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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa é examinar, nos poemas que compõem ―Reamanhecer‖, segunda 

parte do livro Amanhecência (1974), de Stella Leonardos, as relações entre leitura/escritura no 

exercício metapoético de apropriação de poemas de expressão modernista da literatura 

brasileira. Tal reescritura metapoética opera por meio do pensamento analógico, em que se 

esboça a figura do ―poeta crítico‖ em sua relação com a tradição. Neste movimento duplo, 

fundamentado no deslocamento do sujeito lírico para ―fora de si‖, advém a nossa hipótese de 

pesquisa: a de um singular ―livro-antologia‖ no qual a poeta se apropria dos poemas com os 

quais dialoga por meio de dois procedimentos: o de ―expansão‖, gerador do ―canto paralelo‖ e 

o de ―redução‖, em que a glosa das epígrafes é recurso chave, ambos alicerçados na 

perspectiva metapoética. Como fundamentos teóricos para a análise, destacamos os estudos de 

Eliot (1989) e Maciel (1999) sobre a ―poesia crítica‖; Valéry (2007), Blanchot (1987; 2013) e 

Badiou (2002) no que se refere ao estatuto do pensamento poético; além de Collot (2004) 

sobre o ―sujeito lírico fora de si‖. A metodologia de análise do corpus de pesquisa – 6 poemas 

de ―Reamanhecer‖ (―Qualquer coisa chora pelo mar aberto‖, ―Paulistana‖, ―Soneto de ar 

amigo‖, ―Da bomba‖, ―Do antológico bêbedo‖ e ―Soneto alado‖) –, que dialogam com 

poemas de Ribeiro Couto, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Carlos Drummond de 

Andrade, Dante Milano e Jorge de Lima, respectivamente, privilegiou a análise comparativa 

entre eles.  A conclusão é a de que Stella Leonardos cria uma singular ―história da literatura 

escrita em verso‖, que determina não apenas um novo conceito de antologia poético-crítica, 

revitalizadora de uma história sincrônica da literatura brasileira, conforme indica Haroldo de 

Campos (1969), mas também projeta um instigante exercício metapoético de formação do 

leitor literário. 

 

Palavras-chave: Stella Leonardos; ―Reamanhecer‖; metapoesia; antologia poético-crítica. 
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Abstract 

 

The aim of this study is to analyse the relations between reading and writing processes in the 

metapoetic exercise appropriation of modernist expression poems of Brazilian Literature, in 

the poems that compose ―Reamanhecer‖, second part of Stella Leonardos‘ poetry book 

Amanhecência (1974). This metapoetic rewriting operates by means of an analogical thinking, 

in which the figure of the ―critical poet‖ in his relationship with tradition is outlined. By this 

double movement, founded on the relocation of the lyrical subject ―out of itself‖, this research 

hypothesis arises on a singular ―book-anthology‖ in which the poet seizes the poems which 

she dialogues with, based on two procedures: the ―expansion‖, generator of the ―parallel 

song‖, and the ―reduction‖, in which the gloss of the epigraphs is a key resource – both on the 

bases of the metapoetic perspective. The theoretical foundations for the analysis are arised on 

the studies of Eliot (1989) and Maciel (1999) on the field of ―critical poetry‖; Valéry (2007), 

Blanchot (1987; 2013) and Badiou (2002) regarding to the status of poetic thinking; in 

addition to Collot (2004) on the ―lyrical subject out of itself‖. The methodology of analysis of 

the corpus – six poems of ―Reamanhecer‖ (“Qualquer coisa chora pelo mar aberto”, 

“Paulistana”, “Soneto de ar amigo”, “Da bomba”, “Do antológico bêbedo” and “Soneto 

alado‖), which dealings with poems of Ribeiro Couto, Oswald de Andrade, Mário de 

Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Dante Milano e Jorge de Lima, respectively – 

focused on the comparative analysis perspective of the poems. It is concluded that Stella 

Leonardos creates a singular ―history of literature written in verse‖ which determines not only 

a new concept of poetic-critical anthology, revitalizing a synchronic history of Brazilian 

Literature, as proposed by Haroldo de Campos (1969), but also envisages an instigating 

metapoetic exercise in the formation of the literary reader. 

 

Keywords: Stella Leonardos; ―Reamanhecer‖; metapoetry; poetic-critical anthology. 
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... Para dar uma esperança 
Mais triste ao fim do meu dia. 

                                        MANUEL BANDEIRA 

 

 

BANDEIRA DE ESTRELAS  

 

ONDE ESTÁ a estrela da manhã? 

 Às vezes se fere o sonho. 

 Mas como pensar em mágoa? 

    Estrela        azul 

    no amanhã. 

 

Na minha vida vazia 

 às vezes se pensa negro. 

 Mas como falar escuro? 

   Uma estrela 

   no meu dia. 

 

Olhos lúcidos, meu lume 

 réstia de azuis e de estrelas: 

          vem, cantiga, 

          estrela amiga, 

estrela da vida inteira. 

 

                 (LEONARDOS, 1974, p. 151)
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho consiste na investigação de ―Reamanhecer‖, segunda parte de 

Amanhecência (1974) da poeta carioca Stella Leonardos. Apesar de ter sido premiada e 

editada pelo Instituto Nacional do Livro (INL-MEC), em parceria com a editora José Aguilar, 

essa obra ainda possui poucos estudos críticos. Nesse sentido, esta dissertação desponta, antes 

de tudo, como convite à leitura de Amanhecência, na esperança de propiciar, ao leitor, uma 

possível chave crítica de entrada ao estado ―amanhecente‖ do livro, dentre muitas outras que 

poderiam ser realizadas. 

Em Amanhecência, a autora cria um movimento de leitura que retoma temática e 

formalmente, em diferentes níveis de apropriação, a história literária ―luso-brasileira‖ desde 

as origens da literatura portuguesa, representada por textos que recuperam o lirismo 

trovadoresco, até chegar às vozes modernistas da literatura brasileira, o que ocorrerá em 

―Reamanhecer‖, corpus desta pesquisa.  

Nesse sentido, a escritora não se afasta de uma possível tendência de ―retorno ao 

verso‖ e à sua tradição, delineada na produção poética da década de 70, em que a poesia 

discursiva ressurge, depois do intenso período de experimentações formais do concretismo. 

Contudo, Stella Leonardos expande a inter-relação entre o fazer poético de seu presente de 

escrita e o passado literário, não apenas na escritura de poemas esparsos, que ―metabolizam‖ 

essas práticas, mas na escritura de um projeto poético concretizado na própria obra que 

―amanhece‖: 

 

No momento em que muitos tentam o poema-antologia, a montagem, o signo 

residual de outras práticas e de outras eras poéticas, Stella Leonardos produz 

um livro que é suma, bíblia, um dizer de si que incorpora ressonâncias 

culturais que se formaram ao longo do tempo e se distribuem em 

modulações diferentes num espaço identificado: o hic et nunc brasileiro. 

Amanhecência, por assim dizer, pode ser lido como poesia e como História 

da poesia. O que a Autora faz é momentaneizar a herança, desde os 

primórdios até a contemporaneidade (LUCAS, 1979, p. 53).   

 

Sua leitura da tradição revela-se nas duas partes que compõem o livro, a saber: 

―Códice Ancestral‖
1
 e ―Reamanhecer‖, que será nosso objeto de estudo. A primeira, como 

                                                 
1
 Em um trabalho anterior, intitulado Da Ancestre Canção: o d’amigo restaurado pelas vozes contemporâneas 

em Stella Leonardos (Monografia de Especialização, PUCSP, 2012), analisamos ―Códice Ancestral‖, tendo em 

vista o diálogo estabelecido entre os poemas de Stella Leonardos e as cantigas de amigo galego-portuguesas. 
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sugere o título, dialoga com a tradição medieval, recuperando os temas e formas das canções 

ancestres, apropriando-se, inclusive, da língua em que os textos foram escritos: o galego-

português. Já a segunda parte é, de acordo com a própria poeta, em prefácio à obra, 

representativa do fazer poético brasileiro, em seus mais variados momentos (desde o século 

XVII até o XX, partindo da leitura de poetas barrocos, árcades, românticos, parnasianos, 

simbolistas e modernistas), uma vez que:  

 

A primeira parte, Códice Ancestral, acaba onde o Brasil começa. A segunda, 

Reamanhecer, não acaba porque o Brasil é semprenovo e semprelírico. [...] 

amanhecemos num lirismo de Brasil que acorda e é manhã alta nos poetas 

que abriram portas às perspectivas do hojeverso (LEONARDOS, 1974, p. 

35). 

 

Se ―Códice Ancestral‖ inicia com o poema pórtico ―Ancestre Canção‖ 

(LEONARDOS, 1974, p. 39) e acaba com ―Navegar é preciso‖ (ibidem, p. 108), 

―Reamanhecer‖ se abre ao leitor com um poema homônimo (ibidem, p. 111 – 112) e se 

despede com o texto ―Amanhecência‖ (ibidem, p. 176), título que se empresta à própria obra.  

A leitura de Stella Leonardos persegue a cronologia dos tempos e estilos diversos da 

literatura, mantendo, como fio condutor de suas reflexões, a presença constante de epígrafes 

que recuperam os textos com quais a poeta dialoga, ressignificando-os. Com isso, Stella 

Leonardos relativiza o dado cronológico e sincroniza diferentes tempos/espaços literários, ao 

ler/escrever poeticamente a tradição, a partir de seu olhar contemporâneo.  

Deixa assim, em ―Reamanhecer‖, um caminho sempre aberto a novas interpretações e 

também a novas experiências poéticas. Expõe seu desejo pelo por vir, ao indicar, didática e 

liricamente, nessa espécie de ―livro-antologia‖, o périplo já percorrido pela poesia brasileira e 

o que dela ainda pode verter. ―Reamanhecer‖, portanto, desvela-se pela potência de criação 

que nunca se acaba e que desagua no ―eterno-agora‖, sugerido pelo sufixo ―ência‖ do título da 

―obra aberta‖ Amanhecência.  

A proposta deste trabalho é, então, a de mergulhar no amálgama de significâncias 

presentes no trabalho de leitura/escritura poética realizado pela poeta-leitora Stella Leonardos. 

Para tanto, optamos por um recorte em particular: a apropriação de poemas de expressão 

modernista da literatura brasileira que se realiza em ―Reamanhecer‖, por meio de seis poemas 

que compõem o núcleo-objeto da análise crítica, escolhidos pelo diálogo que estabelecem 

com as diversas fases do modernismo. São eles: ―Qualquer coisa chora pelo mar aberto‖ 

(diálogo com ―Melopeia‖ de Ribeiro Couto); ―Paulistana‖ (diálogo com ―escola berlites‖, 
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―linha no escuro‖, ―ditirambo‖, ―pronominais‖, ―fotógrafo ambulante‖, ―brinquedo‖ e 

―soidão‖ de Oswald de Andrade); ―Soneto de ar amigo‖ (dialoga com ―Poemas de amiga I‖ de 

Mário de Andrade); ―Da bomba‖ (diálogo com ―A bomba‖ de Carlos Drummond de 

Andrade); ―Do antológico bêbedo‖ (diálogo com o ―Bêbedo‖ de Dante Milano) e ―Soneto 

alado‖ (diálogo com Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima). Tal conjunto será expandido por 

meio do cruzamento com outros poemas de ―Reamanhecer‖, a fim de oferecer uma melhor 

percepção de seu todo. 

Nosso problema central de pesquisa gira em torno de uma questão: podemos afirmar 

que a poeta-leitora Stella Leonardos institui uma leitura/escritura poético-crítica da poesia de 

expressão modernista brasileira?  

A hipótese que projetamos é a de que os poemas de ―Reamanhecer‖ elaboram uma 

releitura/reescritura da poética modernista por meio de um diálogo metapoético com aqueles 

poemas dos quais se apropriam, operando à semelhança de um livro-antologia no qual 

evidenciam-se as escolhas críticas de Stella Leonardos, além da criação de um ―paideuma
2
 de 

leituras‖. 

Tal releitura perpassa questões temáticas e composicionais dos poemas apropriados e 

parte do exercício de alteridade poética de Stella Leonardos, deflagrada no deslocamento de 

sua subjetividade lírica por meio de dois procedimentos, que têm, como ponto comum, chegar 

ao exercício metapoético: a) por ―expansão‖ temático-composicional dos poemas com os 

quais dialoga e nesse caso o ―canto paralelo‖, segundo a concepção de Haroldo de Campos
3
, é 

estratégia dominante; b) por ―redução‖ temático-composicional sendo a ―glosa
4
‖ um recurso 

chave, especialmente das epígrafes, apropriadas dos poemas-fonte.  

Optamos por dividir nosso trabalho em três capítulos. O primeiro ―Sobre estrelas e 

livros amanhecentes‖ será de contextualização da poeta e sua obra Amanhecência, a partir do 

estudo de sua fortuna crítica, mais particularmente, pelo que comenta Teles (1974), Lucas 

(1975) e Coelho (2002).  

O segundo ―Sobre inquietações e diálogos‖ será de cunho teórico e nele discorreremos 

                                                 
2
 Esse conceito será explorado no capítulo 2 da dissertação e tem como base as considerações críticas de Ezra 

Pound, em seu ABC da Literatura (2006). 

 
3
 Trate-se do conceito de ―recriação‖, ― ‗ou criação paralela‘, autônoma porém recíproca‖ (CAMPOS, 2006, p. 

35), indicado pelo autor no processo de ―tradução criativa‖ de textos literários. 

 
4
 Trata-se do conceito de ―glosa‖ (procedimento em que os poetas, de diferentes épocas, valem-se de um ―mote‖, 

ou ―motivo‖ alheio, muitas vezes pertencente ―à tradição do verso‖, que é recolhido pelo novo poeta e 

desenvolvido em seu texto), no sentido indicado por Maleval (2002), quando a autora discorre sobre o ―mote 

glosado‖, aproximando a criação poética de Stella Leonardos às glosas realizadas na poesia medieval. 
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sobre a figura do ―poeta crítico‖ e sua relação com a tradição, que surge do amálgama leitura-

escritura crítica de poesia, a partir das colocações de Eliot (1989) e de Maciel (1999). Desse 

movimento duplo, regado pelo deslocamento da subjetividade lírica de Stella Leonardos, 

configura-se um ―sujeito lírico fora de si‖, alicerçado sobre um programa de pensamento 

poético ancorado na analogia ou na ―lógica imaginativa‖, conforme define Valéry (2007), em 

seu ensaio sobre o método de composição de Leonardo Da Vinci. Para estudarmos essas 

questões, lançaremos mão dos estudos empreendidos por Collot, em seu ensaio ―O sujeito 

lírico fora de si‖ (2004), Blanchot, em O livro por vir (2013) e O espaço literário (1987) e 

Badiou, em Pequeno Manual de Inestética (2002). A partir desses aportes teóricos, também 

refletiremos sobre o caráter crítico dos poemas de Stella Leonardos – concretizado no 

exercício metapoético de sua escritura lírica – e em que medida esses poemas compõem o que 

chamamos de ―livro-antologia‖ (SERRANI, 2008), no qual em se revela um ―paideuma de 

leituras‖ (POUND, 2006).  

O terceiro capítulo ―Aurora, entretanto eu te diviso...‖ dará espaço às análises dos 

poemas do corpus, a partir do que foi estudado nos capítulos anteriores. Nele, observaremos 

como se configura o ―livro-antologia‖ de Stella Leonardos, edificado pelo próprio discurso 

poético da autora, a partir do diálogo que seus poemas estabelecem com aqueles apropriados 

do modernismo brasileiro.  
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1. Sobre estrelas e livros amanhecentes 

 

A solidão é o grande sinal do teu destino. 

Manuel Bandeira 

 

1.1. Da poeta Stella Leonardos 

 

Stella Leonardos da Silva Lima Cabassa nasceu no Rio de Janeiro em primeiro de 

agosto de 1923. Publicou seu primeiro livro de poesia, Passos na Areia, em 1941, 

inaugurando uma extensa obra literária
5
 que oscila entre textos poéticos, traduções de obras 

do catalão, espanhol, francês, inglês e italiano, bem como literatura infantil e crítica literária
6
.   

Sua obra poderia ser filiada à terceira geração do Modernismo, em uma vertente 

poética que, alheia aos programas experimentalistas peculiares ao Concretismo e à Poesia-

práxis, estabeleceu-se entre o moderno e o tradicional.  O burilamento formal dos textos fez-

se presente sob a forma de um discurso metrificado, às vezes vinculado a um imaginário 

neorromântico. Dessa forma, é possível dizer que a sua poesia é, portanto, fruto de uma 

profunda consciência lírica, que sugerimos denominar como ―existencialismo poético‖
7
, cuja 

representação se faz presente também nos textos de Gilberto Mendonça Teles e mesmo em 

parte da produção poética de Adélia Prado.  

                                                 
5 Spíndola (2010, p. 25), em seu artigo ―Stella Leonardos, a poeta planetária‖, afirma que ―de sua lavra são mais 

de duzentas e trinta obras, algumas em série, seja Teatro, seja Literatura, sejam rapsódias ou cancionários‖. 

Citamos alguns dos livros de Stella publicados que não são de poesia (alguns desses serão citados ao longo de 

nosso trabalho). Romances: Estátua de sal (1961) e Dias pássaros (1990). Teatro: Flama sagrada (1956) e 

Teatro para as crianças (1962 e 1967). Traduções: Antologias de poesia catalã contemporânea (1969) e O 

sortilégio da mariposa (1975), de Frederico García Lorca. Literatura Infantil: entre as décadas de 60 e 70, Stella 

Leonardos publica mais de 50 títulos, em que se pode perceber a preocupação da autora em trazer temas que 

dizem respeito à cultura brasileira e à cultura do Ocidente, organizados sensivelmente sob a forma de textos 

poéticos, narrativos e teatrais (a forma mais cultivada pela autora ao dedicar-se à literatura infantil). Citamos O 

gatinho da caixa (1970). 

 
6 Foi assídua colaboradora do Jornal de Letras (Rio de Janeiro), nas décadas de 70 e 80, além de escrever para 

revistas de literatura, como a "RenovArte" (UBE). Stella Leonardos também se destaca como incentivadora e 

crítica da obra de diversos poetas, seus contemporâneos, com os quais trocava impressões de leitura, por meio de 

cartas, tais como Lupe Cotrim Garaude e Olga Salvary.  

 
7
 O ―existencialismo poético‖, conceito explorado por Gaston Bachelard em A poética do Devaneio, configura-se 

―pontilhista e impressionista‖, porque capta instantes de devaneio, por meio de uma imaginação criadora liberta 

de um espaço-tempo circunstancial.  Assim, a ―alma sonhadora‖ do poeta em devaneio, leva-o a reanimar-se, 

revivendo imagens passadas que povoam seu poema-sonho. A memória, portanto, assume uma posição 

importante no ato de devaneio poético que deságua no ―existen-cialismo‖ poético (essencialismo) do autor. Mas 

essa memória não se atribui a um jogo de datas estabelecidas; trata-se de uma ―memória-imaginação‖ que, no 

passado, encontra substância latente de vida, ―memória do cosmos‖. De acordo com Bachelard (1988, p. 114): 

―quanto mais mergulhamos no passado, mais aparece como indissolúvel o misto psicológico memória-

imaginação. Se quisermos participar do existencialismo do poético, devemos reforçar a união da imaginação 

com a memória‖. 
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Segundo Bosi (1994, p. 465 - 466) o fazer poético autoconsciente de Stella Leonardos 

apresenta ―tendências formalistas e, lato sensu, neo-simbolistas [sic], difusas a partir de 45‖, 

em que esteve presente a faceta intimista da poesia, cujas ―imagens vêm a ser o correlato dos 

sentimentos e, numa fase mais avançada da condensação, os símbolos vêm a ser o véu que 

oculta e ao mesmo tempo sugere esses mesmos sentimentos‖. Ainda de acordo com o autor, 

no capítulo ―Poesia ainda‖ de sua História concisa da literatura brasileira, Stella Leonardos 

faria parte de uma gama de poetas que: ― [...] Vistos por um ângulo estreito da sobrevivência 

de certos hábitos estilísticos, o seu ponto de referência poderia ser ainda a poética da geração 

de 45. Mas prefiro ver neles o nosso veio existencialista em poesia‖ (BOSI, 1994, p. 485). 

Continuando seu comentário crítico acerca dos poetas aos quais Stella Leonardos 

estaria relacionada, Bosi pondera algo que consideramos importante sobre a produção da 

escritora, já que Amanhecência é uma obra que não se afasta da ―tradição do verso‖. Por meio 

do diálogo que estabelece com outros momentos literários, articula-se temática e formalmente 

em um ritmo vibrátil, engendrado pelo ―impulso de criação‖ metapoético, aliado a uma 

espécie de ―desejo de resistência‖ da poesia: 

 

Embora só a leitura analítica de cada um desses textos possa fazer-lhes 

plenamente justiça, indicando o alcance de suas mensagens e o valor de suas 

conquistas formais, o conjunto dessas obras tem, para o historiador da poesia 

no Brasil, um significado irrecusável de permanência de uma determinada 

concepção de lírica: sondagem do tempo subjetivo (que se estende, em 

alguns casos, à vida social concreta) e articulação do tema em imagens e em 

ritmos que se gestam no interior da tradição do verso. Escrevendo em um 

período de drástica negação do discurso metafórico e musical, desvinculados 

das vanguardas e do seu esquema de sustentação ideológica, esses poetas 

têm dado exemplo de uma resistência às modas criadas pelo 

desenvolvimento tecnicista. A fragilidade extrema e, não raro, solitária dessa 

posição tem a força de um testemunho (ibidem, p. 487-488). 

 

Ainda que Alfredo Bosi tenha descrito de maneira muito genérica um conjunto diverso 

de poetas, dentre os quais, alguns surgem no período em que ele delineia como ―geração de 

45‖ ou possuem estreias posteriores, o autor de História Concisa da Literatura Brasileira 

pensa em uma questão importante: solidão e resistência de tais poetas. Algo que seria 

interessante pensarmos é a consequência do posicionamento desses escritores, frente ao leitor 

médio de poesia, ou mesmo à crítica universitária. Esse é o caso da própria Stella, cuja obra 

nos parece singular porque testemunha, entre outras coisas, um senso de permanência de um 

sentimento amoroso em relação à vida e, particularmente da experiência literária. Apesar 

disso, a sua solidão (ao menos no que diz respeito ao discurso institucional universitário) é 
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algo que chama atenção. Ainda que tenha muitas obras publicadas, incluindo os premiados 

livros Poesia em 3 tempos (1956) – título com que recebe o Prêmio Olavo Bilac de Poesia – 

Geolírica (1966), Cantabile (1967), Cancionário Catalão (1971) – cuja força poética 

alcançou a Universitat Autònoma de Barcelona, rendendo uma resenha crítica de Jordi 

Arbonès (1972) –, Amanhecência (1974), objeto de nossa análise, Romançário (1974) e 

Mítica (2000), é ―uma ilustre desconhecida da academia‖... mesmo tendo uma vida cultural 

intensa
8
. 

Stella Leonardos, no entanto, é vez por outra lembrada, como ocorreu com a 

homenagem que Manuel Bandeira lhe fez, em seu Mafuá do Malungo (ENCICLOPÉDIA 

ITAÚ CULTURAL de Literatura Brasileira, 2012), por meio do poema ―Agradecendo Doces 

a Stella Leonardos‖: 

 

DOCES de açúcar e gemas 

São teus versos, e teus doces 

Sabem a poemas: não fosses 

Toda doce em cada poema! 

 

Pouco e coco rimam, sim, 

Mas quando o coco é o seu coco, 

Que, por mais que seja, é pouco 

(Pelo menos para mim!). 

 

Não veio doce, mas veio 

Verso seu, que me é tão doce 

Como se doce ele fosse: 

Mais que doce: doce e meio!" 

 

 

1.2. A égide da epígrafe: vozes críticas sobre Amanhecência 

 

Fábio Lucas desenvolveu, em 1975, uma crítica sobre Amanhecência que foi 

publicada pela revista Colóquio – Letras, da Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa. Em 

sua análise, o crítico literário pondera que Amanhecência é um livro que revela ―o saber e o 

fazer‖ (LUCAS, 1975, p. 93). Ainda segundo Lucas, os poemas que compõem a obra são 

                                                 
8 A autora foi presidente da Academia Carioca de Letras e Secretária Geral da UBE do Rio de Janeiro. Ostenta 

nove láureas concedidas pela Academia Brasileira de Letras (ABL). É membro do PEN Clube do Brasil, do 

Instituto Brasileiro de Cultura Hispânica, da International Writers and Artists Association (IWA – Bluffton 

College, Ohio) e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro (OLIVEIRA, 2015). ―Poeta planetária‖, 

Stella Leonardos foi apresentada em 2005 por Jean Paul Mestas ao senado francês, sendo homenageada por suas 

obras e atividades incentivadoras da cultura, ano em que também foi premiada com a Medalha Oficial de Mérito 

Cultural do Consulado da Grécia (país do qual parte de sua família descende).  
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permeados pela prática poética de seu tempo, a montagem de novos poemas por meio de 

colagem de signos residuais e a prática do ―poema-antologia‖, recorrentes na década de 70.  

 Para termos uma ideia geral do ―estado poético‖ da década de 70, a fim de 

entendermos como Stella Leonardos se relaciona com o tempo em que escreve, esboçaremos 

algumas tendências poéticas desse cenário, porém, sem a intenção de criar ―categorias fixas‖ 

sobre o entendimento do fazer poético deste ou daquele poeta.  

Durante esse período, podemos dizer genericamente que houve um arrefecimento dos 

ímpetos mais radicais de vanguarda das décadas de 50 e de 60, principalmente daqueles 

vinculados à poesia concreta, cujo manifesto data de 1956. Nos anos 70, disseminam-se 

outros ―caminhos‖ na prática dos poetas, dentre os quais se destaca o ressurgimento de uma 

poesia discursiva (BOSI, 1994, p. 487). Tal ―disposição para o verso‖ acompanha os próprios 

poetas concretos, excetuando, conforme nos indica Sterzi (2006, p. 7), Augusto de Campos: 

―Augusto – mais do que Haroldo de Campos e Décio Pignatari, que tiveram no concretismo 

um momento entre outros de uma trajetória bem mais espraiada e vária – sempre foi e ainda é 

o poeta concreto por excelência [...]‖.   

Esse ―discurso poético‖ que retoma o verso, livre ou metrificado, acaba por se opor à 

―sintaxe ostensivamente gráfica‖ apregoada pelos poetas concretos (BOSI, 1994, p. 487). 

Sugerimos como exemplo dessa tendência, considerada por Benedito Nunes (1991) como 

―esfolhamento das tradições‖
9
, a própria produção poética de Stella Leonardos. Outro 

exemplo é o caso de Hilda Hilst, poeta que mergulha na prospecção metafísica acerca do 

―assombro humano‖. Hilst retrata temas que perpassam o erotismo feminino (metafisicamente 

vinculado a experiências místico-amorosas, ou ―profana e libertamente‖ concretizado no 

corpo), a passagem do tempo, a morte e a busca incessante do ―eu‖ que, apesar de se mostrar 

mais centrado em si, autoquestionando-se constantemente, abre espaço para ―vozes outras‖ 

que adentram em sua experimentação lírica. De acordo com Duarte (2006, p. 26):  

 

Desde o início de sua carreira, a linguagem poética de Hilst foi se 

construindo a partir de um intenso diálogo com a tradição literária. Com o 

passar dos anos, sua dicção poética aos poucos revigora o passado, seja pela 

derrisão, seja pela reinserção de formas e temas da tradição em vozes 

dissonantes que mesclam nos poemas. 

 

                                                 
9
 De acordo com Benedito Nunes, em ―A recente poesia brasileira: expressão e forma‖ (1991, p. 179), 

―esfolhamento das tradições‖ diz respeito à ―conversão de cânones, esvaziados de sua função normativa, em 

fontes livremente disponíveis com as quais incessantemente dialogam os poetas. Depara-se-nos a convergência, 

o entrecruzamento dos múltiplos caminhos por eles percorridos, que são outros textos, de tempos e espaços 

diferentes, na cena literária móvel do presente dentro da Biblioteca de Babel da nossa cultura [...]‖. 
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Soma-se a esse retorno do verso a ―fala autobiográfica‖, em que persiste a expressão 

da memória dos sujeitos. Esse movimento se realiza em muitos poetas da década de 70, 

especialmente na produção dos ―poetas marginais‖. O intimismo e o autobiografismo – 

características da ―re-subjetivação
10

‖ da poesia –, aliados a uma forma que mescla gêneros 

(literários ou não), num ímpeto de contínua renovação artística, bem como de vitalidade de 

criação, agregam-se ao empenho de toda uma geração de poetas que buscava uma atuação 

cultural renovada
11

, em relação à geração anterior. Em seus textos se concentram 

coloquialidade, ironia, sarcasmo, gírias, humor e repercutem tanto a reavaliação da tradição 

literária, quanto a crítica em relação ao momento histórico que o país vivia: a ditadura militar. 

Ainda que os chamados ―poetas marginais‖ tenham produzido seus poemas no mesmo 

período, a representação de sua ―voz poética‖ é vária: 

 

[...] Mesmo entre aqueles considerados modelos de referência, há forte 

desigualdade. Não se pode comparar, por exemplo, a dicção de Cacaso [...], 

repleta de ironia e herdeira direta do poema-piada de Oswald de Andrade, 

com a escritura de Francisco Alvim, influenciado, por sua vez, pelo lirismo 

de Drummond. 

Dessa forma, questiona-se a existência de um movimento literário que 

abranja a produção poética dos anos 70. Ocorre que alguns críticos, como 

Silviano Santiago, Ítalo Moriconi, Heloisa Buarque de Hollanda e Cacaso, 

buscaram sistematizar aquela produção, traçando alguns parâmetros que 

englobassem a poesia realizada no momento e fornecessem uma solução 

para o paradigma cabralino-concretista, vigente até então (SOUZA, 2008, p. 

22 – 23). 

                                                 
10

 A ideia de ―re-subjetivação‖ aqui observada é extraída do artigo ―Poesia ruim, sociedade pior‖ (1987, p. 100), 

escrito por Iumna Maria Simon e Vinicius Dantas. De acordo com os autores: ―Re-subjetivação inegável atesta 

toda a produção marginal, mas também que a experiência subjetiva não é a mesma de sempre, já que agora está 

inscrita numa situação histórico-social em que a aflição da identidade, sua urgência subjetiva, é antes um 

sintoma de anonimato, isolamento, atomização, perda de referência. A re-subjetivação faz coincidir o sujeito 

poético com o sujeito empírico; a representação literária se relativiza ao ser encurtada sua distância da realidade. 

