi dito nenhum nome” (ANDRESEN, 2015, p. 317).

O não-saber atuante na poesia, se é ainda uma forma de pensamento, é a 

do pensamento que, “Como a vela de um barco sente o vento” (ANDRESEN, 

2015, p. 318), evoca nas palavras, antes, o que nelas não comparece por inteiro. 

Como a vela de um barco sente o vento – a imagem de um tímpano batido 

pelo som é aqui evidente –, o pensamento se dá como escuta, como forma ver-

bal deformada pelo movimento. Forma onde se imprime momentaneamente 

o que é de natureza informe. É uma outra forma de pensamento, outra forma 

de conhecimento, portanto, o que se dá na poética de Sophia: “Conheço tudo 

à força de não ser” (ANDRESEN, 2015, p. 318). É a partir da negatividade e na ne-

gatividade, “Onde nunca foi dito nenhum nome” (ANDRESEN, 2015, p. 317), que 

o poema se manifesta como impulso do mundo, transposto em “ritmo cego” 

(ANDRESEN, 2015, p. 317).
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Nesse lugar, onde o poema e o não-saber que impulsiona o poema são uma 

só coisa, aí, as coisas que se dizem talvez possam se dizer como “O nome deste 

mundo dito por ele próprio” (ANDRESEN, 2015, p. 898). O nome dito por estra-

nheza ao nome, pelo que ao saber é estranho, pelo não-saber que é condição 

de que haja saber. Talvez seja essa a liberdade da palavra poética, que se diz 

não a partir de uma realidade ou como comunicação realista, mas, sim, como 

impulso rítmico-imagético.

A palavra poética se diz no espaço vazio onde as coisas, não sendo mais as 

coisas do mundo, são ainda menos que nome: o impulso do nome, aberto a 

outra forma de pensamento. O nome entre o pensamento da poesia e o poema 

do pensamento:

Como é estranha a minha liberdade

As coisas deixam-me passar

Abrem alas de vazio pra que eu passe

Como é estranho viver sem alimento

Sem que nada em nós precise ou gaste

Como é estranho não saber (ANDRESEN, 2015, p. 319)

Na estranheza do poema, há a liberdade e não apenas a perda pressentida. 

Há liberdade de circulação do poema entre o vazio das coisas, há a estranheza 

de se passar entre coisas, com a condição de que haja, para isso, palavra, poe-

mas que restam entre mundo e livro. Nem as coisas em si nem um poema qual-

quer, portanto: o mundo desfeito de um livro destruído, que se vai compondo.

Diferentemente de Mallarmé, para quem “tudo, no mundo, existe para cul-

minar num livro” (MALLARMÉ, 2010, p. 180), em Sophia o mundo é, algumas 

vezes, um livro destruído, cuja unidade se procura “de coisa em coisa”. Porque o

[…] Mundo pode ser um habitat mas não é um reino.

O reino agora é só aquele que cada um por si mesmo encontra e conquista, a 

aliança que cada um tece.

Este é o reino que buscamos nas praias de mar verde, no azul suspenso na 

noite, na pureza da cal, na pequena pedra polida, no perfume do orégão. 

Semelhante ao corpo de Orpheu dilacerado pelas fúrias este reino está dividi-

do. Nós procuramos reuni-lo, procuramos a sua unidade, vamos de coisa em 

coisa. (ANDRESEN, 2015, p. 890)
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