Mesmo assim há elaboração, involuntária ou não, pois a representação dispõe formalmente seus elementos: o 

registro confessional e biográfico, a anotação irreverente do cotidiano, a nota bruta do sentimento, da sensação, 

do fortuito, são soluções poéticas que acabam impondo um padrão informal e antiliterário de estilização‖. 

 
11

 Célia Pedrosa, no ensaio ―Paulo Leminski: sinais de vida e sobrevida‖ (2006), pondera que a expressão poética 

dos poetas marginais revela um impulso por transformação da poesia, particularmente daquela cultivada pelo 

concretismo: ―[...] O projeto concretista impusera a si como tarefa fundamental, ao longo dos anos 1960, a 

constituição de uma ‗tradição sincrônica‘, tecida na relação com mais diversos poetas, das também mais diversas 

inserções sociais e históricas. Enfatizam-se, então, como critérios de seleção, a consciência da linguagem e a 

capacidade de inovação, e são desconsiderados o vínculo de referencialidade e a identificação com uma 

brasilidade específica que, junto com a retórica sentimental, constituiriam a herança romântica até então 

hegemônica. Na década de 1970, essa demanda se enriquece ainda com a consciência, cada vez mais inalienável, 

da relação entre cultura erudita e cultura de massas – na qual, inclusive, através de linguagens como a da música 

tropicalista, a tensão entre tradição e experimentalismo, nacionalidade e globalização, é encenada de modo a 

incorporar e simultaneamente desestabilizar a herança concretista. A poesia marginal se inscreve ainda nesse 

espaço para, em função da oposição entre vida e biblioteca, encenar uma forma alternativa de associar poesia, 

coloquialismo e cotidiano, herdada do modernismo, em que a ideologia do desbunde substituía a consciência 

nacional e o espontaneísmo, o investimento na experimentação formal‖.  
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Dentre os poetas que figuraram nesse momento, destacamos Paulo Leminski, cuja 

trajetória, segundo Tinoco (2010, p. 107):  

 

[...] com início efetivo na década de 70, foi sintomaticamente dupla: avessa 

aos chamados ―poetas sociais‖, que produzem poesia marcada por uma 

poética engajada (nesse sentido, alguns arcádicos, e Castro Alves a Ferreira 

Gullar), ou os de função pública poético-burocrática; composta por uma 

variedade grande de atividades. 

 

A poesia sofisticada de Ana Cristina César também integra o jogo proposto pela 

―poesia marginal‖ e, conforme SOUZA (2008, p. 14): ―Ana Cristina vale-se da própria 

relação entre verdade e ficção, eu lírico e poeta, poema e leitor, para construir seus textos: 

indício de incorporação do que poderia ser caracterizado como antiliterário na literatura‖.  

Pensando, no entanto, sobre outros poetas que produziram na década de 70, não 

correlacionados ao ―fenômeno marginal‖, reencontramos a figura de Haroldo de Campos. 

Mesmo Haroldo, um dos fundadores da vanguarda concretista, apresenta uma escritura 

poética em que se destaca a hibridização de prosa e de poesia, aqui já ―detectada‖ na produção 

dos poetas marginais (tendência que, na verdade, cristaliza-se na tradição poética brasileira, 

desde as composições iconoclastas de Oswald de Andrade, por exemplo). Essa inclinação ao 

corte prosa/poesia na escritura poética, no caso de Haroldo de Campos, realiza-se na 

―constelação verbal‖ criada em Galáxias (cuja primeira edição data de 1984, ainda que a obra 

tenha sido escrita entre 1963 e 1976). De acordo com Vasconcelos (1998, p. 20), esse livro: 

 

É a primeira obra que, mesclada com a prosa (na tradição de Joyce e de 

neobarrocos como Rosa e Lezama Lima), Haroldo lança um diálogo para 

fora dos esquadros pragmáticos do experimental, da forma como encerrava 

os versos descorporificados, atomizados do concretismo. Na linha de uma 

pura poesia nascida impuramente de seu processo aleatório, associativo, 

Haroldo mostra-se já afinado com os traços de uma dicção do 

contemporâneo, na qual desponta o poder de visualização, de presentificação 

da imagem, dado agora pelo corpo verbal de uma prosa-poesia compactada 

em blocos caóticos de fala, a despeito do referendamento aos streams 

joyceanos. 

 

Outra poeta que figura nesse período é Adélia Prado. Sua produção, assim como a de 

Ana Cristina César (ainda que Adélia não participe do ―grupo marginal‖) reverbera a atuação 

da ―mulher escritora‖, que ganha espaço de resistência em relação à tradição patriarcal que 

relegava ao espaço ―doméstico‖ a voz silenciada da mulher. Reconhecemos em sua escrita 
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poética a ―tradição do verso‖, buscando diálogo com o modernismo, mais particularmente 

com Drummond. Sua singularidade reside justamente nessa inter-relação ―não-combativa‖, 

em relação à tradição que, paradoxalmente, ao escrever, suplanta-a, no momento em que ―[...] 

a poeta mulher celebra seu próprio corpo como signo de diferença na arena pública‖ 

(MORICONI, 1998, p.16). Seguindo essa linha de raciocínio, Coelho (2002, p. 25) afirma 

que: 

Adélia Prado revela em sua poesia uma dupla confluência de forças: a do 

novo épico (valorização do poeta, ser humano e efêmero, de cuja presença a 

vida e o mundo dependem para se eternizarem no tempo) e a da liberação 

feminina, pós-moderna, da década de 1970 (a mulher que se afirma para 

além e acima da imagem na qual a tradição a aprisionara).  

 

Voltando-nos aos possíveis ―caminhos‖ da poesia, na década de 70, percebemos 

também uma espécie de comprometimento em relação ao ―caráter público e político da fala 

poética‖ (BOSI, 1992, p. 487), em que a construção do objeto poético se submete às 

―verdades‖ dos sujeitos. Nesse sentido, a poesia se desvincula da ideia de autocentramento de 

sua linguagem. A produção ―neoconcreta‖ de Ferreira Gullar é exemplo desse movimento, 

que traz em seu bojo a ―atuação social‖ do poeta. Para Oiticica (2006, p. 164): 

 

Sem dúvida a obra e as idéias [sic] de Ferreira Gullar, no campo poético e 

teórico, são as que mais criaram nesse período, nesse sentido. Tomam hoje 

uma importância decisiva e aparecem como um estímulo para os que vêem 

[sic] no protesto e na completa reformulação político-social uma necessidade 

fundamental na nossa atualidade cultural. O que Gullar chama de 

participação é, no fundo, essa necessidade de uma participação total do 

poeta, do artista, do intelectual em geral, nos acontecimentos e nos 

problemas do mundo, conseqüentemente [sic] influindo e modificando-os; 

um não virar as costas para o mundo para restringir-se a problemas estéticos, 

mas a necessidade de abordar esse mundo com uma vontade e um 

pensamento realmente transformadores, nos planos ético-político-social. 

 

No que se refere à experiência poética de Stella Leonardos concretizada em 

Amanhecência, percebemos, nesse breve percurso sobre a poesia brasileira na década de 70, a 

relevância do cultivo da ―tradição do verso‖. A poeta apresenta preferência pela redondilha 

maior, conforme indica no prefácio que escreve para a obra (LEONARDOS, 1974, p. 35), 

mas também cultiva o soneto decassílabo, por exemplo. Além disso, o ―senso rítmico‖ de seus 

poemas se faz pelo intenso trabalho com rimas, que surgem geralmente alternadas, ou se 

instalam no interior dos versos.  

Em Amanhecência, o que se registra não é resultado de uma ―fala autobiográfica‖ da 

autora e, se sugeríssemos que houvesse alguma ―biografia ficcional‖ relacionada à obra, seria 
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a da própria literatura. Além disso, o ―caráter público‖, deflagrado por uma preocupação de 

cunho político-social também não parece ser uma preocupação de Stella. Seu engajamento se 

concentra na perpetuação da leitura e apreciação da tradição literária, relida singularmente por 

ela, por meio das escolhas e adaptações que realiza, a partir da releitura operada em seus 

poemas. Dessa maneira, se existe alguma preocupação social por parte de Stella Leonardos, 

parece-nos que essa se insinua no tom ―didático‖ de seu livro, em que o leitor vislumbra uma 

leitura do transcorrer dos séculos da tradição literária até o momento contemporâneo de 

escritura da poeta, através do próprio arcabouço estrutural dos poemas, em que o exercício 

metapoético ganha força. 

Fábio Lucas (1975) pondera que Stella Leonardos consegue sincronizar todo o 

repertório de cultura e fazer literário desde as origens até o seu tempo, de maneira que o livro 

é: 

[...] também uma pedagogia, ensina o que foi e o que é poesia no painel 

intertextual [...]. Mas o geral e o substancial, como estado de presença 

presente vivente no espírito, e bem assim a função didáctica [sic] 

incorporada a Amanhecência, de modo algum obliteram o teor lírico 

individual dos múltiplos exemplos reunidos nas duas partes do livro. Este é o 

feito original e actualizador [sic] de Stella Leonardos (LUCAS, 1975, p. 94). 

 

A partir dessa consideração de Fábio Lucas, podemos pensar no livro de Stella 

Leonardos como uma construção de livro-antologia em que ela mesma se insere, não devido 

ao seu trabalho de recolha de materiais poéticos alheios, mas em função de seu exercício 

reflexivo-criativo sobre os mesmos. Se por um lado a autora se volta ao passado literário, ou 

dialoga com poetas contemporâneos a ela, por outro, Stella Leonardos lança-se também ao 

futuro, na esperança de que novos poetas e poemas também insurjam do fluxo contínuo e 

―amanhecente‖ da literatura, conforme sugere o último poema do livro, também chamado 

―Amanhecência‖ (LEONARDOS, 1974, p. 176).  

Assim, por meio de um movimento constante de releituras de textos literários, 

operacionalizadas pela malha intertextual vislumbrada em ―Reamanhecer‖, podemos dizer 

que o livro-antologia de Stella Leonardos é também um projeto estético que configura uma 

espécie de ―laboratório de escrita poética‖. Isso se dá tanto pela reescritura dos poemas-fonte 

(em que a poeta exerce seu próprio ―impulso criativo‖, a partir dos signos poéticos colhidos 

da ―tradição do verso‖), quanto por seu caráter ―pedagógico‖, já que seus poemas integram 

uma antologia, que visa a recolha de um ―paideuma‖ de referências literárias, além de criar 

um manancial de ―iniciação poética‖ para os futuros leitores de sua obra. 

―Reamanhecer‖ empreende, assim, um passeio diacrônico pela ―história em verso‖ da 
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literatura brasileira, de maneira a indicar as vozes poéticas que nela habitam, ao passo que, 

por meio de suas lentes de leitura, cortes sincrônicos são realizados.  

Desta forma, percebemos que o recurso intertextual é um procedimento muito 

recorrente e importante na composição do livro. Tendo como ponto de partida outros textos 

poéticos que migram ou para a epígrafe ou para o corpo de seus poemas, a autora institui um 

discurso literário próprio, que se estrutura a partir de outros discursos. Esse trabalho 

demonstra um profundo conhecimento linguístico aliado a uma séria pesquisa de materiais 

poéticos que criam novo influxo criativo, graças ao deslocamento e à alteridade do sujeito 

lírico. 

Dentro desta concepção de metalinguagem é que se pode passar ao exame do 

livro de poemas de Stella Leonardos, como é também a partir do título do 

livro e do título das partes que o compõem que se pode tentar depreender o 

sentido de uma criação poética que se ergue conscientemente sobre a 

sucessão diacrônica de retalhos de outras linguagens, poéticas e algumas 

vezes científicas. Mas veja-se, antes, uma possível, ―leitura‖ de 

Amanhecência, sublinhando-se que a compreensão dos valores (estéticos 

e/ou semânticos) de um poema ou de um livro modernos exige às vezes que 

se detenha muito mais na técnica de construção e expressividade do que 

propriamente na trama dos significados. Trata-se de uma consequência 

compreensível de sua estrutura e, como assinala Barthes, se a ‗imaginação 

formal‘ (ou sintagmática) prevê o signo em sua extensão e é precisamente 

ela que ‗alimenta afinal todas as obras cuja fabricação, por arranjos de 

elementos descontínuos e móveis, constitui o próprio espetáculo‘ (TELES, 

1974, p. 17). 

 

No que diz respeito à Amanhecência, nota-se a divisão da obra em dois momentos 

distintos: ―Códice Ancestral‖ e ―Reamanhecer‖. Todos os poemas de ―Códice Ancestral‖ têm 

epígrafe. Quanto a ―Reamanhecer‖, apenas quatro não as recebem, a saber: ―Reamanhecer‖, 

―Três Perfis‖, ―Da poesia e do poeta Cassiano‖ e ―Amanhecência‖. Dentre as vozes críticas 

levantadas em nosso trabalho, todas abordam, de alguma maneira, a presença maciça das 

epígrafes em Amanhecência. De acordo com Gilberto Mendonça Teles, prefaciador do livro, 

esses fragmentos textuais são imprescindíveis para o entendimento crítico da obra, uma vez 

que:  

 

[...] toda a poesia de Stella Leonardos, em Amanhecência, é inteiramente 

alimentada pelo arranjo cronológico de epígrafes tomadas à literatura de 

Portugal e do Brasil; é, portanto, a partir do espetáculo funcional dessas 

epígrafes que se pode passar à dimensão virtual ou pelo a uma das 

dimensões virtuais desse novo livro de Stella Leonardos (TELES, 1974, p. 

18). 
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 Para que possamos ter uma visão mais ampla do livro, convidamos nosso leitor a 

fazer uma pequena incursão pelo ―Códice Ancestral‖, em que o ―eu‖, transeunte em uma 

atmosfera arcaica, transfere essa ancestralidade para seu fazer poético, tanto no que diz 

respeito à matéria dos poemas, quanto à questão lexical e formal dos textos. Segundo Coelho 

(2002, p. 599): 

 

O arcaico vai sendo recriado em nova vibrátil linguagem que privilegia a voz 

da mulher, tal como se faz ouvir nas cantigas de amigo ou nas jarchas 

moçárabes e registros de cronistas árabes ou portugueses. Essas vozes 

longínquas, perdidas no tempo, vão sendo redescobertas como sementes de 

um novo código poético [...].  

 

Outro ―ponto alto‖ destacado por Nelly Novaes Coelho sobre o projeto poético de 

Stella Leonardos, afirmando que se trata de uma característica que acompanha a poeta desde a 

década de 40, é a preocupação com a multiforme formação cultural brasileira
12

. A crítica 

descreve a obra de Stella como permeada profundamente pelo o que chama de ―húmus 

brasílico‖ (COELHO, 2002, p. 598). A questão da contundente pesquisa documental e do 

espírito criativo da autora de Amanhecência também não passa despercebida pela ótica da 

crítica literária. De acordo com Coelho (2002), Stella Leonardos é atraída pela matéria 

primordial da poesia e do idioma luso-brasileiro, desvendando essas relações a fim de 

materializar o seu ―estar-no-mundo‖. Talvez, por esse motivo, a poeta privilegie as origens 

portuguesas, como se percebe em ―Códice Ancestral‖, ou recupere textos da tradição literária 

brasileira, tal como ocorre em ―Reamanhecer‖. 

 Coelho (2002) explicita que a produção poética de Stella Leonardos revela uma 

consciência densa das origens, especialmente em Amanhecência e em Romançário, ambas 

publicadas em 1974.  Nessas obras, percebe-se uma sensível peregrinação poético-existencial 

que dá voz às ressonantes essências medievais, capazes de frutificar um novo influxo poético 

em poemas que, contudo, são fiéis à contemporaneidade que os engendrou, tal como podemos 

verificar no poema pórtico de Amanhecência: 

 

 

 

                                                 
12

 Sobre essa questão, ainda que não seja o foco de nossa pesquisa, vale ressaltar o ―Projeto Brasil‖ empreendido 

por Stella Leonardos. Nele, a poeta deseja criar uma obra literária que privilegia as raízes culturais de cada 

estado do país, por meio do cultivo contínuo de romanceiros, rapsódias (em que se aventura na ―épica‖) e 

cancioneiros.  Romanceiro de Estácio (1962), Romanceiro de Bequimão (1979), Cancioneiro de São Luís (1981) 

e Romanceiro do Contestado (1996), ilustram essa atividade da autora. Ainda como exemplo de seu engenho, 

podemos citar o estudo histórico-poético que a escritora desenvolve em seu livro Memorial da Casa da Torre 

(2010), cuja temática se relaciona ao nascimento da Bahia.  
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... ―mia senhor branca e vermelha! 

Queredes que vos retraya?”... 

   Paay Soares de Taveiroos 

 

 

  ANCESTRE CANÇÃO 

 

  Minha face, claro códice, 

  traz tinta negra e vermelha 

  – face a mais, símplice cópia – 

  de que avós de Portugal? 

  Sei tão-só que existe o códex 

  de uma facies portuguesa, 

  sei tão-só que existo – coda 

  de ancestres canções, às vezes. 

  E nas veias vivo veios 

  de cantar azul castiço 

  – ora de ar trovadoresco 

  ora riso de jogral. 

  Sabe Deus porque subsistem 

  e me veiam, que não sei. 

  Aonde irão? Lego ao vento 

  o lírico manuscrito 

  que me inscreve e me transcende 

  – dom de códice ancestral. 

           (LEONARDOS, 1974, p. 39) 

 

Nelly Novaes Coelho sinaliza, também, a presença constante da intertextualidade
13

, 

defendendo a ideia de que os poemas de Stella, especialmente os de Amanhecência, são 

estruturados a partir de discursos literários alheios, seja no uso de epígrafe, seja em citações 

amalgamadas no novo corpo dos poemas leonardinos. Maleval (2002), em Poesia medieval 

no Brasil, assim como também podemos observar no discurso crítico de Nelly Novaes 

Coelho, pondera que Stella Leonardos promove um rico diálogo entre seus textos e o 

trovadorismo galego-português. Esse intercâmbio, contudo, não se restringe somente à esfera 

lírica medieval, uma vez que percebemos epígrafes advindas de diferentes fontes, tais como 

livros de falcoaria, ou mesmo alveitaria e as matérias das crônicas, por exemplo. Todos os 

trechos que são incorporados nos poemas do ―Códice Ancestral‖ e, particularmente as suas 

                                                 
13

 Julia Kristeva, a partir do exame e divulgação dos estudos de Mikail Bakhtin, na França do final dos anos 60, 

cria e desenvolve o conceito de intertextualidade. De acordo com a semióloga: ―[...] no universo discursivo do 

livro, o destinatário está incluído apenas enquanto propriamente discurso. Funde-se, portanto com aquele outro 

discurso (aquele outro livro), em relação ao qual o escritor escreve seu próprio texto, de modo que o eixo 

horizontal (sujeito-destinatário) e o eixo vertical (texto-contexto) coincidem para revelar um fato maior: a 

palavra (o texto) é um cruzamento de palavras (de textos), onde se lê, pelo menos, uma outra palavra (texto). Em 

Bakhtin, além disso, os dois eixos, por ele denominados diálogo e ambivalência, respectivamente, não estão 

claramente distintos. Mas essa falta de rigor é, antes, uma descoberta que Bakhtin foi o primeiro a introduzir na 

teoria literária: todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um 

outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade, e a linguagem poética lê-

se pelo menos como dupla‖ (KRISTEVA, 2005, p. 68). 
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epígrafes, configuram, de acordo com Maleval (2002, p. 60 – 61), um dos possíveis 

procedimentos a serem utilizados por Stella Leonardos: o mote glosado. O que a crítica 

defende, contudo, é que essa assimilação ocorre no plano da intertextualidade, em que se 

percebe um fino diálogo no qual um texto responde e ressignifica outro. 

O rigor documental de Stella Leonardos pode ser percebido ainda nas notas de rodapé, 

no glossário e no apêndice final que acompanham o livro, tanto no ―Códice‖ quanto em 

―Reamanhecer‖, trazendo informações biográficas de trovadores, bem como esclarecimentos 

no que diz respeito a particularidades de caráter histórico e filológico dos textos, ou até 

mesmo notas explicativas de palavras utilizadas nos poemas, em que se incluem tradições da 

língua tupi, do nheengatu amazônico ou das línguas faladas pelos povos africanos. Assim, 

Stella Leonardos integra, ao cânone preestabelecido pelos compêndios historiográficos de 

literatura, outras manifestações literárias e culturais não-canônicas, que remontam aos 

cantos indígenas, como em ―Araruama‖ (LEONARDOS, 1974, p. 115) e ―Cantiga de 

Macuru‖ (ibidem, p. 130), por exemplo. Elementos da cultura africana, explorados em 

―Lamento‖ (ibidem, p. 117) e reminiscências folclóricas, percebidas em ―Nina-Nina de 

Engenho‖ (ibidem, p. 143) também indiciam essas incorporações (OLIVEIRA, 2015).  

Soma-se a esse aspecto conciliador de ―Reamanhecer‖, a escolha da autora em relacionar 

poetas de pouco vulto na tradição literária brasileira. Obliterados pelo seu próprio tempo 

e/ou esquecidos pela crítica literária, nomes como os de Ângela do Amaral Rangel, Bárbara 

Heliodora, João da Silva Campos, Olegário Mariano e Adalgisa Nery ressurgem nas 

experiências poéticas da poeta. 

Em ―Reamanhecer‖, foco principal de nossa pesquisa, reúnem-se textos que 

estabelecem diálogo com a tradição poética brasileira, mantendo a ordem cronológica 

percebida por meio das epígrafes, em um procedimento similar à construção do ―Códice 

Ancestral‖.  Nessa segunda parte do livro mencionam-se desde os primeiros textos escritos 

em terras brasileiras, assim como se percebe em ―Evocação a Anchieta‖, até a poesia que foi 

escrita no período em que se publicou o livro – a década de 70 – representada pelos 

contemporâneos de Stella Leonardos, como Henriqueta Lisboa. Esse movimento 

aparentemente linear, imposto pelo aparecimento das epígrafes, dá lugar, entretanto, para uma 

verticalização alicerçada sobre a ―imaginação formal‖ que, segundo Teles (1974, p. 20), 

implica ―uma iniciação paradigmática, exercitando progressivamente o leitor na direção da 

magia da ‗imaginação formal‖.  

 O movimento observado por Teles (1974) entre os subtítulos ―Códice Ancestral‖ e 
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―Reamanhecer‖ é sugerido, segundo o crítico goiano, devido à natureza das epígrafes em cada 

parte do livro que, ao suscitar diferentes dimensões semânticas, instigam o leitor de 

Amanhecência a acompanhar ativamente o projeto poético de Stella Leonardos, permitindo-se 

contaminar por sua lógica de criação. Observamos que, por meio das epígrafes, institui-se um 

discurso poético particular em todo livro e que singulariza cada uma de suas partes. Se em 

―Códice Ancestral‖ a relação que se estabelece entre o texto ―anterior‖ e o ―novo‖ é de 

contiguidade; em ―Reamanhecer‖, Stella Leonardos desvincula o lastro ―matricial‖ da 

epígrafe em relação ao novo texto. Conforme indica Teles (1974), na segunda parte do livro, a 

poeta se apega apenas ao traço residual, reminiscente, que advém do texto ―motivador‖ de seu 

cantar: 

 

[...] é uma atitude de posse – ela possui a poesia desses poetas como também 

é possuída pela lembrança da leitura de cada um. Se, na primeira parte, ela se 

apropriava do texto na epígrafe, respeitando-a como significante e 

significado, explorando apenas o lado ―visível‖, a ―cor do tempo‖, nesta o 

comum é que apenas o significado é explorado na criação do poema. 

Desenvolve-se o tema da epígrafe, amplia-se a significação de uma imagem 

e nota-se que a preocupação da autora é posta enfaticamente nos aspectos do 

significado (TELES, 1974, p. 29). 

 

De acordo com Teles (1974, p. 29), caso nos situemos no que o autor chama de ―plano 

estilístico‖ dos poemas de ―Reamanhecer‖, a relação entre o aspecto metafórico do subtítulo e 

as epígrafes se fazem claras: 

 

Vejam por exemplo, a destreza com que recria o estilo de Cláudio Manuel da 

Costa no ―Epigrama‖ a ingenuidade do ainda feliz Gonzaga; o sentimento 

lírico-descritivo de Castro Alves; o ludismo do ―esquecido‖ Sousândrade; o 

tom marítimo de Vicente de Carvalho; a inquietação simbólica de Cruz e 

Souza; o folclore gaúcho de Augusto Meyer; o verde-amarelismo e a 

experimentação de Cassiano Ricardo; enfim, os traços mais peculiares da 

poesia de Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Murilo 

Mendes, Schmidt, Jorge de Lima, Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa. E 

Vejam como dentro desse processo de criação, dentro desta ideia de posse, 

deste estar-de-dentro da poesia brasileira, Stella Leonardos se vê de tal 

forma compelida à dimensão metafórica que, às vezes, atinge os limites de 

re-apropriação, não se deslocando do texto que a está motivando (...) 

(TELES, 1974, p. 29 – ênfase nossa). 

 

Por entre o discurso rizomático de Amanhecência, o leitor pode atuar, 

performaticamente, a fim de tecer ou de desalinhavar a malha poética requerida pelo texto. 

Compreender que, talvez, as correlações existentes no livro não se referem tão somente ao 

mosaico intertextual entre os textos do passado e do presente da poeta, posto que isso está 



28 

 

claro. O mais importante é a busca daquilo que há no espaço do intervalo desse diálogo 

intertextual e de que maneira, desse vazio, uma possível interpretação se esboça.  

Sendo assim, o espaço de experiência anterior à leitura da obra, em que elementos de 

ordem psicológica, social e histórica circulam, são reorganizados nos textos, a partir da tensão 

entre esses significados e a sua manipulação operada pela linguagem poética, que burla 

significantes e, concomitantemente, cria diferentes significados para uma leitura criativa do 

mundo. Talvez, nesse sentido, ler o intervalo instaurado nos textos literários seja compreender 

a metamorfose de significantes e de significados que neles residem, ou, de acordo com 

Barbosa (1990, p. 17) buscar o que há: 

 

Entre o espaço empírico anterior e do reencontro através da leitura, aqueles 

significados psicológicos, sociais ou históricos foram articulados pelo o que 

é literatura na leitura de literatura: a ficcionalidade. Seja na obra narrativa, 

seja no poema, qualquer frase deve ser lida nesse contexto, sob pena, por um 

lado, de perder-se o que há de intenso na interpretação imaginária dos dados 

da realidade e, por outro, de assumir como realidade os dados 

necessariamente enfraquecidos do imaginário. 

 

João Alexandre Barbosa alerta-nos sobre o caráter plurissignificativo da obra literária 

que intensifica os dados referenciais com os quais o leitor se depara e põe em diálogo com os 

textos, em seu exercício de leitura. Na verdade, é pela própria obra que a ciranda dialógica 

entre texto e sociedade se insinua. Pensando particularmente sobre o poema, Barbosa (1990, 

p. 20), afirma que: 

 

[...] a tensão entre significados e significantes traduz-se, com freqüência 

[sic], por aquilo que um poeta-crítico, Paul Valéry, chamou de ―hesitação 

entre som e sentido‖, e é bom frisar o primeiro termo, obrigando a leitura 

como releitura incessante.  

Dizendo de outro modo, aquilo que não é literatura na leitura do poema é 

reduzido pela própria operacionalidade dos valores da linguagem instaurados 

no nível da ―hesitação‖ da frase de Paul Valéry. Por outro lado, todavia, 

exatamente por tensionar as articulações, é que o poema deixa melhor 

entrever o modo de funcionamento das relações entre o que é e o que não é 

literatura na leitura da literatura. A frase poética explora, en abime, os 

limites da ficcionalidade. 

 

É importante frisarmos, contudo, que quando nos deparamos com a leitura poético-

crítica de Stella Leonardos, o espaço de tensão entre significados e significantes se faz por sua 

leitura crítica dos poetas e poemas com quais escolhe, deliberadamente, ―conversar‖ em seus 

próprios poemas. Assim, Stella Leonardos tensiona uma ―leitura de literatura pela literatura‖, 
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exercendo, em seu espaço de criação poética, também um experimento de escritura 

metapoética nesse seu livro-antologia.  

 O espaço de intervalo na leitura de Amanhecência e mais particularmente de 

―Reamanhecer‖, foco de nossa investigação, esteja talvez no ato criativo da autora, que advém 

de sua leitura-escritura realizada por entre fendas. Seja suturando-as ou rasgando-as ainda 

mais, Stella Leonardos ocupa um espaço de diálogo com os textos que elege para construir 

essa ―constelação poética‖. Sua leitura crítica reside, então, exatamente no vazio que se impõe 

entre os poemas lidos e recriados no novo espaço metapoético em que habitam. 
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2. Sobre inquietações e diálogos 
 

Lire c’est élire 

Paul Valéry 

 

2.1. Poesia crítica (in)corpo: entrelaçamentos 

  

Stella Leonardos acompanha o movimento de toda literatura brasileira de maneira 

bastante singular em Amanhecência. O momento em que ela vive e no qual se inscreve como 

contemporânea é, contudo, o século XX, insuflado pelo ideário modernista. Ainda que a 

autora tenha sido compendiada no importante estudo de Alfredo Bosi, de sua História da 

Literatura Brasileira (1994), como pertencente a uma gama de poetas caudatários da ―geração 

de 45‖, Stella Leonardos testemunha todos os ―ismos‖ e gerações dos ―muitos modernismos‖ 

que a poesia modernista engendrou.  

Esse lastro com a ―geração de 45‖ talvez se deva ao caráter temático, em certa medida, 

e às elucubrações formais dos textos da poeta, a que Bosi (1994) denomina, como pudemos 

apreciar no capítulo anterior, como um ―veio existencialista‖ da poesia brasileira. Não 

podemos nos esquecer, no entanto, de que Stella nasceu um ano após a realização da Semana 

de Arte Moderna de 22 e que continua viva até os nossos dias. Leitora atenta e voraz, ―com 

fome de cultura‖, Stella Leonardos lê os poetas da fase heroica e inicia sua produção poética 

na década de 40, em sua juventude. Ocorre que o livro que é objeto de nossa análise é fruto de 

uma fase mais amadurecida de Stella Leonardos, tanto em sua vida ―natural‖, quanto em sua 

vida ―poética‖. Publicado em 1974, Amanhecência revela a contemporaneidade de seu tempo 

e o que a poeta apre(e)nde da tradição a que presta homenagem e analisa poeticamente. De 

acordo com essa sugestão, o leitor do livro não terá dificuldades em perceber elaborações que 

retomam constantemente recursos como a aliteração, tão cara aos simbolistas e retomada pelo 

―neossimbolismo‖ da segunda geração modernista, por exemplo. O trabalho constante com os 

significantes, no entanto, que sugere novos e singulares significados, também se apresenta na 

obra exaustivamente, como uma espécie de eco da ―palavra de ordem‖ verbivocovisual dos 

poetas concretos.  

Quanto à questão do ―conteúdo‖ do livro, se a subjetividade da poeta pode ser 

vislumbrada por meio da leitura de seus textos, que exploram o íntimo do ser, essa intimidade 

se transmuta na subjetividade de um outro que desvela, poeticamente, o seu estar-no-mundo. 

Em outras palavras, sugerimos que Stella Leonardos assume uma tendência contemporânea 

que desagua na alteridade poética. Sua voz se junta a muitas outras. De seu amalgamar o que 
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nos resta não é a soma das partes, como numa fórmula matemática. Ao retomar a voz do 

outro, que está nela, a poeta empreende uma crítica poética em relação ao ―coral lírico‖ que 

ela nos apresenta a cada texto. O ―eu‖ se desloca e, perpassado pela universidade de uma 

única voz – a poética – revela no fazer poético contemporâneo, a sua voz crítica
14

.  

A compreensão do conceito de ―poesia crítica‖ faz-se, portanto, relevante para 

delinearmos a escritura de Stella Leonardos, na medida em que o seu ―posicionamento 

crítico‖ é fundamental para o entendimento da constituição de seu livro-antologia. Maciel 

indica, em ―Poéticas da lucidez‖ (1999), que na poesia crítica, opera-se uma profunda 

mudança no que diz respeito à natureza do poético e: 

 

[...] a linguagem – com seus mecanismos de construção e desconstrução – 

converteu-se, para grande parte dos poetas modernos, no cerne da 

experiência poética e passou a ser compreendida enquanto universo múltiplo 

e autônomo: a poesia foi submetida a um processo de desreferencialização e 

assumiu a tarefa de se autodizer, rompendo, assim, com a idéia [sic] de 

literatura como representação da realidade (MACIEL, 1999, p. 21). 

 

Dessa maneira, o poema crítico definir-se-ia, inicialmente, enquanto um espaço de 

criação em que se amalgamam as funções poética e metalinguística da linguagem. Sendo 

assim, conforme indica Maciel (1999, p. 23), ―o poema-crítico distingue-se não só por exibir 

sua materialidade enquanto produto engenhoso da consciência lúcida do poeta, como também 

por promover a sondagem de sua própria arquitetura à medida que vai se construindo‖. 

Contudo, Maciel alerta-nos ainda que, apesar da autonomia que o texto poético 

assume, em relação à realidade e ao seu poder de autocriticar-se, isso não torna o poeta 

moderno alheio à história. Ao contrário, no momento em que a criação poética reflete sobre o 

seu próprio poder de criação
15

, tal consciência crítica evidencia certos ―valores‖ e ―certezas‖ 

                                                 
14 A questão da poesia crítica é assunto vasto e, como sabemos, remonta ao que podemos chamar de ―gérmen da 
modernidade‖: o Romantismo Alemão. Seu cultivo foi explorado pelos poetas modernos, relembrados, por 
exemplo, pelas figuras icônicas de Charles Baudelaire, Paul Valéry e T.S. Eliot. Apostamos que, contudo, na 
contemporaneidade, o legado da poesia crítica ainda seja presente através da voz de alguns poetas que a têm 
explorado ou defendido, de forma mais ―incisiva‖, tal como percebemos na poética de Octavio Paz e de Haroldo 
de Campos. Assim, as fronteiras entre crítica e poesia se esgarçam e promovem o redimensionamento de um 
novo sentimento de mundo. Ademais, se no ―período clássico, como diz Octavio Paz, a crítica tinha como fim 
chegar à verdade, na era moderna a verdade passa a ser crítica, crítica inclusive de si mesma‖ (MACIEL, 1999, 
p. 21). 
 
15

 Paul Valéry, poeta crítico, cujo ―mestre confesso‖ era Mallarmé, pondera, em ―Questões de poesia‖: ―o que é 

feito do que se observa imediatamente em um texto, das sensações que ele está destinado a produzir? Ainda 

haverá tempo de se tratar da vida, dos amores e das opiniões de um poeta, de seus amigos e inimigos, de seu 

nascimento e de sua morte, quando tivermos avançado bastante no conhecimento poético de seu poema, ou seja, 

quando estivermos transformados no instrumento da coisa escrita, de maneira que nossa voz, nossa inteligência e 

todos os meios de nossa sensibilidade se tenham composto para dar vida e presença poderosa ao ato de criação 

do autor‖ (2007, p. 175). 
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do mundo. 

 Ao instaurar a sua autogênese, ou revelar-se ―profundidade aberta sobre a experiência 

que a torna possível‖ (BLANCHOT, 2013, p. 289) a poesia moderna, e, em especial, o que se 

pretende denominar como poesia crítica, organiza também um tempo que lhe é particular. 

Sincronizador de essencialidades diversas, o poeta crítico expõe, via escrita poética, suas 

escolhas de leitura, porque esse poeta é, antes de tudo, um grande leitor. Revisa, seja para 

reiterar ou questionar, uma gama de escritores que compõem o seu ―arsenal literário‖, 

pinçando, sob a égide de seu tempo presente, uma história particular da literatura, emoldurada 

por precursores que são ―evocados‖ pelos poemas. Esse ―arsenal literário‖ revela, como 

desenvolvemos ao longo do presente capítulo, a consciência crítica de Stella Leonardos, já 

que por entre o labirinto da tradição literária, a poeta se perde e se encontra. Ao experimentar 

da liberdade de criação poética, edificada por um ―espírito criador‖ que, segundo Blanchot 

(2013, p. 267) ―deve refluir sobre si mesmo‖, a sua obra se torna morada para o discurso 

literário passado, tendo como consequência ―a única obra‖ que ―será doravante a presença 

infinita de todas as obras‖. Sua obra é então, concomitantemente, resposta e convite ao jogo 

que a literatura cria. 

Ademais, o poeta crítico cria um programa de pensamento que se desvela pela 

liberdade da linguagem poética, alheia ao convencionalismo ―fascista‖ da língua do qual nos 

fala Barthes, em sua Aula (2007). Talvez seja por meio dessa liberdade de escolha do poeta 

que se instaure uma nova ordem literária, ou uma ―nova história da literatura‖ fundamentada 

no intervalo entre a dança dos tempos de leitura e a escrita dos poetas críticos. Dessa maneira, 

a história literária não se pautaria numa ideia de progressão e de continuidade, mas numa 

concepção que sincroniza os tempos, tornando-os simultâneos, como aponta Perrone-Moisés 

(1984, p. 40): 

 

 

[...] Ler é dar sentido, sincronizar, vivificar, escolher e apontar valores. A 

leitura ativa é construtiva, porque ela determina e justifica os rumos do 

futuro, e é destrutiva, porque ultrapassa as regras de medida vigentes. Viva, 

e por isso arriscada, a história sincrônica dos escritores-críticos é um 

julgamento interessado. 

  

É sobre esse prisma de visão que nos interessa investigar ―Reamanhecer‖, a fim de 

perceber como se engendram as relações entre-tempos estabelecidas pelo diálogo que Stella 

Leonardos tece com os poemas de expressão modernista. Pautada por seu próprio estar-no-
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mundo, a poeta se apossa de seu tempo e o sincroniza com o passado, de forma a instaurar um 

diverso: o sempre-tempo da poesia. 

Dessa maneira, a tradição, tal como discutida em ―Tradição e Talento Individual‖
 16

, 

de T. S. Eliot, possui um lugar central na poética de Stella Leonardos. Em seu ensaio, Eliot 

pondera que o ―sentido histórico‖ (1989, p. 39) é uma das questões fulcrais que inserem os 

poetas, numa tradição. 

Eliot, preocupado em entender como se institui a conexão proposta pelo que denomina 

―sentido histórico‖, sugere que, de acordo com sua experiência enquanto escritor e o espaço-

tempo em que sua atividade literária se insere, a poesia, que lhe é contemporânea, deve ser 

compreendida como um sistema bem definido, ―um conjunto vívido de toda a poesia escrita 

até hoje‖ (ibidem, p. 43).  

A atividade poética se configura, assim, como uma liga que reorganiza um sentimento 

de universalidade, agasalhando em seu bojo, toda sorte de formulações do pensamento 

humano, convertido em matéria-prima para o ato poético, a partir do ponto de vista de cada 

autor, que escolherá a sua ―constelação de poetas‖ para dialogar. Nesse sentido, Jorge L. 

Borges, em ―Kafka e seus precursores‖, apresenta um ponto de vista interessante para essa 

questão: 

 

No vocabulário crítico, a palavra precursor é indispensável, mas se deveria 

tentar purificá-la de toda conotação de polêmica ou de rivalidade. O fato é 

que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica nossa 

concepção do passado, como há de modificar o futuro. Nessa correlação, não 

importa a identidade ou a pluralidade dos homens [...]‖ (BORGES, 2000, 

p.78).  

 

 

 

Destarte, Eliot considera que esse fazer singular deve ser desvinculado de aspectos 

meramente pessoais, no que respeita aos sentimentos do poeta. Na verdade, o que o autor 

                                                 
16

 Esse ensaio data do início do século XX (1917). Nele, Eliot edifica uma crítica em relação à poesia que era 

promulgada em seu tempo. Apesar disso, entendemos que suas reflexões são atuais, no que diz respeito à poesia 

contemporânea. Não entraremos em uma discussão que venha expor conceitos possíveis sobre a 

contemporaneidade. É lícito, porém, deixarmos claro que partimos do pressuposto de que a contemporaneidade é 

herdeira da modernidade. Assim, sugerimos que os elementos caracterizadores da literatura moderna 

(experimentação, novidade, estetização, plurissignificação, leitura sincrônica do passado) permanecem no que se 

entende por literatura contemporânea... ainda que diluídos, pelo olhar do momento presente. Sugerimos que a 

produção literária do momento-agora se institui como uma espécie de saturação e de reorganização dos 

procedimentos observados na literatura moderna, cujos frutos, vinculados ao seu ―desacordo‖ e ―transformação‖ 

manifestam-se ainda hoje.  
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propõe é que exista a latente presença de uma subjetividade lírica, despersonalizada
17

. Em 

outros termos, a personalidade do poeta (seu ―eu‖ empírico) pouco importa para a produção 

de sua fatura textual, uma vez que: 

 

[...] A mente do poeta é de fato um receptáculo destinado a capturar e 

armazenar um sem-número de sentimentos, frases, imagens, que ali 

permanecem até que todas as partículas capazes de se unir para formar um 

novo composto estejam presentes juntas (ELIOT, 1989, p. 44 – ênfase 

nossa). 

 

 Podemos entender a poesia como uma tessitura criativa que materializa um programa 

de pensamento analógico ou uma lógica imaginativa, que, Para Valéry, fundamenta-se no 

encontro de relações inusitadas ―entre as coisas cuja lei de continuidade nos escapa‖ (2007, p. 

135). Tal realização, no entanto, só se concretiza plenamente e alcança seu efeito sensível por 

meio de seu arcabouço formal. De acordo com essa linha de raciocínio, Perrone-Moisés, em 

―Situação Crítica‖ (1990, p. 88), afirma que: ―[...] A repercussão de uma obra poética sobre a 

realidade é tanto mais eficaz quanto mais esta for bem resolvida formalmente, quanto mais ela 

estiver bem cunhada numa forma que, como dizia Klee, ‗torna visível o real‘‖. 

 Dessa maneira, a ―situação crítica‖ indicada por Perrone-Moisés, ou o ―estado de 

crise‖ pelo qual se institui o discurso poético se dá no plano formal dos poemas. Marcos 

Siscar reflete sobre essa questão, a partir do estudo que realiza sobre o poeta Mallarmé, no 

ensaio intitulado ―Poetas à beira de uma crise de versos‖ (2008). De acordo com o autor, na 

modernidade, a forma poética seria o espaço próprio de discussão da crise, de maneira que ela 

mesma insurgia instigaria a ―crítica‖: 

 
Se a experiência moderna da forma costuma ser entendida como singular 

(elaborada segundo um trabalho de harmonização entre a circunstância e a 

matéria, entre o sentido e a realização), a partir de uma leitura de Mallarmé, 

talvez pudéssemos pensar a forma não como uma singularidade, mas como 

resultado de uma experiência da crise que complica consideravelmente a 

totalidade desse singular. Tomado deste modo, o estilo de rascunho, o 

inacabamento, a fragmentação, por exemplo, não designaria a construção de 

uma unidade formal que expressa a finitude absoluta, mas antes o resultado 

poético da dificuldade de estabelecer ou de dar acabamento a uma forma. A 

diferença é sutil, mas é fundamental para se entender o estatuto da 

significação da modernidade: o inacabamento poético não seria uma forma 

                                                 
17 Friedrich, em Estrutura da lírica moderna (1978, p. 37), explica que a despersonalização é entendida por Eliot 

como elemento básico para a precisão e legitimidade do ato poético. Além disso, valendo-se do exemplo do 

―poeta da modernidade‖, afirma: ―quase todas as poesias de Les Fleurs du Mal falam a partir do eu. Baudelaire é 

um homem completamente curvado sobre si mesmo. Todavia  este homem voltado para si mesmo, quando 

compõe poesias, mal olha para seu eu empírico. Ele fala em versos de si mesmo, na medida em que se sabe 

vítima da modernidade. Esta pesa sobre ele como excomunhão‖.  
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coerente com o inacabamento da experiência, mas a manifestação da 

dificuldade da forma, ou seja, da dificuldade de se pensar o inacabamento 

como tal. A forma não é uma experiência da identidade, mas da crise 

(SISCAR, 2008, p. 216 –217). 

 

Esse ―estado crítico‖ gera um movimento de revisão e de reinterpretação da história 

literária e do próprio poema, no sentido de reorganizar, em seu bojo, os dados poéticos que 

sobrenadam na ―história do verso‖. Nesse sentido, Stella Leonardos se situa numa linhagem 

de poetas que refletem criticamente sobre os poemas com os quais dialoga por meio de suas 

escolhas e interpretações no plano formal e metapoético de seus textos, movimentando, a 

partir da ―crise‖ inserida no interior de sua escritura, uma releitura poética singular dos 

poemas tomados para si, como fonte de sua criação. 

 

2.2. Corpo-poema: deslocamentos 

 

 Em ―Reamanhecer‖, o diálogo intertextual é procedimento amplamente explorado na 

produção dos poemas que se instituem entre as sombras e as luzes advindas, seja do passado, 

seja de seu próprio momento histórico. Justamente nesse jogo intervalar de leitura reside a 

contemporaneidade de Stella Leonardos. Por meio de sua leitura, fincada em nosso tempo, a 

poeta empreende uma bem-sucedida sincronização de diversos poemas de expressão 

modernista, dialogando com eles.  

 Assunto caro a Giorgio Agamben, o contemporâneo é interpretado, no ensaio ―O 

contemporâneo‖ (2009), enquanto uma relação singular que se dá no tempo presente. De 

acordo com o filósofo italiano, seriam verdadeiramente contemporâneos aqueles que não se 

adequassem de forma exata ao presente, ou que, em outras palavras, desfrutassem de seu 

tempo de forma ―intempestiva‖, revelando certo desacordo entre o sujeito e o período em que 

vive. 

 É nessa posição de deslocamento que Agamben situa a figura do poeta. A partir da 

leitura do texto ―O século‖ (1923) do russo Osip Mandel‘stam, o filósofo afirma que o 

escritor se configura realmente contemporâneo no momento em que se mostra ―fratura‖ de um 

tempo, cujo dorso está rompido. Enquanto ―fratura, que impede o tempo de compor-se‖ 

(AGAMBEN, 2009, p.61), o poeta é contemporâneo, pois: 

 

[...] é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não 

as luzes, mas o escuro. Todos os tempos, para quem deles experimenta 

contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, sabe ver essa 
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obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do 

presente (AGAMBEN, 2009, p. 62). 

 

De acordo com esse ponto de vista, Agamben (2009, p. 65) apregoa que se manter na 

condição de contemporâneo exige um ato de coragem, uma vez que isso ―significa ser capaz 

não apenas de manter o olhar fixo no escuro da época, mas também de perceber nesse escuro 

uma luz que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós‖.  

O olhar do poeta contemporâneo observa as fendas que advêm das fraturas temporais e 

nelas faz sua morada. Exatamente é isso o que Stella Leonardos faz: ler e reler a história, de 

forma peculiar, ―segundo uma necessidade que não provém de maneira nenhuma de seu 

arbítrio, mas de uma exigência à qual [...] não pode responder‖ (AGAMBEN, 2009, p. 72). O 

contemporâneo e, em nosso caso particular, os poemas de ―Reamanhecer‖, logram entrever a 

luz que não se pode vislumbrar no presente. Para tanto, a poeta instaura a sua poesia em um 

não-lugar na malha temporal, cujo fascínio se faz justamente pela ausência de um tempo 

determinado. Nesse sentido, os poemas de Stella Leonardos configuram um lugar em que 

todos os tempos são possíveis, já que a autora tornaria todos os poetas com os quais dialoga 

seus contemporâneos, sejam eles de uma tradição modernista já consolidada, sejam eles mais 

próximos cronologicamente ao seu ―tempo de escrita‖. 

Assim, a releitura/ escritura de Stella Leonardos realizar-se-ia a partir do que Campos 

(1969, p. 207) define como ―poética sincrônica‖, uma vez que: ―[...] Para o crítico de visada 

sincrônica não interessa o horizonte abarcante e esteticamente indiferente da visão 

diacrônica‖. Além de organizar, em seu livro-antologia, poemas de autores distintos, 

respeitando, nas epígrafes, sua sucessão na cronologia, Stella repensa temática e/ou 

formalmente os textos apropriados, adaptando-os aos moldes de sua escritura metapoética.  

Em outras palavras, Stella Leonardos ―colhe‖, da história literária, cintilâncias 

significativas que acabam por arquitetar sua própria escritura, sempre pensante de si mesma, 

através do ―impulso criativo‖ gerado pelos poemas que, se antes eram alheios, amalgamam-se 

ao corpo dos novos poemas criados, numa atitude ambígua de posse, já alardeada por Teles 

(1974).  

É curioso pensarmos que, contudo, ainda que exista um arranjo diacrônico que 

compõe o livro Amanhecência, dividido em ―Códice Ancestral‖ e ―Reamanhecer‖, Stella 

Leonardos realiza cortes sincrônicos nesses ―agrupamentos cronológicos‖ dos poemas.  

Em ―Reamanhecer‖, o ―bloco‖ que poderíamos relacionar ao modernismo, inicia-se 

com o poema ―O príncipe e o pobre‖ (LEONARDOS, 1974, p. 150), que dialoga, via 
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epígrafe, com ―A lição‖, de Guilherme de Almeida e termina com ―Soneto Alado‖ (ibidem, p. 

175), em que a poeta se apropria de A Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima. Ocorre que, 

dentro do ―agrupamento modernista‖, assim como de outros, não existe uma ordem 

cronológica exata. Apesar de todos os poemas recolhidos pertencerem à expressão 

modernista, o livro-antologia de Stella Leonardos não os organiza de acordo com a data de 

publicação dos textos, por exemplo. O arranjo cronológico é realizado por agrupar poemas de 

um mesmo momento literário, nesse caso, o ―modernista‖, sem que haja a intenção de 

acompanhar diacronicamente, em sentido estrito, as suas diferentes ―gerações‖, na ordem em 

que estas se sucedem na história. 

Além disso, Stella Leonardos se vale de momentos específicos da poética modernista, 

colhendo, ora excertos de poemas amplamente conhecidos, ora outros de poetas que carecem 

de uma crítica já consolidada, e que, talvez como a própria Stella, ainda precisem ―ser 

descobertos‖. 

Na esteira de Barthes, diríamos que os poemas de Stella Leonardos são, de alguma 

forma, perversos (avessos e configurados ―pelos versos‖). Sua boa perversidade transformaria 

o leitor crítico em uma espécie de voyeur clandestino que navega errante pelas intermitências 

de seu pulsar: 

[...] Com o escritor de fruição (e o seu leitor) começa o texto insustentável, o 

texto impossível. Este texto está fora-do-prazer, fora-da-crítica, a não ser que 

seja atingido por um outro texto de fruição: não se pode falar ―sobre‖ um 

texto assim, só se pode falar ―em‖ ele, à sua maneira, só se pode entrar num 

plágio desvairado, afirmar histericamente o vazio da fruição (e não mais 

repetir obsessivamente a letra do prazer) (BARTHES, 2010, p. 29). 

 

O corpo entendido como ―lugar‖ de um presente possível fecha-se em si mesmo, tal 

como uma esfera. Torna-se autossuficiente: corpo poético. Trapeiro, recolhe os cacos de um 

passado e os desloca para sua existência presente como um mosaico no qual imprime um ato 

de criação. Objeto autônomo, seu estigma é a dissolução do sujeito lírico, calado e 

transformado em ―imagem‖, que cintila e se apaga, concomitantemente, no poema-corpo. 

Assim, o ―eu‖ se lança para fora de si, objetivando-se em um outro, cedendo espaço à 

―linguagem que se fala‖ e que, portanto, exime-se da função pragmática em nome da função 

estética. Nesse sentido, a linguagem poética assume um papel de liberdade, ou conforme 

Blanchot (1987, p. 35) afirma, em O espaço literário:  

 

[...] a linguagem assume então toda a sua importância; tornar-se o essencial; 

a linguagem fala como o essencial e é por isso que a fala confiada ao poeta 

pode ser qualificada de fala essencial. Isso significa, em primeiro lugar, que 
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as palavras, tendo a iniciativa, não devem servir para designar uma coisa 

nem para dar voz a ninguém, mas têm em si mesmas seus fins. Doravante, 

não é Mallarmé quem fala mas é a linguagem que se fala, a linguagem como 

obra e a obra da linguagem.  

 

A poesia contemporânea cede espaço a uma comunhão de vozes que não 

necessariamente participam de seu ―tempo histórico‖, mas que se sincronizam nele, por meio 

de um gesto criativo que potencializa a aparição de uma nova subjetividade lírica tornada 

―objeto poético‖. Esvaziado de sua voz, o ―eu‖ espectral, ou ―eu da poesia‖ apropria-se de 

outras vozes, da palavra ―poetizada‖ (ou no caso de ―Reamanhecer‖, aquela que ecoa no 

tempo-espaço da tradição literária brasileira,) e amalgamando-se nela, transubstancia-se em 

uma ―outra voz‖. Seu paradigma é, portanto, o da alteridade. Fora de si, ―coincide consigo 

mesmo, não como uma identidade, mas como uma ipseidade que, ao invés de excluir, inclui a 

alteridade, não para se contemplar em um narcisismo do eu, mas para realizar-se como um 

outro‖ (COLLOT, 2004, p.167).  

Seu espaço ou não-espaço na lírica contemporânea é o interstício em que se reúnem 

identidades poéticas, sugeridas por vozes que se refletem nos textos e que são recolhidas pela 

―voz do poema‖. O sujeito lírico não desaparece, portanto. É deslocado. Exposto ao diálogo 

com o outro, despoja-se de uma posição ―empírica‖, regada pelas refrações da ―realidade do 

poeta‖. Consuma-se no outro e se exprime na experiência da linguagem poética. Torna-se um 

espaço em que a linguagem (meta)poética cria seu discurso, seu pensamento peculiar. 

O ―eu-coisa-de-poema‖, pensamento formalizado sob o signo poético, investe, pois, na 

performance de leitura , que, conforme indica Blanchot (1987, p. 193): ―[ler] seria, pois, não 

escrever de novo o livro, mas fazer com o livro se escreva ou seja escrito – desta vez sem a 

intermediação do escritor, sem ninguém que o escreva‖. Dessa maneira, o leitor faz com que a 

obra literária se torne, de fato, ―uma obra‖ – ato de criação – haja vista que, por meio de sua 

interação com ela, sentidos difusos insurgem e questionamentos os mais variados se colocam, 

no jogo imposto pelo texto lido e operado pelo leitor. A leitura se faz, assim, ―mais positiva 

do que a criação, mais criadora [...]. Tem parte na decisão, tem a ligeireza, a 

irresponsabilidade e a inocência dela.‖ (ibidem, p. 197). Os textos, portanto, presentificam-se 

na performance de seus leitores, afetando-os, na medida em que também são afetados por 

eles. 

Barthes (2004, p. 39 – 40), ao pensar sobre a leitura, reflete que: 

 

[...] a leitura é condutora do Desejo de escrever (estamos certos agora de que 
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há um gozo da escritura, se bem que ainda nos seja muito enigmático). Não é 

que necessariamente desejemos escrever como o autor cuja leitura nos 

agrada; o que desejamos é apenas o desejo que o escritor teve de escrever, ou 

ainda: desejamos o desejo que o autor teve do leitor enquanto escrevia, 

desejamos o ame-me que está em toda escritura. [...] Nessa perspectiva a 

leitura é verdadeiramente uma produção: não mais de imagens interiores, de 

projeções, de fantasias, mas, literalmente, de trabalho: o produto 

(consumido) é devolvido em produção, em promessa, em desejo de 

produção, e a cadeia dos desejos começa a desenrolar-se, cada leitura 

valendo pela escritura que ela gera, até o infinito. 
 
 

Ainda, segundo Barthes (2004, p. 26), ―[...] é essa leitura, ao mesmo tempo 

irrespeitosa, pois que corta o texto, e apaixonada, pois que a ele volta e dele se nutre‖ que faz 

com que o leitor ―levante sua cabeça‖. Ora, ―levantar a cabeça‖ é reler progressivamente os 

textos, repensando em suas imagens, em seus diálogos e em seus silêncios. E, de acordo com 

nossas suposições, é na releitura que reside também o processo de criação poética, em Stella 

Leonardos, deflagrado nos corpos-poemas de ―Reamanhecer‖.  

Assim, a poeta-leitora se apropria da voz dos ―autores‖
18

 com os quais dialoga, 

convivendo com eles, recriando-os em seu texto, tornando-se sua coautora. Enquanto leitora, 

Stella Leonardos coabita o mesmo espaço em que se manifestam as vozes dos autores que 

reverberam em sua mente, a partir do momento em que se reconhece na outridade. Isso 

implica compreender que, talvez, o sujeito-leitor só possa edificar sua identidade ao permitir-

se invadir pela pluralidade que lhe é imposta no ato da leitura, já que: 

 

Viver com um autor não significa necessariamente cumprir em nossa vida o 

programa traçado nos livros desse autor (essa conjunção não seria, no 

entanto, insignificante, pois que constitui o argumento de Dom Quixote; é 

verdade que Dom Quixote é ainda uma criatura de livro); não se trata de 

operar o que foi representado, não se trata de tornar-se sádico ou orgíaco 

com Sade, falansteriano como Fourier, orante como Loyola; trata-se de fazer 

passar para nossa cotidianidade fragmentos do inteligível (―fórmulas‖) 

provindos do texto admirado (admirado justamente porque se difunde bem); 

trata-se de falar esse texto, não de o agir, deixando-lhe a distância de uma 

citação, a força de irrupção de uma palavra bem cunhada, de uma verdade de 

linguagem; nossa própria vida cotidiana passa a ser então teatro que tem por 

cenário o nosso próprio hábitat social; viver com Sade é, em certos 

momentos, falar sadiano; viver com Fourier é falar fourierista (viver com 

Loyola? – Por que não? Mais uma vez, não se trata de transportar para o 

                                                 
18 Lembremo-nos da importante conferência de M. Foucault ―O que é um autor?‖, proferida pela primeira vez 

em 1969, em que o filósofo discorre sobre a ―função autor‖ e sua dissensão em relação à figura ―real‖ do autor. 

Nela, o filósofo francês afirma: ―O autor – ou o que eu tentei descrever como a função autor – é, sem dúvida, 

apenas uma das especificações possíveis da função sujeito. Especificação possível ou necessária? Tendo em vista 

as modificações históricas ocorridas, não parece indispensável, longe disso, que a função autor permaneça 

constante em sua forma, em sua complexidade, e mesmo em sua existência‖ (2006, p. 288). 
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nosso interior conteúdos, convicções, uma fé, uma Causa, nem sequer 

imagens; trata-se de receber do texto uma espécie de ordem fantasística 

(BARTHES, 2005, XV). 

 

No caso de Stella Leonardos, uma espécie de voz de rapsodo circunda e acompanha o 

leitor ao longo dos poemas de ―Reamanhecer‖. É essa fala poética que autoriza e indica os 

caminhos pelos quais o leitor deve percorrer e, por meio da consciência crítica dessa voz, o 

sujeito que lê pode sensibilizar-se com as conexões dialógicas propostas entre a poesia 

recolhida da expressão poética modernista e o ―hojeverso‖ em que a poeta se situa.  

Ao vazio imposto pela ―voz arcana da poesia‖, impõe-se a presentificação da ausência 

de um sujeito que ―fale‖. Em Poesia e crise, Siscar (2010, p. 218-219), ao comentar sobre o 

―tom da voz em Paul Valéry‖, destaca um importante pensamento do poeta francês, acerca da 

voz que se instaura na poesia e como esta se realiza:  

 

[...] Os versos são feitos da própria voz: a célebre fórmula mallarmeana, 

relatada por Valéry em outro momento, é aqui ligeiramente modificada. Os 

versos são feitos de palavras, de fato, e é preciso saber articulá-los com todo 

o conhecimento de seu ofício; mas não basta ter ideias para fazer um poema, 

e o efeito poético é sempre ‗obtido‘ pelo trabalho e pela reflexão sobre a 

língua. Porém o sucesso desse trabalho só pode ser compreendido e relatado 

através da designação da voz. [...] Não se trata simplesmente da procura de 

um sujeito, nem mesmo de um ‗sujeito‘ entre aspas; sabemos que, quando a 

voz fala, já não é ela – é talvez o outro. É a voz que mostra, com suas 

articulações e suas escolhas, aquilo que é ou procura tornar-se. ‗Nesse 

mistério‘, e assinalo no caso a relação de inclusão, de subordinação, ou, 

antes, de precedência, que se instaura, no âmbito desse mistério ‗o sentido e 

o som se combinam‘. O arcano da poesia coloca a necessidade de reconhecer 

a arquitetura som/sentido no interior do problema das oscilações do tom da 

voz‖.  

 

 

Parece-nos, portanto, que, somente pela intersecção de diferentes vozes recolhidas em 

coro pelo novo ―eu‖, este se sinaliza, indicando a sua natureza plural, fragmentária, inaudita, 

poética. Assim, o sujeito lírico forjado pelo poema-corpo, revela-se pelo gesto que a própria 

linguagem imprime em seu ritmo. Assinala apenas um movimento da ciranda lírica que 

assume o seu lugar, potencializada por um estímulo autorreferencial. Poderíamos supor, 

então, que a linguagem utiliza o ―eu‖ como um recurso, em que: ―a condição do sujeito, 

considerando-se que a subjetividade do poeta se desloca para o poema, dando a impressão de 

que este faz e se diz simultaneamente‖ (MACIEL, 199, p. 23), se faz pela linguagem e, por 

ela, o ―eu‖ é despojado de sua pessoalidade ―empírica‖. A voz do sujeito se cala, porque cede 

espaço à ―voz da linguagem‖. 
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2.3. Na língua da poesia se colhem flores 

 

Alain Badiou em seu texto ―O que é o poema e o que pensa dele a filosofia‖ (2002), 

afirma que a poesia moderna se forja no corpo do poema, nos limites da língua. Campo 

estrelado em que a poesia colhe suas imagens, em que as palavras irradiam novas formas e 

sentidos. A linguagem poética esvazia e suscita a ―presença da língua‖ e dessa maneira, a 

palavra no poema é sempre palavra em potência.  

Na verdade, podemos pensar na criação de uma nova linguagem
19

 que se ampara na 

língua, mas, paradoxalmente, emancipa-se dela: 

 

[...] Ao mesmo tempo em que é uma ação imediata, como pensamento da 

presença em uma perspectiva de desaparecimento, o poema, como toda 

representação local de uma verdade, é também um programa de pensamento, 

uma antecipação poderosa, um forçar da língua pelo advento de uma ―outra‖ 

língua tanto imanente quanto criada (BADIOU, 2002, p. 37). 

 

 Permeado pela ―outra língua‖ que o constitui, o poema carrega em seu bojo um 

enigma. Sua condição singular sugere imagens e sentidos diversos, mas a apreensão desses 

fantasmas que povoam a poesia jamais se faz na plenitude: a poesia jaz sob o signo do 

mistério esfíngico e seu desvendar completo é fonte de sua destruição. Sua criação e 

formulação são o campo do inominável, daquilo que a verdade não pode alcançar.   

 Inoperante e inusitada (BLANCHOT, 2013, p. 304), a linguagem poética passa a 

operar a sua própria gênese, uma vez que a língua comum não é mais capaz de acompanhá-la, 

ainda que lhe empreste a matéria-prima necessária para fluir... Essa ―língua do poema‖ burla 

não só o sistema linguístico convencional, mas também a sua própria função comunicativa.  

 A partir dessa singular experiência oriunda da ―língua do poema‖, fechada em si 

mesma, o escritor dispensa sua ―pessoalidade empírica‖ e o sujeito lírico do poema, ao estar 

despersonalizado (ou ―fora de si‖), acaba por abrir-se em direção ao fora do arcabouço que o 

sustenta. Dessa maneira, sua voz cessa para que o por vir ininterrupto do poético surja, via seu 

silêncio e sua solidão. A abertura para o fora da língua (e de si) o impingiria para além das 

fronteiras das palavras; para as fissuras que elas contêm. Em sua busca, esse sujeito flutuaria 

inconfesso para seu inacabamento e, por ser um artifício da linguagem poética, também 

                                                 
19

 A linguagem poética, de fato, potencializa o que a palavra comum não é capaz de exprimir. Sua condição é, 

contudo de uma ―potência impotente‖, pois, ainda que revolucione a natureza do signo linguístico, dele depende 

para a sua criação. Percebemos, destarte, sua dupla e complexa relação com a palavra.  
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incorreria para o inacabamento, em devir, infinito
20

. No entanto, conforme nos segreda 

Blanchot (1987, p. 12): ―a obra é solitária: isso não significa que ela seja incomunicável, que 

lhe falte leitor. Mas quem a lê entra nessa afirmação de solidão da obra, tal como aquele que a 

escreve pertence ao risco dessa solidão‖. 

Assim, o escritor pertence à obra e ao calar, paradoxalmente, diz. Por sentir o vazio da 

palavra poética, ele se volta ao seu livro, a fim de tentar, quem sabe, acabá-lo: 

 

 

[...] Portanto, volta a pôr as mãos à obra. Mas o que quer terminar continua 

sendo o interminável, associa-o a um trabalho ilusório. E a obra, em última 

instância, ignora-o, encerra-se sobre a sua ausência, na afirmação impessoal, 

anônima, que ela é – e nada mais (BLANCHOT, 1987, p. 13). 

  

Ao escritor resta apenas, de acordo com o filósofo francês, a potência de deixar de 

escrever, retendo o movimento de suas mãos. Seu único domínio seria, nesse caso, o de parar 

de escrever, já que ―o escritor pertence a uma linguagem que ninguém fala, que não se dirige 

a ninguém, que não tem centro, que nada revela. Ele pode acreditar que se afirma nessa 

linguagem, mas o que afirma está inteiramente privado de si‖ (ibidem, p. 17). Perdido no 

tempo, ou entregue ao ―fascínio da ausência de tempo‖, o autor se virtualiza e a obra, enfim, 

concretiza-se, por entre as fendas da escritura literária que ―pertence desde já e desde sempre 

ao retorno‖ (ibidem, p.21). Além de nos explicitar a ideia de ―fascínio‖, Blanchot (ibidem, p. 

20-21) também desenvolve uma visão interessante sobre o caráter lembrante e liberto da 

literatura da ―presentidade‖: 

  

 

[...] o tempo da ausência de tempo é sempre presente, sem presença. Esse 

‗sem presente‘ não devolve, porém, a um passado. Teve outrora a dignidade, 

a força atuante do agora; dessa força atuante ainda é testemunha a 

lembrança. A lembrança que me liberta do que de outro modo me 

convocaria, me liberta proporcionando-me o modo de invocá-la livremente, 

de dispor dela segundo a minha intenção presente. A lembrança é a liberdade 

do passado. 

 

 

Stella Leonardos, a nosso ver, integra uma gama de poetas que contemplam esse 

―fascínio‖ descrito por Blanchot, na medida em que circula livremente por entre os diversos 

                                                 
20

 ―O espírito criador deve refluir sobre si mesmo, e a obra única será doravante a presença infinita de todas as 

obras. A arte é a consciência cantante [...] celebração meio estética, meio religiosa, em que o todo se joga e é 

posto em jogo, num divertimento soberano‖ (BLANCHOT, 2013, p. 267-268). 
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tempos literários e os congrega em um único discurso poético. Sua potência de criação 

mantém a escritora em permanente ―latência poética‖, cujo fruto é o próprio livro-antologia 

que se propõe a escrever. Assim, a poeta escreve uma obra que é: 

 

 

[...] somente obra quando ela se converte na intimidade aberta de alguém que 

a escreveu e de alguém que a leu, o espaço violentamente desvendado pela 

contestação mútua do poder de dizer e do poder de ouvir. E aquele que 

escreve é igualmente aquele que ―ouviu‖ o interminável e o incessante, que o 

ouviu como fala, ingressou no seu entendimento, manteve-se na sua 

exigência, perdeu-se nela e, entretanto, por tê-la sustentado corretamente, fê-

la cessar, tornou-a compreensível nessa intermitência, proferiu-a 

relacionando-a firmemente com esse limite, dominou-a ao medi-la 

(BLANCHOT, 1987, p. 29). 

 

 

 Ao ouvir ―o interminável e o incessante‖ dos poemas com os quais busca diálogo, 

Stella Leonardos manipula-os, conforme deseja, a partir de uma liberdade de escolha crítica. 

Suas escolhas, no entanto, mostram-se na carnadura concreta de seus poemas, que operam 

como uma espécie de exercício metapoético infinito. Dessa maneira, a poeta engendra a 

construção de uma antologia poética singular, na medida em que seu julgamento crítico se 

realiza no plano de escritura poética da autora, reorganizando os poemas-fonte em diferentes 

arranjos diacrônicos/sincrônicos de leitura. 

 Nesse sentido, o estudo da antologia (na etimologia do termo ―buquê de flores‖ 

colhidas) enquanto gênero discursivo se faz importante, para que possamos entender como se 

dá o projeto poético de Stella Leonardos, cujo fruto é o próprio livro Amanhecência, e 

particularmente ―Reamanhecer‖. 

No artigo ―Antologia: escrita compilada, discurso e capital simbólico‖ (2008), Silvana 

Serrani  afirma que ―as antologias não têm recebido suficiente atenção crítica ou analítica 

específica‖ (2008, p. 270). Assim, a autora inicia um percurso analítico que não só 

corresponde à urgência de estudos sobre as antologias, como também as descreve, 

particularizando-as em relação a outros gêneros, uma vez que: ―[...] as funções da antologia 

na construção do leitor, na representação político-cultural de literaturas nacionais ou regionais 

e suas funções na educação são tópicos cruciais‖ (ibidem, p. 270).  

De acordo com a autora, uma primeira questão a ser levantada sobre o estudo das 

antologias seria sua diferenciação no que diz respeito ao que se entende meramente como 

coletâneas, na medida em que estas apresentariam ―leituras breves e desconexas‖ e aquelas 

convidariam seus leitores a um ―estudo prolongado‖, em que se ―se comportam a noção de 
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evolução (a sucessão de movimentos literários) e de hierarquia (o reconhecimento de obras de 

arte)‖ (MUJICA, 1997, p. 203, apud SERRANI, 2008, p. 271). Assim, ao indicarmos a obra 

de Stella Leonardos como livro-antologia, observamos que sua organização prevê ambas as 

noções, tendo em vista a sucessão diacrônica e a escolha à luz de seu reconhecimento 

enquanto textos artísticos de valor. 

Silvana Serrani, preocupada em categorizar as antologias enquanto gênero discursivo, 

indica que essas compilações são geralmente acusadas de ―descontextualizar‖ os textos que 

comportam, realizando um movimento em que ―os textos incluídos se tornariam 

deshistoricizados, despolitizados e, portanto, ‗atemporais‘, imortais, ou ‗eternamente 

contemporâneos‘ ‖, mas conforme sabemos, ―não existe discurso descontextualizado‖ 

(ibidem, p. 272). A autora defende a ideia de que uma antologia ―convida a leituras em que a 

configuração contextual é necessariamente diferente daquela dos textos originais, mas isso 

não significa que a descontextualização seja uma característica inerente ao gênero‖ (ibidem, 

p. 274).  

Nesse ponto, ao pensarmos sobre o livro-antologia de Stella Leonardos, percebemos 

que essa questão se torna complexa. Se por um lado a poeta utiliza os critérios de ―sucessão 

diacrônica‖ o que não implica ―evolução‖, acrescentaríamos, e ―hierarquia‖, quando recolhe 

os poemas com quais irá dialogar, por outro, recontextualiza-os a partir das necessidades de 

sua própria escritura metapoética.  

Dos poemas-fonte, em ―Reamanhecer‖, restarão apenas ―parcelas de significados‖ no 

plano de construção dos novos textos, em que sua ―ampliação‖ ou ―redução‖ formal e/ou 

temática servirão ao propósito da fundação dos poemas criados por Stella. Além disso, se o 

livro-antologia de Stella Leonardos apresenta certo ―caráter pedagógico‖, já apontado por 

Fábio Lucas, sua ―eficácia‖ se dá, ao menos em ―Reamanhecer‖, devido à perícia de seu 

leitor, que precisa conhecer previamente os poemas e poetas relembrados por Stella, para que 

possa perceber em que medida os novos textos se aproximam ou se distanciam daqueles com 

os quais dialoga.  

―Reamanhecer‖, no entanto, tece uma espécie de roteiro de leituras, ou melhor, de 

releituras, abalizadas pelas lentes da poeta-leitora Stella Leonardos. A poeta cria uma 

antologia que pode contribuir para os estudos literários por meio de uma ―história em verso‖ 

peculiar, que perpassa por suas escolhas particulares.  

De qualquer maneira, a releitura metapoética de Stella prevê uma iniciação poética do 

seu leitor, ao qual se abrem diferentes espaços-tempos relembrados por meio do ―laboratório 
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de escritura‖ concretizado em seu livro-antologia. Ao transformar a leitura dos poemas e 

poetas com os quais dialoga, a poeta cria, também, uma espécie de ―paideuma‖ de leituras 

que, segundo Pound (2006, p. 161), é ―a ordenação do conhecimento de modo que o próximo 

homem (ou geração) possa achar, o mais rapidamente possível, a parte viva dele e gastar um 

mínimo de tempo com itens obsoletos‖.  

Enquanto dispositivo de leitura, ou de ―iniciação poética‖, a escritura do livro-

antologia, também abarca o sentido de antologia como ―coleção, arquivamento, operação de 

corte e montagem e, por isso, é procedimento crítico por natureza‖ (TONON, 2010, p. 2). 

Ainda de acordo com Elisa Helena Tonon, no artigo ―Configurações do presente: as 

antologias de poesia e a crítica‖ (2010), as antologias surgiriam ―como sintoma do combate 

contra a dispersão e a fragmentação próprias da passagem do tempo, como um arquivo
21

 que 

reúne e interpreta, institui e conserva‖ (2010, p. 3). Nesse sentido, é no espaço metapoético da 

escritura de ―Reamanhecer‖, que a própria memória literária se converte em lugar material.  

Dessa maneira, a performance da poeta-leitora se circunscreve, em seu processo de 

criação poética, de forma que ―o gesto‖ da palavra, alimentado por tempos poéticos diversos, 

da memória literária e de vozes outras, institua um ―diálogo gestual‖ entre o passado e o 

―momento-agora‖, espaço de presentificação de um outro em sua escritura lírica. A poesia de 

Stella Leonardos coabita com outras vozes e delas extrai o que seu ―ser-leitor‖ permite ver. É 

justamente esse olhar, ou o que ela recolhe da poesia do outro, em termos de forma e de 

conteúdo, o que nos interessa.  

  

                                                 
21

 O conceito de ―arquivo‖ utilizado por Tonon tem como base as premissas de Derrida, propostas em Mal de 

arquivo: uma impressão freudiana (2001). De acordo com Derrida (2001, p. 118), o desejo de materialização da 

memória, que se encontra no ―arquivo‖, deve-se a um ―mal‖: ―estar com mal de arquivo, pode significar outra 

coisa que não sofrer de um mal, de uma perturbação ou disso que o nome ‗mal‘ poderia nomear. É arder de 

paixão. É não ter sossego, é incessantemente, interminavelmente procurar o arquivo onde ele se esconde. É 

correr atrás dele ali onde, mesmo se há bastante, alguma coisa nele se anarquiva. É dirigir-se a ele com um 

desejo compulsivo, repetitivo e nostálgico, um desejo irreprimível de retorno à origem, uma dor da pátria, uma 

saudade de casa, uma nostalgia do retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto‖. 
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3. “Aurora,  

   Entretanto eu te diviso...” 
 

 

Lembras  

            como sonhei 

                               de uma janela ingênua, 

 

que era capaz 

                     de ouvir e de entender 

                                                         estrelas? 

                                             Stella Leonardos 

 

3.1. Sobre fendas e clausuras 

 

Na introdução, quando expusemos as hipóteses que norteariam nosso trabalho de 

análise do corpus, afirmamos que ―Reamanhecer‖ propõe uma releitura/reescritura de poemas 

de expressão modernista, inscritos na história da literatura brasileira, e que são deslocados 

para um novo contexto poético, sob a modulação metapoética, isto é, de reflexão sobre o 

próprio ato de poetar. Engendra-se, a partir daí, uma ―antologia poético-crítica‖ da poesia 

brasileira, cujo fruto é o próprio livro Amanhecência, seja em sua primeira parte, ―Códice 

Ancestral‖, seja em sua segunda parte – ―Reamanhecer‖ – em que residem os poemas corpus 

de nossa pesquisa. 

Ao tecer novos cantares, que assinalam seu amor pela literatura e demonstram seu 

preocupado trabalho em mantê-la viva, a poeta recria maneiras de ler/reescrever a produção 

de uma gama de poetas que, ou se inserem no que podemos chamar de tradição modernista
22

 

ou são mais contemporâneos à publicação de Amanhecência, na década de 70. Tanto no 

prefácio (1974, p. 35) quanto no poema ―Amanhecência‖ (1974, p. 176), anuncia-se o rumor 

de novos cantos: 

 

                                                 
22

 Esse momento literário é comumente relacionado à noção de ruptura com os momentos anteriores a ele, 

principalmente no que diz respeito ao parnasianismo, simbolismo e realismo. Sua revisão sobre o conceito de 

nacionalismo apregoado pelos românticos também é notória. Independentemente de suas ramificações ou fases, 

o modernismo se liga ao fenômeno histórico e cultural da Modernidade, desaguando da vida contemporânea dos 

sujeitos. Sua concepção está no encalço da civilização industrial e sua força, principalmente na fase heroica, 

reside nas vanguardas artísticas e em toda a proposição de desajuste, transformação e crítica que elas 

propuseram. Ocorre que o modernismo acabou não apenas por criticar e revisar outros momentos da literatura, 

mas esse poder de arguição sempre se direcionou a ele próprio também. Ao reinventar a tradição e revisar os 

estudos, as manifestações modernistas também modificam a si. Com o passar do tempo, o modernismo chega 

inclusive ao ―status‖ de passado histórico e se torna a tradição, ainda que de ruptura, a que a contemporaneidade, 

de uma maneira geral, filia-se.  Assim, de acordo com Octavio Paz: ―surge agora com mais clareza o significado 

daquilo que chamamos de tradição moderna: é uma manifestação de nossa consciência histórica. Por um lado, é 

uma crítica do passado, uma crítica da tradição; por outro, é uma tentativa, repetida frequentemente ao longo dos 

últimos dois séculos, de assentar uma tradição no único princípio imune à crítica, já que se confunde com ela: a 

mudança, a história‖ (2013, p. 21 – 22). 



47 

 

 

 

 ALGO PEÇO? Ou me pertence?  

   Contudo a tudo pertenço  

     -às águas, árvores, astros  

        e acima de tudo às asas  

 

 

das cantigas que amanheçam.  

  Vai, meu coração de pássaro,  

     sofrendo por lá num ―tremolo‖.  

       Talvez tuas penas caiam 

               

  

           nas cordas manhãs de essência  

              e acordem pássaros trêmulos  

                 no coração de outras penas.  

 

 

                       Quem sabe se alando acordes  

                            e cantos Amanhecência 

                              de pássaros cantos novos? 

      

 

Nesse exercício de (re)descoberta da poesia, percebemos que o movimento 

metapoético, que se abre a vozes outras da poesia modernista, organiza-se de duas maneiras:  

a) por ―expansão‖ temático-composicional dos poemas com os quais dialoga e nesse 

caso o ―canto paralelo‖
23

 é estratégia dominante;  

                                                 
23

 O ―canto paralelo‖ é aqui sugerido não apenas como ―paródia‖ na acepção mais ―popular‖ do termo, em que o 

tom jocoso e/ou crítico ferino, como estratégias retóricas são características marcantes, a fim de se promover 

uma subversão de sentidos. Propomos que os poemas leonardinos constituem, na verdade, composições poéticas 

singulares que caminham ao lado de outras – seus poemas-fonte – de forma a potencializar e/ou relativizar suas 

possibilidades criativas. Assim, o tom das ―para-odes‖, ―do sufixo grego pará, ‗ao lado de‘, como em paródia, 

‗canto paralelo‘ ‖ (CAMPOS, 2006, p. 35)  realizadas por Stella Leonardos, através de um movimento pendular 

– em que se relembra o passado, sem deixar de se fixar no presente – direciona o discurso crítico da poeta a um 

exercício também crítico de leitura e, concomitantemente, de (re)escritura poética da tradição literária 

modernista. Na forma de ―canto paralelo‖, portanto, os poemas de Stella se aproximam do sentido de ―recriação‖ 

– criação paralela à original, mas autônoma – apregoada por Campos (2006, p.35 – 36), ou ―tradução criativa‖ 

que dialoga com a ideia de tradução proposta pelo poeta E. Pound (em seu argumento que vincula a tradução à 

criação das bases da própria literatura – no seu caso a inglesa –, à crítica literária, ou ainda ao ensino de 

literatura, em um processo de apreciação e revisão do passado, por meio do trabalho crítico-artístico do “make it 

new”). Dessa maneira, o ―canto paralelo‖ não se priva de deformar, de alguma maneira, os poemas apropriados 

por Stella Leonardos, já que, de acordo com Waugh (2001, p. 66) ―[...] parody of a literary norm modifies the 

relation between literary convention and culturalhistorical norms, causing a shift in the whole system of 

relations‖ (―a paródia de uma norma literária modifica a relação entre a convenção literária e normas histórico-

culturais, causando uma mudança em todo o sistema de relações‖ – tradução nossa). Nesse sentido, o 

procedimento paralelístico criado por Leonardos expõe um plano analógico de criação poética, em que se 

agregam relações dialogais com os poemas-fonte. 
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b) por ―redução‖ temático-composicional, sendo a ―glosa‖
24

 um recurso chave, 

especialmente das epígrafes
25

, apropriadas dos poemas-fonte.  

No entanto, relativizamos o sentido da glosa que não pode ser entendida apenas como 

repetição redutora, pois, simultaneamente, acresce novos sentidos ao se inscrever em outro 

contexto. Alertamos ainda, que a nossa intenção não é a de categorizar os poemas no uso 

deste ou daquele procedimento dialogal, mas sim a de observar como ambos estão presentes, 

em graus diferenciados, no núcleo do corpus selecionado, conforme indicamos abaixo:  

 ―Qualquer coisa chora pelo mar aberto‖, aliado à ―Melopeia‖, de Ribeiro Couto; 

―Paulistana‖ e vários poemas de Poesia Reunida (1971), de Oswald de Andrade; ―Soneto de 

ar amigo‖ e ―Poemas de amiga I‖, de Mário de Andrade; ―Da bomba‖ e ―A bomba‖, de Carlos 

Drummond de Andrade; ―Do antológico bêbedo‖ e ―O bêbedo‖, de Dante Milano; ―Soneto 

alado‖ e a vigésima sexta parte do primeiro canto de A Invenção de Orfeu (1952), de Jorge de 

Lima. Além desses, outros poemas e/ou trechos de ―Reamanhecer‖ comparecerão nas 

análises, a fim de que observemos como os procedimentos aludidos nas hipóteses – e 

apreciados no núcleo de poemas que compõem o corpus de pesquisa –, surgem também 

nessas composições.  

Seja expandindo ou reduzindo as potencialidades semânticas e formais dos poemas 

―originais‖, os seis textos que escolhemos como corpus visam iluminar o projeto de poesia 

crítica que vislumbramos em ―Reamanhecer‖, deflagrado em sua forma de livro-antologia da 

poesia brasileira.  

 

 

 

                                                 
24

 A ―glosa‖, ou como sugere Maleval (2002) – o ―mote glosado‖ – é procedimento comum realizado por Stella 
Leonardos, tanto em ―Códice Ancestral‖ quanto em ―Reamanhecer‖. Para a análise dos poemas de 
―Reamanhecer‖, optamos por relembrar o sentido das glosas operacionalizadas nas cantigas medievais em que 
havia, comumente, um ―mote‖ (motivo/assunto) a ser glosado, isto é, comentado, explorado e ampliado nos 
poemas. De acordo com cada tipo de composição poética, a glosa era operada observando a quantidade dos 
versos ―motes‖, podendo estender-se a dois ou três versos ―glosados‖, geralmente em redondilhas maiores, nas 
cantigas, conforme Lopes & Saraiva (1989). Esse procedimento foi muito comum durante a Idade Média, tendo 
como características principais a improvisação (aspecto também observado nas ―glosas‖ – aqui, tipos específicos 
de poemas – criadas pelos cantadores nordestinos atualmente). Mesmo durante o Barroco, as glosas foram 
cultivadas e funcionavam como exercício de retórica dos poetas. Esquecidas pelos românticos foram 
reincorporadas, na contemporaneidade, principalmente pela criação de poetas populares. No fazer poético de 
Stella Leonardos, as glosas se vinculam essencialmente ao desenvolvimento das epígrafes retiradas dos poemas-
fonte com os quais as suas composições dialogam. 
 
25

 Compagnon (1996, p. 35) define a epígrafe como ―citação por excelência‖ e indica, dessa forma, seu caráter 
dialógico, além de esboçar uma característica preciosa para as nossas análises: sua capacidade de evocar vozes 
outras, através da (de)formação ou reformulação da ―origem‖ – citada nas epígrafes – engendrada no interior do 
jogo (inter)poético realizado nos novos poemas. Sendo assim, elas não são ―meros elementos paratextuais‖ e se 
insinuam de forma concreta nos textos que partem delas. 
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3.2. Em vozes ao vento: mar de poemas 

  

Vejamos como se realiza o diálogo poético entre o poema de Stella Leonardos 

―Qualquer coisa chora pelo mar aberto‖ e ―Melopeia‖ de Ribeiro Couto
26

, que está no livro 

Poesias Reunidas (1960), a partir do espaço intervalar entre ambos, tomando por premissa o 

procedimento de ―expansão‖ formal, baseada no desenvolvimento do canto paralelo, em 

relação ao poema apropriado. Apresentamos, em sequência, as duas composições poéticas: 

 

 

Pelo mar disperso 

Meu reino é do vento... 

RIBEIRO COUTO 
 

 

 

 ―QUALQUER COISA CHORA 

               PELO MAR ABERTO‖ 

 

Os tempos 

diversos 

de versos- 

saudades 

se libertam. 

 

Vem sombra, 

sonoite, 

vem noite, 

noite alta, 

vem lua 

sem sono, 

sem sonho 

de prata. 

 

De escuros 

distantes 

relâmpagos 

lançam 

lanças- 

relance. 

 

Choveu? 

Madrugada 

                                                 
26

 Ribeiro Couto (1898 – 1963) foi um poeta associado aos últimos ecos do simbolismo. Assim como Manuel 
Bandeira, o escritor teve poemas seus lidos por Ronald de Carvalho, durante a Semana de Arte Moderna de São 
Paulo, conforme indica Coutinho (2002). Inspirado e, ao mesmo tempo, assombrado pela modernidade, o seu 
Um homem na multidão (1926) cede ao verso livre modernista, embora persista, em seus poemas, um tom 
melancólico que o acompanhará por toda a sua vivência de escrita poética, numa percepção de imagens sensíveis 
que remontam à memória da infância, como em São José do Barreiro (1924) e Correspondência de família 
(1933), ou mesmo da própria literatura, como ocorre em Cancioneiro de Dom Afonso (1939). Jornalista e escritor 
também exerceu as funções de vice-cônsul em Paris, na década de 40, assim como de embaixador do Brasil na 
Iugoslávia, nos anos 50, cargo em que se aposentou. À época, publicou Cancioneiro de um ausente (1943), obra 
em que se desvela, entre outros motivos, um sujeito lírico marcado pela saudade de sua terra natal, que não se 
reconhece ao se olhar no espelho e, melancólico, não parece atender por um ―nome próprio‖.  
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de claros 

sutis 

quase ares 

de arco-íris. 

 

E vagas 

divagam. 

se vão e 

se quebram 

nas vagas pedras 

das praias 

vagas. 

 

No vento 

poeta 

áreas 

desoras 

acordam 

cordas 

eventos 

vários. 

  (LEONARDOS, 1974, p. 153-154)  

 

   

 

Melopeia
27

 

Qualquer coisa chora 

Pelo mar aberto: 

São vozes de outrora. 

 

 

Pelo mar aberto, 

Assim é que eu tinha 

Meu reino encoberto. 

 

A noite e a distância 

É tudo que vinha 

Ninar minha infância. 

 

Cantiga ou soluço? 

Sobre o mar deserto 

Em vão me debruço. 

 

Em vão me lamento: 

Pelo mar disperso 

Meu reino é do vento. 

 

                                                 
27

 Optamos por fazer uso da edição de Poesias Reunidas (1960), antologia que reúne, entre outras obras do 

poeta, Cancioneiro de um ausente (1943), livro em que foi publicado o poema em análise. O texto já havia sido 

publicado na ―Terceira Secção‖ do Jornal de Notícias (1941).  
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Pelo mar antigo 

O reino submerso 

Morrerá comigo. 

   (COUTO, 1960, p. 361) 

 

 

No poema ―Qualquer coisa chora pelo mar aberto‖, Stella Leonardos cede espaço a 

uma voz lírica que, aparentemente, contempla o mar e, nessa imagem, existe a objetivação de 

um desejo, de uma busca por algo que está ausente para o ―eu‖. Na escritura da paisagem se 

inscreve uma atmosfera lírica que tem na natureza refúgio e, concomitantemente, espaço de 

preenchimento de vazios, ou da busca já mencionada daquilo que não se vê ao vislumbrar as 

águas marinhas.  

Inferimos que a figura ―melopaica
28

‖ do texto de Couto é absorvida pelo ―canto 

paralelo‖ de Stella, vertendo da organicidade de seu poema de uma forma diversa, a partir do 

procedimento de ampliação das ―imagens sonoras‖, em que ecoa, também como motivação, 

ou como ―imagem semântica‖, o próprio título do poema-fonte: ―Melopeia‖. Seu texto se 

torna ―duplamente metalinguístico‖, uma vez que parte de um poema que reflete sobre si para 

tomá-lo como objeto de um outro grau reflexivo sobre seu fazer poético. Suspenso no tempo, 

o poema de Stella é capaz, então, de voltar-se ao passado literário, ainda que recente (visto 

que o poema-fonte data da década de 40) tendo a face virada, paradoxalmente, ao seu tempo 

contemporâneo, em que sua releitura poética reside. 

Quanto às imagens do mar e do vento, é importante ressaltarmos que sua menção já se 

faz presente na epígrafe – mote a ser ―glosado‖ – de ―Qualquer coisa chora pelo mar aberto‖, 

que recupera integralmente os versos 15 e 16 de ―Melopeia‖, em que o sujeito lírico se lança 

ao mar, a fim de recolher, nas águas, a sua voz: ―Pelo mar disperso/ Meu reino é do vento‖. 

Meditando sobre eles, Stella Leonardos amplia também a metáfora estabelecida por Couto e 

imprime a sua ―versão‖ poética do texto apropriado. Tal como se o vento a tudo levasse, o 

ritmo de leitura do texto reorganiza as próprias palavras nele esboçadas, que ao passarem 

rapidamente, podem ser reinterpretadas, tal como ocorre com ―diversos‖ (verso 2) e ―de 

versos‖ (verso 3), por exemplo. Aqui, os vocábulos de distendem porque insinuam, talvez, 

tanto a diversidade de tempos com que o ―eu-poema‖ tenta abrigar em seu corpo, quanto 

indicam que a natureza de sua busca, a partir da contemplação do mar, faz-se esteticamente, 

                                                 
28

 De acordo com Augusto de Campos, em prefácio ao livro ABC da Literatura, intitulado ―As antenas de Ezra 

Pound‖ (2006, p. 11), Pound especifica a poesia em três modalidades: ―1. Melopeia. Aquela em que as palavras 

são impregnadas de uma propriedade musical (som, ritmo) que orienta o seu significado [...] 2. Fanopeia. Um 

lance de imagens sore a imaginação visual [...] 3. Logopeia. ‗A dança do intelecto entre as palavras‘, que 

trabalha no domínio específico das manifestações verbais e não se pode conter em música ou em plástica‖. 
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retomando, inclusive a memória literária, por meio da reflexão ―de versos‖ alheios. 

Partindo do texto ―Melopeia‖, cujos dois primeiros versos se tornam o título da nova 

composição poética, a poeta transporta para seu texto um ritmo que resgata o movimento das 

vagas oceânicas. A ―imagem sonora‖ do poema se dá na repetição de alguns fonemas ao 

longo dos versos, uma constante que simula um movimento de fluxo e refluxo contínuo, 

assim como pode se aliar à imagem das ondas do mar (e o som produzidos por elas) que se 

jogam na areia e se forçam a voltar para a profundidade das águas, também continuamente. 

Esse movimento rítmico pode ser visto em todo o texto, mas destacamos, a fim de ilustrar 

uma possível relação entre som/imagem, a quinta estrofe: ―E vagas/ divagam./ se vão e/ se 

quebram/ nas vagas pedras/ das praias vagas.‖. A figura da ―dança das ondas‖ pode se 

amalgamar sinestesicamente ao som dos versos aliterantes, em que se intensifica o fonema /v/. 

Essa repetição propicia ao texto um ritmo ágil de leitura, imergindo também o leitor no campo 

de associações entre o ritmo das ―ondas-verso‖ e a natureza, flagrada pela visão do ―eu‖ que 

se arquiteta no poema. Alia-se à construção imagético-melódica do poema, o trabalho com a 

assonância – a partir da repetição ordenada dos sons vocálicos acentuados – como se observa 

em ―Os tempos/ diversos/ de versos-/ saudades/ se libertam.‖ (1ª estrofe), ―vem lua/ sem 

sono,/ sem sonho/ de prata.‖ (2ª estrofe) ou em ―De escuros/ distantes/ relâmpagos/ lançam/ 

lanças-/ relance‖ (3ª estrofe), por exemplo. 

Mas, para além da relação som/visão impressa no poema, que acaba por propiciar uma 

miscelânea de sensações, talvez insurja uma terceira imagem: existe um ―eu‖ só, que observa 

a natureza e nela busca algo que está ausente em si. Esse ―eu‖ experimenta sensações 

diversas, provocadas pelos estímulos sonoros e visuais que advém da paisagem natural. Ao 

experienciar a natureza, não apenas observando-a, esse ―eu‖ se integra também nela, 

formando um corpo único de sensações, tal como sugere o vocábulo ―poeta‖ (verso 34), 

levado pelo ―vento‖ (verso 33), espécie de voz poética que tudo concentra e  amalgama no 

texto. 

Não há, portanto, um eu explícito, referenciado, no poema de Stella Leonardos, que se 

debruce sobre mar aberto, símbolo de ausências perenes, de segredos jamais revelados, tal 

como há no poema de Ribeiro Couto. Se o eu lírico em Ribeiro Couto se apropria do mistério, 

tomando para si o ―reino encoberto‖ (verso 6 de ―Melopeia‖), regado por um sentimento 

abismal de incompletude, no poema de Leonardos não se trata simplesmente  da projeção de 

um sujeito que flutua, ao sabor da corrente do vento, mas de uma consciência poética  que 

clama ao ser outro – poeta-poema ―Melopeia‖ – num canto no qual a melopeia aflora, na 
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última estrofe: ―No vento/ poeta/ áreas/ desoras/ acordam/ cordas/ eventos/ vários‖ (destaque 

nosso).  

Assim, surge o ―eu-poema‖, que não apenas reflete sobre a natureza, mas se forma 

com ela, buscando um tipo de código poético secreto. A essa aura de mistério, alia-se a figura 

da noite, na segunda estrofe: ―Vem sombra,/ sonoite/ vem noite,/ noite alta,/ vem lua/ sem 

sono/ sem sonho/ de prata.‖ A noite, lugar de enigma e sonho, tem sua presença conclamada 

pelo verbo ―vem‖, que compõe uma espécie de ambientação, permeada pelo ―ritmo da 

natureza‖ em seu ciclo dia/noite. 

O vento e as suas modulações provocam diferentes mudanças no mar em ambos os 

textos. Mas no poema de Stella Leonardos, a metáfora do vento, vincula-se, também, à 

questão da memória literária do poema de Couto (aos ―versos-/saudades‖, versos 3 e 4), ou 

simplesmente lírica (que ―versam‖ saudades), relacionando-se, assim, à passagem do tempo. 

De um tempo passado que, no poema de Ribeiro Couto, é impossível ser revivido: ―Pelo mar 

antigo/ O reino submerso/ Morrerá comigo.‖; mas que, no poema de Stella Leonardos, 

amplia-se, na medida em que justamente recolhe ―dados poéticos‖ do poema-fonte, variando-

os e expandindo-os, por meio da manipulação das imagens sonoras dispostas em ―Qualquer 

coisa chora pelo mar aberto‖.  

Ainda, se em ―Melopeia‖ o vento traz a saudade da infância, escondida por entre as 

fendas do oceano, em ―Qualquer coisa chora pelo mar aberto‖, nesse mesmo vento, ressoa 

uma voz que recolhe signos dispersos na memória, assim como a própria figura do ―poeta‖ 

(verso 35). Espécie de ―memória fragmentária‖, cujo efeito poético incide na imagem 

presentificadora de um acontecimento, a inter-relação entre o ―eu‖ e a natureza circundante, 

se faz também na paronomásia ao longo da terceira estrofe, por meio da composição de 

palavras: ―De escuros/ distantes/ relâmpagos/ lançam/ lanças -/ relance‖ (destaque nosso), 

lançando o ―eu‖ aos fragmentos espalhados pelo vento. Nesse momento, ainda no ―período 

noturno‖, na segunda estrofe do poema, abre-se o espaço em que os sonhos correm livres, a 

repetição do fonema /l/, movimenta o ritmo dos versos e modifica o interior de cada um deles, 

uma vez que, dessa variação, os vocábulos se abrem e se fecham também, reorganizando-se 

em novos. Um acontecimento intempestivo – a presença de um relâmpago – insurge no 

ambiente soturno da noite e anuncia a madrugada que se seguirá, na quarta estrofe. 

A partir dessa ―contaminação analógica‖ com a estrofe anterior, na quarta, o poema 

abre-se para a luz: ―Madrugada/ de claros/ sutis/ quase ares/ de arco-íris‖. Aqui, no entre-

lugar do que já não é mais noite e do ainda não é dia, as cores sugerem a pintura de um 
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quadro difuso, flagrado pelo impressionismo de um olhar de alguém que não tem certeza do 

que aconteceu: ―Choveu?‖ (verso que inicia a quarta estrofe). Nesse estado intervalar entre o 

sonho (a noite) e a vigília (o dia), o ―eu‖ vê, sente e se dissolve na paisagem, através de suas 

sensações. Tal como um quadro impressionista, a paisagem natural impera, ao mesmo tempo 

em que se esgarça nas tintas difusas, que inebriam o olhar de seu espectador. Assim, tanto o 

―eu‖ quanto a natureza se fundem em um todo esquivo e impreciso a fim de formar o corpo 

do ―eu-poema‖. 

No que respeita ao trabalho com as figuras sonoras do texto, propiciado pela 

decomposição de palavras que ―vagam pelo vento poético‖, percebemos o surgimento de 

vários vocábulos que vertem, a todo tempo, do interior de outros, ressoando sonora e 

semanticamente. É o que acontece, por exemplo, com ―diversos‖ (verso 2) que se abre em ―de 

versos‖ (verso 3), ou ―sono‖ (verso 11), convertido em ―sonho‖ (verso 12). O mesmo ocorre 

com ―lanças‖ (verso 18) que se condensa em ―relance‖ (verso 19) ou ―vagas‖ (verso 26) se 

expande e em ―divagam‖ (27) encontra reverberação. Assim como ―acordam‖ (verso 37) se 

concentra em ―cordas‖ (verso 38), levando parte de seu significado para a nova palavra 

nascida da anterior. O som é então novamente explorado pela reiteração de fonemas, 

recriando palavras, seja por acréscimo, seja por redução. Nesse processo, o canto paralelo se 

consolida na estrutura do texto de Leonardos, que ressoa o caráter metapoético já observado 

no poema de Couto. 

O procedimento de ampliação formal e também semântica, realizado a partir da 

justaposição de palavras, que modula o ritmo dos versos, não é exclusividade de ―Qualquer 

coisa chora pelo mar aberto‖. Em ―Azul Menino‖ (LEONARDOS, 1974, p. 138), o poema 

oferece uma outra dimensão lírica à infância poetizada por Casimiro de Abreu, em ―Meus 

Oito Anos‖, publicado em As Primaveras de 1859.  

Em ―Azul menino‖, o vocábulo ―azul‖ se desconstrói a todo o tempo, conforme 

podemos perceber abaixo: 

 

– Pés descalços, braços nus – 

Correndo pelas campinas 

À roda das cachoeiras 

Atrás das asas ligeiras 

Das borboletas azuis. 

 CASIMIRO DE ABREU 

 

ONDE AZULA 

    na campina 

       um menino 

         de azul fino 
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            pés descalços, 

               braços nus, 

 

                   do azul lado 

                      da campina 

                        de azulado 

                          mais celeste 

                            que os celestes 

                               mais azuis, 

                                        

                                   onde os ares 

                                     azuleam 

                                       de árias de águas 

                                         de cachoeira 

                                           de cantar a- 

                                              zuis cantares, 

 

                                                  onde as águas  

                                                    borborejam 

                                                      burburinho 

                                                        de azuis círculos 

                                                          e áreas se asam 

                                                            de azuis asas, 

 

                                                               uma infância  

                                                                 de azul leste 

                                                                    de azul lesto  

                                                                      de azul terno 

                                                                         no azul presto 

                                                                            cantoeterno.    

   

Se o vocábulo ―azul‖ é decomposto, imprimindo um senso rítmico ao poema, é 

interessante lembrarmos que outros também são. É o caso das ―borboletas‖ que figuram 

aparentemente ―suspensas‖ na epígrafe, mas que reverberam, tomando nova forma atomizada, 

no jogo sonoro/semântico empreendido no poema de Stella, explorado em sua penúltima 

estrofe: ―onde as águas/ borborejam/ burburinho/ de azuis círculos/ e áreas se asam/ de azuis 

asas,‖. Essas figuras aladas são o mote a ser glosado no poema de Stella, e emprestam suas 

cores ao novo ―azul menino‖ que surge.  

Além disso, por analogia, a singeleza do voo livre das borboletas incide na aparição 

dessa criança sublime que, se não voa como elas, ―corre‖ ágil frente aos olhos do leitor, 

coincidindo com a forma como o poema se apresenta. Em outras palavras, o par 

borboleta/menino e suas vidas inocentes só têm existência pelas vias da linguagem que os 

cria.  

Procedimento semelhante também ocorre no poema ―Epicédio‖ (LEONARDOS, 1974, 

p. 132), que repensa a imagem poética do ―Cavaleiro das armas escuras‖, criada pelo poeta 
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romântico Álvares de Azevedo, no poema ―Meu Sonho‖, de Lira dos Vinte Anos (1853). Na 

composição de Stella Leonardos, tanto poeta quanto sua criação amalgamam-se, tornando-se 

uma figura única, desvelada a partir da decomposição da palavra ―Azevedo‖, que imprime o 

ritmo cortante e repetido dos versos. É como se o próprio cavaleiro-poeta empunhasse, em 

movimento frenético, suas armas: ―O az avança/ em céu de azares/ azinhavrando a manhã/ Ai 

azos/ verdes aziagos/ ai! Se eu morresse amanhã.../ Vem cavaleiro/ de azebre,/ aziaga lança 

malsã./ No azevedo verdialado/ fere o pássaro amanhã‖. 

Voltando nossa atenção para ―Qualquer coisa chora pelo mar aberto‖, o plano de 

associações entre som/imagem relaciona-se ao vento e ao mar. Se o vento é o agente de 

dispersão da voz poética, no poema de Ribeiro Couto, em um movimento que faz o sujeito 

lírico lançar-se ao mar (metáfora para a própria poesia), no poema de Stella, também é a 

imagem do mar que se responsabiliza por guardar o segredo da poesia, submersa nas águas, 

talvez vislumbrada pelo movimento das ondas.  

Assim, a metáfora do mar pode sugerir algo que as palavras guardam em seu interior e 

que, às vezes, lampejam, tal como uma aparição insolente e bela, como o esgarçar do céu 

causado pelos relâmpagos ou os primeiros raios luminosos da aurora que, teimosa, insiste em 

rasgar o ventre noturno nas ―desoras‖, palavra plurissignificativa. Se seu significado pode ser 

interpretado como momento avançado da noite ou da madrugada, sugerimos outro: ―desora‖ 

entendida como ―não hora‖. Dizendo de outro modo, a palavra ―desoras‖ pode ser entendida 

também como ―não momento‖ especificado, em que a poesia surge e habita um também ―não 

espaço‖, que se alastra pela imensidão do ―mar poético‖ e se encontra/perde em sua 

profundidade. 

Ao meditar lírica e criticamente sobre o poema de Ribeiro Couto, Stella Leonardos 

recria uma atmosfera poética em que a luz não vem como um elemento de dispersão das 

trevas (do obscuro segredo da poesia que precisa ser ―desvendado‖). Cada nuance do ―arco-

íris‖ (verso 25) desvela uma possibilidade interpretativa.  

No jogo sígnico empreendido no novo texto, o vento que traz os ecos poéticos de 

outrem, converte-se em voz lírica, não para hierarquizar elementos, mas para colocá-los a 

serviço da ciranda de pensamentos que inundam o poema. O vento é o agente do ritmo das 

águas do mar, mas também traz à memória outras vozes. Eventos passados. Poetas que se 

afogam no mar da poesia. Ou que sabem beber da fonte. Torna-se potência e matéria lírica: 

voz poética que se apossa de tudo e de todos. Movimenta o espaço calmo e convencional da 

língua e o reclama para si, transformando-se em torrente, chuva de palavras que alimenta 
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também o mar, ao retornar para a sua profundidade. Mar-poema.  

Stella Leonardos não explica ―o segredo‖ de Ribeiro Couto, mas dele compartilha a 

angústia e a luz. Na última estrofe de seu texto, todos os signos giram ao sabor do vento: o 

poeta, os eventos que o levaram a recuperar suas lembranças, sua conexão com o mundo, as 

―cordas‖ que o amarram às muitas realidades vividas, ou que funcionam como fio que 

conduz, por sua vibração, sons variados a serem explorados no texto, tal como ocorre em um 

instrumento musical. Mesmo a construção formal do poema sugere a ideia de uma corda ou 

de um fio esticado. Os versos curtos, compostos em alguns momentos, por apenas uma 

palavra (ou encadeados por enjambements que ligam/dividem os termos, expondo os ―nós‖ 

semânticos que se acumulam, ―vários‖, ao longo do poema), criam uma estrutura verticalizada 

no texto escrito. A experiência do ―eu-poema‖ que, numa primeira leitura contempla o mar e, 

de maneira vibrátil, vai se amalgamando às águas, pode ser relacionada à forma do texto, que 

se condensa até se tornar essa espécie de fio. Essa estrutura fina está, no plano ―gráfico‖ do 

texto, esticada. Contudo, ―pendula‖, tal como as águas e o vento, graças às figuras sonoras e 

imagéticas exploradas no poema.  

O espaço ―lembrante‖ do poema de Ribeiro Couto se faz por meio de uma lógica 

analógica, instaurada a partir do ―canto paralelo‖ realizado no texto leonardino, em que tudo 

pode ―chover‖ ou ―chorar‖ no mar-poema. Seu espaço é de livre criação e cada palavra se 

torna ―coisa‖, com carnadura concreta, um oceano de possibilidades que criam novas 

percepções de mundo.  

Assim, Stella Leonardos, ao ampliar e manipular constantemente os paradigmas 

formais, por meio do trabalho constante com as figuras sonoras em seu poema, já também 

destacadas no texto de Ribeiro Couto, atinge um outro lugar, fora de si, num corpo-poema, 

mar profundo de inquietações poéticas. 

 

 

3.3. Num passeio pela cidade 

 

 

 A partir da leitura de alguns textos
29

 que constam em Poesias Reunidas (1971), obra 

                                                 
29

 Os poemas apropriados por Stella Leonardos são, respectivamente: ―escola berlites‖, ―linha no escuro‖ 

(organizados em Postes da Light), ―ditirambo‖ (de São Martinho), ―fotógrafo ambulante‖, ―pronominais‖ (de 

Postes da Light) ―brinquedo‖ e ―soidão‖ (de Primeiro caderno do aluno de poesia).  
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que congrega grande número de composições poéticas de Oswald de Andrade
30

, Stella 

Leonardos escreve seu poema ―Paulistana‖. Partimos do pressuposto de que a poeta, apesar de 

operar criativamente sua leitura/escritura dos poemas com os quais dialoga, restringe-os a 

uma espécie de recolha, operada pela glosa, de trechos que constam tanto na epígrafe, 

―soidão‖, quanto de outros colocados entre parênteses e aspas ao longo do poema. 

 Para que o leitor possa acompanhar nossas considerações, apresentamos ―Paulistana‖, 

seguida pelos poemas com os quais Stella Leonardos dialoga
31

: 

 

 

 

...soidão... 

         OSWALD DE ANDRADE 

 

   

  PAULISTANA 

 

VENHO DA Escola Berlites. 

Respiro vida mais ávida. 

    (―Quero viver 

       The Spring 

           Der frühling 

    La primavera scapigliata‖.) 

 

Entro num cinema. E saio 

que não vou perder meu tempo 

(―É fita de risada 

A criançada hurla com o vento‖.) 

 

Mas que largo mais bonito! 

Alargo meu pensamento. 

(―Meu amor me ensinou a ser simples 

como um largo de igreja‖.) 

                                                 
30

 Oswald de Andrade (1890 – 1954) foi ativo defensor e cultivador do ideário modernista e esteve presente na 

Semana de Arte Moderna, sendo um de seus idealizadores, bem como um dos expoentes mais significativos da 

chamada ―primeira fase‖ do modernismo. Sua militância em prol do modernismo é admirável, assim como o 

Manifesto ―Antropófago‖ idealizado por ele, sob cujas bases ―filosóficas‖ a crítica literária ainda se debruça e 

valida, tamanha a força de sua sensibilidade crítica. Como obteve acesso direto às vanguardas europeias, assim 

como à teoria psicanalítica que circulava na Europa, já que viajou para Paris, Oswald de Andrade propunha, na 

―Revista de Antropofagia‖ (1928 – 1929), uma maturação das ideias contidas no ―Manifesto da Poesia Pau-

Brasil‖ (1924). No manifesto de 1924, o poeta já apregoava uma nova concepção de poesia centrada em ―fatos 

poéticos‖ vislumbrados através da observação de ―materiais‖ literários e culturais diversos, em que as formas 

pudessem se tornar mais fluidas e híbridas. Mantendo um posicionamento estético, mas também político e 

cultural, daí advém a grande questão ―ética‖ do ―Pau Brasil‖: a noção de uma poesia que insurge contra a 

importação de modelos, afastando-se da ―colonização‖ (e exploração do colonizador português) a que nossa 

cultura e, consequentemente, nossa literatura parecia estar fadada. Seu ponto alto era justamente a defesa de uma 

―poesia de exportação‖, que se apropriasse das vanguardas europeias deglutidas pelas raízes do Brasil, gerando, 

assim, um novo produto híbrido, em que se personificassem vozes nacionais (a partir do amalgamar com aquelas 

do exterior em movimento pendular, não mais vinculado ao ―tráfico de influências‖).  

 
31

 Os trechos em itálico são ênfase nossa e destacam, nos poemas oswaldianos, os fragmentos utilizados no texto 

de Stella Leonardos. 
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Meu passo sorri, se alarga 

ao fotógrafo que passa. 

(―De objetiva pisca-pisca‖.) 

 

Decido comprar cigarros. 

Sou jovem demais? Conversa. 

(―Deixa disso, camarada, 

Me dá um cigarro‖, depressa!) 

 

Do largo avisto a ciranda 

de prédios, como gigantes 

(do ―roda roda São Paulo 

Mando tiro tiro lá‖.) 

 

Ai magnólia choverada! 

Teu para-chuva me pára. 

(―Chove chuva choverando,‖ 

soidão de ar oswald-de-andrade.) 

 

    (LEONARDOS, 1974, p. 155 – 156) 

 

 
 

escola berlites  

 

Todos os alunos têm a cara ávida  

Mas a professora sufragete  

Maltrata as pobres datilógrafas bonitas  

E detesta 

         The spring  

                 Der Frühling 

                         La primavera scapigliata  

Há uma porção de livros pra ser comprados  

A gente fica meio esperando  

As campainhas avisam  

As portas se fecham 

   (ANDRADE, 1971, p. 122) 

 

 

linha no escuro  

 

É fita de risada  

A criançada hurla como o vento  

Mas os cotovelos se encontram  

Se acotovelam e se apalpam 

 

Mãos descem na calada da lua quadrângula  

Enquanto a orquestra cavalos e letreiros galopam  

 

Entre saias uma lixa humana se arredonda  

Mas quando amanhece  

A mulher qualquer  
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Desaparece 

   (ANDRADE, 1971, p. 124) 

 

ditirambo  

Meu amor me ensinou a ser simples  

Como um largo de igreja  

Onde não há nem um sino 

Nem um lápis  

Nem uma sensualidade 

 

   (ANDRADE, 1971, p. 104) 

 

fotógrafo ambulante  

 

Fixador de corações  

Debaixo de blusas  

Álbum de dedicatórias  

Marquereau  

 

Tua objetiva pisca-pisca     

Namora  

Os sorrisos contidos  

És a glória  

 

Oferenda de poesias às dúzias  

Tripeça dos logradouros públicos  

Bicho debaixo da árvore  

Canhão silencioso do sol 

 

   (ANDRADE, 1971, p. 121) 

 

pronominais  

 

Dê-me um cigarro  

Diz a gramática  

Do professor e do aluno  

E do mulato sabido  

Mas o bom negro e o bom branco  

Da Nação Brasileira  

Dizem todos os dias  

Deixa disso camarada  

Me dá um cigarro 

 

   (ANDRADE, 1971, p. 125) 

 

brinquedo  

 

Roda roda São Paulo  

Mando tiro tiro lá 

  

Da minha janela eu avistava  

Uma cidade pequena  
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Pouca gente passava  

Nas ruas. Era uma pena 

  

Desceram das montanhas  

Carochinhas e pastoras  

Por dormir em meus olhos  

Me levaram pra abrolhos  

 

Os bondes da Light bateram  

Telefones na ciranda  

Os automóveis correram  

Em redor da varanda  

 

Roda roda São Paulo  

Mando tiro tiro lá  

 

Brinquedos de comadre  

Começaram pela vida  

Pela vida começaram  

Comadres e mexericos  

 

Roda roda São Paulo  

Mando tiro tiro lá  

 

Depois entrou no brinquedo  

Um menino grandão  

Foi o primeiro arranha-céu  

Que rodou no meu céu  

 

Do quintal eu avistei  

Casas torres e pontes  

Rodaram como gigantes  

Até que enfim parei  

 

Roda roda São Paulo  

Mando tiro tiro lá  

 

Hoje a roda cresceu  

Até que bateu no céu  

É gente grande que roda  

Mando tiro tiro lá 

 

   (ANDRADE, 1971, p. 158 – 159) 

 

soidão  

 

Chove chuva choverando  

Que a cidade de meu bem  

Está-se toda se lavando  

 

Senhor  

Que eu não fique nunca  

Como esse velho inglês  

Aí do lado  
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Que dorme numa cadeira  

À espera de visitas que não vêm  

 

Chove chuva choverando  

Que o jardim de meu bem  

Está-se todo se enfeitando  

A chuva cai  

Cai de bruços  

 

A magnólia abre o pára-chuva  

Pára-sol da cidade  

De Mário de Andrade  

A chuva cai  

Escorre das goteiras do domingo  

 

Chove chuva choverando  

Que a casa de meu bem  

Está-se toda se molhando  

 

Anoitece sobre os jardins  

Jardim da Luz  

Jardim da Praça da República  

Jardins das platibandas  

 

Noite  

Noite de hotel  

Chove chuva choverando 

 

   (ANDRADE, 1971, p. 170 – 171) 

 

 

 ―Paulistana‖, como o próprio título sugere, aponta para um ―retrato‖ da cidade de São 

Paulo por meio de recolha de pedaços dos poemas oswaldianos, que vão compondo o trajeto 

de um ―eu‖, posicionado de fora, na sua passagem pela cidade. A movimentação desse ―eu‖ 

compreende o seu percurso: vem da ―Escola Berlites‖ (verso 1), entra e sai do cinema (verso 

7), observa o largo (verso 11), sorri quando vê um fotógrafo (versos 15 e 16), compra cigarros 

(18), avista prédios (verso 22) e se protege da chuva debaixo de uma árvore (verso 27). 

Diferentemente dos poemas recolhidos a partir da leitura dos textos de Oswald de 

Andrade, libertos de formas métricas e rimáticas fixas, a composição de Stella Leonardos se 

edifica a partir da criação de versos com sete sílabas poéticas, que funcionam como uma 

―moldura‖ do quadro construído em ―Paulistana‖, por meio de colagem dos versos 

oswaldianos metrificados em redondilha maior (excluindo-se os trechos parentéticos, que 

respeitam a liberdade métrica dos versos citados de Oswald de Andrade).  

 O poema de Stella se mostra como uma espécie de ―plano panorâmico‖ da cidade de 

São Paulo, a partir de cacos poéticos retirados dos poemas oswaldianos. Assume, dessa 
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forma, certa natureza mosaical, intensificada pelo uso sistemático da colagem que justapõe 

trechos dos poemas apropriados, ainda que se inscrevam em espaços parentéticos, que ficam à 

espreita, como um corpo estranho, nem dentro nem fora da linha narrativa traçada por 

―Paulistana‖.  

Quanto a esse aspecto de ―narrativa poética‖ realizada no poema, é interessante 

pensarmos sobre como esse procedimento acaba por ―nos contar uma história‖ a partir de uma 

visão acrítica e ingênua da cidade de São Paulo, o que difere da tenacidade crítica de Oswald 

de Andrade inscrita nos próprios poemas citados por Stella Leonardos. O tom narrativo, 

aliado à forma dos versos heptassílabos no poema, moldura que congela o real dinamismo da 

cidade, mantêm sua imagem encarcerada em um ―flagrar fotográfico‖ e nos dá a impressão de 

que ―Paulistana‖ funciona quase como um ―cartão-postal‖ de São Paulo, em que se ressalta 

uma ―versão turística‖ dela.  

No que respeita à visão singela sobre a metrópole, os trechos parentéticos de 

―Paulistana‖ podem nos dar algumas pistas. Stella Leonardos deforma os versos originais, 

postos também entre aspas, inserindo palavras, que não estão neles, de fato, como em (―Quero 

viver/ The Spring/ Der frühling/ La primavera scapigliata)‖ (verso 3 – destaque nosso), ―De 

objetiva pisca-pisca‖ (verso 17 – destaque nosso), ―(Deixa disso, camarada,/ Me dá um 

cigarro‖, depressa!)‖ (versos 20 e 21 – destaque nosso), (do ―roda roda São Paulo/ Mando tiro 

tiro lá‖.), (versos 24 e 25 – destaque nosso) e (―Chove chuva choverando‖/ soidão de ar 

oswald-de-andrade.), (versos 28 e 29 – destaque nosso).  

Ao adicionar as palavras destacadas, a poeta cria uma atmosfera completamente 

diferente daquela sentida nos poemas de Oswald de Andrade, restringindo seu plano de 

significado às glosas operadas. Na primeira estrofe, o tom frugal ― ‗Quero viver‖ a primavera 

choca-se com mau-humor explícito da ―professora sufragete‖, representante da burocratização 

da escola, que figura em  ―escola berlites‖ (poema-fonte) e que ―detesta‖ a vida. Além disso, 

em ―Paulistana‖, existe a referencialização do ―eu‖ em ―VENHO DA Escola Berlites.‖ (verso 

1). Esse ―eu‖ que surge da releitura de Stella Leonardos, inverte o plano de visão do texto 

anterior, uma vez que lá existe um ―testemunho‖ crítico do que ocorria na escola tradicional 

―Berlites‖ e o desejo de seus alunos de não permanecerem em seu espaço. Em ―Paulistana‖, 

porém, há uma aparente liberdade do aluno indicado pela expressão ―cara ávida‖, isto é, 

desejoso por uma vida não relacionada à ―chatice‖ da escola. 

Nos trechos ―De objetiva pisca-pisca‖ e ―(do ―roda roda São Paulo/ Mando tiro tiro 

lá‖)‖, adiciona-se a preposição ―de‖ aos versos colados. ―De‖, nesse caso, apresenta-se como 
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elemento que liga a glosa operada por Stella Leonardos aos versos citados dos poemas de 

Oswald de Andrade, indicando uma espécie de ―origem‖ dos trechos. Ocorre que a glosa de 

Stella aparece também em ―perspectiva inversa‖ (assim como ela inverte o conteúdo dos 

trechos), já que vem antes dos excertos. Esse procedimento gera novas condições 

significativas ao poema de Stella, já que subverte a ordem tradicional de ―mote-glosa‖ no 

poema, além de incitar um perambular narrativo mais fluido em ―Paulistana‖, a partir da 

colagem dos trechos originais.  

No entanto, a glosa operada, por exemplo, nas estrofes quatro e cinco de ―Paulistana‖, 

em que se relembra trechos ―(De objetiva pisca-pisca)‖ e ―(do ―roda roda São Paulo/ Mando 

tiro tiro lá‖)‖, não explora nada além do que se expõe no tema (aliás, de forma bastante 

superficial) dos poemas originais, como no caso de ―fotógrafo ambulante”, de que se extrai 

―objetiva pisca-pisca‖ e de ―brinquedo‖, de que se retira ―roda roda São Paulo/ Mando tiro 

tiro lá‖. As tensões provocadas ora pelo desejo, no primeiro texto oswaldiano, como em ―Tua 

objetiva pisca-pisca/ Namora/ Os sorrisos contidos/ És a glória‖, ora pela visão tenaz do 

movimento contínuo da metrópole, indicados, por exemplo, nos versos ―Hoje a roda cresceu/ 

Até que bateu no céu/ É gente grande que roda‖, não encontram reverberação crítica no texto 

de Stella Leonardos. A poeta limita-se a variar, quase que idilicamente os motes. No primeiro 

caso, fixa-se no título do poema oswaldiano ―fotógrafo ambulante” e escreve: ―Meu passo 

sorri, se alarga/ ao fotógrafo que passa‖; no segundo caso, recolhe, no plano de significação 

de ―brinquedo‖, um dos eixos semânticos do poema – a presença maciça de prédios na cidade 

– adaptando ao seu texto: ―Do largo avisto a ciranda/ de prédios, como gigantes‖.  

O mesmo procedimento redutor de adaptação temática dos poemas de Oswald de 

Andrade, via desenvolvimento das glosas, acontece nas quinta e sétima estrofes de 

―Paulistana‖. No trecho ―Decido comprar cigarros./ Sou jovem demais? Conversa./ (―Deixa 

disso, camarada,/ Me dá um cigarro‖, depressa!)‖, Stella Leonardos opera um encaixe dos 

trechos colados, a partir do desenrolar narrativo do ―eu‖, já posicionado na primeira estrofe, e 

que caminha alegremente pela cidade idealizada para ele, como se ele próprio, apesar de ―vir 

da escola Berlites‖, fosse mesmo um turista que visualiza o ―cartão-postal‖ e se anima para 

conhecer a ―agitação cultural‖ oferecida pela cidade, tal como o cinema, explorado na 

segunda estrofe, ou ainda a visitar seus pontos turísticos, como se sugere na terceira estrofe. A 

―vida mais ávida‖ que ―respira‖ (verso 2) retorna ao poema pela palavra ―depressa‖, objeto 

estranho ao trecho colado. Stella Leonardos, ao organizar os motes ao longo de seu poema, 

acaba por criar uma espécie de roteiro, em que o ―eu‖ do poema vai vivenciar, estrofe a 



65 

 

estrofe, o perambular pela cidade pitorescamente criada.  

Nesse sentido, o próprio ―eu‖ se torna um mero elemento da organização ―moldural‖ 

do texto, na medida em que, por seu movimento, os trechos colados acabam por compor o 

retrato de cidade. Esse ―eu‖, inclusive, é tão ingênuo quanto a fotografia concretizada no 

texto. Na última estrofe, depois de passear pela cidade, o ―eu‖ se enternece e suspira: ―Ai 

magnólia choverada!/ Teu para-chuva me pára.‖. O que se segue é mais uma colagem, 

retirada de ―soidão”: ―(‗Chove chuva choverando,‘ ‖, seguida pela glosa final ―soidão de ar 

oswald-de-andrade.)‖. 

Stella Leonardos também realiza em ―O poeta e seus livros‖ (LEONARDOS, 1974, p. 

165), que dialoga, via epígrafe com o poema ―Canção de barco e olvido‖, disposto no livro 

Canções, de Mário Quintana, o mesmo procedimento de ―redução‖ temática do mote a ser 

glosado. Se em ―Paulistana‖, a poeta se vale da inversão mote-glosa na construção do poema, 

variando os trechos parentéticos, em que se incluem citações diretas postas entre aspas, em ―O 

poeta e seus livros‖, faz uso das aspas para citar, em ordem cronológica, alguns livros escritos 

por Quintana, tais como: Rua dos cataventos (1940), Canções (1946), Sapato Florido (1948), 

Aprendiz de feiticeiro (1950) e Espelho Mágico 1951).  

Tal estratégia imprime ao poema-glosa, uma noção de movimento similar ao que se lê 

em ―Paulistana‖, de um ―eu‖ que circula por diferentes ―espaços poéticos‖ pinçados dos 

textos-fonte, além de simular a circulação do ―eu‖ metapoético que se admira com a obra de 

Mário Quintana e lhe presta homenagem. Se em ―Paulistana‖, a rima é cobrada em alguns 

momentos, o que não prejudica, contudo, a ―moldura‖ composta pelos versos heptassílabos, 

em ―O poeta e seus livros‖ o padrão rimático (AB) se mantém, emoldurando os versos 

também escritos em redondilha maior, no espaço de circulação do ―eu‖, que passeia pelos 

versos, tal como se pode observar: 

 

    Que eu vou passando e passando, 

    Como em busca de outros ares... 

    Sempre de barco passando, 

    Cantando meus quintanares. 

      MÁRIO QUINTANA 

 

 O POETA E SEUS LIVROS 

 

Lá vai Quintana passando,  

 cantando seus quintanares, 

sempre de poemas chegando, 

 de poesia novos ares. 

 

Na ―Rua dos Cataventos‖ 
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 dá vento uma quintinha. 

Ai ―Canções‖, barcos e ventos! 

 Viram quadra em redondilha. 

 

Num quintal de flor do mato 

 passa, poeta distraído. 

Sem reparar que o sapato 

 Se faz ―Sapato florido‖. 

 

— Quinta há circo. — Que é que eu faço? 

 (O poeta no picadeiro) 

Tristelírico palhaço? 

 — ―Aprendiz de feiticeiro‖. 

 

Traz azuis, verdes, vermelhos, 

 tons de alegre, triste, trágico. 

— Caleidoscópios e espelhos? 

 — Poesia de ―Espelho mágico‖. 

       (LEONARDOS, 1974, p. 165) 

 

Em ―O poeta e seus livros‖, assim como em ―Paulistana‖, o título já sugere o enfoque 

a ser vislumbrado no plano de escritura dos poemas, dando-lhes uma chave de interpretação. 

Também nos dois poemas, os motes operam a construção de uma passagem em que o tom 

narrativo insurge e pela qual a voz, que recolhe as obras de outros poetas, insinua-se 

livremente, sem uma correlação formal ou mesmo conteudística com os poemas-fonte. Assim, 

Stella cita livros e/ou trechos alheios para formalizar o seu próprio ―impulso criativo‖, 

indicado por seu exercício metapoético.  

Pensando particularmente em ―Paulistana‖, podemos sugerir que esse poema tente 

investir no duplo movimento realizado pela linha prosaica e pelos cortes de versos-glosa, no 

momento em que a nuance narrativa advém, mas não é capaz de indicar a hibridização dos 

gêneros já alardeada pelo próprio Oswald de Andrade. Sendo assim, não há concessão à 

forma dos poemas do escritor. O que existe é mais uma conformação a um estilo próprio, 

além do conteúdo, emoldurados a partir da leitura realizada por Stella Leonardos, que dilui o 

alcance crítico da poesia oswaldiana.  

Se Stella Leonardos não consegue aderir ao projeto poético do escritor modernista, ela 

o reinventa, à sua maneira. Por meio da colagem de vários excertos de poemas oswaldianos, a 

poeta recria um espaço narrativo para tentar acomodar a difusa antilírica de Oswald, 

permanecendo em um campo de reflexão da voz alheia, tornada seu duplo.  

Assim, Stella tenta manipular, como pode, o paradigma linguístico já amplamente 

burlado por Oswald de Andrade mas retém, em ―Paulistana‖, apenas citações colhidas das 

―flores antilíricas‖ oswaldianas. A poeta, portanto, cria para seus leitores uma imagem de 
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―soidão‖, que abre e fecha o poema, sugerindo, talvez, que os poemas oswaldianos pairam 

solitários, iguais apenas a si próprios, sem encontrar correlatos para eles a não ser por meio de 

glosas organizadoras do discurso poético. 

 

 

3.4. Cidade em soneto 

 

 Em ―Soneto de ar amigo‖, Stella Leonardos caminha muito próxima ao poema 

apropriado, ―Poemas de amiga I‖, de Mário de Andrade
32

. Os trechos originais são 

incorporados ―organicamente‖ à nova composição, sem a necessidade de colocá-los entre 

aspas ou parênteses, por exemplo, o que faz com se sobressaia o procedimento de ―canto 

paralelo‖. Dessa maneira, os dois poemas caminham abalizados, conjuntamente, pelo 

sentimento amoroso, ainda que as ramificações desse amor tomem rumos distintos, uma vez 

que, em Stella Leonardos, o amor pela palavra poética e sua realização sempre será a tônica 

dominante.  

 A partir da leitura dos poemas de Stella e de Mário, percebemos que a poeta parte do 

exercício duplo de ―expansão/redução‖ das questões temáticas apresentadas no texto original. 

Isso se dá, por meio da intensiva atividade metalinguística posta em ―plano superior‖, no texto 

da poeta. Se Stella se apossa do poema marioandradino, derivando e ampliando seu ―motivo 

de cantar‖, por outro lado, restringe a potência significativa ao reduzi-la, essencialmente, à 

reflexão sobre a própria poesia, como veremos:  

 

... e só vi no perfil da cidade, 

o arcanjo forte do arranha-céu cor-de-rosa 

mexendo asas azuis dentro da tarde. 

      MÁRIO DE ANDRADE 

 

SONETO DE AR AMIGO 

 

VENS VINDO pelo poema de ar amigo 

 não mais de Pauliceia desvairada. 

                                                 
32

 Mário de Andrade (1893 – 1945) foi musicólogo, escritor, estudioso de antropologia e de folclore. Estreou na 

vida literária em 1917, com os poemas de Há uma gota de sangue em cada poema que, segundo Manuel 

Bandeira, eram de um ―ruim esquisito‖. Seu primeiro livro modernista, Pauliceia Desvairada, é escrito em 1920 

e publicado em 1922, revelando um diálogo que oscila entre a tradição parnasiano-simbolista e a experimentação 

de novos materiais, que Oswald de Andrade associaria às vanguardas artísticas como o futurismo, em artigo 

intitulado ―Meu poeta futurista‖ (1921). Sua vida profissional oscila entre a escrita literária, a direção do 

Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo (na década de 30) e o ensino universitário de Estética na 

Universidade do Distrito Federal, à época, no Rio de Janeiro. Na década de 40, retorna a São Paulo e trabalha no 

Serviço do Patrimônio Histórico. Já no final de sua vida, em 1943, publica o ensaio ―Aspectos da literatura 

brasileira‖, em que revisa as intervenções do modernismo e seu legado.  
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Vens vindo, Mário. Na tua cidade. 

 São Paulo comoção de tua vida. 

 

Vens vindo. De olhos novos mas tão novos 

 Que o da tarde é visão abrindo os olhos 

num abril que nos vem mário-de-andrade. 

 Num todo novo e um novo mais humano. 

 

Bem mais humano que um arranha-céu 

 no dia-a-dia sobre o terra-a-terra. 

Algo de anjo arranhando céu palpável. 

 

Bem São Paulo perfil força de arcanjo 

 no rosa cor do corpo e o corpo de alma 

mexendo asas azuis dentro da tarde. 

              (LEONARDOS, 1974, p. 163) 

 
 

 
Poemas de amiga

33
 

 

 I 

 

A tarde se deitava nos meus olhos 

E a fuga da hora me agarrava abril, 

Um sabor familiar de até-logo criava 

Um ar, e, não sei porque, te percebi. 

 

Voltei-me em flor. Mas era apenas tua lembrança. 

Estavas longe, doce amiga; e só vi no perfil da cidade 

O arcanjo forte do arranha-céu cor-de-rosa 

Mexendo azuis asas azuis dentro da tarde. 

              (ANDRADE, 2013, p. 385) 

 

Em ―Soneto de ar amigo‖, Stella Leonardos denuncia que seu encontro com Mário não 

se dará pelos ímpetos de vanguarda de Pauliceia Desvairada (1920), mas pelo lirismo, de 

cunho amoroso, do texto ―Poemas de amiga‖, conjunto dividido em 12 partes (das quais nos 

interessa apenas a primeira, ―Poemas de amiga I‖, devido à sua relação com o poema de 

Stella) publicado em Remate de Males (1930). Nesse livro, Mário de Andrade propõe uma 

espécie de reflexão estética, em que revisa e pondera os ímpetos iconoclastas e combativos 

das primeiras horas do modernismo. Assim, a partir das lentes de um sujeito ―mais lírico‖ e 

sóbrio, essa obra é marcada por uma posição mais meditativa em relação à literatura e à 

cosmovisão do poeta. Se em suas obras anteriores, tais como Pauliceia desvairada (1922) e 

Losango Cáqui (1926), Mário sintetiza os agudos sons da ―cidade arlequinal‖, mesclando-os a 

padrões melódicos populares, em Remate de Males, o escritor busca uma sonoridade que o 
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 Em nosso trabalho, fazemos uso do livro Poesias Completas – Volume I (2013), editado pela Nova Fronteira e 

organizado por Telê Ancona Lopez.  
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encaminha ao seu íntimo e a uma meditação acerca de uma lírica amorosa plurifacetada no 

ambiente urbano. 

 ―Poemas de amiga I‖ revela um eu lírico que passeia livremente por entre o discurso 

amoroso e aspectos da cultura popular brasileira, a partir de um ritmo que retoma a 

composição estrófica das quadras populares. Mesmo no título, o lirismo está presente pela 

invocação à tradição das ―cantigas de amigo‖, nas quais o eu lírico feminino canta a ausência 

do amado. Mário de Andrade, contudo, transubstancia a função do ―amigo‖, cujo lugar de 

ausência é agora ocupado pela tênue lembrança de uma cantiga de tradições idas, agora 

investida de nova função por um ―eu‖ imerso na cidade: ―[...] estavas tão longe, doce amiga; e 

só vi no perfil da cidade/ O arcanjo forte do arranha-céu cor-de-rosa‖.  

Nesse espaço-organismo, a alteridade se faz na figura do ―arranha-céu‖ (verso 7) que 

também se metamorfoseia em ―arcanjo‖, enlaçados ambos pelo cor-de-rosa, que nos remete, 

por contaminação analógica, ao ―voltei-me em flor‖ do início da estrofe, ecoando no azul ―de 

asas azuis dentro da tarde‖, e aí sugere-se o retorno à primeira estrofe e a toda uma 

ambientação aérea e tingida de cores de um quadro impressionista, no qual o ―eu‖ se dissolve 

em sensações de cores e luz.   

 ―Soneto de ar amigo‖, por sua vez, apresenta a forma de um soneto decassílabo. 

Nessa forma fixa inscreve-se o anúncio de uma vinda, motivo do cantar de Stella Leonardos: 

a lembrança do escritor Mário de Andrade. Isso se dá em tom quase narrativo, ainda que 

emoldurado pela métrica regular dos versos, que limita a movimentação da figura amigável 

do poeta modernista, metapoeticamente criada por Stella. O escritor passa então a ser o 

―amigo‖ (ocupando o espaço da ―amada‖ no poema-fonte) da poeta, ela mesma transformada 

em ―amiga‖, na linhagem dos poetas da Literatura Brasileira, num jogo de alteridade com a 

imagem do poeta com o qual dialoga. 

Assim, no poema de Stella Leonardos, não se assinala o amor de cunho erótico, mas a 

paixão pela palavra criadora de Mário de Andrade, convertida também, em um novo influxo 

poético. Nesse sentido, o amor figurado no poema de Stella é, antes de tudo, amor pela poesia 

e pela figura singular do poeta. Sua aproximação com a obra marioandradina é sugerida, 

como o próprio título do novo poema instiga, pelo ―ar amigo‖, isto é, carinhoso e próximo à 

figura do poeta, mencionado apenas pelo primeiro nome, ―Mário‖, no verso 3.  

A relação amorosa com a poesia encontra refúgio em todo ―Reamanhecer‖. 

Independentemente do período literário com o qual sua escritura metapoética dialoga, esse 

sentimento ganha espaço tal como podemos perceber em ―Da lira XXXVII‖ (LEONARDOS, 



70 

 

1974, p. 126), que relembra a expressão lírica do poeta árcade Tomás Antônio Gonzaga: 

Disse-lhes eu, passarinho:/ Um romance que suspira/ num tempo que não morreu./ — Graças 

a ela?// — ―Meu sonoro passarinho‖, / foi buscar eterna lira/ do lirismo de Dirceu. Aqui, o eu-

poema reconhece a importância do lirismo de Gonzaga e se dirige ao poeta árcade, como se 

ele, na composição de Stella Leonardos, ocupasse o lugar da idealizada ―Marília‖.  

Já o ―eu‖ de ―Soneto de ar amigo‖ considera a ―comoção de toda vida‖ (verso 4) de 

Mário de Andrade, a cidade de São Paulo, e apresenta a figura do poeta por um contínuo ―por 

vir‖: ―Vens vindo‖ (versos 1, 3 e 5). A partir dessa reiteração, o poema abre um espaço de 

suspensão temporal, ainda que exista, devido ao gerúndio ―vindo‖, uma ideia de dinamismo. 

Assim, mesmo que a ação de ―vir‖ esteja a realizar-se, o movimento lembra um quadro de 

―impressões aéreas‖, em que a figura que caminha – poeta e poema marioandradinos – é 

captada, por entre espaços fluidos e difusos, no processo de composição do exercício 

metapoético de Stella Leonardos.  

Existe, de qualquer maneira, um ato flagrado pelo pensamento poético: a visão 

fantasmática de um poeta, na nova configuração poética do poema de Leonardos: ―De olhos 

novos mas tão novos‖ (verso 5). Também através ―de olhos novos‖ se realiza a visão poética 

da poeta-leitora, em relação à imagem  de ―Mário‖, figura esquiva e indeterminada criada no 

novo poema, transformando-se em signo poético em ausência: ―mário-de-andrade‖, no verso 

7.  

A configuração do arranha-céu, que possui ―algo de anjo‖, em ―Soneto de ar amigo‖, 

parece atribuir, ao objeto inerte, uma força que, na verdade, não possui. Assim, a batalha com 

a palavra ―força de arcanjo‖ (verso 12), tanto no poeta criado – ―mário-de-andrade‖ (verso 7) 

–, quanto na cidade amada por ele, figurada por meio do ―ar arranhado pelos prédios‖, reflete 

a tentativa de Stella Leonardos em corporizar, em seu texto, um tom de homenagem, em 

relação ao poema-fonte. Como se a obra do poeta Mário de Andrade se transformasse num 

―monumento poético‖. O ―poeta-poema‖ criado por Stella surge em função da criação da 

linguagem poética que se arquiteta, tal como o ―arranha-céu‖ e se insere entre o limite físico 

do homem poeta e a potência de sua imaginação.  

A cidade de São Paulo e Mário de Andrade cedem espaço, agora, para uma reflexão 

mais profunda: a própria construção do discurso poético. A última estrofe é enigmática: 

instaura a visão de uma figura insólita. Cidade e poeta recriados se amalgamam e dinamizam 

a perspectiva do olhar: ―mexendo as asas azuis dentro da tarde‖ (verso 14).  

A tarde, espaço-tempo em que o movimento vibrátil das asas do anjo-poeta-arranha-
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céu acontece, tanto em ―Soneto de ar amigo‖, como em ―Poemas de amiga I‖, sugere a visão 

das cores do céu e a lembrança ―angelical‖ da amada, como intervalo de um novo tempo 

poético-crítico que se faz dentro da poesia de Stella Leonardos. Para tanto, a poeta recolhe, a 

partir de sua leitura, o ―sentido amoroso‖ cristalizado no poema de Mário de Andrade e o 

fratura, burlando seu prisma semântico, seja por meio do ―canto paralelo‖, em movimento de 

expansão gerador do próprio exercício metapoético da autora, seja por meio da glosa da 

epígrafe que refrata o poema de Mário de Andrade, restringindo seu alcance temático à 

reflexão poética que homenageia a obra do autor modernista e se insinua no poema de Stella 

Leonardos. 

 

 

3.5. Des-in-te-gra-ções ou o que faz uma bomba 

 

Partimos do pressuposto de que, em ―Da bomba‖, opera-se simultaneamente com a 

glosa e o canto paralelo da epígrafe, ampliando-a tematicamente. Contudo, não existe a 

apropriação do trabalho formal elaborado no poema-fonte, ―A bomba‖, escrito por Carlos 

Drummond de Andrade
34

. Nesse sentido, há um movimento duplo de ―expansão‖ temática e 

de ―redução‖ formal no poema.  
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 Carlos Drummond de Andrade (1902– 1987) possuía uma percepção sagaz do que pairava entre as convenções 
sociais e a realidade. Além desse tom singular à poesia do escritor, podemos vincular à sua obra aparente 
alheamento existencial que, na verdade, implica numa expressão poética de aguda percepção do mundo, assim, 
sua obra cresceria, ―flor insólita‖, sob o signo da negatividade. Em seu livro de estreia Alguma poesia (1930), 
seu coração era ―mais vasto que o mundo‖, em Sentimento do mundo (1940), o poeta se percebe pequeno frente à 
realidade opressiva que acometia os sujeitos. Primeiro livro ―carioca‖ de Drummond (que mudou para o Rio de 
Janeiro em função de seu cargo como chefe de gabinete de Gustavo Capanema, junto ao Ministério de Educação 
e Saúde, em 1934), Sentimento do mundo é publicado em 1940, mas contém produções que datam desde 1933 
até o ano em que sai no prelo (MOURA, 2012, p. 20).  Abrindo-se para os acontecimentos que permeiam o 
lúgubre período histórico em que vive, como a ocorrência da 2ª Guerra Mundial, o poeta começa a dirigir seus 
holofotes para reflexões que dizem respeito à renovação tanto política quanto social pela qual o mundo precisava 
passar, segundo seu prisma de visão. A experiência do gauche se intensifica e, nesse livro, Carlos Drummond de 
Andrade entende que ―seu coração não é maior do que o mundo‖. Assim, Drummond universaliza em seus 
poemas o movimento pendular do período extremo que o aflige: se por um lado há a latente esperança de 
renovação, por outro, existe o desespero pela destruição, pelo horror causado pela guerra e pelo fascismo. 
Concatenando de forma magistral esse sentimento que não é exclusivo de seu sujeito lírico, o poeta assume uma 
atitude de verdadeira e intensa resistência que advém eticamente da poesia. Sua poesia experimenta várias 
questões e formas. Em Sentimento do mundo e em A Rosa do Povo (1945) a tônica será desvela as mazelas 
sofridas pelo ser humano, em um ritmo de destruição, denunciando a perfídia de sistemas de economia e de 
governo (numa bela manifestação estética de engajamento, sem ser panfletária). A partir de Claro Enigma 
(1948-1951), o poeta tende a escavar a realidade, inquirindo suas fissuras por via da inquietação do homem 
frente ao abismo existencial que o absorve, entre as malhas da história. Já Lição de coisas (1962), por exemplo, 
aflora uma espécie de preocupação com a palavra poética em si mesma, fenômeno observado em determinados 
poemas da década de 40, mais como ―À procura da poesia‖ ou ―O lutador‖. Sua vida profissional como chefe de 
gabinete ministerial no Rio de Janeiro ou a sua constante contribuição escrita para jornais não o impediu de ser 
um poeta sempre em processo escritural. Sua extensa obra poética revela um espírito muito sensível que, talvez 
por ser gauche, antevia na realidade, lucidamente, um perpétuo senso de desconforto e de singularidade. Tal 
sensação foi captada pela leitura de Stella Leonardos, que rememora tanto o poema ―A bomba‖, em seu poema 
―Da bomba‖, quanto trechos de ―Memória‖, do livro Claro Enigma, colhidos na escrita de ―Amar o perdido‖ 
(LEONARDOS, 1974, p. 166).  
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O redimensionamento temático de ―Da bomba‖ se dá por meio do questionamento 

sobre a esperança da poesia em liquidar a ―bomba‖, instaurando uma ―possibilidade quase 

impossível‖: um mundo de paz utópica em que o homem já ―nasça poeta‖. Assim, o poema de 

Stella Leonardos, na esteira do drummondiano, resgata um sentimento opaco na 

contemporaneidade: a poesia enquanto resistência utópica, num momento de ―pós-utopia‖, 

que, segundo Haroldo de Campos, no ensaio ―Poesia e modernidade: Da morte da arte à 

constelação. O poema pós-utópico‖ (1997), aponta para a ausência de utopia que se 

disseminou pela crise das ideologias. 

Vejamos como as relações entre os poemas de Stella Leonardos e de Carlos 

Drummond de Andrade se realizam: 

 

 
                 O homem 

  (tenho esperança) liquidará a bomba. 

  CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

                                                              
 DA BOMBA 

 

A ESPERANÇA 

    (do poeta) liquidará a bomba? 

Ante meus olhos 

violentados 

estranhas 

terras e praias 

se desdobram. 

Nelas nem verdes 

nem gaivotas. 

 

O homem 

   (tendo esperança) liquidará o poeta? 

Silêncio mineral 

de mortalha 

envolvendo espaços 

de ex-passos 

e ex-vozes 

 — gestos mortos, 

línguas mortas, 

de quantos bilhões 

de corpos 

e sonhos 

des-in-te-gra-dos? 

 

O homem 

    (liquidada a bomba) 

     tenho esperança: renascerá poeta. 

     (LEONARDOS, 1974, p. 167) 
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A bomba 

 

A bomba  

é uma flor de pânico apavorando os floricultores 

A bomba  

é o produto quintessente de um laboratório falido 

A bomba  

é estúpida é ferotriste é cheia de rocamboles 

A bomba  

é grotesca de tão metuenda e coça a perna 

A bomba  

dorme no domingo até que os morcegos esvoacem 

A bomba  

não tem preço não tem lugar não tem domicílio 

A bomba  

amanhã promete ser melhorzinha, mas esquece 

A bomba  

não está no fundo do cofre, está principalmente onde não está 

A bomba  

mente e sorri sem dente 

A bomba  

vai a todas as conferências e senta-se de todos os lados 

A bomba  

é redonda que nem mesa redonda, e quadrada 

A bomba  

tem horas que sente falta de outra para cruzar  

A bomba  

multiplica-se em ações ao portador e portadores sem ação 

A bomba  

chora nas noites de chuva, enrodilha-se nas chaminés 

A bomba  

faz week-end na Semana Santa 

A bomba  

tem 50 megatons de algidez por 85 de ignomínia 

A bomba  

industrializou as térmites convertendo-as em balísticos 

interplanetários 

A bomba  

sofre de hérnia estranguladora, de amnésia, de mononucleose, 

de verborreia 

A bomba  

não é séria, é conspicuamente tediosa 

A bomba  

envenena as crianças antes que comece a nascer 

A bomba  

continua a envenená-las no curso da vida 

A bomba  

respeita os poderes espirituais, os temporais e os tais 

A bomba  

pula de um lado para outro gritando: eu sou a bomba 

A bomba  

é um cisco no olho da vida, e não sai 
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A bomba  

é uma inflamação no ventre da primavera 

A bomba 

tem a seu serviço música estereofônica e mil valetes de ouro, 

cobalto e ferro além da comparsaria 

A bomba  

tem supermercado circo biblioteca esquadrilha de mísseis, etc. 

A bomba  

não admite que ninguém acorde sem motivo grave 

A bomba  

quer é manter acordados nervosos e sãos, atletas e paralíticos 

A bomba  

mata só de pensarem que vem aí para matar 

A bomba  

dobra todas as línguas à sua turva sintaxe 

A bomba  

saboreia a morte com marshmallow 

A bomba  

arrota impostura e prosopopeia política 

A bomba  

cria leopardos no quintal, eventualmente no living 

A bomba  

é podre 

A bomba  

gostaria de ter remorso para justificar-se mas isso lhe é vedado 

A bomba  

pediu ao Diabo que a batizasse e a Deus que lhe validasse o batismo 

A bomba  

declare-se balança de justiça arca de amor arcanjo de fraternidade 

A bomba  

tem um clube fechadíssimo 

A bomba  

pondera com olho neocrítico o Prêmio Nobel  

A bomba 

é russamenricanenglish mas agradam-lhe eflúvios de Paris 

A bomba  

oferece de bandeja de urânio puro, a título de bonificação, átomos 

de paz 

A bomba  

não terá trabalho com as artes visuais, concretas ou tachistas 

A bomba  

desenha sinais de trânsito ultraeletrônicos para proteger 

velhos e criancinhas 

A bomba  

não admite que ninguém se dê ao luxo de morrer de câncer 

A bomba  

é câncer 

A bomba  

vai à Lua, assovia e volta 

A bomba  

reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da reação 

em cadeia 

A bomba  

está abusando da glória de ser bomba 
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A bomba  

não sabe quando, onde e porque vai explodir, mas preliba 

o instante inefável 

A bomba  

fede 

A bomba  

é vigiada por sentinelas pávidas em torreões de cartolina 

A bomba  

com ser uma besta confusa dá tempo ao homem para que se salve 

A bomba  

não destruirá a vida 

O homem 

 (tenho esperança) liquidará a bomba. 

 

     (ANDRADE, 2015, p. 355–359) 

 

 

 ―Da bomba‖ toma por epígrafe os versos finais de ―A bomba‖, poema que consta no 

livro Lição de Coisas (1962). De acordo com Campos (2006, p, 50), no ensaio ―Drummond, 

mestre de coisas‖, Lição de Coisas: 

 

[...] é um livro que se desloca em cheio, e com alarde de recursos e 

experiências, na problemática da poesia brasileira (e/ou internacional) de 

vanguarda, perante a qual já se situaram, cada um por seu turno, com menor 

ou maior radicalidade, episódica ou definitivamente, poetas como Manuel 

Bandeira, Cassiano Ricardo, Edgar Braga. Referimo-nos especificadamente 

às questões levantadas pelo movimento de poesia concreta e às demandas em 

prol de uma nova linguagem poética apta a refletir a civilização 

contemporânea, às quais CDA, sobre omissão cômoda de muitos, soube 

enfrentar e replicar em termos de alta e personalíssima criação. 

 

Ao refletir sobre a ―civilização contemporânea‖, tal como indica Haroldo de Campos, 

Carlos Drummond de Andrade cria a ―bomba poética‖ com a qual Stella Leonardos irá 

dialogar, recolhendo justamente os versos nos quais o poema drummondiano se abre, em 

meio a tantos desastres, a um fio de esperança e de renascimento. Pensando sobre a relação da 

epígrafe com o poema, é possível observar que a glosa não implica uma redução temática do 

poema-fonte, mas uma articulação diversa no plano semântico, que recebe novos 

qualificadores e acréscimos. Não é à toa que a ―esperança‖ recolhida do verso glosado se 

transforma de assertiva em questionamento, o que deixa a incerteza exposta, abrindo-a a 

novas descobertas, conforme se verá adiante.  

Porém, a glosa criada em ―Da bomba‖, apesar de ampliar tematicamente o poema-

fonte, circunscreve-se, por isso mesmo, somente ao seu ―conteúdo semântico‖. Assim, Stella 

Leonardos não leva em consideração o ―sentido formal‖ do texto de Drummond, desprezando, 
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em sua nova composição, que o aspecto ―bombástico‖ do poema drummondiano reside 

exatamente em sua forma e, através dela, a bomba ―explode‖ no próprio corpo do poema.  

A substituição do termo ―homem‖ por ―poeta‖ evidencia o caminho que ―Da bomba‖ 

tomará, isto é, aquele cujo foco está no próprio universo poético, numa posição de defesa da 

poesia, indicando também o seu caráter de resistência, frente às mazelas que acometem o 

mundo, bombardeado por inúmeras catástrofes de dimensões incomensuráveis para a 

humanidade.  Se em ―A bomba‖ de Drummond, toda sorte de relações semânticas podem ser 

vinculadas à vaidade e vileza do espírito humano, em que o objeto mortal parece ser 

personificado, pulverizando, por assim dizer, o que pode se entender por ―ser humano‖, em 

―Da bomba‖, Stella Leonardos resgata, na figura do poeta, a esperança da qual compartilha 

com o poeta mineiro e pela qual anseia avidamente.  

 Quando publica o livro Lição de Coisas (1962), Drummond já havia meditado 

poeticamente, tanto em A Rosa do Povo (1945), quanto em Sentimento do mundo (1940), 

sobre a terrível face da 2ª Guerra Mundial. Com o término do conflito, uma sombra de medo 

tomou conta do mundo, devido à rivalidade entre os blocos de países socialistas e capitalistas, 

encarnada pela União Soviética e pelos Estados Unidos da América.  

A ―nova guerra‖, agora chamada de ―fria‖, continuava a evocar constantemente o 

fantasma da bomba atômica, devido à corrida armamentista deflagrada pelas nações 

envolvidas nessa disputa de interesses políticos e econômicos. Hábil observador, o poeta 

escancara o ser que se transforma em objeto e, por não saber mais como se ―desautomatizar‖, 

arma-se. Pelo apertar de um simples botão, pode explodir e levar consigo todos os resquícios 

de humanidade que lhe poderiam restar: transforma-se em bomba e explode. 

 Assim, a bomba de Drummond, palavra que se repete 54 vezes ao longo do texto 

acaba materializando-a pela reiteração, tornando-a mais que um símbolo, uma palavra-coisa 

que não fala sobre, mas faz o próprio bombardeio, que atinge o leitor. Repetir tantas vezes a 

palavra ―bomba‖ é também uma forma de fazê-la ―explodir‖ no poema, por meio do intensivo 

trabalho de ―concreção linguística‖ (CAMPOS, 2006, p. 50), além da ―memória sonora‖ que 

esse procedimento causa no leitor.  

 A bomba drummondiana explode. Seu rastro de destruição penetra em todos os seres, 

assumindo um espaço de destaque no poema, não apenas pela contínua repetição, mas 

também porque esse termo é, gramaticalmente, um sujeito agente de todas as ações. Ela, no 

entanto, é um ser, estúpido ou ―confuso‖ (verso 114), como o próprio poeta sugere. Por não 

pensar, esse ser-em-bomba não pode existir e, tampouco, acabar com a humanidade, por isso, 
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a bomba ―não destruirá a vida‖ (verso 116) e dará espaço para a esperança do poeta. 

Já a bomba de Stella Leonardos se torna complemento dos verbos e os sujeitos agentes 

passam a ser ―A ESPERANÇA‖ (verso 1, estrofe 1) e ―O homem‖ (verso 1 das estrofes 2 e 

3), seguidos sempre por versos decassílabos, dos quais derivam exatamente as ―reflexões-

respostas‖ formuladas no poema. Sendo assim, a bomba tem sua imagem construída em 

cenas-perguntas que se sucedem: ―A ESPERANÇA/ (do poeta) liquidará a bomba?‖ (estrofe 

1),  ―O homem/ (tendo esperança) liquidará o poeta?‖ (estrofe 2), assim como na cena-

resposta ―O homem/ (liquidada a bomba)/ tenho esperança: renascerá poeta‖ (estrofe 3). Nas 

duas primeiras, o que avulta é o questionamento que se faz a partir do verso drummondiano, 

fim-começo deste novo poema-bomba. O confronto poeta/homem lança uma pergunta 

dramática ao poema e ao poeta quanto a sua capacidade de interferência sobre a realidade de 

um mundo em desintegração.  

Essa dúvida-angústia se encena ao longo das estrofes de ―Da bomba‖, de forma fluida, 

esvanecendo-se através dos versos curtos, compostos por enjambements que simulam uma 

espécie de pausa no raciocínio do ―eu‖ que se indaga. Além disso, esses pequenos versos são 

responsáveis pela visão fragmentada que o ―eu‖ tem do mundo flagelado pela bomba. Na 

primeira estrofe, lemos: ―Ante meus olhos/ violentados/ estranhas/ terras e praias/ se 

desdobram./ Nelas nem verdes/ nem gaivotas‖. Nessa primeira cena-estrofe, o ―eu‖ indaga se 

a esperança do poeta é capaz de desativar a bomba. O poema responde em versos, 

negativando a resposta. 

Na segunda estrofe, existe uma perpetuação imagética da destruição que a bomba 

causa ao mundo, concretizada pelo desmembramento das palavras, gerando um senso rítmico 

admirável: ―Silêncio mineral/ de mortalha/ envolvendo espaços/ de ex-passos/ e ex-vozes/ — 

gestos mortos, línguas mortas, de quantos bilhões/ de corpos/ e sonhos/ des-in-te-gra-dos?‖ 

(destaque nosso).  

Essa segunda cena incorpora uma questão hipotética: e se o homem investido agora de 

esperança (aqui, também observamos o deslocamento da ―esperança‖ insinuada na primeira 

cena/estrofe) liquidar o poeta? O que surge é a resposta catastrófica de uma visão distópica; 

de uma des-poesia, uma não-língua, de um não-homem desumanizado. Esse ser que esconde 

seu desejo de destruição (notemos os parênteses, ainda no verso 11), é o não-homem, ou a 

representação das piores ações que a humanidade já pôde promover. Distante da imagem do 

poeta, esse ser, tal como a ―bomba‖ de Drummond, não pode ser. Sua potência destrutiva 

apenas desconstrói o que a singularidade do poeta pode conceber. 
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Se a arma do poeta é o seu canto de esperança, o homem incauto do texto de Stella 

Leonardos possui como ameaça o silêncio da morte. O dispositivo ―bomba‖ é então 

perversamente avesso à exposição da linguagem e da voz, opondo-se, portanto, à vida, 

representada pela poesia e pelo gesto de escrita do poeta.  

  Já na última estrofe, esboça-se uma possibilidade de resposta ao enigma, que é 

também um desafio. Se em ―A bomba‖, Drummond ―guarda‖ em trechos parentéticos sua 

esperança ―(tenho esperança)‖, em ―Da Bomba‖, Stella Leonardos indica, também entre 

parênteses, que a esperança apenas se realizará se a bomba não mais existir: ―O homem/ 

(liquidada a bomba)/ tenho esperança: renascerá poeta‖.  

Na terceira cena, a afirmação substitui o questionamento em tom de resposta também 

hipotética: ―O homem/ [se] (liquidada a bomba) [por quem?] /tenho esperança: renascerá 

poeta‖. Sinalizando, pois, a ―perda do homem no homem‖, a bomba desintegra o mundo, 

inclusive, o texto. ―Des-in-te-gra-dos‖, ao homem e à linguagem resta a recomposição, pelas 

vias utópicas da poesia. Em meio à crise que o fundamenta, um novo ser-em-linguagem 

poética pode (re)surgir, liquidando aquilo que descontruiu seu mundo, a fim de projetar outro, 

numa antevisão de futuro, aparentemente apagado pelas agruras distópicas de um tempo em 

que a ―bomba‖ imperou.  

Aqui, a ampliação temática de ―Da bomba‖, em relação ao texto drummondiano se 

edifica: a liquidação da bomba, não cabe a um homem ―qualquer‖, mas ao homem-poeta 

construído pelo ―princípio-esperança‖ que advém da visão utópica da poesia. Ao singularizar 

a figura do poeta, observando a sua capacidade de transformar o mundo com sua poesia, ou de 

criar mundos possíveis em que a utopia resista, ―Da bomba‖ recupera, em diálogo 

intratextual, o poema ―Da poesia e do poeta Cassiano Ricardo‖ (LEONARDOS, 1974, p. 

162).  

Ao contrário de ―Da bomba‖, nesse outro poema, Stella Leonardos se apega à forma 

do texto original – recolhido do livro Jeremias sem-chorar (1964), de Cassiano Ricardo – sem 

a necessidade de introduzir trechos do poema-fonte por epígrafe. Pela observação do título, 

aliada à apreciação formal do poema, um leitor ―iniciado poeticamente‖ na leitura de poetas 

modernistas e, particularmente, de Cassiano Ricardo já se situa. Contudo, se o procedimento 

em relação ao plano formal dos textos difere, uma vez que ―Da bomba‖ não se apega ao 

sentido estrutural do seu texto de origem, em ―Da poesia e do poeta Cassiano Ricardo‖, Stella 

Leonardos também desenvolve, via ampliação temática do poema original, a importância do 

poeta, ao reavaliar a ―força‖ que o homem-poeta possui: ―I/ QUE É A POESIA?/ mar av(e) 
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ilha/ – achados –/ de palavras/ por todas/ as páginas// II/ Que é o Poeta?/ um homem/ que 

lavra seu gênio/ com mais que suor no rosto. /Um homem/ que tem força/ mais do que 

qualquer outro homem.‖ (destaque nosso). Cabe, portanto, a esse homem-poeta, insinuado em 

ambos os poemas, a tarefa de recriação utópica de um novo mundo. 

Assim no ―novo mundo‖ criado em ―Da bomba‖, o homem pode renascer poeta, 

transformando assim suas relações; resistindo, enfim, a tudo o que torna impotente. Sua luta, 

inclusive com a palavra, consubstancia-se, então, em sua nova visão de mundo. Sendo assim, 

é agora o ―eu-poema‖ que se reveste de esperança, deslocada do poeta, como categoria geral, 

e do homem, para lançar uma nova hipótese: só no dia em que não houver mais destruição e 

guerras, o homem já nascerá poeta, como signo de vida e criação, num mundo utópico. Não 

basta a poesia para lutar contra o extermínio, a arte não tem esse vínculo direto com a 

realidade, mas pode ter a esperança de construir um novo sujeito, um homem-poeta. Não é à 

toa que a ―esperança‖, que aparece entre parênteses, no poema de Drummond, insurja, em 

―Da bomba‖, sob a forma do ―poeta‖, também ele ―guardado‖ entre parênteses, como se esses 

sinais funcionassem como uma espécie de ―caixa de Pandora‖.  

O som explosivo e materializador da ―bomba‖, exaustivamente repetido no poema de 

Drummond, fantasma sonoro da presença macabra da morte, do não-homem automatizado, 

cede espaço, no texto de Stella Leonardos, a uma expansão temática no que diz respeito ao 

―destino‖ utópico do poeta de renovar esperanças perdidas. Se na primeira estrofe havia um 

tom de dúvida frente à potência da poesia em meio à crise, essa dúvida se reduz com a 

afirmação de que o homem ―renascerá poeta‖ (verso 25), condensando o sentido de 

resistência da poesia como esperança de renovação do homem. 

 

3.6. À vista, (de) um bêbedo 

 

Passamos, nesse momento, à apreciação dos procedimentos de ―expansão/redução‖, de 

forma e de conteúdo, a partir da leitura metapoética indiciada no poema ―Do antológico 

bêbedo‖, em relação a ―O bêbedo‖, de Dante Milano
35

, retirado de Poesias (1971): 

                                                 
35

 Dante Milano (1899 – 1991) foi tradutor de Dante Alighieri, Charles Baudelaire e Stéphane Mallarmé, revisor 
de textos da ―Gazeta de notícias‖ do Rio de Janeiro e funcionário do Ministério da Justiça, o escritor carioca foi 
autor da Antologia de poetas modernos (1935). Publicou Poesias, em 1948, e acordo com Coutinho (2004, p. 
169): ―O poeta – assinala Manuel Bandeira – ‗parece escrever os seus versos naquele indefinível momento em 
que o pensamento se faz emoção.‘ Estreando tarde, pôde apresentar uma poesia formalmente equilibrada, grave, 
algo elegíaca, despojadas dos tiques da fase de ruptura – tendência que possui, aliás, desde 1926. A idéia [sic] 
que faz da poesia é alta, quase trágica‖. Para a leitura de ―O bêbedo‖, fazemos uso da terceira edição (revisada e 
aumentada) de Poesias, publicada pela editora Sabiá, em parceria com o MEC. 
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...O bêbedo que caminha 

   que
36

 rei bêbedo será? 

    DANTE MILANO 

 

 

DO ANTOLÓGICO BÊBEDO 

 

E DAS PÁGINAS da noite 

   de constelada poesia 

       sai um poeta, avista um bêbedo 

e de ternura se ajoelha 

na anoitecida calçada 

 do vulto de descaminho. 

 

E das páginas da noite 

  de uma antologia aberta 

  uma alteza passo incerto 

caminha por mão de poeta 

  ao coração da poesia.  

(LEONARDOS, 1974, p. 171) 

 
 

 

O bêbedo 

 

O bêbedo que caminha 

Que mantos arrastará? 

Que santo parecerá? 

Gaspar, Melchior, Baltasar? 

Um miserável não é, 

Logo se vê pelo gesto 

Pela estranheza do olhar. 

O bêbedo que caminha 

Que rei bêbedo será? 

 

  (MILANO, 1971, p. 47) 

 
 

Dante Milano foi um autor que desprezou o sentimentalismo e seus poemas revelam 

um poeta que poderíamos chamar de antilírico. Acerca de seu poder expressivo, Arrigucci 

(1999, p. 186) afirma que ―o Brasil não pode continuar ignorando este que é um dos seus 

melhores poetas modernos. É preciso ler e reler Dante Milano. Para sempre.‖. Stella 

Leonardos percebe a importância desse escritor e o coloca em sua própria antologia, 

dialogando com o poema ―O bêbedo‖, disposto no bloco de nove poemas de ―Reflexos‖, do 

livro Poesias, de 1971, em que o poeta trata comumente do desespero, da inquietação e do 

                                                 
36

 Apesar de o poema original de Dante Milano apresentar letra maiúscula em ―que‖, optamos por grafar essa 
palavra, na epígrafe do poema de Stella Leonardos, com letra minúscula, respeitando, assim, a maneira como foi 
impressa em Amanhecência. 
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dissabor da realidade de maneira dura, a partir de uma plasticidade milimetricamente 

organizada por formas fixas e/ou tradicionais. 

Em ―O bêbedo‖, Dante Milano apresenta uma figura bastante cara à poesia moderna, 

se a pensarmos sob a perspectiva de poetas como Charles Baudelaire: a figura do trapeiro
37

. 

Desamparado pela sobriedade que o deixou, resta ao trapeiro bêbado caminhar errante, no 

limiar entre a razão perdida e a ebriedade a qual abraça e faz questão de demonstrar à 

sociedade. Esse ser provoca a curiosidade do poeta e, ao persegui-lo com o olhar, nessa figura 

de assombro se reconhece e se identifica. 

 A singularidade do bêbedo, ruído na paisagem, não passa despercebida pela visão de 

estranhamento que causa, entre outras coisas, devido à ―estranheza do olhar‖ (verso 8), que 

afeta o sujeito lírico. O poema se inicia com ―o bêbedo caminha‖ (verso 1), fincado em um 

tempo presente, mas suspenso... desde quando? Para onde? A falta de referentes chama a 

atenção exclusivamente para a ação de caminhar, que se prolonga e não parece ter fim. 

 Indaga-se o sujeito lírico, que contempla o ébrio errante, de outras tantas estranhezas 

para as quais não tem respostas: ―Que mantos arrastará?/ Que santo parecerá?/ Que rei bêbedo 

será?‖. Perguntas que apontam que não se trata de um qualquer. Arrasta mantos imaginados, 

vestes longas que o cobrem e que, geralmente, são usadas por dignitários, reis, em cerimônias 

solenes. Assemelham-se, quem sabe, às possíveis e várias máscaras sociais abandonadas pelo 

trapeiro. Ou os mantos são metáfora para o que o bêbedo esconde; aquilo que justamente salta 

aos olhos do poeta e provoca sua curiosidade? Qual seria o segredo do bêbedo que se arrasta e 

se afasta da visão comum? 

O poeta, encantado pelo bêbedo que carrega tantas histórias inauditas e marginais, 

aproxima-o da figura de um santo. Instaura, dessa forma, um paradoxo ao relacionar figuras 

aparentemente tão díspares. Esse bêbado arrasta mantos, como se essas vestimentas fossem 

pesadas demais para ele. Contudo, ele não para de caminhar. Existe, de alguma maneira, algo 

de sagrado em sua jornada. Marginalizado, ele transpassa as barreiras do convencional e se 

acomoda no limiar de um tempo, entre ser-não ser percebido como existente; uma espécie de 

fantasma. O santo-rei-bêbado de Dante Milano, no entanto, não se guia por qualquer luz, se 

                                                 
37

 Referimo-nos às considerações de Benjamin (1989, p. 16 – 17), em Charles Baudelaire – um lírico no auge do 

capitalismo, no momento em que o autor comenta o fascínio provocado pelos trapeiros (pobres figuras ébrias e 

quase ―mendicantes‖) que circulavam nas ruas parisienses e como o olhar singular de Baudelaire os flagrou, no 

poema ―O vinho dos Trapeiros‖: ―o trapeiro fascinava a sua época. Encantados, os olhares dos primeiros 

investigadores do pauperismo nele se fixavam com a pergunta muda: ‗Onde seria alcançado o limite da miséria 

humana?‘ [...] o trapeiro não pode ser incluído na boêmia. Mas, desde o literato até o conspirador profissional, 

cada um que pertencesse à boêmia podia reencontrar no trapeiro um pedaço de si mesmo. Cada um deles se 

encontrava, num protesto mais ou menos surdo contra a sociedade, diante de um amanhã mais ou menos 

precário‖. 
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comparado à alusão aos 3 Reis Magos. Vaga errante e, aparentemente, sem um objetivo claro. 

Nenhum olhar o acolhe, a não ser o do poeta que não só o aceita, como o persegue, 

acompanhando a sua jornada... Assim, tal como os reis magos, o bêbedo é também um 

estrangeiro em terras distantes e, talvez, por não se reconhecer nelas, caminha erraticamente. 

Trapeiro e poeta, ou poeta-trapeiro, portanto, resistem. O bêbedo caminha porque é 

essa a sua potência. Sua ―graça‖ está no seu sagrado ato de simplesmente caminhar. Sua ação 

se torna, dessa forma, seu próprio objetivo. Sua crise é o que o movimenta. O poeta, também 

em estado crítico, antevê na ação do bêbedo uma forma diferente de enxergar o mundo e cria, 

pela escrita poética, uma realidade possível em que o ébrio seja rei e tenha seus próprios 

domínios, ainda que milimetricamente determinados por redondilhas maiores... 

Stella Leonardos capta a resistência poética do trapeiro de Dante Milano e lhe reserva 

um espaço especial: uma antologia. É interessante pensarmos em como a poeta perverte a 

figura original do bêbedo, questão já deflagrada no poema de Dante Milano. Se em ―O 

Bêbedo‖, tanto trapeiro quanto poeta habitam um não-lugar potencial, passível de ser-não-ser  

na composição poética, ―Do antológico bêbedo‖ cristaliza poeticamente essa relação e cria um 

espaço onde essas figuras podem caminhar. O movimento metapoético deflagrado no poema 

de Stella Leonardos, assim, expande a potencialidade semântica do bêbedo-poeta, do poema-

fonte e o insere no cânone de uma nova antologia da história da poesia brasileira, na qual dá 

um lugar de destaque para Dante Milano. E é assim que o ―bêbedo‖ de Dante Milano se torna 

o ―antológico bêbedo‖ de Stella Leonardos. 

Stella cria uma ambientação delicada para o reino poético do trapeiro-poeta. Se antes 

ele caminhava numa espécie de limbo, numa existência errática, em ―Do antológico bêbedo‖, 

ele é avistado por um poeta que sai ―(...) das páginas da noite/ da constelada poesia‖ (versos 1 

e 2). O exercício metalinguístico indica aqui, também um deslocamento da posição da figura 

do poeta criada por Milano, transformado também em objeto, no fazer poético de Stella. O 

―primeiro poeta‖ de ―O bêbedo‖, a quem identificamos como o observador do trapeiro, agora 

passa a ser observado por outro.  

O ―poeta‖, que vive no poema de Stella, avista um bêbado que passa e por ele se 

enternece, bem como o impele a se ajoelhar perante o transeunte perdido, prestando uma 

homenagem serena, assim como um súdito que confia, sem restrições, em seu ―rei‖, trapeiro-

poeta.  Mas é na estrofe – ―E das páginas da noite/de uma antologia aberta/ uma alteza passo 

incerto/caminha por mão de poeta/ao coração da poesia‖ – que esse bêbedo antológico, o 

próprio ―poema bêbedo‖ do poeta Dante Milano, sai das páginas de uma antologia em 
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ausência e negatividade: o negro, as sombras na calçada e o vazio do qual a palavra poética 

emerge, focalizando-o, agora, de um outro espaço: o metapoético de ―O antológico bêbedo‖. 

Sua aparição fantasmática
38

 ―assombra‖ todo o poema por meio da configuração da 

linguagem poética. Além disso, a analogia entre poeta, ―trapeiro‖ – aqui usado como correlato 

do ―bêbedo‖ – é comum em ambos os poemas, porém, em ―Do antológico bêbedo‖, poeta e 

bêbedo são recuperados pelas expressões ―uma alteza‖ e ―passo incerto‖ (verso 8), 

respectivamente. Percebemos, dessa forma, que Stella Leonardos converte também em 

sagrada a figura do poeta e de seu ofício de criar realidades possíveis, pelo poder de sua 

escrita. Afinal, essa espécie de autoridade sagrada, filha da nobre poesia, ―caminha por mão 

de poeta‖ (verso 10) e se dirige metapoeticamente ao próprio ―coração da poesia‖ (verso 11).  

O bêbedo-poeta, então, encarna o próprio não-caminho indicado no poema e 

concretizado em seu arcabouço por meio de versos heptassílabos, metro também observado 

no poema-fonte, que avançam e recuam assimetricamente, como que também ―bêbedos‖, 

simulando, na forma, a ―performance‖ ébria de seu caminhar. Dessa maneira, expande-se, 

através plano formal do texto, o espaço gerado para a circulação do bêbedo-poeta, ao longo 

das estrofes iniciadas pela estrutura paralelística, que se repete em refrão: ―E das páginas da 

noite‖.  

As duas estrofes que compõem o texto se iniciam por esse refrão e consideramos que 

essa repetição reitera a ―ebriedade‖, não apenas da figura que surge no poema, mas também a 

própria condição da escritura poética de Stella Leonardos, ―embebida‖ na leitura do poema de 

Dante Milano. A estrutura paralelística do texto de Stella, contudo, dá-se também no plano 

semântico do poema, já que, na segunda estrofe, reitera-se o que já fora dito na anterior. A 

―constelada poesia‖ (verso 2) encontra eco em ―antologia aberta‖ (verso 8), exprimindo, 

assim, o infinito do universo da escritura poética, sempre aberto a novas possibilidades de 

experimentação e de interpretação, em que bêbedos-poetas possam circular livremente.  

                                                 
38

 Os fantasmas podem assumir facetas ambíguas, podendo a eles serem atribuídas condições tanto mágicas, 

demoníacas, quanto contemplativas, angelicais. A potência criativa deles é, inclusive, algo que pode vincular-se 

a uma teoria da arte (AGAMBEN, 2007, p. 52), cujos procedimentos perpassariam um entre-lugar próprio do 

fantástico. Entendendo a natureza do fantasmagórico como fulcro da gênese artística, a associação com o 

pensamento poético, assim como com sua materialização, sob a forma do poema, torna-se mais tangível.  

Podemos aceitar, destarte, a ciranda fantasmática do trabalho estético, em cujo seio se perpetua o surgimento da 

poesia, uma vez que: ―não sendo mais fantasma e ainda não sendo signo, o objeto irreal da introjeção 

melancólica abre um espaço que não é nem a alucinada cena onírica dos fantasmas, nem sequer o mundo 

indiferente dos objetos naturais. Mas é nesse lugar epifânico intermediário, situado na terra de ninguém, entre o 

amor narcisista de si e a escolha objetual externa, que um dia poderão ser colocadas as criações da cultura 

humana, o entrebescar das formas simbólicas e das práticas textuais, através das quais o ser humano entra em 

contato com um mundo que lhe é mais próximo do que qualquer outro e do qual dependem, mais diretamente do 

que da natureza física, a sua felicidade e a sua infelicidade‖ (ibidem, p. 53-54). 
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A partir dos versos, embebidos formal e semanticamente no poema-fonte, Stella 

reflete sobre o fazer poético do poeta modernista, ao operar seu canto paralelo. Assim, ao 

validar a importância de Milano, rende-lhe um espaço em sua ―constelação poética‖, 

potencializando o alcance da produção desse poeta para leitores vindouros.  

―Do antológico bêbedo‖ também recupera um tema presente em outros poemas de 

―Reamanhecer‖: a estrela como imagem metafórica do discurso poético. Além de um diálogo 

intertextual entre o seu texto e o de Milano, em que ―estrela‖ já sinaliza o ―desejo de poesia‖, 

Stella recolhe esse vocábulo em outros poemas, costurando-o à tessitura de seu livro-

antologia, de forma a fazê-lo ressoar ao longo de seu projeto poético, como observamos em 

―Folheando a ‗Via-Láctea‘ ‖ (LEONARDOS, 1974, p. 144), por exemplo.  

Esse poema dialoga, via epígrafe e colagens de trechos no interior dos versos, com o 

soneto XIII de ―Via-Láctea‖, coleção de sonetos de temática amorosa, contida no livro 

Poesias (1888), do poeta parnasiano Olavo Bilac. Ao denunciar pelo título a ação que se 

seguirá, ou seja, o ato de leitura dos textos de Bilac, ―folheando-os‖, o ―eu‖ sinaliza sua 

intenção de meditar metapoeticamente sobre os excertos nos quais ―passa os olhos‖. A figura 

da estrela, enquanto índice que aponta para a ―busca‖ do discurso poético, nesse caso, alia-se 

à construção de uma iniciação de leitura poética. Assim, o ―eu‖ recupera um tempo passado e 

passa a recolher, de sua memória afetiva, imagens que reconstituem sua história de 

aprendizado de leitura, ao passo que a redefine, em seu exercício de escritura poética: 

 

Ora (direis) ouvir estrelas? 

OLAVO BILAC 

 

FOLHEANDO A ―VIA-LÁCTEA‖ 

 

 

NAQUELE TEMPO, 

minha mãe ouvia estrelas 

que lhe contavam contos, 

            recontavam lendas 

e punham-lhe 

  nos olhos 

      maiores estrelas 

e na mão 

      uma pena estrelada 

    de penas. * 

 

 

Eu que lia 

       o alfabeto das alfas 

    primeiras, 

recontava nos dedos 
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   taboadas de  estrelas. 

 

E me ouvias 

  lá do alto, amigo Setestrelo. 

 

 

Lembras  

     como sonhei 

   de uma janela ingênua, 

que eras capaz  

  de ouvir e de entender  

estrelas? 

 

* Alice Leonardos da Silva Lima – contista de ―Ouvindo Estrelas‖. 

       

      (LEONARDOS, 1974, p. 144) 

 

 

Tal como em ―Do antológico bêbedo‖, em ―Folheando a Via-Láctea‖ há um cenário 

poético colhido dos poemas-fonte e adaptados nas composições de Stella Leonardos. O 

cenário parcamente iluminado por uma estrela solitária, no poema de Dante Milano, cede 

lugar à circulação do ―poeta-trapeiro‖ que sai ―das páginas da constelada poesia‖, no poema 

de Stella Leonardos, como se ele mesmo iluminasse os caminhos. Já o ―eu‖, que no poema de 

Bilac observava as estrelas e refletia sobre seu amor, é substituído por outro ―eu-poema‖ que 

vislumbra um ―amigo Setestrelo‖, ou o próprio poeta Bilac objetivado na composição de 

―Folheando a Via-Láctea‖.   

Nos dois casos, a escrita de Stella Leonardos performatiza o movimento de reflexão 

sobre o discurso poético, valendo-se sempre de um ―poeta-trapeiro‖ que recolhe resíduos 

alheios e os adapta em seu plano de criação poética. No mais, tanto em ―Do antológico 

bêbado‖, quanto em ―Folheando a Via-Láctea‖, existe a construção de uma poesia que se 

ilumina, conservando-se ―estelar‖, bastando-a por si mesma e buscando, no interior de sua 

própria linguagem, um espaço de diálogo e de reverberação de sua ―voz‖. É essa a busca dos 

poemas de Stella Leonardos. Seu desejo é o encontro com essas ―vozes de estrela‖ que se 

interseccionam no plano de escritura de ―Reamanhecer‖, apontando para uma ―antologia 

aberta‖ que se deflagra no livro Amanhecência, lugar em que o ―antológico bêbedo‖, criado 

por Stella, insurge e rememora a importância do poeta Dante Milano, ele mesmo encarnado, 

no plano metapoético da obra, como uma ―estrela guia‖ da poesia modernista. 

Dessa maneira, a partir da reflexão dos sentidos já cristalizados no poema-fonte, Stella 

Leonardos relativiza a posição do trapeiro e o amalgama à figura do poeta, uma vez que, em 

seu tempo-de-poesia, eles não são apenas comparáveis, mas constituem um único ser de 
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linguagem. A escritura poética de Stella, contudo, restringe a potência interpretativa do poema 

―O bêbedo‖. Isso ocorre, devido ao belo, mas oclusivo trabalho metalinguístico desenvolvido 

no novo poema. Stella, paradoxalmente, ao tornar possível a liberdade poética do poeta-

bêbado, dando-lhe um novo e iluminado espaço, enclausura-o nos interstícios da linguagem, 

fazendo-o vagar por uma luz da qual ele sempre fugiu.  

 

 

3.7. Orfeu reinventado 

 

O diálogo de ―Soneto alado‖, com a estância 26, do Canto I (Fundação da Ilha), da 

Invenção de Orfeu (1952), de Jorge de Lima
39

, faz-se por meio do desenvolvimento da glosa 

da epígrafe do poema-fonte. Desse movimento de ―mote glosado‖ advém o canto paralelo, 

que opera a partir do procedimento de ―redução‖ do caráter temático do poema original, 

conforme veremos: 

 

Feliz de quem em cânticos se esconde 

    E julga tê-los em seu próprio bico 

E ao bico alheio em cânticos responde
40

. 

   JORGE DE LIMA 

 

     SONETO ALADO 

 

À TUA MÃO que ia se alando, alando 

 como asa que não mais te pertencia, 

 ao sofrido poder de tua mão, 

alta noite almo poema te escrevia. 

 

E os pássaros sonhados de teus ramos 

 cruzaram pelo céu de um novidia 

 – nova cruz de revoada franciscana 

na loucura de Deus alta poesia. 

                                                 
39

 Jorge de Lima (1895 – 1953), no início de sua carreira literária, chegou a ser ―príncipe dos poetas em 

Alagoas‖, devido à sua escrita de sonetos neoparnasianos. Com o contato com os modernistas pernambucanos, 

contudo, o poeta passa a descobrir a multiplicidade de sua vocação poética, seja ela de vertente social, religiosa 

ou onírica. Ao conhecer a estética modernista, o poeta também tem contato com um de seus expoentes: o 

mineiro Murilo Mendes (1901 – 1975). Chega, inclusive, a partilhar o desejo de ―restaurar a poesia em Cristo‖ 

com esse autor, durante um tempo de sua vivência literária, publicando conjuntamente com Mendes o livro 

Tempo e Eternidade (1935). O poeta formou-se em Medicina e exerceu a profissão em Maceió e Rio de Janeiro. 

Suas paixões, porém, extrapolaram o campo médico. Seu profundo interesse pelas artes plásticas e, é claro, pela 

arte literária, encaminharam-no para o ensino de literatura na Universidade do Brasil. Encantado pelo 

inconsciente e pela metafísica, parte de sua obra perscruta a mística religiosa, em seu viés católico, embora a 

questão a social também se inscreva na sua escrita, tal como em Poemas Negros (1937).  

 
40

 Respeitamos o recuo no segundo verso, assim como as letras maiúsculas, que iniciam os primeiro e terceiro 

versos, transcritos por Stella Leonardos, na epígrafe. Conforme o leitor perceberá, essas configurações formais 

não encontram ressonância nos versos ―originais‖, escritos por Jorge de Lima. 
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De teu segredo, um pássaro de cântico 

 Aos pássaros alheios respondia, 

que bem-amaste os pássaros, irmão, 

 

e por todos os cantos pena havia. 

 E nas penas penadas foi teu canto 

conformado das penas que escondia. 

     (LEONARDOS, 1974, p. 175) 
 

 
 

26 

 

Qualquer que seja a chuva desses campos 

devemos esperar pelos estios; 

e ao chegar os serões e os fiéis enganos 

amar os sonhos que restarem frios. 

 

Porém se não surgir o que sonhamos 

e os ninhos imortais forem vazios, 

há de haver pelo menos por ali 

os pássaros que nós idealizamos. 

 

Feliz de quem com cânticos se esconde 

e julga tê-los em seus próprios bicos, 

e ao bico alheio em cânticos responde. 

 

E vendo em torno as mais terríveis cenas, 

possa mirar-se as asas depenadas 

e contentar-se com as secretas penas. 

 

         (LIMA, 2013, p. 53) 

 

 Invenção de Orfeu
41

 é uma obra extensa, composta por dez cantos estruturados por 

onze mil versos. Nela, a complexidade temática é imperativa. Seu tom onírico e utópico 

advém, muitas vezes, da força de uma palavra criadora que fundamenta o insólito, ou dele se 

apropria – numa série de reminiscências biográficas do autor, assim como da memória da 

literatura ocidental. Rememorando a Bíblia, Dante Alighieri, John Milton, Camões, Pero Vaz 

de Caminha, Vasco da Gama, Thomas Morus, Apollinaire e Fernando Pessoa, por exemplo, 

Jorge de Lima dialoga com a ―tradição temática‖ da criação de ―uma ilha ideal‖, em que a 

humanidade possa reaver um passado paradisíaco, através do imaginário recriado pela 

composição poética.  

                                                 
41

 Ou, de acordo com o próprio Jorge de Lima, em subtítulo da obra, ―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‖ é dedicada ao poeta Murilo Mendes. Apesar de a primeira 

publicação datar de 1952, fazemos uso da publicação de 2013, editada pela Cosac Naify. 
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 No canto primeiro, espaço em que reside a estância 26, soneto apropriado por Stella 

Leonardos, é preciso destacar a seleção que faz de um soneto que já se pensa a si mesmo.  

Esse canto se trata, como sugere seu subtítulo, da ―Fundação da Ilha‖. O vocábulo ―fundação‖ 

é importante para que possamos entender também a arquitetura textual da Invenção de Orfeu. 

Matizando questões que giram em torno do natural e do supranatural, conclamando 

divindades, personagens míticas e o Deus cristão, Jorge de Lima edifica seu último e longo 

poema a partir da multiplicação de tempos diversos interseccionados, em que passado, 

presente e futuro correspondem a um só tempo e, concomitantemente, a nenhum. Dessa 

maneira, é por meio de intervalo, ou de um não-tempo, que sua invenção se fundamenta e, 

somente pelo pensamento singular da poesia, pode se realizar. 

A ―fundação‖ poética da ―ilha sonhada‖ de Jorge de Lima, então, vai tomando corpo, 

na medida em que os versos se estruturam, ora retomando metros antigos e formas fixas – tais 

como o soneto italiano –, ora desregrando-se, fazendo seus complexos significados circularem 

em formas mais soltas, livres de margens limitadoras. Muitas vezes, os versos ―singram‖ ao 

longo da ―fundação‖ criada, com a ebriedade própria do barco de Rimbaud: deslocados, 

insólitos, (im)possíveis de se realizar. Mas, ainda assim, a palavra poética, centro do poema 

que se quer ilha, ganha tonalidades inesperadas e potência (des)criadora de uma explosão. De 

acordo com Mário Faustino, um dos prefaciadores da primeira edição da obra, quem ler a 

Invenção de Orfeu perceberá: 

 

[...] Jorge proceder à sua própria semântica, irá vendo suas palavras, de certo 

modo as mesmas da língua portuguesa que diariamente usamos, renascerem, 

coisificadas em seu poema, e nele se unirem a outras, se transformarem, 

criando, ainda que apenas numa semi-révolution, sua própria semântica, sua 

própria sintaxe (FAUSTINO, 2013, p. 586). 

  

 Desta forma, a criação de uma ―ilha de sonho‖ propõe, também, a ―fundação‖ de um 

mundo poético, como ocorre no soneto de Invenção de Orfeu apropriado por Leonardos e 

inscrito, em plano metapoético, no ―Soneto alado‖. 

 Para tanto, a poeta se vale da mesma estrutura formal utilizada por Jorge de Lima: o 

soneto decassílabo, com rimas alternadas. Esse esquema rimático, porém, no texto de Stella, 

obedece a uma ordem rítmica que confere a imagem ―alada‖ ao poema, por meio das 

assonâncias dos sons nasais (tais como em ―alando‖, ―pertencia‖, ―mão‖, na primeira estrofe; 

―ramos‖, ―franciscana‖, na segunda; ―cântico‖, ―respondia‖, ―irmão‖, na terceira; e ―canto‖, 

―conformado‖, ―escondia‖, na última estrofe) em sílabas acentuadas (5ª e 10ª), que se ―abrem 
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e se fecham‖, em um ritmo contínuo, simulando mesmo o movimento das asas dos pássaros 

em voo pleno. 

Essa primeira percepção pode sinalizar o trabalho de apropriação do texto limiano, de 

maneira a fazê-lo ecoar na estrutura do novo poema, na medida em que a imagem nuclear do 

mote a ser glosado – os pássaros – denunciada na epígrafe, circula sonora e imageticamente 

em todo o ―Soneto alado‖, dissolvendo-se em sua estrutura. Em todo o caso, o que realmente 

aproxima o poema de Stella ao de Jorge de Lima, é a natureza imagético-temática ―dos 

pássaros idealizados‖ insinuada no poema-fonte e recuperada no canto paralelo. 

Na primeira estrofe do soneto de Jorge de Lima, entramos em contato com um 

ambiente geográfico que compõe a ilha, em estado de ―fundação‖: campos insurgem. A partir 

da reflexão desse espaço, criam-se considerações poéticas que perpassam a questão física do 

lugar (e de quem o habita) e escoam em reflexões de cunho metafísico, nas estrofes seguintes 

que compõem a proposição logopaica de ―amar aos sonhos‖ e de ―crer na utopia‖. Dessa 

maneira, na segunda estrofe do soneto de Jorge de Lima, instaura-se o desejo pela busca dos 

sonhos, encarnados nos ―pássaros que nós idealizamos‖ (verso 8). Os pássaros, ou a 

manifestação do canto poético, tomam um lugar privilegiado no poema: a felicidade, o espaço 

de realização utópica da poesia.  

Na terceira estrofe, as oposições-concessões vislumbradas, seja no início, seja no 

interior dos quartetos anteriores se apagam, concedendo, ao terceto, que agora surge, a 

nominalização-adjetivação do vocábulo ―feliz‖ (verso 9). A essência onírica do canto poético 

permanece e se essencializa, ao passo em que também caracteriza a natureza vibrátil da voz 

dos pássaros, convertida em cânticos.  

Os pássaros, metáforas indicadoras do fazer poético continuam a tomar todos os 

espaços do poema, atomizando-se nele, consubstanciando-se em sua própria matéria: ―Feliz 

de quem com cânticos se esconde/ e julga tê-los em seus próprios bicos,/ e ao bico alheio em 

cânticos responde.‖ (versos 9, 10 e 11), numa analogia com o poeta e o seu poema-canto, uma 

vez que o soneto limiano já é um poema que apresenta um caráter metapoético e inscreve 

outros textos em seu interior. Aqui, o corpo dos pássaros e sua representação de 

―promulgadores do canto lírico‖ dissimula-se, deixando, como rastro de sua existência, os 

―bicos‖ que trazem outros poetas e poemas, de diferentes cantos. Nesse sentido, o tecido 

intertextual é a singularidade desse soneto de Invenção de Orfeu, assim como de toda a obra 

de Jorge de Lima, uma ―epopeia dos novos tempos‖. Aliás, a natureza poética da voz dos 

pássaros se sacraliza, por meio da sugestão do termo ―cânticos‖. Dessa maneira, a possível 
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sinédoque indicada pela singularização dos ―bicos‖ dos pássaros, sintetiza o desejo pela 

continuidade de criação, quase que divina, da poesia.  

Os pássaros ―se escondem‖ (verso 9). Deles, na terceira estrofe, vislumbramos apenas 

a voz, ou a visão de seus ―bicos‖. Arautos de cânticos, ou da manifestação criativa da poesia, 

esses seres alados se amalgamam à figura do poeta. Juntos, pássaros e poeta ―abrem suas 

asas‖ ao canto. Julgam ter o canto em sua própria voz e, impelidos por essa sensação, 

justificam sua existência na ilha-mundo, replicando, de canto em canto, a sua vida. Contudo, 

―os cânticos‖ pertencem ao próprio mundo órfico criado poeticamente. Ao pássaro-poeta resta 

o fado eterno de realizar a manutenção da ilha sonhada e criada pelo sonho-em-poesia. Assim, 

a figura do poeta se mitifica, encontrando, no ecoar dos cantos órficos, forças para manter-se 

no ritmo da dança cósmica da ilha-poema.  

Stella Leonardos, ao se apropriar do soneto de Jorge de Lima, tomando-o como 

epígrafe a ser glosada em seu novo poema, recupera o pássaro-poeta capilarizado no texto 

original. Já no título, ―Soneto alado‖, a relação intertextual se torna clara. A estreita relação 

estabelecida entre os textos, não somente no que respeita ao trecho epigrafado, bem como a 

todo o soneto limiano, torna-se uma constante no poema de Stella.  

―Soneto alado‖ apresenta-nos uma voz poética que se dirige ao poema e ao poeta Jorge 

de Lima. Desde o início de seu texto, o ―eu‖ sinaliza o ―poder criador‖ do poeta e, 

paralelamente, da própria poesia (figurada na obra Invenção de Orfeu), no momento em que 

dispara: ―À TUA MÃO que ia se alando, alando/ como asa que não mais te pertencia, /ao 

sofrido poder de tua mão, /alta noite almo poema te escrevia.‖.  

O ato criativo deflagrado pela escritora, se não recupera, literalmente, os ―tópicos 

semânticos‖ da primeira estrofe do poema de Jorge de Lima (a chuva e os campos, por 

exemplo), traz à tona o ofício escritural do poeta e recupera o estado onírico e idealizado de 

seu fazer poético. Assim, a ―mão-alada‖ de pássaro num jogo de correspondência com os 

―pássaros idealizados‖, imaginados no poema-fonte, materializam-se, no poema de Stella 

Leonardos, na própria ―mão do poema/poeta‖ entrecruzada, corporalmente, a do ―Soneto 

alado‖, de Leonardos, em arco, no tempo. 

A partir das mãos que escrevem, o poeta cria asas, transcendendo os limites entre os 

campos e os céus. Dessa maneira, o processo, que sugerimos denominar ―metamórfico‖, 

advém do poeta que também se entende pássaro. O voo, no entanto, não é mais dele, ou tão-

somente dele. No verso 2 da primeira estrofe, o ―Soneto alado‖ sinaliza que a asa do poeta 

não mais lhe pertence. Podemos entender que ele se doa à linguagem poética, tornando-se 
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mais um elemento da estrutura da ―língua do poema‖, ou que esse Jorge de Lima órfico, 

inventado por Stella, não pertence mais a si mesmo, posto que, no momento em que a poeta o 

lê, ela se apossa dele, (re)criando-o. Se no primeiro verso, ―À TUA MÃO‖, pode ser lida 

como o ato de criação do poeta, descobrimos, no quarto verso, que, na verdade, ―quem‖ 

escreve o poeta é o poema e sua linguagem singular: ―alta noite almo poema te escrevia‖. 

No poema de Jorge de Lima, elementos míticos e cristãos se interpenetram para 

formar o maciço Orfeu, desdobramento do sujeito poético. Já em ―Soneto alado‖ o tom 

―órfico‖ permite trazer reminiscências cristãs, tais como a figura da cruz, ou ainda a figura do 

santo ―amigos dos animais‖, especialmente dos pássaros: São Francisco de Assis.  

A terceira estrofe de ―Soneto alado‖ retoma a mesma estrofe da estância 26 da 

Invenção de Orfeu e é também o elemento que dá suporte a todo o corpo poético. O que ―se 

esconde‖ no texto limiano é lido como ―segredo‖ (verso 9) em ―Soneto alado‖. Os ―cânticos‖ 

entoados pelos ―pássaros que nós idealizamos‖, em Invenção de Orfeu, transfiguram-se no 

―pássaro de cântico‖ (verso 9) de ―Soneto alado‖, engendrando seu próprio universo nas 

malhas de uma linguagem de dimensão meta-lírico-poética.  

Nesse sentido, novas analogias se criam e se disseminam por meio de metáforas em 

equivalência ao cântico de cantos alheios (o Camões lírico, do poema ―Perdigão perdeu a 

pena‖
42

, por exemplo, além de tantos outros já inscritos nas camadas de Invenção de Orfeu) 

amalgamados num tecido plurivocal; leitura-escritura que se lança de um poema ao outro.  

Esses saltos que se leem na tessitura poética de ―Reamanhecer‖ acontecem tanto entre 

o poema-fonte e seu canto paralelo, quanto em diálogo intratextual, desenvolvido entre os 

poemas criados por Stella Leonardos, em seu projeto poético. Assim, o tema de uma poesia 

―alada‖, em cuja forma se insinua a imagem de um pássaro-poeta recolhedor e propagador de 

cantos, urge também metapoeticamente em ―Saudadear‖ (LEONARDOS, 1974, p. 131) e 

―Canção de Beira-Rio‖ (ibidem, p. 135 – 136). No primeiro poema, que dialoga com a célebre 

―Canção do Exílio‖, do livro Primeiros Cantos (1846), de Gonçalves Dias, uma possível 

chave interpretativa nos levaria a pensar no ideário romântico, recortando o tema da ―procura 

da infância perdida‖, aliado à presença da ―cor local‖ (uma espécie de índice de 

―brasilidade‖), importante para os românticos, ansiosos por promulgar uma noção de 

                                                 
42

 De acordo com notas explicativas que constam nas Obras Completas (2005, p. 478), de Camões, trata-se de 

um poema em que ―há voltas a mote alheio‖: ―PERDIGÃO perdeu a pena,/ Não há mal que lhe não venha.// 

Perdigão que o pensamento/ Subiu em alto lugar,/ Perde a pena do voar,/ Ganha a pena do tormento./ Não tem no 

ar nem no vento/ Asas com que se sustenha:/ Não há mal que lhe não venha.// Quis voar a ữa alta torre,/ Mas 

achou-se desasado;/ E, vendo-se depenado,/ De puro penado morre./ Se a queixumes se socorre,/ Lança no fogo 

mais lenha:/ Não há mal que lhe não venha.‖. 
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identidade brasileira, conforme lemos: ―CANTIGAS/ de alados tempos:/ minha infância ficou 

lá./ Num verde verde/ de tempos/ onde canta o sabiá.// Alados tempos,/ ais verdes/ dos tempos 

que voaram já.../ Hoje vejo/ em tom de destempo/ que eu cantava/ e nem sabia/ como canta o 

sabiá‖. Já o segundo poema, que recupera, também via epígrafe, ―Tragédia no lar‖, do livro 

Os Escravos (1883), de Castro Alves, o desenvolvimento do mote glosado engendra a 

restrição temática do poema-fonte. Através do trabalho metapoético, a imagem da garça é 

(entre)tecida no trabalho intertextual realizado em ―Canção a Beira-Rio‖: ―Antes que as asas/ 

da noite/ pousem tristes/ sobre o rio,/ vêm penas/ penas que voam/ que às brancas nuvens/ 

confio./ E a cantiga treme – garça/ orvalhada à beira rio.‖ Aqui, tal como se observa em 

―Soneto alado‖, a palavra ―pena‖ também possui  um caráter ambíguo, além de também 

―diluir‖ a figura do pássaro. 

Voltando nossa atenção para a terceira estrofe de ―Soneto alado‖, amalgamam-se as 

figuras do pássaro, do poeta, do santo amigo dos pássaros, do sacrífico divino instaurado pela 

cruz (refratada no voo da ―revoada‖) e na própria figura de Jorge de Lima. Stella Leonardos 

sintetiza todos esses elementos em um só: ―irmão‖ (verso 11). A poesia é capaz de fraternizar 

a tudo e a todos, em um sonho-esperança que sugere a utopia cantada na obra de Jorge de 

Lima.   

A última estrofe do ―Soneto alado‖ – ―e por todos os cantos pena havia./ E nas penas 

penadas foi teu canto/ conformado das penas que escondia.‖ (versos 12, 13 e 14) – joga com o 

significante ―pena‖ e atomiza também seu significado. Isso se dá na aparição do par 

―penas/penadas‖, que redimensiona os significados de ―penas‖, já que esse vocábulo pode 

sugerir tanto as partes do corpo dos pássaros, em um ―plano concreto‖, quanto os sofrimentos 

pelos quais o ―eu‖ passa, em um ―plano abstrato‖, sentimento esse reiterado pela palavra 

composta ―penadas‖. Além disso, em ―Soneto alado‖, o canto poético se engendra 

―conformado‖ (resignado?) com as ―penas sofridas‖, ou edificado ―com a forma‖ das penas 

dos pássaros-cânticos, cuja imagem se fragmenta no texto, mas não se perde e alude ao seu 

caráter metapoético. 

 Observamos também a intensificação do jogo sonoro e de sentido do trocadilho 

encerrado no bojo do soneto de Jorge de Lima. Aqui Camões, Jorge de Lima e ―O soneto 

alado‖ estão enredados pela imagem da ―pena‖, que é também a que escreve pela mão do 

poeta, associa-se, analogicamente, à pena dos pássaros alados, porque a escrita da ―pena‖ é 

também alada, fugaz e não se deixa apreender, inalcançável e inominável, como diria Badiou 

(2002).  
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―Soneto alado‖ sustenta-se mais como um canto paralelo em relação ao soneto 26, 

mantendo-se muito próximo dele, de modo a restringir-se aos elementos semânticos e formais 

do texto original, com poucas reverberações amplificadoras.  Stella se apropria da mesma 

forma fixada pelo soneto 26, aderindo de maneira expressiva a ela, embora sem desvios mais 

intensos. Além do mais, ―Soneto alado‖ concentra-se no paralelismo metapoético engendrado 

já no soneto-fonte em detrimento das várias dimensões nele suscitadas pela longa e 

enigmática Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima.  

Se Stella Leonardos se mantém tão colada ao soneto 26 – sendo a epígrafe o índice 

que mais aponta para essa proximidade, trata-se de uma escolha de cunho crítico. Ademais, ao 

nos apresentar seu ―Soneto alado‖, que voa ao encontro do mítico Orfeu de Jorge de Lima, 

presta-lhe homenagem ao se colocar como leitora desse legado órfico, disseminando-o, tal 

como o soneto 26 sugere, pelo ecoar de novos cânticos, como se fosse uma ―irmã lírica‖ de 

Jorge de Lima e, com ele, pudesse dialogar livremente.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Queres ler o que  

 Tão só se entrelê  

 E o resto em ti está? 

                   Jorge de Lima 

 

Penetrar na tessitura de ―Reamanhecer‖, inscrito em Amanhecência (1974), livro que 

até hoje tem sido alvo de raros estudos críticos, é a oportunidade de defrontar-se com uma 

poeta singular, cuja obra, conforme Fábio Lucas (1979) já havia constatado,  pode tanto ser 

lida como ―poesia‖ quanto como ―história da poesia‖. Isso ocorre porque o livro presentifica, 

em seu próprio corpo textual, a história da literatura luso-brasileira, desde suas origens, que 

remontam aos cantares galego-portugueses, até a contemporaneidade da autora, na década de 

70, quando o livro é publicado. 

Em nossa pesquisa, optamos por recortar apenas uma questão, dentre as muitas que 

poderiam ser geradas a partir da leitura do livro: em que medida e por quais procedimentos 

―Reamanhecer‖ se apropria dos poemas de expressão modernista da literatura brasileira? A 

hipótese que guiou a investigação foi a de que essa apropriação se fazia pelo ato de 

releitura/reescritura com base em dois procedimentos: ―expansão‖ e/ou ―redução‖ temático-

formais das epígrafes, bem como de outros trechos dos poemas-fonte redimensionados no 

novo contexto poético de ―Reamanhecer‖, à luz do exercício metapoético, o que conferiria um 

caráter crítico aos poemas de Stella Leonardos. 

A análise do corpus nos encaminhou para o que havíamos projetado como hipótese, no 

entanto, havia outro desafio a ser enfrentado: subsistia no livro de Stella Leonardos um 

projeto estético de constituição de uma espécie de livro-antologia, nascido no interior dos 

próprios poemas de ―Reamanhecer‖, graças ao circuito dialogal estabelecido com toda uma 

gama de poetas e poemas posicionados em diversos momentos do modernismo brasileiro. 

Assim, observamos que a poeta parece mais preocupada em tecer um influxo textual 

uno, ainda que parta de discursos poéticos difusos, ao projetar um percurso diacrônico-

sincrônico da história literária brasileira que se encarna em seus poemas. 

Trata-se de um conjunto coeso ao qual subjaz um projeto poético singular: o de 

instaurar uma recolha residual de poemas da história da literatura brasileira, desde nomes 

canônicos até aqueles tidos como ―poetas menores‖, para sobre essa ―linhagem‖ traçar um 

outro percurso, que se infiltra nos meandros dos livros desses poetas, seleciona determinados 

poemas, retira-lhes fragmentos, desloca-os para outro contexto poético – o de ―Reamanhecer‖ 

– insuflando-lhes novo dinamismo, agora, dentro de um outro corpo-poema. 
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A partir dessa percepção, acreditamos que o projeto estético vislumbrado em 

―Reamanhecer‖ sustenta, na verdade, um ponto de vista poético-crítico, no sentido de usar a 

própria linguagem poética como eixo de uma produção que versará sobre a leitura, a escrita e 

a reflexão crítica sobre poesia. Além disso, devido à natureza do diálogo nos poemas de 

―Reamanhecer‖, insinua-se também a formação de uma história sincrônica da literatura 

brasileira, cujo sustentáculo é o ―impulso criativo‖ gerado justamente pela ―língua do poema‖.  

Ao criar seu ―livro-antologia‖, em que se observam tanto os princípios da diacronia de 

sucessão de momentos literários distintos, quanto de sincronia, isto é, os poemas são 

selecionados ou por seu valor estético ou mesmo pelo de homenagem que a poeta lhes 

confere, à luz do exercício metapoético constitutivo de uma obra que ―re-amanhece‖. 

Desta forma, quando nos debruçamos na análise do corpus, observamos que a poeta se 

vale da curva diacrônico-sincrônica em que seus poemas se edificam num movimento que 

parte do presente para o passado e vice-versa, num exercício de releitura e reescritura 

incessante. Os poemas de ―Reamanhecer‖ são capazes de ―contemporaneizar‖ diferentes 

dimensões espaço-temporais, integrando o que Campos (1969, p. 207) considera como 

―poética sincrônica‖, já que: 

 

[...] Roman Jakobson fornece os subsídios para a elaboração desse conceito, 

quando escreve: ―A descrição sincrônica considera não apenas a produção 

literária de um período dado, mas também aquela parte da tradição literária 

que, para o período em questão, permaneceu viva ou foi revivida. Assim, por 

exemplo, Shakespeare, de um lado, e Donne, Marvell, Keats e Emily 

Dickinson, de outro, constituem presenças vivas no atual mundo poético de 

língua inglesa, ao passo que as obras de James Thomson e Longfellow não 

pertencem, no momento, ao número dos valores artísticos viáveis. A escolha 

de clássicos e sua reinterpretação à luz de uma nova tendência é um dos 

problemas essenciais dos estudos literários sincrônicos‖. 

 

Stella Leonardos estabelece um diálogo intertextual tanto com poetas já cristalizados 

pela ―tradição modernista‖, quanto com aqueles contemporâneos ao seu tempo de escrita, 

muitas vezes tidos por ―menores‖ na história literária, como é, aliás, o seu próprio caso. 

―Reamanhecer‖ configura-se, dessa forma, como uma rede complexa de cruzamentos entre 

poemas e poetas e o faz ora louvando-os em homenagens, o que acaba reduzindo a sua força 

expressiva, ora dessacralizando-os por apropriar-se deles, retirar-lhes trechos, alterá-los e, 

justamente por isso, por esse ato desrespeitoso – a leitura como o ato de levantar a cabeça, 

desviar-se, fazer digressões, dispersar, segundo Barthes (2004, p.40) –, insufla-lhes nova vida. 

Este ato reconfigurador dos poemas-fonte, entre a homenagem respeitosa e o seu 
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avesso, tem no seu bojo, no entanto, o mesmo impulso desejante de passar da leitura à 

escritura, como indica Barthes (2004, p. 39), já que ―a leitura é condutora do Desejo de 

escrever [...]‖. 

Tal deslocamento do sujeito, da leitura à escritura e vice-versa, implica o fato de 

―Reamanhecer‖ ser-não-ser de Stella Leonardos, pois a autoria deve ser partilhada com todos 

aqueles poetas e poemas dos quais se apropriou, numa retomada do ―sujeito fora de si‖, de 

Collot (2004), que reverbera em ―A morte do autor‖, quando Barthes diz que: 

 

[...] Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras a 

produzir um sentido único, de certa maneira teológico (que seria a 

―mensagem‖ do Autor-Deus), mas um espaço de dimensões múltiplas, onde 

se casam e se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original: o 

texto é um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura [...] 

(BARTHES, 2004, p. 68-69).  

  

  O salto que lança o poeta ―para fora de si‖ é, portanto, o eixo norteador da escrita 

poética de Stella Leonardos, pois é a partir do ―mergulho‖ de leitura dos poemas-fonte, que a 

escritora colhe o material poético com o qual irá dialogar. Com isso, Stella exerce, pelas vias 

do exercício metapoético, sua apreciação crítica particular, ou o conjunto de releituras que se 

plasmam na antologia que se propõe a escrever. 

Neste ponto, ―Reamanhecer‖ abre-se a uma dimensão crítica significativa ao trazer 

para primeiro plano o projeto estético que subjaz à sua estrutura: a de um livro-antologia, 

engendrado pelo exercício metapoético de uma poeta-leitora e crítica, simultaneamente. A 

singularidade de ―Reamanhecer‖, enquanto ―antologia‖, realiza-se a partir do próprio 

laboratório de criação poética deflagrado nos textos: poemas geradores de poemas, em um 

circuito interativo entre tempos sincronizados no espaço poético do livro a partir do ―tom‖ 

metapoético, que determina leituras-escrituras constantes, proporcionando a cada leitor a 

oportunidade de ―escrever a sua leitura‖. 

―Reamanhecer‖, assim como o livro ao qual pertence, Amanhecência, instiga a criação 

de uma ―nova crítica de poesia‖, fundada no próprio laboratório poético de criação proposto 

no interior da obra, que ―ensina‖, ―(per)versamente‖, ou pelos próprios versos, maneiras de se 

pensar e de se fazer poesia. Além disso, este livro-antologia propicia a seus leitores uma 

―iniciação poética‖, na medida em que, tal como os poemas e a própria poeta, tornam-se, 

também, ―trapeiros‖, ao recolher os ―cacos poéticos‖ espalhados e reorganizados pelo gesto 

de leitura-escritura de Stella Leonardos. 
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